
كلیة العلوم

632 الحاسبات1 علمي عام1رقیة محسن محمد حسین علي
598 الحاسبات2 علمي عام2حسن نجم عبد الرضا برھي
553 الحاسبات3 علمي عام1ظافر قاسم محمد علي
539 الحاسبات4 علمي احیائي2محمد رعد فاضل حسن
538 الحاسبات5 علمي عام1علي جواد كاظم غیالن
537 الحاسبات6 علمي عام1علي احمد ھادي فرحان
534 الحاسبات7 علمي عام1شروق سعد راضي مطشر
532 الحاسبات8 علمي عام1ذوالفقار جبار حسین فالح
532 الحاسبات9 علمي احیائي1رسول محمد عبد حسن
530 الحاسبات10 علمي احیائي2ایھ محمد غالب صبري
530 الحاسبات11 علمي احیائي2تبارك احمد عبد الحسین عباس
530 الحاسبات12 علمي احیائي2حسن رعد شاكر سلوم
530 الحاسبات13 علمي عام1محمد عمران عبود حرج
529 الحاسبات14 علمي احیائي1حوراء جواد وھاب مجافت
528 الحاسبات15 علمي احیائي2امنة جلیل عزیز سلمان
528 الحاسبات16 علمي احیائي1جوان عباس محمد احمد
528 الحاسبات17 علمي احیائي2فاطمة معین عبدهللا خمیس
527 الحاسبات18 علمي احیائي2دالیا اسعد كاظم عودة
527 الحاسبات19 علمي عام1نوره عادل كاظم محمد
526 الحاسبات20 علمي احیائي2حنین علي مصطفى
525 الحاسبات21 علمي عام2زینب حسام جعفر
525 الحاسبات22 علمي احیائي1مریم عصام شاكر نعمھ
524 الحاسبات23 علمي احیائي1نور مھدي حسن داود
523 الحاسبات24 علمي عام2رغد حازم سوادي محمد
522 الحاسبات25 علمي احیائي1شھلھ جمعھ سعید ملوح
521 الحاسبات26 علمي احیائي1دنیا ماجد اسماعیل مرھون
521 الحاسبات27 علمي احیائي1عبدهللا بشیر فارس مجید
521 الحاسبات28 علمي عام1محمد صالح سلمان عباس
520 الحاسبات29 علمي احیائي1سجاد نجاح عبدالنور جمعة
520 الحاسبات30 علمي احیائي1عبد هللا شھاب احمد محمد
520 الحاسبات31 علمي احیائي2فاطمة خضیر عباس یعقوب
519 الحاسبات32 علمي احیائي1ایھ مھدي عبد هللا محمد
519 الحاسبات33 علمي احیائي1حسین عقیل مسلم حزیم
517 الحاسبات34 علمي احیائي2اساور محمود محمد حسین
517 الحاسبات35 علمي عام1شیماء حسن جبر سلمان
517 الحاسبات36 علمي عام2عبد هللا مؤید عبد الصمد علي
516 الحاسبات37 علمي احیائي1اساور صالح حسن فریح
514 الحاسبات38 علمي احیائي1ارجوان ادریس خلیل ابراھیم
513 الحاسبات39 علمي احیائي1طھ خالد خلیفة علي
512 الحاسبات40 علمي احیائي1سجاد حسن یاسین لفتة
512 الحاسبات41 علمي عام1عادل ماجد ناظم عبدهللا
512 الحاسبات42 علمي احیائي2علي تحریر محمد رضا حسن
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511 الحاسبات43 علمي احیائي2محمد احمد خلف عبد
510 الحاسبات44 علمي احیائي1زینب حسین حمید محسن
509 الحاسبات45 علمي عام2حسن عبدالسالم علي درب
509 الحاسبات46 علمي احیائي1عبدالقادرمحمدفارس عبدهللا
508 الحاسبات47 علمي عام2طھ رشید خضیر عباس
508 الحاسبات48 علمي احیائي1علي الضرغام حسن ھادي
507 الحاسبات49 علمي احیائي2احمد سالم احمد غجر
507 الحاسبات50 علمي احیائي1فاطمھ ماجد عبد الحسین عباس
506 الحاسبات51 علمي احیائي1االء محمود شاكر محسن
506 الحاسبات52 علمي عام2ساره صباح حسن غریب
506 الحاسبات53 علمي احیائي2صفاء ماجد ھاشم غالم
506 الحاسبات54 علمي احیائي1مرتضى مھدي صالح محیسن
505 الحاسبات55 علمي عام1دعاء ریاض حسین محمود
505 الحاسبات56 علمي احیائي1كرار حیدر رحیم حیدر
504 الحاسبات57 علمي احیائي2ایة ایاد صالح حمود
504 الحاسبات58 علمي احیائي2معزز ثائر اسعد عبد العزیز
504 الحاسبات59 علمي احیائي1ھدى مھند سعدي حسین
