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 2018 – 2017كلية العلوم للعام الدراسي  –في قسم علوم الحياة 

 درجة االمتحان التنافسي قناة القبول اسم الجد اسم االب االسم ت

 43.56 القبول العام حمادي علي ابرار 1

 43.56 العام القبول عيدان محمد احمد 2

 43.56 القبول العام صعب عباس احمد 3

 33.66 النفقة الخاصة خلف عبدهللا اسراء 4

 51.48 القبول العام محمود صالح اسيل 5

 24.42 امتيازات جعفر منذر اسيل 6

 43.56 القبول العام مدلول احمد اسيل 7

 49.5 القبول العام خلف حامد اشواق 8

 44.42 القبول العام فرحان عبد اكرم 9

 39.6 القبول العام مولود جمال المهند 10

 30.36 القبول العام رجب فاروق امنه 11

 41.58 القبول العام حسين ربيع انهار 12

 49.5 القبول العام محمود طه ايات 13

 56.1 القبول العام مهدي مصطفى ايناس 14

 33.0 النفقة الخاصة شالل راكان بدر 15

 42.9 القبول العام حميد خيري بشائر 16

 31.68 القبول العام صالح ثابت حنان 17

 36.96 القبول العام حسن احمد خنساء 18

 51.48 القبول العام ندا غالب رؤى 19

 29.7 النفقة الخاصة حسين حاضر ريام 20

 44.22 القبول العام يحيى سمير زينب 21

 34.32 العامالقبول  عبدالوهاب حاتم سارة 22

 34.98 القبول العام جاسم فائق ساره 23

 26.4 النفقة الخاصة علوان قيس ساره 24

 42.24 القبول العام عبدالحميد نصير ساره 25

 33.66 القبول العام عبداللة حسين سعد 26

 35.64 القبول العام حسن صالح الدين سفيان 27

 39.6 القبول العام صالح محمد سمية 28

 31.68 النفقة الخاصة شاكر ياسر ضحى 29

 34.98 النفقة الخاصة عباس فاضل علياء 30

 36.3 القبول العام حبيب فهد فراس 31

 40.92 النفقة الخاصة عبد الحمزه كريم فراس 32

 33.66 القبول العام يوسف حسن فالح 33

 14.52 القبول العام حمود صبحي محمد 34

 32,34 النفقة الخاصة عبدالكريم عبدالمجيد مصطفى 35

 32.34 القبول العام رجب موفق موج 36

 38.94 القبول العام احمد علي نبا 37

 13.2 النفقة الخاصة ناصر حسن نبا 38

 50.16 القبول العام ياسين طه نداء 39

 33.0 امتيازات عزواي عدنان نور 40

 28.38 القبول العام خضير قاسم نوره 41

 28.38 القبول العام علي يوسف وداد 42

 43.56 القبول العام حسين صبحي ولي 43

 32.34 القبول العام علي حكمت وهاد 44

 19.8 النفقة الخاصة وهابي رائد ياقوت 45

 مالحظة

 4عدد المقاعد المتاحة للقبول العام :  -

 2عدد المقاعد المتاحة للنفقة الخاصة :  -


