
قسم علوم الكيمياء

المجموعاسم الطالبت

499همسة محمد حامد مهدي1

493مصطفى محمود ولي حميد2

493امنه ثاير محمد داود3

487نبيل عبد السالم عبد الرحمن 4

480ثائر حسين عيدان عبد5

478مهدي صالح فرحان خلف6

477صهيب احمد عطيه كاظم7

473محمد جبار محمد مريوش8

473فرح عبد الرزاق عبد الوهاب عبد الرزاق9

473احمد هالل علي عبدال10

471محمد محسن مشجل صالح11

471عال جاسم وادي هيالن12

471شيماء باسم خليل ابراهيم13

471علي قاسم شهاب علي14

471هبه محمد نور عبد الرحمن فتح هللا15

471ميثم جاسم حسن علي16

470علي حسن سعد هليل17

470زياد طارق ابراهيم محمد الخزرجي18

470ايات رشيد عليوي حسين19

469علي ماجد احمد علي20

469مروة رائد محمد علي21

467محمد حامد غاوي شهاب22

467نور نايف عاشور يوسف23

466اسياف فيصل جميل امين24

466وديان كريم حسين علي25

465محمد قاسم احمد نجم26

464ابو عبيدة ثاير زحام حسين27

463مصطفى محمد خميس جابر28

463اية طارق احمد جاسم29

462ريام جليل عنجاص حسين30

462ساره خالد محمود فيصل31

461محمد عبد الكريم قاسم حسين32

461علي حامد عبد الكريم ابراهيم33

461كوثر طه محمد كاظم34

460ايمان محمد فيصل شبيب35

460عال كاظم جليل عواد36

459زينب اسماعيل خليل محمود37

459محمد رعد محمد حسين38

458هذال مصطفى عبد علي39

457حنين عماد احمد فتحي40

456يوسف محمد خميس جابر41

456طيبه شعالن ديكان كعب42

456نور رعد عبد الرسول عبد الهادي43

456احمد زكريا عباس داود44

455علي امير صالح حسين45

455اسراء رشيد عيسى رشيد46

455عمر يحيى عباس داود47



455ايهاب حامد احمد خميس48

454عادل سعد صالح 49

454عمر خلف حسن ضاحي50

453فاطمة الزهراء نبيل مناتي علي51

453ابو بكر عامر كامل حميد52

453حيدر رافت عدنان عباس53

453حمزة حسين علي جواد54

453احمد وليد جاسم عباس55

452اوس كريم شهاب حمد56

450فاطمة علي سعد حسن57

450نبأ هيالن كريم ياس 58

450مريم جمال علي محمود59

449مصطفى قاسم فتح هللا ابراهيم60

449اسامه هزبر نصيف جاسم61

447سماح نوري خزعل شبيب62

447ايمن صباح خليل ابراهيم63

447مروة عصام سعيد عبد الرزاق64

445صفا قحطان حسين سالم65

444ساره عبد هللا شياع حسن66

444عمر عادل وهيب سرحان كعيد الطائي67

443شهد محمد هادي مهدي68

442محمد نبيل جمعة صادق69

442عبد هللا ماهر داود منهل الربيعي70

442تقى اكرام مصطفى محمد71

441محمد حامد رشيد كامل72

439عبد هللا حسين رحيم نجم73

439نذير بشير ابراهيم اسماعيل74

439ياسر فراس حميد75

439سارة عباس محمد احمد76

439ايات عماد عيدان ولي77
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