
معدل الطالب مع علوم الحياةاسم الطالبت

90.85715علي زيد برغوث رطان1

89.42855بنان سمير حمود احمد2

ن3 89.14285ارساء جلوب سلطان غب 

88.64285يوسف عبد الرزاق حميد فاضل4

88.64285زهراء حسام مزهر جوده5

88.2143زهراء محمود شيحان علي6

88.14285ساره كاظم حمزة سلمان7

87.92855عائشه عبدالواحد محمد عبد الحميد8

87.7857زينب فالح حميد صالح9

87.5حنان خالد عبد فارس10

87.42855غدير وائل نايف حاتم11

87.42855اسامه محمود ابراهيم فياض12

ي محمد13
 
87.14285زينب احمد شوق

87.14285مرتضن كاظم جبار عبد الساده14

87.14285عذراء غسان فاضل عباس15

86.92855كوثر سلمان عطيه حمادي16

86.92855رسول فاضل محمد عباس17

86.92855سلطان ماجد سليمان صالح18

ن كاظم عبود19 86.7143ضىح حسبر

86.42855زهراء حميد رشيد عبد20

86بتول محمد علي ستار عبد الرزاق21

85.85715حيدر هادي محمد عبود22

85.64285عبد هللا معن عبد حمود23

85.5تبارك زيدان خليف عبد علي24

85.42855عذراء رسول لطيف جبار25

85.42855زهراء رحيم كاظم سالم26

85.42855سجاد جاسم محمد محيسن27

ن28 85.35715نور ابراهيم حسن حسبر

85.35715ايناس عيدان نعيم حمادي29

ن عباس كاظم عبود30 85.07145حسبر

85.07145غاده نافع خليل اسماعيل31



85تبارك كاظم اسماعيل عبد الرحمان32

84.92855كوثر محمود سلمان عباس33

84.85715سىح  عباس سهر حسن34

84.85715رقيه سعيد زاهد سعيد35

84.85715زهراء هادي خلف عذير36

84.85715انور ستار عمران حسن37

84.7857زهراء غازي سالم راشد38

84.7857رسل اياد رعد ريكان39

ن40 84.7357مريم حيدر فنجان حسبر

84.7143مهيمن محمد شاكر يونس41

84.57145هاشم حامد هاشم حسن42

84.42855دعاء نجم جابر عبد43

ن ستار جبار مطلق44 84.2143بنبر

84.2143اديان ماجد شيال عبد45

84.2143شهد عبد السالم هاشم غافل46

84.14285ميار دريد اسماعيل محمود47

84.07145احالم فاضل زبار طالل48

83.92855منيه فؤاد مطر محمد49

83.85715محمد اركان مناع بدن50

83.85715رامي عماد عبد جسام51

83.85715فهد رحيم هالل شخير52

ن وسام فاضل حسن53 83.7857حسبر

83.7143ذو الفقار علي رسحان مطشر54

83.57145ايه باسم عبد الكريم عيىس55

83.5شهد علي حسن كاظم56

ي مهاوي57
83.42855مريم فاضل واشر

يف58 83.42855عباس رحمان ساهي رسر

83.2857نبأ حاكم رحمن طربوش59

83.2857أيه هشام محمد علي عبدالرزاق60

83.2143فاطمه حيدر عبد الصاحب عموري61

83.2143بهاء عبد عويز رعد62

83.07145نورا عبد علي كحيوش حسن63

83.07145رنا علي عزيز حسن64



82.92855فاطمه عماد أبراهيم محمد65

82.92855عائشه هادي محمود جواد66

82.92855مروج ناهض عباس عبد هللا67

ن حيدر مسلم مجيد68 82.7857حسبر

82.7143ايه صالح عبد الكريم جراد69

82.7143زينب رائد سعد عبد الهادي70

82.64285نبأ خالد علوان حمادي71

82.64285عمر جاسم محمد خلف72

82.57145كوثر عادل محمد جواد73

ن مهدي74 ن حيدر عبد الحسبر 82.57145أم البنبر

82.57145زينب اسعد حميد مطلك75

82.35715هبه احمد حميد عبد الوهاب76

82.2857فاطمه حسن نجم عبدهللا77

82.07145محمد باقر زياد سالم78