577 الریاضیات60 علمي عام1تحسین فالح غانم جابر
544 الریاضیات61 علمي عام1رؤى قاسم مھدي محمد
528 الریاضیات62 علمي احیائي1ایھ محمد عبد الحسین علي
526 الریاضیات63 علمي احیائي2احمد حسن شاوي كریم
523 الریاضیات64 علمي احیائي1رحاب فاضل كاظم حسان
520 الریاضیات65 علمي احیائي2شھد قاسم فاضل داود
516 الریاضیات66 علمي احیائي1میس الریم حمید حسین وادي
507 الریاضیات67 علمي احیائي2ابرار خضیر عباس
506 الریاضیات68 علمي احیائي2االء احمد تقي قاسم
504 الریاضیات69 علمي احیائي1سیف الدین ایاد خلف ارزیق
503 الریاضیات70 علمي احیائي1رزان سالم عطوان سوادي
503 الریاضیات71 علمي احیائي1زینب طالب جلیل
503 الریاضیات72 علمي عام2سرى جاسم محمد عبد
503 الریاضیات73 علمي احیائي1عبدالقادر قاسم صبار خلیفة
502 الریاضیات74 علمي عام1تقى مھدي حمید مھدي
501 الریاضیات75 علمي احیائي1غدیر ماھر فاضل عبدهللا
499 الریاضیات76 علمي احیائي1الحسن علي مھاوي محمد سبھان
498 الریاضیات77 علمي احیائي1دانیة جعفر صادق شھاب
498 الریاضیات78 علمي عام3سلوان عطیة عبد مسعود
498 الریاضیات79 علمي احیائي1شھد معن محمد صالح
497 الریاضیات80 علمي عام2اروى ماجد حسن نعمھ
497 الریاضیات81 علمي عام2عباس شمخي عبد الحسن باشخ
497 الریاضیات82 علمي عام2عبیر محسن عباس نھود
497 الریاضیات83 علمي احیائي2قمر علي كاظم سعید
496 الریاضیات84 علمي احیائي1امیر عدنان زیدان عبدالمحسن
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496 الریاضیات85 علمي عام2دینا ماجد نایف عبد رضا
496 الریاضیات86 علمي احیائي1علي مسلم داود سلمان
496 الریاضیات87 علمي احیائي1نورھان كمال نوري عبد االمیر
495 الریاضیات88 علمي عام1دعاء غافل طارش جوید
495 الریاضیات89 علمي احیائي2سجى سعد داود سلمان
494 الریاضیات90 علمي احیائي1احمد علي حسن دھروب
494 الریاضیات91 علمي عام2رأفت فھد فاھم فیاض
494 الریاضیات92 علمي احیائي1عمر سعد مجید عبد الكریم
494 الریاضیات93 علمي احیائي2محمد صادق حیدر حسن وھیب
494 الریاضیات94 علمي احیائي2مرتضى محمد عبد الحسن عبد هللا
494 الریاضیات95 علمي احیائي1ھالة طھ مجید طاھر
493 الریاضیات96 علمي عام2جوان خلیل رمضان فتاح الجاف
493 الریاضیات97 علمي احیائي2كرار حیدر عاكول مصطفى
493 الریاضیات98 علمي احیائي2نور ضیاء رضا جابر
492 الریاضیات99 علمي احیائي1حنین عماد محمد سماعیل
492 الریاضیات100 علمي عام1صبا محمد عجیل داخل
492 الریاضیات101 علمي احیائي2فاطمة عماد عطوان غضیب جودة
492 الریاضیات102 علمي عام2فاطمة محمد مجید عزیز
492 الریاضیات103 علمي احیائي1لبنى علي احمد سلمان
492 الریاضیات104 علمي احیائي2محمد ھشام حسون لعیبي
492 الریاضیات105 علمي احیائي2ھبھ ابراھیم سلیم محمد
491 الریاضیات106 علمي عام2حسن جاسم عطیھ عبدهللا
491 الریاضیات107 علمي عام2رسول خلف عبدعلي محمد
491 الریاضیات108 علمي احیائي2زینب عالء الدین جمعة حسین
491 الریاضیات109 علمي احیائي1سجاد سلمان جلیل حسین
491 الریاضیات110 علمي احیائي2عبد الحكیم مزھر جالل حمید
491 الریاضیات111 علمي احیائي1فاطمة زیاد طارق احمد
491 الریاضیات112 علمي احیائي2مریم حسن منصور رسول
490 الریاضیات113 علمي عام3زمن سعد محسن زامل
490 الریاضیات114 علمي احیائي1سجا ماجد صدام الزم
490 الریاضیات115 علمي احیائي2شھالء ستار رزوقي ھوبي
490 الریاضیات116 علمي احیائي2علي موسى قاسم حمود
