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 المجموع الفرع الدور القسم اسم الطالب ت

 455 علمي احيائي 1 فيزياء سالم عوده هالل عنايه 1

 448 علمي عام 1 فيزياء سامر عباس كاظم محل 2

 442 علمي عام 2 فيزياء مريم اسعد ناظم جعفر 3

 442 علمي عام 2 فيزياء محي الدين محمد فرج لفتة 4

 441 علمي عام 2 فيزياء مصطفى مؤيد يحيى وهبي 5

 438 علمي عام 3 فيزياء مصطفى عبداالمير محمد محمدعلي 6

 436 علمي احيائي 2 فيزياء حسين محمد قاسم جاسم 7

 436 علمي عام 3 فيزياء حسين علي حافظ شبوط 8

 436 علمي احيائي 2 فيزياء حسن حسين علي حسين 9

 436 علمي عام 2 فيزياء ايات عدنان واشي عباس 10

 435 علمي تطبيقي 2 فيزياء كرار اسماعيل خليف علوان 11

 435 علمي تطبيقي 2 فيزياء دعاء محسن علي فارس 12

 434 علمي احيائي 2 فيزياء عبد الواجد علي ندشه ساهي 13

 433 علمي احيائي 1 فيزياء ايسر محسن جاسم تبينه 14

 428 علمي احيائي 1 فيزياء ايفان علي احمد حسين 15

 428 علمي تطبيقي 2 فيزياء عبدهللا سعدي احمد سعيد 16

 427 علمي احيائي 1 فيزياء محمد رائد مهدي عبد السادة 17

 427 علمي تطبيقي 3 فيزياء داليا مسعود محمد سعيد 18

 426 علمي احيائي 2 فيزياء منتظر جاسم ضايع موسى 19

 426 علمي عام 2 فيزياء عبدالحميد عبدالرزاق حميد محمود 20

 425 علمي عام 3 فيزياء ليث حسون علي حسين بنواوي 21

 424 علمي عام 3 فيزياء عبير حميد عبد علي 22

 423 علمي احيائي 2 فيزياء رسل نبيل موسى حسن 23

 423 علمي احيائي 2 فيزياء شهد حمودي جابر حسين 24

 423 علمي احيائي 2 فيزياء جنان حكمت رحيم حريز 25

 422 علمي عام 3 فيزياء حسن عايد مجيد منهل 26

 422 علمي تطبيقي 2 فيزياء حسين وضاح حسن مهدي 27

 المجموع الفرع الدور القسم اسم الطالب ت

 423 ادبي 2 علوم القرآن حوراء خضير حسن عواد 28

 المجموع الفرع الدور القسم اسم الطالب ت

 467 علمي احيائي 1 رياضيات محمد كاظم خليل ابراهيم 29

 449 علمي عام 3 رياضيات حسين كرم هللا جبار 30

 449 علمي تطبيقي 1 رياضيات شوق يوسف احمد ارميض 31

 448 علمي تطبيقي 2 رياضيات سجى محمد لفته كاظم 32

 448 علمي تطبيقي 1 رياضيات رانيا حسن حسون علي 33

 448 علمي عام 1 رياضيات ليث علي عبدالزهرة علي 34

 448 علمي احيائي 1 رياضيات غفران مهدي صالح فيزع 35

 447 علمي عام 2 رياضيات نرجس سعدون نصيف جاسم 36

 446 علمي تطبيقي 2 رياضيات نور الزهراء خليفه جبر هاشم 37

 446 علمي عام 3 رياضيات احمد جبار بنيان صبر 38

 444 علمي تطبيقي 2 رياضيات حيدر احمد شاكر لطيف 39

 444 علمي احيائي 1 رياضيات نزار محسن عبد فرج 40

 444 علمي احيائي 1 رياضيات علياء عبدالرحمن خماس سهيل 41
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 443 علمي احيائي 2 رياضيات حوراء حسين جبار محمد 42

