
 للدور األول/  2020-2019االمتحان النهائي االلكتروني للعام الدراسي  (المرحلة األولى)نتائج قسم علوم الحياة 

 التعتبر هذه الوثيقة رسمية 

 اسماء الطلبة الناجحين 

 
 االسم الثالثي للطالب ت االسم الثالثي للطالب ت االسم الثالثي للطالب ت االسم الثالثي للطالب ت

 مجيد جاسم محمد كاطع 76 صابرين عبد الخضر كاظم 51 حيدر نجم عبد صياح 26 احمد يوسف رحيم دويج 1

 محمد سعيد شهيب حسين 77 صابرين كامل عبد الكريم 52 رسل فاهم خزعل خشان 27 ازهار مجيد حسين راضي 2

 محمد علي علوان عمران 78 صفاء فاضل عبد االمير مزهر 53 رغد ناصر خليوي 28 اسراء عبد الحسن كاظم عذاب 3

 مرتضى منير هاشم حسن 79 ضي سعيد كريم صياح 54 رقية زايد جابر طعمه 29 امنة عبد الصاحب محمد سوادي 4

 مرتضى موحان كريم كاطع 80 طريفة نايف سربوت سعيد 55 رقية محسن علي حسين 30 مالح كوني فرحانامنه  5

 مروة خصاف عباس عيسى 81 طالل طراد عبد علي 56 رقية محمد رزوقي عبد 31 انوار راضي ملحاوي منشد 6

 عبد الرحمن محمد سهر مريم 82 طيبة حافظ عناد جودة 57 رملة شمخي جبار خضير 32 ايمان مسلم عوض فرج 7

 مريم كاظم رزاق هلول 83 عائشة عماد سوادي حمد 58 رواء منصور جابر مجبل 33 باسم محمد ارحيمة سلمان 8

 مصطفى شاكر عبيد محمد 84 عباس فاضل عطية شغيد 59 زمن دخيل عمران جادر 34 بتول قاسم كاظم مريح 9

 مصطفى شريف عبد حجام 85 عبد هللا جاسم عاجل جبار 60 حسينزهراء حيدر قاسم  35 بدور رعد مجهول حسين 10

 منتظر شعالن خلف ناصر 86 عدنان جبر خلف ايدام 61 زهراء سالم لفته ضباب 36 بدور فالح علي عبد الحسين 11

 منى قاسم فرحان ناصر 87 عذراء هنوي حسين جويد 62 زهراء عباس فاضل غضب 37 بركات جياد عيسى جواد 12

 مهدي صالح عبد هللا جبار 88 عالهن هادي جابر 63 زهراء كاظم تركي محمد 38 بنين حسن وناس حسون 13

 ميثم سليم عبيد مشهد 89 علي مهدي عبد سلمان 64 زهراء محسن هادي بجاي 39 بنين طالب ناجي بريد 14

 نجاة حيدر عبد والي 90 عمار حسن حسين زينل 65 زينب حامد عوض فرج 40 بنين عباس لعيبي جابر 15

 نجالء جمال هداد دحام 91 غفران جاسم ميدان نيران 66 زينب طارش ناصر عبد 41 بنين فاضل طراد غايب 16

 نسرين حامد صكبان رويضي 92 فاطمة راتب جدعان طارش 67 زينب علي هادي لفته 42 بنين مجيد عبيد حايف 17

 نمارق حسين كريم ساجت 93 فاطمة عبد محمد عوده 68 زينب فتنان محمد 43 تماضر سعد دهيم جوده 18

 نور الهدى علي عبدالعظيم 94 فاطمة علي حسن حمادي 69 زينة قاسم كاظم عاجل 44 حاتم كريم جهاد شرقي 19

 هجران عماد عالل مدلول 95 فاطمة كاظم عبد طاهر 70 سجاد حسب سلمان بطي 45 حاتم كريم الصي عبود 20

 هدى عبد السادة هاشم حمود 96 فاطمة لفتة عبد الحسين حسن 71 سجاد كاظم جباري عبد 46 علي حسين جميل محمد 21

 هنادي جليل كاظم 97 فيصل مهاوش طشة سماري 72 سرى فائق سوادي جيثوم 47 حسين علي كاظم عبد الكريم 22

 سالم وسن حيدر علي 98 قيصر خالد شاكر مشكل 73 شروق عوده مسير 48 حسين علي ميران 23

     كاظم هادي عبد حمود 74 شيماء عبد الهادي أبو شمخي 49 حمودي جادر حسين حسحوس 24

     كوثر جابر عبد علك 75 شيماء يحيى عبد الرضا جويد 50 حوراء علي مطر مهدي 25

 

 

 

   الراسبوناسماء الطلبة          

 مواد الرسوب للطالباالسم الثالثي  ت مواد الرسوب للطالباالسم الثالثي  ت

 جميع المواد سجاد حسين كريم عجمي 13 علم النفس التربوي احمد عادل شنان عبد هللا 1

 جميع المواد سجاد هيثم نجم عبود 14 علم االرض رسل جبار مليش 2

 جميع المواد ضحى عطية نعمة شبلي 15 علم االرض عماد رمضان مرود والي 3

 جميع المواد طايف صائب بشير هالل 16 جميع المواد اديان ذمار محمد حسن موسى 4

 جميع المواد عباس حسين صبر حسين 17 جميع المواد اسراء كاظم كاطع حسين 5

 جميع المواد عقيل خميس حسان هراب 18 جميع المواد جعفر عماد عجيل حسين 6

 الموادجميع  فاطمة فليح خيون عبد هللا 19 جميع المواد حسين رزاق كريم حسين 7

 جميع المواد مرتضى كاظم جار هللا عطية 20 جميع المواد حسين ساري خشان جبار 8

 جميع المواد مصطفى حسين سعود حدران 21 جميع المواد رباب مجيد خويبط ونان 9

 جميع المواد هشام سعيد صويح بنون 22 جميع المواد زهراء راضي محمد عبود 10

 جميع المواد وليد عدنان مهدي عبد 23 المواد جميع زهراء عباس عنون وناس 11

       جميع المواد زينب جواد كاظم مظلوم 12

 