490 الریاضیات117 علمي احیائي2فرح نبیل فاضل عبد الحمید
490 الریاضیات118 علمي عام1ھدیر عباس مظلوم عبد الكریم
489 الریاضیات119 علمي احیائي1عبدهللا عمار سعید داود
489 الریاضیات120 علمي احیائي2عیسى محمد شالخ حسین
489 الریاضیات121 علمي احیائي2مرتضى علي سلمان مصلح
489 الریاضیات122 علمي احیائي1مروان عبدالوھاب عبدالرزاق نجم
489 الریاضیات123 علمي احیائي1ھدایة مؤید حسن علي
489 الریاضیات124 علمي احیائي2والء ماجد عبدالحسن عذوب
488 الریاضیات125 علمي احیائي2رونق عداي نجم عبد
488 الریاضیات126 علمي احیائي2ریفن جیمس كوركیس ایشو
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488 الریاضیات127 علمي احیائي1مریم علي عبد سلمان
487 الریاضیات128 علمي احیائي1سالي رحیم علیوي عاشور
487 الریاضیات129 علمي عام1شمس علي حسن خربوط
487 الریاضیات130 علمي احیائي1علي سعد عنكود عواد
486 الریاضیات131 علمي احیائي1انور عبد الستار جبار صحین
486 الریاضیات132 علمي احیائي1زینب عبد الزھرة خلف مھنا
486 الریاضیات133 علمي عام2سكینة محمد خصاف ھیكل
486 الریاضیات134 علمي احیائي2علي حسین خزعل جبر
586 الفیزیاء135 علمي عام2میثم قاسم مطشر علي
530 الفیزیاء136 علمي احیائي2علي سالم جبار صكبان
530 الفیزیاء137 علمي احیائي2مؤمل محمد رسن سالم
529 الفیزیاء138 علمي احیائي1ساره محمد فالح جیجان
528 الفیزیاء139 علمي احیائي2افنان غسان فخري قنبر
528 الفیزیاء140 علمي عام2امنة مسحول ھلیل محمد
527 الفیزیاء141 علمي احیائي1حسن صالح حسن الزم
527 الفیزیاء142 علمي احیائي1علي حسن ناصر عبد الحسین
525 الفیزیاء143 علمي احیائي1سما غدیر عادل عبد الكریم
525 الفیزیاء144 علمي عام1محمود مخلص جویش طمعة
525 الفیزیاء145 علمي احیائي1مرتضى كریم محمد
524 الفیزیاء146 علمي عام1علي حسن جلوب اعبید
524 الفیزیاء147 علمي عام1نبراس ماجد عباس علي التغلبي
523 الفیزیاء148 علمي احیائي1سجى عبد المطلب نعمھ غالي
523 الفیزیاء149 علمي احیائي2فاطمھ عبدهللا جلیل عبدهللا
521 الفیزیاء150 علمي عام1ایھاب ماجد سالم فنجان
520 الفیزیاء151 علمي عام2حسین محسن خنجر بدن
519 الفیزیاء152 علمي عام2مصطفى عبد الحسین محسن
518 الفیزیاء153 علمي احیائي1ضحى منذر صالح مھدي
518 الفیزیاء154 علمي احیائي1محمود ھیثم مجید عزیز
518 الفیزیاء155 علمي عام2مصعب محمد عبدالوھاب حسن
516 الفیزیاء156 علمي عام1ایة اركان ابراھیم جعفر
516 الفیزیاء157 علمي احیائي2رسل یحیى رشك
516 الفیزیاء158 علمي احیائي1رقیة جبار ھاتف راضي
516 الفیزیاء159 علمي احیائي1زینب سالم محسن حمدان
516 الفیزیاء160 علمي احیائي1موج عالء عبد الرزاق شمة
512 الفیزیاء161 علمي احیائي2احمد ضیاء كریم علوان
511 الفیزیاء162 علمي احیائي2حسین الحسیني یحیى سلیم حمود
511 الفیزیاء163 علمي احیائي1حسین ایاد حسین علي
511 الفیزیاء164 علمي احیائي1محمد علي زیاد طارق یعقوب
510 الفیزیاء165 علمي عام1احمد عبد الواحد عبد الجبار
510 الفیزیاء166 علمي احیائي2ازل حاتم شخیر خزیعل الجبیناوي
510 الفیزیاء167 علمي احیائي1ساره لیث بدر یاس
510 الفیزیاء168 علمي احیائي2شھالء ھاشم صدام جعفر
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510 الفیزیاء169 علمي احیائي2محمد مھدي خضیر جبر
510 الفیزیاء170 علمي احیائي1مینا ولید محمد حسن
509 الفیزیاء171 علمي احیائي1محمد مرتضى مھدي مكاوي
506 الفیزیاء172 علمي احیائي1تبارك نزار جبار مصلح
