
قسم علوم الكيمياء

المالحظاتالمجموعاسم الطالبت

575عماد احمد حامد تفاح1

573علي شهد عبد العالي عبد اللطيف2

562ذو الفقار ماجد كاظم حلو3

559عمر عبد الستار جبار محمد4

548ماهر عامر خشان إسماعيل5

545وليد ماكن وسمي مزعل6

533علي سامي محمد علوان7

533أنور عبد الهادي خليل علوش8

528كريم منصور هادي نارين9

528عبد الرحمن عدنان مجيد عبد10

516سارة فيض هللا شكر محمود11

512احمد صالح مهدي رحمان12

507احمد كريم حمدان جاسم13

483محمد باقر يحيى شراد14

480شذى مثنى صالح حسين15

476زينة انور جميل جاسم16

473محمد عبد االمير مبدر خلف17

472اديب جاسم حمو احمد18

466نزار حاتم عباس خزعل19

465حاتم كريم فرحان خميس20

464ديانا احمد محمود بحر21

462ايالف محمد يوسف جمعة22

462هالة شامل كامل جياد23

461عمر زيد حاتم حميد24

461وليد نزهان دحام جواد25

460رباب علي حكمت فرمان26

458خنساء نزار عبد اللطيف حميد27

457سنار عدنان جميل خضير28

456قيس قحطان علي محمود29

455حمزه لطيف جاسم محمد30

455مصطفى محمد منصور وساف31

455نوار ماجد عزيز عيسى32

454جنيد محمود صالح احمد 33

454أحمد محسن ناصر أسماعيل34

454هشام ماجد مهدي جسام35

453عمر لطيف محمد اسماعيل36

453غيث عبد علي حسين موسى37

453اية محمود سامي ابراهيم 38

452سراج الدين مؤيد جليل ابراهيم39

452نور عبد الستار هوبي علي40

451عمر ظاهر مجيد طه41

451بالل نزار محمد عبد الكريم عبد القادر42

450محمد قاسم محمد فاضل43

450جعفر صادق جعفر سعيد44

450حمزة اسماعيل جليل اسماعيل45

450احمد كامل عبد الحسن سعيد  46



449هدى حافظ حبيب داود47

449صالح طعمه غايب علي48

449عبد السالم جابر خضير حنظل49

449أنس غازي ابراهيم مطلك50

449زهراء رعد علي عبد51

449زمن ماجد عادل أحمد52

448شروق مشرق سعدي حسين53

448محمد هادي فرمان سلمان54

448سامر سامي خليفه صالح55

447عبد العزيز برهان شهاب احمد56

447أبراهيم عقيل كاظم علي57

447تبارك عبد الكريم سبع خميس 58

446فاطمة نعمان جابر صالح59

446عبد الكريم راسم أحمد سعيد60

446محمد عبد اللطيف منصور مبارك61

446ربيع رائد ربيع سلمان62

445علي نجم عبد هللا أحمد63

445حنين اياد حاتم كاظم64

445عبد العزيز خالص محمود شهاب65

444حيدر جميل ابراهيم داود66

444معتز زيد عباس جار هللا67

444حسام حسن علوان حميد68

443هند نبيل مجيد رشيد 69

443رؤيا رشيد خورشيد محمد70

443هبة مفيد عباس عبد71

443بنين مصطفى حسين نادر72


