
كلیة العلوم

550 الحاسبات1 علمي تطبیقي1صفیھ خالد جاسم محمد
511 الحاسبات2 علمي تطبیقي2علي بكر حبیب عبد هللا الحبیب
507 الحاسبات3 علمي تطبیقي1میمونھ خالد جاسم محمد
502 الحاسبات4 علمي تطبیقي1سجى علي خضیر عباس
493 الحاسبات5 علمي تطبیقي1زید انعم خلیل ابراھیم
474 الحاسبات6 علمي تطبیقي1محمد سمیر محمد عبد االمیر
469 الحاسبات7 علمي تطبیقي1عمر یونس رشید علي
468 الحاسبات8 علمي تطبیقي2محمد علي نجم یاسین
467 الحاسبات9 علمي تطبیقي1موسى علي عبد زایر
465 الحاسبات10 علمي تطبیقي1محمد احمد ضیاء عبد
464 الحاسبات11 علمي تطبیقي2رؤى موعد عبد علي كاظم
464 الحاسبات12 علمي تطبیقي1غاده خلیل ابراھیم كاطع
462 الحاسبات13 علمي تطبیقي1غیاث الدین عبد ھاشم حسن
462 الحاسبات14 علمي تطبیقي1فضل هللا مصطفى حامد منذر عبدهللا
459 الحاسبات15 علمي تطبیقي2نور عالء حرزالدین حسین
457 الحاسبات16 علمي تطبیقي2عبد هللا نبیل مصطفى عبد الرحمن
457 الحاسبات17 علمي تطبیقي2عبیر جعفر غضبان عبد
456 الحاسبات18 علمي تطبیقي2احمد كمال عبد الحارث عبد هللا
456 الحاسبات19 علمي تطبیقي1علي فالح حسن عزیز
456 الحاسبات20 علمي تطبیقي1لینا محمد خلف عبد
456 الحاسبات21 علمي تطبیقي1محمد عامر جاسم محمد
455 الحاسبات22 علمي تطبیقي1علي حمزه عبدالكریم علي اكبر
455 الحاسبات23 علمي تطبیقي2مالك صالح عبد الصاحب عبادي
455 الحاسبات24 علمي تطبیقي2مھیمن ضرغام عالوي
460 الریاضیات25 علمي تطبیقي1احمد ابو علي خلف فلوحي
456 الریاضیات26 علمي تطبیقي2دیانا واثق عبد الرزاق ناموس
455 الریاضیات27 علمي تطبیقي2محمد صبحي كریم حمدان
453 الریاضیات28 علمي تطبیقي2حسن مصطفى كامل رحیم
450 الریاضیات29 علمي تطبیقي2احمد قیس كاظم جواد
449 الریاضیات30 علمي تطبیقي2دانیة حیدر عبد االمیرابراھیم
449 الریاضیات31 علمي تطبیقي2صفا سلمان محمد جاسم
449 الریاضیات32 علمي تطبیقي2طیبة سمیر ھاشم حدید
446 الریاضیات33 علمي تطبیقي2زھراء عبدالكریم باني عنبر
446 الریاضیات34 علمي تطبیقي2سجاد نجاح حیدر محمود
446 الریاضیات35 علمي تطبیقي1محمد تقي جمعھ لفتھ كاظم
445 الریاضیات36 علمي تطبیقي1حمزه بلوشي عكلھ حسین
443 الریاضیات37 علمي تطبیقي2تقى عبدالحمید حسن جلیوي
443 الریاضیات38 علمي تطبیقي2فاطمة مھند سعدي حسین
442 الریاضیات39 علمي تطبیقي2رؤى میثم سمیر جیاد
442 الریاضیات40 علمي تطبیقي1منى كریم اموري عبودي
441 الریاضیات41 علمي تطبیقي1عبدهللا زاحم عبدهللا احمد
440 الریاضیات42 علمي تطبیقي1حوراء احمد معیش علي
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440 الریاضیات43 علمي تطبیقي1علي مؤید جمعة عبد
440 الریاضیات44 علمي تطبیقي1مریم فوزي حھاد كاظم
440 الریاضیات45 علمي تطبیقي2میاده عباس نعیم عبد عون
436 الریاضیات46 علمي تطبیقي2حوراء حسن داخل فرحان
435 الریاضیات47 علمي تطبیقي2لبنى جعفر رحیم خضیر
434 الریاضیات48 علمي تطبیقي1االء سالم احمد عبداالمیر
434 الریاضیات49 علمي تطبیقي2حسین ثامر كاظم جاسم
434 الریاضیات50 علمي تطبیقي2مصطفى احمد جاسم جواد
433 الریاضیات51 علمي تطبیقي2توانیا خالد كریم محمد
433 الریاضیات52 علمي تطبیقي2لینا یونس نزار یونس
433 الریاضیات53 علمي تطبیقي2محمد باقر حسین فاضل محمد
483 الفیزیاء54 علمي تطبیقي1امل حسین غازي حسین
482 الفیزیاء55 علمي تطبیقي1شمس عمر عبدالقادر محمد
470 الفیزیاء56 علمي تطبیقي1فاطمة عبداالمیر فنجان مھودر
467 الفیزیاء57 علمي تطبیقي1فاطمة علي علوان حسین
461 الفیزیاء58 علمي تطبیقي2زھراء موفق كریم سفیح
460 الفیزیاء59 علمي تطبیقي2طیبھ وفاء نوري عبد الرحمن
459 الفیزیاء60 علمي تطبیقي2احمد نعیم كامل كاظم
458 الفیزیاء61 علمي تطبیقي1امیر عاید محیبس عبید
458 الفیزیاء62 علمي تطبیقي2نور الھدى كریم عبید سعید