506 الفیزیاء173 علمي احیائي1زھراء فارس عیسى عبد الرضا
506 الفیزیاء174 علمي عام1منى كاظم ظاھر محمد
505 الفیزیاء175 علمي احیائي2میس معن خضر
504 الفیزیاء176 علمي عام2حسین محمد عبد عباس
504 الفیزیاء177 علمي عام1سجى سعد محمد حسن
503 الفیزیاء178 علمي احیائي1حوراء جلیل عبد الكریم حسون
503 الفیزیاء179 علمي عام1رقیة فوزي ھادي عودة
503 الفیزیاء180 علمي احیائي1ضحى حامد سبتي محمد علي
502 الفیزیاء181 علمي عام1بسمة المام اسماعیل سلمان
502 الفیزیاء182 علمي احیائي2حوراء ھادي كاظم خلف
502 الفیزیاء183 علمي احیائي2رانیة صفاء مشرف جاسم
502 الفیزیاء184 علمي احیائي1شیماء جواد كاظم كریم
502 الفیزیاء185 علمي احیائي2مریم عبداالمیر حسن حمیدي
502 الفیزیاء186 علمي احیائي1یوسف عبداس صبار خلیفة
501 الفیزیاء187 علمي احیائي2انور محمد عباس مھدي
501 الفیزیاء188 علمي احیائي1زینة سعد شوحي ذجر
501 الفیزیاء189 علمي احیائي1ساره سالم سعید
501 الفیزیاء190 علمي احیائي2سجاد قیس زامل على هللا الھواس
501 الفیزیاء191 علمي احیائي1فاطمھ حیدر فوزي محمد
501 الفیزیاء192 علمي احیائي2محمد عبد اللطیف جعفر حسن
500 الفیزیاء193 علمي احیائي1ایة منور حلیم جمیل
500 الفیزیاء194 علمي احیائي1غفران ابراھیم حسین عبید
500 الفیزیاء195 علمي احیائي2فاتن فرید فاضل كاطع
500 الفیزیاء196 علمي احیائي1منار مازن مھدي متعب
499 الفیزیاء197 علمي احیائي2رسول رسن محیل بشارة
499 الفیزیاء198 علمي احیائي2سنا غازي عبد العزیز حسین
499 الفیزیاء199 علمي احیائي2مریم یعكوب حسن جاسم
499 الفیزیاء200 علمي احیائي1نور الھدى خلف نعمة
499 الفیزیاء201 علمي احیائي2یاسر ایاد جاسم محمد
620 الكیمیاء202 علمي عام2حسین جبار كلف فعیل
604 الكیمیاء203 علمي عام1سارة محمد ابرھیم نجم
596 الكیمیاء204 علمي عام1احمد كتیب خضیر عبد علي
591 الكیمیاء205 علمي عام1نور عقیل مسلم حزیم
586 الكیمیاء206 علمي عام2شمس الدین حقي اسماعیل محمود
586 الكیمیاء207 علمي عام1علي محمد یوسف مرزا
577 الكیمیاء208 علمي عام2اكرم ثابت جبار حسن
577 الكیمیاء209 علمي عام1عبد هللا فاروق عبد الرحمن اسماعیل
576 الكیمیاء210 علمي عام2یاسین عیسى فاضل احمد
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574 الكیمیاء211 علمي عام1مجتبى احمد موسى محمد
572 الكیمیاء212 علمي عام2حمزة عجمي حبیب جواد
567 الكیمیاء213 علمي احیائي1سما رافد عبد الستار رشید
560 الكیمیاء214 علمي عام1اسراء عدنان عبدهللا دنفش
558 الكیمیاء215 علمي عام1حردان جاسم محمد ھذال
557 الكیمیاء216 علمي احیائي1احمد ایاد علي حسین
544 الكیمیاء217 علمي احیائي2احمد ماجد ھاشم غالم
540 الكیمیاء218 علمي احیائي1ایھ حسین كریم
540 الكیمیاء219 علمي احیائي1سارة بالل محمد محمود
540 الكیمیاء220 علمي عام2میثم انیس كامل كریم
539 الكیمیاء221 علمي احیائي1رشا عماد عبد االمیر محمد
539 الكیمیاء222 علمي احیائي1زھد محمد فاخر
539 الكیمیاء223 علمي احیائي2زھراء ماجد حمید عبد
539 الكیمیاء224 علمي عام2علي كامل غثوان خراب غشامي
539 الكیمیاء225 علمي احیائي2نور یوسف صاحب عباس المحمودي
538 الكیمیاء226 علمي عام2حوراء حمید كاطع فرج
538 الكیمیاء227 علمي احیائي2حیدر احمد حسین مولى
538 الكیمیاء228 علمي عام1دیانا اسطیفان توما بولص
538 الكیمیاء229 علمي احیائي1رانیھ غسان كریم
538 الكیمیاء230 علمي احیائي2سمیھ عمار ھاني سالم