 443 علمي تطبيقي 2 رياضيات تقى عبدالحميد حسن جليوي 43

 442 علمي تطبيقي 2 رياضيات رؤى ميثم سمير جياد 44

 442 علمي احيائي 2 رياضيات انوار فؤاد عزيز مطر 45

 441 علمي احيائي 2 رياضيات حسين نهاد علي صفر 46

 440 علمي عام 2 رياضيات علي برهان عبد هللا 47

 440 علمي عام 3 رياضيات ختام خضر جاسم محمد 48

 439 علمي تطبيقي 1 رياضيات علي حسين علي حسن موسى 49

 439 علمي احيائي 2 رياضيات صبحي عبدالصاحب نارسعهد  50

 439 علمي احيائي 1 رياضيات علي هاشم محمد فرج 51

 438 علمي احيائي 1 رياضيات حسين علي سلمان عبد الحمزه 52

 438 علمي عام 2 رياضيات حمزة ناجي خلف حسوني 53

 437 علمي احيائي 1 رياضيات امجد حسين خنجر بدن 54

 437 علمي عام 1 رياضيات حسن علي حسنعلي  55

 المجموع الفرع الدور القسم اسم الطالب ت

 436 علمي عام 3 حاسبات ابتهال كريم حسن شمخي 56

 434 علمي تطبيقي 1 حاسبات حوراء شناوه عبد الحسين جري 57

 434 علمي عام 1 حاسبات االء سالم احمد عبد االمير 58

 433 علمي احيائي 2 حاسبات عيدانساره شاكر عبد الحسن  59

 433 علمي تطبيقي 1 حاسبات ريا وسيم عبد الرحمن عبد هللا الدواليبي 60

 432 علمي تطبيقي 2 حاسبات احمد سعدي جبر خلف 61

 432 علمي احيائي 1 حاسبات ثامر عبد االمير ثامر محمد 62

 430 علمي عام 2 حاسبات رئال ستار جبار مطلق 63

 429 علمي احيائي 3 حاسبات علي صالح مهديمهند  64

 429 علمي تطبيقي 2 حاسبات علي عبد االمير ابراهيم جبار 65

 428 علمي تطبيقي 2 حاسبات االء عباس خلف ابراهيم 66

 428 علمي عام 3 حاسبات تقى علي عبدهللا 67

 426 علمي عام 2 حاسبات حنين دريد محمود صالح 68

 425 علمي تطبيقي 2 حاسبات كاظمضحى ناصر لطيف  69

 425 علمي عام 2 حاسبات زهى محمد حميد عبدهللا 70

 422 علمي احيائي 2 حاسبات قتيبه عدنان حسين محمد 71

 421 علمي احيائي 2 حاسبات سرور طارق لفتة رشيد 72

 421 علمي تطبيقي 2 حاسبات ستار صادق جعفر محمد 73

 421 علمي تطبيقي 2 حاسبات محمد ناظم جواد كاظم 74

 421 علمي تطبيقي 2 حاسبات غدير خالد كريم هزام 75

 420 علمي احيائي 2 حاسبات هديل حميد حسين عامر 76

 420 علمي احيائي 2 حاسبات نور سعد هللا انور مجيد 77

 420 علمي احيائي 2 حاسبات حسين نجم عبد طعمة 78

 المجموع الفرع الدور القسم اسم الطالب ت

 438 ادبي 3 جغرافية سلوى محمد حسن 79

 432 ادبي 1 جغرافية ايه احمد حسن علي 80

 424 ادبي 2 جغرافية زمن عبد الزهره عليوي بركه 81

 423 علمي احيائي 2 جغرافية رحمة عماد ياسين شكر 82

 422 ادبي 2 جغرافية مريم حسين علوان 83
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 422 ادبي 3 جغرافية سمر جمال عبدهللا علي 84

 421 ادبي 3 جغرافية نورا ستار جبر كاظـم 85

 المجموع الفرع الدور القسم اسم الطالب ت

 466 ادبي 2 اللغة العربية اماني حسن يونس فرج 86

 465 ادبي 2 اللغة العربية ايمان نجاح عبد المنعم محيسن 87

 450 علمي تطبيقي 2 اللغة العربية كاظم نجم عليان شامي 88

 438 ادبي 2 اللغة العربية شيماء صالح حسن عظيم المالكي 89

 437 ادبي 3 اللغة العربية ابتسام علي حسن كاظم 90

 431 ادبي 2 اللغة العربية نرجس احمد فرحان علي حسين 91

 431 ادبي 1 اللغة العربية رفل عادل عبد الزهره عباس 92

 430 ادبي 2 اللغة العربية وليد هادي احمد ابراهيم 93

 428 ادبي 2 اللغة العربية محمد صادق حيدر تعبان محلي 94

 427 ادبي 2 اللغة العربية احمد كاظم يساس سميسم القريشي 95

 425 ادبي 2 اللغة العربية بتول ستار كاظم محمد 96

 425 علمي تطبيقي 2 اللغة العربية مريم رعد خلف عبد 97

 425 علمي عام 3 العربيةاللغة  علي عماد فنر حسين 98

 425 ادبي 2 اللغة العربية احمد سامي خلوف محمود 99

 424 علمي تطبيقي 2 اللغة العربية سجى قيس عاشور عبد 100

 424 ادبي 2 اللغة العربية فاطمه ناجي جواد كاظم 101

 423 ادبي 2 اللغة العربية محمد زياد خلف فتحي 102

 423 ادبي 2 اللغة العربية غدير محمد كاظم تايه 103

 422 ادبي 2 اللغة العربية صادق كاظم جواد صالح 104

 422 علمي عام 2 اللغة العربية مرتضى محمد علي مراد 105

 422 ادبي 2 اللغة العربية الخيزران علي رويد محسن 106

 421 ادبي 2 اللغة العربية ايات قاسم مطشر علي المكصوصي 107

 420 علمي تطبيقي 2 اللغة العربية ميزان جوادحمزه ساجت  108

 420 ادبي 2 اللغة العربية هديل سمير عبد الحسين 109

 المجموع الفرع الدور القسم اسم الطالب ت

 452 ادبي 2 التاريخ اية ابراهيم حسين وادي 110

 425 ادبي 2 التاريخ امنة علي منذر شاكر 111

 422 ادبي 2 التاريخ طيبة محمد علي جابر اسمير 112

 421 ادبي 3 التاريخ سجاد نجم عبد الحسين كريم 113

 420 ادبي 2 التاريخ محمد لطيف كفان حسن 114

 

 


