
كلية العلوم

520 علمي تطبيقي11 الحاسبات مصطفى جواد كاظم حديد
509 علمي تطبيقي22 الحاسبات غفران طارق جبار سعدون
483 علمي تطبيقي32 الحاسبات صباح مهدي رسن
476 علمي تطبيقي42 الحاسبات براء رحيم كريم غزال
476 علمي تطبيقي52 الحاسبات وسام صالح هادي جبار
474 علمي تطبيقي62 الحاسبات عمر هادي صادق جعفر
473 علمي تطبيقي72 الحاسبات شهد احمد مجبل عباس
466 علمي تطبيقي82 الحاسبات شمس عادل عبدالكريم
465 علمي تطبيقي91 الحاسبات زكريا علي راشد كزار
463 علمي تطبيقي101 الحاسبات شمس احمد خليل عزاوي
462 علمي تطبيقي112 الحاسبات ابتهال جواد كاظم  مولى
462 علمي تطبيقي122 الحاسبات هديل محمد قدوري هادي
460 علمي تطبيقي132 الحاسبات لميس ثامر عبود منجي
457 علمي تطبيقي142 الحاسبات ابتهال غني داود خلف
467 علمي تطبيقي152 الرياضيات غدير علي الزم حسن
457 علمي تطبيقي162 الرياضيات زهراء كريم عبد علي عبدهللا
456 علمي تطبيقي172 الرياضيات حسين صبيح جاسم محمد
483 علمي تطبيقي181 الفيزياء مجتبى ماجد عباس عذافة
482 علمي تطبيقي191 الفيزياء يسر ياسر اسماعيل ناصر
478 علمي تطبيقي203 الفيزياء تقى حسن زويد
478 علمي تطبيقي212 الفيزياء فاطمه هادي حسين جمعه
474 علمي تطبيقي221 الفيزياء تبارك شاكر رحمه شحين
474 علمي تطبيقي232 الفيزياء عباس فاضل مطلك خضير
464 علمي تطبيقي241 الفيزياء نور عامر سلمان جاسم
511 علمي تطبيقي252 الكيمياء عبد هللا  ليث حاتم
503 علمي تطبيقي262 الكيمياء ايات بشير محمد علوان
503 علمي تطبيقي272 الكيمياء بالل عبد الخالق يوسف عبدالكاظم
502 علمي تطبيقي281 الكيمياء رونق محمد ياسين يحيى
501 علمي تطبيقي291 الكيمياء حسن يونس حسن سعيد
501 علمي تطبيقي301 الكيمياء مرتضى عباس جبار موله
493 علمي تطبيقي312 الكيمياء ياسر حسين عبد المحسن سعيد
491 علمي تطبيقي322 الكيمياء امنية عبد االمير محسن جبار
488 علمي تطبيقي332 الكيمياء جمانة بدر حميد كاظم
488 علمي تطبيقي341 الكيمياء حسن طاهر فالح هامان
488 علمي تطبيقي352 الكيمياء موسى جعفر محمد ناصر
486 علمي تطبيقي362 الكيمياء دنيا سالم رشيد حمود
484 علمي تطبيقي371 الكيمياء شهد سمير صبحي رشيد العزاوي
482 علمي تطبيقي382 الكيمياء علي رائد صالح محمد
480 علمي تطبيقي391 الكيمياء محمد فراس خضر حسن
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* درجات على المجموع لطالب الدور االول لغرض المنافسة7تم اضافة 
% من درجة اللغة المضافة الى المجموع لغرض المنافسة8تم اضافة   *