538 الكیمیاء231 علمي احیائي2علي سعید محمد عبود
538 الكیمیاء232 علمي احیائي2محمد حسن ثابت حسن داود
538 الكیمیاء233 علمي احیائي2مریم منعم حسین سالم الدفاعي
537 الكیمیاء234 علمي احیائي2حنین عالء صالح سلطان
537 الكیمیاء235 علمي عام1رشا خالد عبدالعزیز عبدالرزاق الكبیسي
537 الكیمیاء236 علمي احیائي1رنده سامر قاسم
537 الكیمیاء237 علمي احیائي1زھراء جالل علي حسین
537 الكیمیاء238 علمي احیائي2سدرى فاضل كمر خویر
537 الكیمیاء239 علمي عام1علي عودة مریھج حسن
537 الكیمیاء240 علمي احیائي1نبأ سمیر سلمان محیسن
536 الكیمیاء241 علمي عام2طیبھ مكي اكرم
536 الكیمیاء242 علمي عام2علي حسن نایف حسین
535 الكیمیاء243 علمي عام1اسماء محمد مھدي كاظم عودة
535 الكیمیاء244 علمي احیائي1بھیجة سلمان عبد الكریم محمود
535 الكیمیاء245 علمي احیائي1حیدر محمد محمود مھدي
535 الكیمیاء246 علمي احیائي2مالك عبدالكریم خالد طاھر
534 الكیمیاء247 علمي احیائي2ایھ محمد سلمان محمد
534 الكیمیاء248 علمي عام1محمد عبد برع عطیھ الساعدي
534 الكیمیاء249 علمي عام1مصطفى صادق جعفر حسین
534 الكیمیاء250 علمي عام2نور الھدى فارس عبد النبي باش آغا
533 الكیمیاء251 علمي احیائي1استبرق حمد مطلك حسن
533 الكیمیاء252 علمي احیائي1حسین علي مھدي كامل
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533 الكیمیاء253 علمي احیائي2حنین علي عاشور عوده
533 الكیمیاء254 علمي احیائي1زید جبار ھاتف راضي
533 الكیمیاء255 علمي احیائي1سارة احمد رمضان حسانین
533 الكیمیاء256 علمي عام2سارة فالح فتحي صالح
533 الكیمیاء257 علمي احیائي1سرى سامي سمیر حساني
533 الكیمیاء258 علمي احیائي2ضحى كریم ھاشم سوادي
533 الكیمیاء259 علمي احیائي1طیبة محمد عبدهللا جبر
533 الكیمیاء260 علمي احیائي1فاطمھ مالذ كریم حمید
533 الكیمیاء261 علمي احیائي2یوسف عدنان احمد جمعة
532 الكیمیاء262 علمي احیائي2تبارك عیسى جاسب عبد الحسین
532 الكیمیاء263 علمي احیائي2ریھام ماجد عبد الرزاق ضیغم
532 الكیمیاء264 علمي احیائي1زھراء علي عزیز جبر
531 الكیمیاء265 علمي عام1سرى رعد ھادي
531 الكیمیاء266 علمي احیائي1عائشة فالح شھید كاظم
531 الكیمیاء267 علمي احیائي1لیث اسعد جبار سوداني
531 الكیمیاء268 علمي احیائي1مھا علي كریم حسن
539 علوم الجو269 علمي احیائي1اسراء باسم محمد صایل
519 علوم الجو270 علمي احیائي2سجى عامر جبر عبد
519 علوم الجو271 علمي احیائي2فاطمھ احمد داود ناصر
494 علوم الجو272 علمي احیائي2علي خالد نذیر عباس
493 علوم الجو273 علمي عام2اثار قتیبة مجید حمید
493 علوم الجو274 علمي عام3حوراء طالب نعیم كصاد
493 علوم الجو275 علمي احیائي2سلمى عبدهللا جبار شبوط
493 علوم الجو276 علمي احیائي1كمال ھیثم محمد حمزه
491 علوم الجو277 علمي احیائي1عباس علي حسین عوده
491 علوم الجو278 علمي احیائي1عذراء باسم سالم عواد
490 علوم الجو279 علمي احیائي1علي كریم عبد الرضا محمد
490 علوم الجو280 علمي عام2مصطفى غازي زیارة فنجان
489 علوم الجو281 علمي عام1اسعد عباس حسن جبر الضاحي
489 علوم الجو282 علمي احیائي2سرى حمید محسن كاظم
485 علوم الجو283 علمي عام2اسراء عبد الحسین عبد الكریم
485 علوم الجو284 علمي عام1اسراء فرحان زكم ثامر
485 علوم الجو285 علمي احیائي1دنیا یحیى ناصر حسون
485 علوم الجو286 علمي احیائي1ضحى ماجد سامي ظاھر
484 علوم الجو287 علمي احیائي1ھدى شاكر احمد حسن
