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 الكيمياء الفيزياوية الكيمياء التحليلية الحاسبات الرياضيات
الكيمياء 

 الالعضوية
 االسماء الكيمياء العضوية

  .1 احمد رياض مطلب خليل      

  .2 احمد سمير مهدي جسام انذار اولي     تنبيه

  .3 احمد عبد الرزاق علي حسين  تنبيه تنبيه  تنبيه تنبيه

  .4 ناحمد عطوان يونس عطوا      

  .5 احمد محمد منعم جاسم  تنبيه    تنبيه

  .6 احمد مظهر عبدالحميد حميد تنبيه انذار اولي تنبيه تنبيه تنبيه تنبيه

  .7 احمد وليد خالد عبد تنبيه     تنبيه

  .8 اريج احمد شكير محمود  تنبيه    تنبيه

  .9 اسراء احمد مسلم صالح      

  .10 اسراء علي عبدالرحيم شمس تنبيه     

  .11 اسراء مظهر حمد علي      

  .12 اسماعيل احمد محمد امين  انذار اولي تنبيه تنبيه تنبيه تنبيه

  .13 اسماعيل فيض هللا عطشان  تنبيه    تنبيه

  .14 اسيا رزاق صادق منصور      

  .15 امنة مهدي صالح محمد تنبيه انذار اولي تنبيه انذار اولي تنبيه تنبيه

  .16 ان حاجم شكراياد عدن انذار اولي تنبيه  تنبيه  

  .17 اية شاكر محمود انذار اولي انذار اولي انذار اولي انذار اولي انذار اولي تنبيه

  .18 اية مصطاف سامي احمد  تنبيه    

  .19 بكر سليم متعب حسن    تنبيه انذار اولي تنبيه

  .20 تبارك باسم محمد ابراهيم      

  .21 تبارك ليث طالب عبد العزيز      
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  .22 حسن فالح علي سلمان انذار اولي انذار اولي تنبيه وليانذار ا تنبيه تنبيه

 
    

حسين صفاء الدين حسين عبد  

 الرزاق
23.  

  .24 حنين قيس عدنان كاظم  نقل

  .25 حيدر رعد حامد تنبيه تنبيه    تنبيه

  .26 رضوان سعد محمد ناصر تنبيه     تنبيه

  .27 زينب حميد حسن عطوان      

  .28 سارة خلف رشيد غايب      

  .29 سالم سليم جواد كاظم      

  .30 سلوى محمد محمد صالح حسين   تنبيه انذار اولي تنبيه 

  .31 سمية علي حسين  تنبيه تنبيه تنبيه تنبيه تنبيه

  .32 سيف هاشم علي خلف انذار اولي انذار اولي تنبيه انذار اولي تنبيه تنبيه

  .33 صهيب جليل ابراهيم روان      تنبيه

  .34 سين كامل احمدعبد االعلى ح تنبيه     تنبيه

  .35 عبد الرحمن مطشر حاتم علوان تنبيه     تنبيه

  .36 عبدالرحمن عبدهللا سعيد عبد تنبيه     

  .37 عبدهللا زكريا عاكف علوان      

  .38 عبد هللا لطيف خلف تنبيه انذار اولي تنبيه انذار اولي تنبيه 

  .39 ود منهلعبدهللا ماهر دا تنبيه انذار اولي تنبيه انذار اولي تنبيه تنبيه

  .40 عدنان رشيد عدنان انذار اولي انذار اولي تنبيه تنبيه تنبيه تنبيه

  .41 عصام عباس عون كاظم تنبيه     تنبيه

  .42 علي حسين هادي نصار انذار اولي     

  .43 علي سعد عبدالرحمن محمد علي  تنبيه  تنبيه  تنبيه

  .44 علي عباس فاضل جار هللا تنبيه تنبيه    تنبيه

  .45 علي قاسم شهاب تنبيه   هتنبي  تنبيه

  .46 عمار جبار خليل ابراهيم تنبيه تنبيه  تنبيه  تنبيه
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  .47 عمار فالح صبرعلي      

  .48 عمر فهمي مهدي عبد  تنبيه تنبيه تنبيه تنبيه تنبيه

  .49 عمر يحيى عباس داود      تنبيه

  .50 غازي مسفر غازي تنبيه انذار اولي تنبيه تنبيه تنبيه تنبيه

  .51 غدير محمود عصفور سلمان      

  .52 فاطمة الزهراء نبيل مناتي انذار اولي انذار اولي  انذار اولي تنبيه تنبيه

  .53 فراس حسين فاروق حسين      

  .54 كريم مصطفى كريم مراد تنبيه تنبيه  تنبيه تنبيه تنبيه

  .55 محمد احمد حامد      تنبيه

  .56 محمد رجب محمد الطاهر خالد تنبيه انذار اولي  تنبيه  تنبيه

  .57 محمد براء محسن اسماعيل      

  .58 محمد حامد رشيد كامل  انذار اولي  انذار اولي تنبيه تنبيه

  .59 محمد حسين علي حسين      تنبيه

  .60 محمد حمزة سلمان عاشور      تنبيه

  .61 محمد سمير جاسم محمد  تنبيه تنبيه تنبيه  تنبيه

  .62 محمد عبدالمطلب خليل خليفه انذار اولي انذار اولي تنبيه انذار اولي تنبيه تنبيه

  .63 محمد غازي عبد عباس تنبيه    تنبيه 

  .64 محمد كريم احمد حسين انذار اولي انذار اولي تنبيه انذار اولي تنبيه تنبيه

  .65 محمد هاشم مسرهد سلمان      تنبيه

  .66 مصطفى خالد عبد هادي  تنبيه    

  .67 مصطفى شاكر محمود عباس      تنبيه

  .68 مصطفى عثمان محمود حسين تنبيه  تنبيه  تنبيه هتنبي

  .69 مصطفى قحطان يوسف محمد تنبيه تنبيه  تنبيه  

  .70 مالك جابر عودة كاظم تنبيه انذار اولي  انذار اولي  تنبيه

  .71 مهند سعد مجيد خليفة تنبيه     تنبيه

  .72 مهند محسن عليوي ياسين تنبيه     تنبيه
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  .73 ا سعيدمؤيد نجم عبد الرض تنبيه     

  .74 ميثاق طالب حسن عباس تنبيه     

  .75 ميسر باسم عباس محمد تنبيه تنبيه  تنبيه  

  .76 نادية نور الدين خلف  انذار اولي تنبيه انذار اولي تنبيه تنبيه

  .77 نبراس فوزي علي ناصر تنبيه     تنبيه

  .78 نصيف جاسم محمدحسن      تنبيه

  .79 يمنغم عبد الرزاق قدوري كر تنبيه     تنبيه

  .80 نور الدين علي محرز سعدون تنبيه انذار اولي  انذار اولي  تنبيه

  .81 نور حيدر انور عبد حسن  انذار اولي تنبيه انذار اولي تنبيه تنبيه

  .82 نور صدام حسين حمدان      

  .83 هدى طالل عبدهللا مهدي      

  .84 هديل قاسم محمد جاسم  تنبيه  تنبيه  

  .85 هند عباس محمد عباس تنبيه انذار اولي هتنبي انذار اولي تنبيه تنبيه

  .86 وفاء سلمان داود سلمان تنبيه انذار اولي تنبيه تنبيه تنبيه تنبيه

  .87 يوسف زياد حكمت عارف تنبيه تنبيه تنبيه تنبيه تنبيه تنبيه

  .88 حمزة حسين علي تنبيه تنبيه تنبيه   
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