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

 

 التعتبر هذه الوثيقة رسمية 

 

 الناجحوناسماء الطلبة 
 

 للطالباالسم الثالثي  ت للطالباالسم الثالثي  ت للطالباالسم الثالثي  ت للطالباالسم الثالثي  ت

 نور عباس باذور حسين 61 عبير رياض جباري جساب 41 حوراء سعيد سرهيد ساجت 21 احمد راضي سوادي عبيد 1

 نور عبد الحسن بزون نجم 62 علي عبار دخان شياع 42 نعمةرحاب ماجد كريم  22 احمد سلمان ناهي حسحوس 2

 هاجر سالم حاكم علي 63 عمار حسين ساجت جاسم 43 رغد غازي ونان مرزوك 23 اسراء إبراهيم كاظم عباس 3

 هديل صالح عبد المحسن فرحان 64 غفران علي عصيب علي 44 رقية مشتاق خضير عبد السادة 24 اسراء صباح جليب صبار 4

 هند سمير سالم علي 65 فاطمة جودي حبيب محمد جواد 45 زهراء سلمان مزعل 25 اسماء حبيب عواد هاشم 5

 وسام سوادي جالي فرحان 66 فاطمة عبد هللا محسن هلب 46 زهراء فالح محمد عبيد 26 اسماء حيدر لفته هدام 6

7 
 امنة رياض حميد راضي

27 
 زهراء يوسف لفته عجه

47 
 عبدهللا حنتوشفاطمة عواد 

67 
ياسر عبد األمير نجم عبد 

 الحسين

     فيصل كريم جاسم لطيف 48 سارة جالب كاطع جاسم 28 اياد علي شنين  حسن 8

9 
 ايالف مزعل راضي فضيل

29 
 سرور جاسم طريف حمود

49 
كوثر عبد الكاظم أبو شنين عبد 

 الظاهر
  

  

     متقي حاكم برهان  عالوي 50 سعد رحيم عبيد سريح 30 براء جاهل خزيان ساجت 10

     محمد طالب كاظم علي 51 شهد علي جابر نعمة 31 براء سالم نجم عبد 11

     محمد ناجح رسول نور 52 شيماء محمد نايف  علي 32 بشائر أحمد مالح عذافه 12

     مراد رزاق صحين جبار 53 صفا مسلم هاشم سلمان 33 بنين حسن هادي عبد 13

     مرتضى مهدي صالح شنيار 54 صيداء فاضل وناس نادر 34 سامي مدلول بشان بنين 14

     مريم هادي عاجل جبر 55 ضحى جبر مطشر 35 بنين عبد الجبار حمود  دويني 15

     مصطفى رحيم عطية رداد 56 طيبة عبد الكريم يوسف حسين 36 بنين عقيل عاجل مريبط 16

     منتظر صالح سوادي جبر 57 عادل عطشان حسن بشير 37 تبارك حميد فليح كريم 17

     نبأ عبد الحسن حسوني علي 58 عامر حمزة جهل منخي 38 جمال ناجح مدلول محسن 18

     نور الهدى جاسم عبد جابر 59 عبد هللا شايف عكلة 39 حسن رياض حسن  عبيد 19

     نور الهدى خيري خضير حمدان 60 عبد المهدي حميد بطاح  نوري 40 حسين عالء محيسن كاني 20

 

 

 

 

 الراسبيناسماء الطلبة 
 

 مواد الرسوب للطالباالسم الثالثي  ت

 بيئة وتلوث رهاب داخل عبادي حسن 1

 تشريح مقارن للحبليات طارق مكصد جابر ابوير 2

 

 