457 الفیزیاء63 علمي تطبیقي1علي خضیر خلوف علي
456 الفیزیاء64 علمي تطبیقي1احمد جبار عیدان سیالوي
456 الفیزیاء65 علمي تطبیقي1حیدر حسین یحیى ولي
455 الفیزیاء66 علمي تطبیقي2نورس محمد یاسین حاوي
454 الفیزیاء67 علمي تطبیقي2ذو الفقار فارس یوسف سعید
454 الفیزیاء68 علمي تطبیقي2عائشة محي حسین حمود
453 الفیزیاء69 علمي تطبیقي1طیبة حسن كاطع سلمان
453 الفیزیاء70 علمي تطبیقي2عبدالقادر وصفي عبدالقادر عباس
450 الفیزیاء71 علمي تطبیقي1احمد محمد ھاشم حسین
450 الفیزیاء72 علمي تطبیقي2عبد الحمید احمد عبد الحمید جابر
449 الفیزیاء73 علمي تطبیقي2محمدقصي جمیل مرھون
448 الفیزیاء74 علمي تطبیقي2علي حمید خلف راضي
448 الفیزیاء75 علمي تطبیقي2علي عباس مانع عبد هللا
448 الفیزیاء76 علمي تطبیقي1كرار حیدر حمید علي
448 الفیزیاء77 علمي تطبیقي1منتظر محمد نصیف جاسم
447 الفیزیاء78 علمي تطبیقي1سجاد حمید معارج مزعل
554 الكیمیاء79 علمي تطبیقي1حسین محمد حسین حفیان
536 الكیمیاء80 علمي تطبیقي1حنان مھدي علي عبدالجبار
532 الكیمیاء81 علمي تطبیقي2مروة شكر رحیم مامھ كریم
513 الكیمیاء82 علمي تطبیقي1غدیر احمد موسى جعفر الموسوي
511 الكیمیاء83 علمي تطبیقي1ریم عبداكریم جاسم محمد
499 الكیمیاء84 علمي تطبیقي2محمد نمیر احمد عبد الجبار
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496 الكیمیاء85 علمي تطبیقي2سلطان عبد الواحد سبع خماس
495 الكیمیاء86 علمي تطبیقي2زینب رائد ھادي كاظم
495 الكیمیاء87 علمي تطبیقي2سیف سعد احمد كاظم
478 الكیمیاء88 علمي تطبیقي1لبنى شاكر حمود ناصر
476 الكیمیاء89 علمي تطبیقي2ھبھ طارق حسون زیدان
475 الكیمیاء90 علمي تطبیقي1سجاد ھویدي ابراھیم غضبان
472 الكیمیاء91 علمي تطبیقي1حسین سعد شاكر محمود
472 الكیمیاء92 علمي تطبیقي1زھراء حیدر حمید حسن
472 الكیمیاء93 علمي تطبیقي2زھراء خالد ریسان دخیل
470 الكیمیاء94 علمي تطبیقي1عذراء سمیر سعید كوجي
469 الكیمیاء95 علمي تطبیقي2طیبھ عدنان محمد جبر
469 الكیمیاء96 علمي تطبیقي1مروة جاسم محمد زغیر
468 الكیمیاء97 علمي تطبیقي1یاسمین علي حسن منذور
467 الكیمیاء98 علمي تطبیقي2سالي ساھر لطفي محمود الجنابي
466 الكیمیاء99 علمي تطبیقي2محمد عباس احمد باقر
465 الكیمیاء100 علمي تطبیقي2لؤي برھان غیدان سرحان
463 الكیمیاء101 علمي تطبیقي2فاطمھ سعدي محسن علوان
461 الكیمیاء102 علمي تطبیقي1تیجان حیدر عباس جواد
461 الكیمیاء103 علمي تطبیقي1رسل حسن ھویدي عبید
437 علوم الجو104 علمي تطبیقي2یاسر احمد عبد الحسین درویش
436 علوم الجو105 علمي تطبیقي2مریم عباس محیبس حسین
435 علوم الجو106 علمي تطبیقي2محمد خالد عباس لفتھ
435 علوم الجو107 علمي تطبیقي1ھبھ حیدر رحیم
434 علوم الجو108 علمي تطبیقي2یاسر عمار جبر حنین
432 علوم الجو109 علمي تطبیقي2بتول علي جباره ارھیف
432 علوم الجو110 علمي تطبیقي1تبارك فرات شاكر محمد
432 علوم الجو111 علمي تطبیقي2مصطفى حبیب عبد الحسین علي
430 علوم الجو112 علمي تطبیقي2حذیفة احمد طالب عبد النبي
430 علوم الجو113 علمي تطبیقي1حسین حیدر عبد مراح
430 علوم الجو114 علمي تطبیقي1علي جمال عنبر علیوي
430 علوم الجو115 علمي تطبیقي2علي مؤید حسین محمود
429 علوم الجو116 علمي تطبیقي2علي نصیر عبد الرحمن عبدالوھاب
429 علوم الجو117 علمي تطبیقي2غسق محد عبد الحسین جبار
428 علوم الجو118 علمي تطبیقي1مصطفى خیري عباس جاسم
427 علوم الجو119 علمي تطبیقي3دالیا مسعود محمد سعید
427 علوم الجو120 علمي تطبیقي2رقیة رحیم علیوي اسماعیل
423 علوم الجو121 علمي تطبیقي2علي عبد الكریم علي عبدعلي
423 علوم الجو122 علمي تطبیقي2فضل محمد ھاشم حسن
422 علوم الجو123 علمي تطبیقي2سیف محمد راضي صاحب الساعدي
421 علوم الجو124 علمي تطبیقي2عباس كامل داود مطر
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