483 علوم الجو288 علمي احیائي2امنیات حسن محمد علوان العجیلي
483 علوم الجو289 علمي احیائي2قصي غالي حسن ھالل
483 علوم الجو290 علمي عام1مازن محمد نواف حمود
483 علوم الجو291 علمي احیائي2محبھ سعد عوفي غافل
483 علوم الجو292 علمي احیائي2محمد قاسم حسیب صالح
482 علوم الجو293 علمي عام2اساور سالم لطیف محمود
482 علوم الجو294 علمي احیائي2تبارك محمد فاضل رشید
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482 علوم الجو295 علمي احیائي1حسین علي جاسم كاظم
482 علوم الجو296 علمي احیائي1حسین نبي راضي عبدهللا
482 علوم الجو297 علمي احیائي2زینب ھادي عبود بطي
482 علوم الجو298 علمي احیائي2سجاد فالح خلف كاطع
482 علوم الجو299 علمي احیائي1معتز فاضل طالع صطم
481 علوم الجو300 علمي احیائي2بدور عیسى عاشور عبدو
481 علوم الجو301 علمي احیائي2طیبة سعد مصطفى عبدالرحمن
481 علوم الجو302 علمي احیائي2غدیر علي فرحان عبد علي
481 علوم الجو303 علمي احیائي2غدیر ھیثم أنوار جواد
480 علوم الجو304 علمي احیائي1محمد ایسر حمید لطیف
480 علوم الجو305 علمي احیائي2مرتضى فاضل عباده مروح
479 علوم الجو306 علمي عام1ایة وحید عبد جاسم
479 علوم الجو307 علمي احیائي1بیراق محمد امین االنصاري
479 علوم الجو308 علمي احیائي1ساره صالح مطشر ماھود
479 علوم الجو309 علمي عام2علي سالم یاسر نعیمھ
478 علوم الجو310 علمي احیائي2حسن سعدون جبار كاطع
477 علوم الجو311 علمي احیائي1امیر طاھر عباس حسین
477 علوم الجو312 علمي عام1حنان صباح عبداالمیر نور االعرجي
477 علوم الجو313 علمي احیائي2محمد صفاء قداح عبد الغفار
476 علوم الجو314 علمي عام3سعید اسماعیل عبد اجبیر
476 علوم الجو315 علمي احیائي2نھا سعد خزعل حسین
475 علوم الجو316 علمي عام2أكرم نعیم كطان جاسم
475 علوم الجو317 علمي احیائي1محمد سائد جمال عبدهللا
474 علوم الجو318 علمي احیائي1باقر ایاد رجب حسین
474 علوم الجو319 علمي احیائي1عطاء حیدر نعمھ محمود
474 علوم الجو320 علمي عام2علي خضیر عباس علي
474 علوم الجو321 علمي احیائي1محمد مثنى سالم خلیفة
473 علوم الجو322 علمي احیائي2ایمان منھال عباس حسین
473 علوم الجو323 علمي احیائي1تقى محسن زایر الزم
473 علوم الجو324 علمي عام2حسین ھادي كاظم خلف
473 علوم الجو325 علمي احیائي2دانیة واثق كاطع عبد هللا
473 علوم الجو326 علمي احیائي1سدى سعید مونس محمد
473 علوم الجو327 علمي عام2عبیر عماد عزیز عبد هللا
473 علوم الجو328 علمي احیائي1فاطمة جاسم فرج لفتھ
630 علوم الحیاة329 علمي احیائي1روان فاضل احمد عبد جاسم
618 علوم الحیاة330 علمي احیائي1زینب خالد نعیم
610 علوم الحیاة331 علمي احیائي2نور محمد عبدهللا سبع
590 علوم الحیاة332 علمي احیائي1زینب خدایارمحمد یار
589 علوم الحیاة333 علمي عام2رند ماجد عزیز لفتھ
588 علوم الحیاة334 علمي احیائي1مریم یوسف عبد الجبار محمد
584 علوم الحیاة335 علمي احیائي2جعفر لطیف نعمت میره
583 علوم الحیاة336 علمي احیائي1زینب قاسم رومي عبد الحسن
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581 علوم الحیاة337 علمي احیائي2منى عدنان كاظم مكي
580 علوم الحیاة338 علمي احیائي1محمد قصي سعد شریف
579 علوم الحیاة339 علمي عام2كاظم عالء محمد كاظم
578 علوم الحیاة340 علمي احیائي1حیدر علي حسین جواد
577 علوم الحیاة341 علمي احیائي2نور علي صباح سعد
576 علوم الحیاة342 علمي احیائي1دانیھ مثنى طارق عبد الستار