82هديل علي مدلل علي79

82مينا مثنن عبد المجيد حميد80

81.85715زهراء محمد عزيز سلمان81

81.85715يارس عامر جاسم محمود82

81.85715صالح مزهر محمد اربيع83

81.7143هاجر احمد يوسف محمد84

81.7143رويده احمد جدعان احمد85

81.64285مريم محمد كاظم رضا86

81.5نبأ حميد عبد هللا عبيد87

81.35715محمد واثق فاروق هويدي88

81.35715علي خالد عبد االمير كريم89

ن محمد جاسب عبد السادة90 81.07145حسبر

80.92855منار جاسم محمد شهاب91

80.85715زهراء علي كاظم عبد علي92

80.85715ندى نوري جسام حميد93

80.85715حارث مثنن حارث اسماعيل94

80.7857جعفر عادل جي  حسن95

ن كاين جفات رسن96 80.7857حسبر

80.7143كوثر عدنان محسن فارس97



80.57145آيات عبد الرزاق صابر خليف98

80.57145عهود مكي جاسم سيد99

80.5منار عماد جمعه حسن100

80.42855هاجر عبد العظيم عبد المحسن حميد101

ن102 80.42855آسيا يحنر منصور حسبر

80.35715آيه سالم نارص صادق103

80.2857احمد عدنان جالل فارس104

80.2143نورا فالح فوزي جاسم105

ن رياض ابراهيم مجيد106 80رياحبر

79.7857عايد تركي ساير سيالن107

79.7143رغد فراس حبيب هادي108

79.64285عمار سالم محمد جاسم109

79.57145رنا رعد صالح مشاي110

79.57145نبأ فارس جسام نصير111

79.57145اديان عدنان طالب كريم112

ن خضير113 79.57145محمد رحيم ياسبر

79.5رباب كاظم طلب محمد114

79.5أمير عدنان سالم موش115

79.35715جعفر جاسم محمد علي116

ن117 79.35715سبأ وليد حميد حسبر

79.35715قطر الندى ضياء صباح محيسن118

79.2857ود معن صالح رؤوف119

ي120
ن
79.2857ارساء حاتم موش كاق

79.07145علي ناهض ضيغم هادي121

79.07145فاطمه عادل عوده امزاح122

78.92855هدى صاحب حبيب عباس123

ي الزم124  فيصل لعين 
ن 78.92855حسبر

ن جي 125 78.85715دعاء علي حسبر

78.85715مريم نعيم كريم عبد 126

78.7857زينب كريم راشد حارث127

78.64285حيدر عبد الحمزه عبد الجليل جي 128

78.6فاطمه كاظم عبد جعفر129

ن عبود130 78.5رسل عبد الزهرة حسبر



78.42855داليا جعفر كصاد عبد131

78.42855عطاء لؤي هاشم محمد132

78.42855نور اياد فالح عبد133

78.42855ارساء نعمه مطلق مهاوش134

78.35715عبير محمد عالء الدين باقر135

78.35715مصطفن صباح طاهر شنيي 136

78.35715امنيه عدنان مهدي طلمس137

78.2857هدى فاضل حمدان جابر138

78.2857ليل علي خلف محمد139

ن هيثم جليل داود140 78.2143يقبر

78.07145بالل محمد أحمد جاسم141

78.07145ثريا عبد الستار غازي كمر142

77.92855رسل عايد مجهول مطر143

ي مناحي144
77.92855الرا سعد مرضن

77.85715نور محمد جلوب الزم145

ن146 77.7857داليا سالم محمد حسبر

 علي حسن147
ن 77.64285شهد حسبر

77.64285دعاء عبد النارص فاضل محمد148

77.57145سمية عدنان محبوب فضيل149

77.57145حوراء قاسم عبد عوده150

77.57145فرح مهلب محمود علي151

77.5مياده شعالن محمد مخيلف152

77.5حوراء مهدي نارص جي 153

77.5حيدر عبد خلف فرحان154

77.35715ساره خوام اسماعيل خضير155

77.2857ايهاب ناهض حسن عاضي156

ق بدر عساف157 77.2143رقية مشر


