
المالحظاتالمجموعاالسمت

570رغد سعيد سلمان احمد1
547نور عبد الناصر مظفر نصر هللا2
543سفانه محمد محجوب خلف3
538زمن خليل نجم محمود4
537نبأ فيصل عباس حسن5
536ساره داود سلمان علوان6
532زينب مزاحم غيدان فيحان7
529شيرين فاروق حسين علي8
527عبد هللا ستار عبد هللا محمد9
527ورود عماد محمد حسن10
526عبد العزيز جمال اسماعيل غفور11
ضحايا اإلرهاب526فاطمه حمد شهاب احمد12
522زهراء حسين محمد حسن عبد13
522رياض حجي سليمان خلف14
522االء عبد هللا كاظم علوان15
521ساره مدحي محمد عواد16
521تبارك موفق كريم صالح17
521هيبة فارس جليل خليل18
521دره نور الدين داود سلمان19
521رشا صباح كاظم ابراهيم20
521رسل علي حسين سلمان21
521مصطفى عالء الماس عيسى22
520عمر موسى فاضل كمر23
519ايناس عادل زاير حبيب24
519براء حسين طه عباس25
519قمر هاشم حسين عباس26
519انوار الزم هادي سايه خان27
519ضحى تحسين علي رشيد28
519حوراء صالح عدنان خضر29
518ضحى منذر عبد مهدي30
518مثنى محمود هندي وهاب31
517ابتهال علي عمران علي32
517وداد شهاب شكور حسن33
517محمد نصيف جاسم محمد34
516عبد هللا طالب هادي حسيب35
516ابو ذر ظافر عادل حياوي36
516ساره هادي عباس جاسم37

أسماء الطلبة المقبولين في قسم علوم الكيمياء



515عبد العظيم عبد هللا علي عايد38
515عائشه بهاء كريم صالح39
515رنده خالد علي سبع40
515ضمياء عدنان عبد هللا عناد41
515احمد رعد علي محمد42
513حسن حامد كاظم جواد43
513براء حسن جلوب كاظم44
513رشا يونس احمد سلمان45
513سجى محمد قاسم كاظم46
513اياس خضر كرنوص خلف47
512سجاد علي عبد هللا كاظم48
512شيماء غازي جابر وداعه49
512زينب عدنان سيد ولي مهدي50
512ازهار نجم عبد فياض51
512احمد عبد العزيز علي داود52
511مريم حقي اسماعيل خليفه53
511اية سمير شدهان صلبوخ54
511حسين سامي صالح هالل55
511مريم عدنان جبار محمد56
511مريم صبيح عليوي فهد57
510مالك قاسم شهاب احمد58
510وديان عماد حسين كاظم59
510فاديه صالح علي جاسم60
510هبه تمام قاسم محمد61
510االء شاكر كشكول نصيف62
510ساره خليل محمود حسين63
510غسق حسين عبد باشي حمد64
510علي رائد رحيم حسين65
510نصر هللا وسام ابراهيم سالم66
509مريم رشيد حميد شكور67
509محمد قحطان مسلم مهدي68
509طيبه فراس اسود ناجي69
509حسين عباس عدنان لفته70
509ضحى فراس ظاهر كاظم71
509وفاء عامر عزيز طعمه72
509سجى حكمت جمعة عباس73
509مراد جوامير دليان وهاب74
509حيدر باسل وهيب عليوي75
509زينب وادي هاشم عايز76
509مريم حيدر صبيح حسن77



509زينب عبد الباقي عبد هللا سبع78
508تبارك عبد الستار خلف ياس79
508حمزه محمود سعيد خلف80
508محمد ياسين خضير عباس81
508كرار اسد شطاوي فزع82
508عبد هللا احمد عبد جواد83
508سالي فراس جميل عمران84
508هدى ناصر اسماعيل حديد85
508فاطمة محسن علي هادي86
508علي عبد ابراهيم برغش87
508علي شامل عبد خان88
508امين نجاة امين خورشيد89
508اطياف مهند تركي حطحوط90
507محمد زياد شجاع محي91
507زهراء عماد هادي حسين92
507مصطفى محمد لفته مهدي93
507ايات جاسم محمد اسماعيل94
507احمد نبراس رشيد عبد الرحمن95
507عمر قحطان شهاب حميدي96
507مريم احمد غضبان غريب97
507االء كاظم جويد بهرام98
507ياسمين محمود محمد ابراهيم99

507رغده صكر عياش صالح100
507نسرين عبد الستار نوري ولي101
507اسراء عامر اشكفتي كاظم102
507طيبه ماهر خالد شاكر103
507ياسر عمار هاشم عبد القادر104
507ممدوح جابر محمد غاوي105
507نوال باسم احمد وهيب106
507رسل قاسم ماس هوين107
507نور الهدى محارب ابراهيم عباس108
507يوسف حسين راضي عبيد109
أبناء أساتذة506زهراء قيس جاسم محمد110