576 علوم الحیاة343 علمي احیائي2زینب یوسف منعم جاسم
575 علوم الحیاة344 علمي احیائي1احمد ندیم باقر محمد
575 علوم الحیاة345 علمي احیائي1سرى عادل حمید صبري
573 علوم الحیاة346 علمي احیائي2طیبة لیث مالك عبدهللا
573 علوم الحیاة347 علمي احیائي1علي جاسم محمد سلیمان
573 علوم الحیاة348 علمي عام2محمد جاسب عطیھ دخیل
573 علوم الحیاة349 علمي احیائي2ھاجر زكي رحیم حمود
572 علوم الحیاة350 علمي عام2رسل ھادي حسین عبید
572 علوم الحیاة351 علمي احیائي1مھدي حمید جاسم عبید
571 علوم الحیاة352 علمي احیائي2احمد نشوان احمد عبد القادر
571 علوم الحیاة353 علمي عام1اسامة یعقوب مشحوت رسن
571 علوم الحیاة354 علمي احیائي1یوسف اركان طالب جواد
570 علوم الحیاة355 علمي احیائي1حسن مؤید ھاشم صالح
570 علوم الحیاة356 علمي احیائي2محمد ثائر عزیز رؤوف
569 علوم الحیاة357 علمي احیائي1افنان عقیل محمود جھاد
569 علوم الحیاة358 علمي احیائي1زینب كامل طواش مطر
568 علوم الحیاة359 علمي احیائي1زھراء مزھر جمعة
567 علوم الحیاة360 علمي احیائي2ایات فاروق رزوقي ناصر
566 علوم الحیاة361 علمي احیائي2حسنین علي رحیم مردود
565 علوم الحیاة362 علمي عام2مصطفى احمد جاسم جریان
564 علوم الحیاة363 علمي احیائي2حنین ولید عبدالحي ابراھیم
564 علوم الحیاة364 علمي احیائي2سالي ناصر عبد الوھاب جاسم
564 علوم الحیاة365 علمي احیائي2فاطمة جبر محمد جبار
564 علوم الحیاة366 علمي احیائي1ولید احمد جمعھ مراد
563 علوم الحیاة367 علمي عام2زھراء حامد مطر نحو
563 علوم الحیاة368 علمي احیائي2موسى رضا جعفر عبد الرضا
562 علوم الحیاة369 علمي احیائي1زین العابدین حسن اكریم محمد
562 علوم الحیاة370 علمي عام2فاطمھ الزھراء محمد خلف سلمان
561 علوم الحیاة371 علمي احیائي1مریم عصام صباح حسن
561 علوم الحیاة372 علمي عام2مصطفى حسین عبد الھادي شاطي
561 علوم الحیاة373 علمي احیائي1مصطفى رعد خزعل
558 علوم الحیاة374 علمي احیائي1قبس محمد نعمھ
557 علوم الحیاة375 علمي احیائي1تبارك حافظ عبدالرزاق محمود
556 علوم الحیاة376 علمي احیائي1تمارة رائد سعدون رمیض
556 علوم الحیاة377 علمي احیائي2جعفر محمد عباس
556 علوم الحیاة378 علمي احیائي2زینب علي طاھر
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556 علوم الحیاة379 علمي احیائي2غاده جبار شوكت شیرخان
556 علوم الحیاة380 علمي احیائي2محمد مؤید علي طھ
556 علوم الحیاة381 علمي احیائي1نور صباح عبد الرسول مھدي
555 علوم الحیاة382 علمي عام3محمد كریم مسیر مزبان
555 علوم الحیاة383 علمي احیائي2نور الھدى صبیح عیدان
555 علوم الحیاة384 علمي احیائي2نور علي حمود جاسم
555 علوم الحیاة385 علمي احیائي2یوسف نبراس منذر
554 علوم الحیاة386 علمي احیائي1زینب زید منعم كیطان
554 علوم الحیاة387 علمي عام2عون عیدان عبود عون
554 علوم الحیاة388 علمي احیائي2میس حیدر داود سلمان
553 علوم الحیاة389 علمي احیائي1جاسم محمد اسماعیل خلیل
553 علوم الحیاة390 علمي احیائي2حسام رعد عبد جبر
553 علوم الحیاة391 علمي احیائي1زھراء تحسین عبد الخالق علي
552 علوم الحیاة392 علمي احیائي1حوراء شوان عبد بكي
552 علوم الحیاة393 علمي احیائي1شھد حقي اسماعیل عبد الباقي
552 علوم الحیاة394 علمي عام1فاطمھ عبد الحسین طعمة حسن
552 علوم الحیاة395 علمي احیائي1محمد علي محمد طھ عبد الحسین مھنھ
551 علوم الحیاة396 علمي احیائي1بشار خالد عبد اللطیف سلمان
