
قۆناغى س يهم 
بابهت : Practical Animal Physiology بايۆلۆژیبه شى

نمرە له 35 %نــــــــــــاوى سيانىژ
24.8ابراهيم ياسين سليمان1
21.2اخالص فرهاد عبدهللا مولود2
28.8اسماء عفان مجيد عپمان3
ء ناظم عمر عبدالقادر4 32.3ا
19.1ام كلثوم محمد رحمن5
27.0ايالف محمد مشير عثمان6
28.4ايمان شيرزاد اسعد محمد7
30.7ايمان ئازاد عمر ابراهيم8
9.5بنار محمد كمال9
28.7بيريڤان احمد خضر حسين10
21.4پهيام اديب محمد حسين11
21.0جيگر زبير حسن شيخه12
32.6حكيم محمد حمزە عبدهللا13
24.5خهندە ايوب جمال نوری14
22.1دلخاز نزت حاجی حسن15
31.5دلگهش واحد عبدهللا حسن16
29.4ده ريا صالح محی ايواز17
27.7رسل محمود مجيد سلمان18
30.9رضوان همداد محمد قادر19
26.0روداو محمد حسن سيد20
31.1ريان عثمان علی رسول21
29.8ريان فؤاد صالح الدين22
19.0زكريا عبيد عبدالرحمن كاك23
27.6زينب نوزاد حمد24
31.5زينه ظاهر عبدهللا علی25
19.9ژيكال رمضان محمد26
28.8ژيله احمد حسن قادر27
33.5سارە مهدی عبدهللا حمدامين28
30.2سارە يونس ناصر رسول29

ر حه دين-هه ول زانكۆى سه 
ژى په روه رده  كۆل
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26.0سحر جالل محمود روستم30
31.1سميه خالد اسماعيل محمد31
23.5سميه علی عبدالكريم علی32
32.6سولين هادی حسن سعيد33
28.3سيڤان مصلح كمال34
23.8سيڤهر عبدهللا عمر عبدهللا35
15.6سهيران انور احمد عيسی36
26.4شادی كانبی رفيق خلف37
26.2شهراز طه اسعد طه38
ن حسن فتاح عزيز39 28.5شهه
24.9شهوبۆ نورالدين عبدالرحمن40
22.9فاطمه ابراهيم اسماعيل41
25.2كارمهند عثمان حمد عبدهللا42
26.9كلثوم فرهاد عبدالفتاح43
28.4كوثر حمدامين احمد44
26.2گهزەنگ رشاد تحسين45
27.2ليلی حسن عدو حمد46
18.7مائدە ياسين عبدهللا47
23.0محمد زبيير علی حسن48
30.8محمد عبدهللا رسول محمد49
21.4محمد كاكهسور وسو50
34.1مروا علی عبدهللا مير51
26.5مسرە عامر احمد52
29.4ميديا عثمان حسين عثمان53
19.7مهرزيه برهان مصطفی يونس54
28.8مهرزيه ياسين قادر حمد55
23.0نور هاوكار نجاة خدر56
25.0نورا خسرو محمد معروف57
34.4نورا ستار حمد علی عپمان58
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25.9نيان رزگار احمد سعيد59
28.6نهوەند اليق نامق حمه سعيد60
21.1هاژە ستار رحمان حمدامين61
24.8هايدە جمال اسماعيل مولود62
28.5هدی حسين حسن رسول63
25.3هدی گيالن محمد علی غفور64
30.7همين صادق رشيد مولود65
30.1هوشيار مصطفی عوال ميرصالح66
30.0هيلين حسيب حسن كاكو67
23.5هيلين حمدامين معتدر محمدامين68
22.8هيلين شمزين صادق خليل69
18.9هيلين عادل محمود عمر70
30.9هيلين قهرمان خالد قرنی71
28.8هيلين مظفر محمد72
25.5ههلمهت نشاد زرار وسو73
30.0وفاء احمد عبدالواحد74
27.4يسری ابوبكر عثمان خضر75
20.5ئاالن عبدالمجيد عزيز76
ز صالح77 26.4ئهوين دالوەر حو
6.5راژان دالوه ر خدر78
هيلين عماد عزالدين79


