
قسم علوم الفيزياء

المالحظاتالمجموعاسم الطالبت

466محمد مجبل حسن خضير1

461غزوان سعود حميد محمود2

456محمد عبد هللا احمد خميس3

456هدى علي رحيم مصطفى4

454صفاء الدين عاصم حميد حسين5

452طيبة رحمن حسن حمادي6

451ماهر نزهان محمد عبدال7

449احمد فالح حسن عبد8

448سارة محمد احمد خلف 9

448قاسم محمد تركي تاجر10

448ساره جياد كاظم عليوي11

447خلدون عبد المنعم عبد الكريم عليوي12

446ايهاب نزهان نمر عادي13

446مصطفى عبد الرحمن سالم14

446مصطفى  عبد الرحمن سالم جسام15

444زينب حسين خليل ابراهيم16

443سيف سعد عبد الجبار يحيى17

442عبد هللا مازن عبد الحسين كاظم18

442مصطفى محمد شهاب احمد19

442حيدر علي حسين جواد20

442علي غالب محمد وسمي21

441كمال صالح عبد هللا نجم22

441احمد مهند ناظم فرحان23

441عفاف عبد الرحمن علي خلف24

440مسرة علي محمد شعيب25

440كيالن مقداد علي محسن عباس26

440هاشم رعد ليلو عباس27

440محمد احمد محمود اسماعيل28

440حسين حواس خضير مجيد29

439ألفت شوكت عبود مبارك30

439ابراهيم مزهر هتمي عبد ربه31

439علي معين علوان مبارك32

438محمد قاسم حميد حسن33

438كاظم عيسى حسين مامك34

437حاتم عبد الكريم عباس حسين35

436محمد جليل ابراهيم اسماعيل36

436محمود عيسى محمود عبد هللا37

436زينب مجيد حميد شالل 38

436عمر احمد عباس جاسم39

435ابراهيم محمد عبد الستار رشيد40

435خلدون قيس خضير عباس41

435علي بشار محسن فيصل42

434فهد غازي عباس محمد43

434مشتاق طالب محمود زيدان44

433حيدر عزيز سلمان حسين45

433محمد علي سحاب مطر46



432تبارك محمود سلمان بحر47

432مصطفى حبيب عبد الحسين علي48

431مها عبد المنعم صيفي حمد49

431عبد هللا حميد عبد هللا صكر50

431محمد عبد الرحمن اسماعيل خلف51

430علي احمد محمود كريم52

430احمد داود سلمان حسن 53

430عبد هللا صالح لفته صالح54

430محمد كريم عباس منشد55

430هبه ابراهيم احمد عباس56

429رافد أحمد عبد محمد57

428زينب رعد جميل عبد الحسين58

428رافد فرحان صفوك عبد هللا59

428احمد قيس صالح ابراهيم60

427طه ياسين طه كنوان61

427أيسر خالد علي غايب62

427عبد الحميد كاظم خلف جدوع63

426اية شاكر محمود جعفر64

425ايمن عباس كريم مهدي65

424كاظم صبري احمد نصيف66

424سالم عدنان خلف ياسين67

424رحاب جدوع جابر حسن68

423محمد نافع راضي كاظم69

423حسين علي حمزة جواد70

423رامي ثائر هاشم حمد71

423فاطمة قمر عز الدين محمود72


