
المالحظاتالمجموعاالسمت

554علي وليد عبد الحسين مصطفى1

551ديانا طه علي ابراهيم2

549فاطمة عماد مجيد عبد3

549ساره ياسين محمد جواد4

541ثوره تحسين جميل خضير5

536هاله زاهد سامي عبد الكريم6

ضحايا اإلرهاب532ايثار جهاد احمد ذياب7

526نايله ايوب اسماعيل محمود8

524دعاء نجم محمد علوان9

521عذراء حسين محمد جاسم10

520مصطفى يحيى قاسم عزيز11

520زهراء ايوب علي حسين12

519فاطمه حسيب جواد عبد هللا13

519ايات ابراهيم علي خميس14

519فاطمه صاحب مغير علي15

518فاطمة ثامر ابراهيم خضير16

517هبة حسن خميس حسن17

516فاطمه قاسم صالح مهدي18

515نبا حيدر منصور ناجي19

514هاله عبداالمير عبدهللا يحيى20

514سكنه هوار محمود محمد21

513زهراء حيدر عبد اللطيف مهدي22

513مصطفى ستار عويد حسن23

512مرتضى حسين عبد الرزاق حسن24

512دعاء عماد اسماعيل علي25

512نور حيدر محمود خليل26

511فاطمه خليل ابراهيم علي27

511نورس ابراهيم مذري ماضي28

511زينب سعيد حافظ نكه29

511ايه عبد هللا سحاب مطر30

510فاطمة محمد ابراهيم جاسم31

510علي زيدان خليفة حميد32

510مريم مانع هادي محمد33

509صديق عمار قادر عبد34

أسماء الطلبة المقبولين في قسم علوم الفيزياء



509تبارك محمود محمد محمود35

509ليث محمد خالص راضي36

508طيبه حسن فارس عزال37

508ايمان ليث جاسم محمد38

507هدى حسن محمد كريم39

507محمد ميثم نوشي خضير40

507ميعاد موسى كمر فرحان41

506كرم صبري عبد الجبار عبود42

506لطيفه خالد عبد الكريم جميل43

506مرام عماد فريق حسين44

506تبارك الرحمن جليل علوان حسين45

506زهراء محمد كامل عطيه46

506مريم عدنان محمود مصلح47

506تبارك مؤيد احمد عبد48

506وليد خالد نصيف جاسم49

506احمد برهان رحيم زيدان50

506حنان علي دنان عباس51

506زهراء علي جاسم محمد52

506غصون احمد علي سلمان53

506نبأ عبد الستار مجيد حبيب54

506فاطمه نصيف عبد وحيد55

506نور الهدى جليل دخيل عواد56

506بان محمد ابراهيم طالب57

506امنيه سالم محمد صالح سعيد58

506بتول عارف عدنان رشيد59

505اسراء محمد حسين خلف60

505عبد هللا جاسم عبد الرزاق جاسم61

505طه ياسين ثامر فرحان62

505تبارك ابراهيم هادي توفيق63

505فاطمه طه مهدي صالح64

505شهد اياد داود مهدي65

505علي تحسين محسن علي66

505ميس محمد ابراهيم حسن67

505يوسف هادي احمد محمود68

505رسل علي فاضل حسين69

505احمد فؤاد عبد الوهاب عبد الواحد70

505نبأ ثاير محمد اسماعيل71



505عذبه اسماعيل ابراهيم عبد72

505إيمان صباح حسن عزيز73

505حيدر ابراهيم عبد الرحمن احمد74

505مريم رشيد حميد صالح75

504طه مطلب عبد علي76

504صفا وسام حيدر علي77

504ميالد خالد غيدان خلف78

504نبأ احمد حميد عليوي79

504سحر صالح سالم خالد80

504سارة نوري عباس علي81

504نور استبرق طه حسين82

504ماجده بهاء عبد الجبار عبد هللا83

504ندى عدنان يونس زيدان84

504مجتبى حمزة عبد الغني عبد الرزاق85

504مصطفى ستار جعفر عبد الحسين86