551 علوم الحیاة397 علمي احیائي1بنین ھاتف جازع جاسم
551 علوم الحیاة398 علمي احیائي1نور الھدى سعد حمد
550 علوم الحیاة399 علمي احیائي1مریم باھر عبد الصاحب عبود
550 علوم الحیاة400 علمي احیائي1مصطفى محمد علي
549 علوم الحیاة401 علمي احیائي1ایھ آواد عبدالقادر نصر الدین
549 علوم الحیاة402 علمي احیائي1تبارك عبد الرحمن داخل ناھض
549 علوم الحیاة403 علمي احیائي1زھراء اكرم علیوي ناجي
549 علوم الحیاة404 علمي عام1زھراء ماجد حامد عبدالحي
549 علوم الحیاة405 علمي عام2سمر كریم عباس حسین
549 علوم الحیاة406 علمي احیائي1نبأ محمد فاضل سلمان
549 علوم الحیاة407 علمي احیائي1ھدیل عصام حمید محمد
548 علوم الحیاة408 علمي احیائي1ایھ احمد كاظم اخالطي
548 علوم الحیاة409 علمي احیائي1حسین سلیم عباس ربیش
548 علوم الحیاة410 علمي احیائي2علي حسین عبد درب
548 علوم الحیاة411 علمي احیائي2لبنى ولید سھیل نجم
548 علوم الحیاة412 علمي احیائي1مریم محمد جمیل خضیر
548 علوم الحیاة413 علمي احیائي1نور طالل علي حسین
547 علوم الحیاة414 علمي احیائي1امنیھ علي صبار فالح
547 علوم الحیاة415 علمي احیائي1ایمن بسام حسین عبدالوھاب
547 علوم الحیاة416 علمي احیائي2زھراء عباس فاضل عباس
547 علوم الحیاة417 علمي احیائي2عذراء عبد الكاظم جواد رشید
547 علوم الحیاة418 علمي احیائي1ھدى احمد حسن وھیب
546 علوم الحیاة419 علمي احیائي1الزھراء احسان علي مالح
546 علوم الحیاة420 علمي احیائي1بشیر عصام عبدالمجید عبدالجبار
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كلیة العلوم

546 علوم الحیاة421 علمي عام2جاسم محمد علي اصغر محمد علي
546 علوم الحیاة422 علمي احیائي1سرور محمد خضیر عباس
546 علوم الحیاة423 علمي عام2شروق زھیر غنام
546 علوم الحیاة424 علمي عام2مریم جویت حسن علي
545 علوم الحیاة425 علمي احیائي1حسین علي جبار محمد
545 علوم الحیاة426 علمي عام2حسین ھادي جاسم حسین
545 علوم الحیاة427 علمي عام2ریام علي فلیح فنجان
545 علوم الحیاة428 علمي احیائي1زینب بشار جبار جبجاب
545 علوم الحیاة429 علمي احیائي2فاطمة عدنان ھاشم ناصر
545 علوم الحیاة430 علمي احیائي1محمد اسعد جبار نمر
545 علوم الحیاة431 علمي احیائي3محمد علي عبد الكاظم معیلج
544 علوم الحیاة432 علمي احیائي2تمیم محمد سھم حسین
544 علوم الحیاة433 علمي احیائي1زید طارق محمد نجاح توفیق
544 علوم الحیاة434 علمي عام2محمد مظفر محمد عباس
544 علوم الحیاة435 علمي احیائي2یوسف قیس عباس علوان
543 علوم الحیاة436 علمي عام1رجاء رحیم رداد احیمد
543 علوم الحیاة437 علمي احیائي1زھراء عباس محسن عبد
543 علوم الحیاة438 علمي احیائي1زینب عباس عوید محمد
543 علوم الحیاة439 علمي احیائي2علي ایاد كریم عبد الرضا
543 علوم الحیاة440 علمي احیائي2مریم شمران طالع زكري
543 علوم الحیاة441 علمي احیائي2نور ثامر مظھر عبد الحسین
542 علوم الحیاة442 علمي احیائي1براء حمید كاطع فرج
542 علوم الحیاة443 علمي احیائي2جیھان جبر محمد جبار
542 علوم الحیاة444 علمي احیائي2منار كریم داخل حسون
542 علوم الحیاة445 علمي احیائي1نورالھدى علي حمید السوداني
541 علوم الحیاة446 علمي احیائي2رنین ولید عبدالحي ابراھیم
541 علوم الحیاة447 علمي احیائي1زھراء فرید مجید جاسم
541 علوم الحیاة448 علمي عام2سیف محسن فلیح كریم
541 علوم الحیاة449 علمي عام1شیماء احمد محمد صفر
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