
 قسم الكٌمٌاء
 المجموع الفرع اسم الطالب ت
 599 تطبٌقً فاطمة ناظم عباس حسٌن 1

 595 تطبٌقً زهراء عماد عباس محمد 2

 589 احٌائً شهد طارق محمد توفٌق 3

 588 احٌائً مرٌم احمد حمٌد عبد السالم 4

 587 احٌائً عبد الوهاب حسٌن محمود  نجم 5

 586 احٌائً حسٌن علً جبار مهدي 6

 585 تطبٌقً فاطمة سعد صالح برٌسم 7

 573 احٌائً هشام ٌونس هالل احمد 8

 572 احٌائً مثنى عجاج نجرس خنوس 9
 571 احٌائً هدى نعمان سبع امٌر 10

 565 تطبٌقً تقوى فارس شالل محمد 11

 565 احٌائً جنان سراب علوان جبر 12

 561 تطبٌقً رسل عبد المنعم عباس فاضل 13

 558 احٌائً صادق عالء إبراهٌم سعٌد 14

 553 احٌائً مرٌم ثاٌر عبود سلمان 15

 551 احٌائً عبد هللا طه خلف سلٌمان 16

 549 تطبٌقً ازل طارق اكرام حسٌن 17

 549 احٌائً هاجر عدنان إبراهٌم إسماعٌل 18

 544 تطبٌقً خالد حسٌن ستار علً 19

 544 احٌائً اسٌا كمال ناجً حسن 20

 543 احٌائً احمد محمد سلٌمان عٌاش 21

 536 تطبٌقً مآرب سعٌد علً كرٌم 22

 536 تطبٌقً عذراء علً رشٌد حسٌن 23
 536 احٌائً خدٌجة محمد عبد الرضا حمٌد 24

 536 احٌائً زهراء ثامر محمود خمٌس 25

 536 احٌائً نور علً حسٌن حمزة 26

 534 احٌائً عبد الغفار عبد الرزاق صعب مهدي 27

 531 تطبٌقً شهد عبد هللا حسن صالح 28

 531 تطبٌقً رسل ناصر عبد االمٌرمحسٌن 29

 531 احٌائً محمد ٌوسف احمد جاسم 30

 531 احٌائً وفاء عباس مال هللا نصٌف 31

 530 تطبٌقً نواف رٌكان توٌلً سعد 32



 530 احٌائً نورس عدنان محسن هاشم 33

 529 تطبٌقً رسول عماد علوان ٌاسٌن 34

 529 احٌائً مصطفى عبدالكرٌم علوان خضٌر 35

 527 احٌائً اٌة سمٌر عبد علً 36

 526 تطبٌقً اسالم ماجد سلمان محسن 37

 524 تطبٌقً مروة رعد علوان عداي 38

 524 تطبٌقً زٌد حسن عبد هللا حسٌن 39

 524 احٌائً مصطفى ٌوسف عبد هللا وٌس 40

 524 احٌائً ودق برهان صادق احمد 41

 523 احٌائً براء عبد السالم محمد حربً 42
 522 احٌائً احمد محمد ناهً صفر 43

 521 تطبٌقً سوالف محمد علً ٌوسف 44

 521 احٌائً حنٌن عبد هللا محمد سلطان 45

 521 احٌائً زهراء صباح محمد طهماز 46

 520 تطبٌقً حسٌن محمود نزال عمارة 47

 520 احٌائً دعاء صافً مساعد سعٌد 48

 520 احٌائً دعاء صافً مساعد سعٌد 49

 519 تطبٌقً محًٌ محمد جاسم محمد 50

 519 احٌائً حسن جاسم محمد محمود 51

 518 تطبٌقً براء جمعه شكر عباس 52

 518 احٌائً علً مصطفى حمٌد جبار 53

 517 تطبٌقً زٌنب ناجً سمٌن جلٌل 54

 517 احٌائً محمد عبد الواحد سلمان جمٌل 55
 516 تطبٌقً مصطفى سالم جبار ذنون 56

 516 تطبٌقً الرباب عادل عباس ادعٌن 57

 516 احٌائً غفران سلمان احمد محمد 58

 516 احٌائً فجر حمد فجر كاظم 59

 516 احٌائً زٌنب سعٌد عباس علً 60

 513 تطبٌقً سها خلٌل خزعل صالح 61

 513 احٌائً اشواق هاشم عبد الكرٌم عبد هللا 62

 513 احٌائً قتٌبة ابراهٌم حاتم رحمن 63

 513 احٌائً مٌالد مقداد عبود باقر 64

 512 تطبٌقً منتظر فارس عبد احمد 65

 512 احٌائً هاجر اسماعٌل خلٌل حمزة 66



 512 احٌائً جٌهان أراز وهاب ولً 67

 511 احٌائً صابرٌن داود سلمان حسٌن 68

 511 احٌائً بسمه عادل صالح جسام 69

 511 احٌائً رانٌا عدنان محمود غافل 70

 511 احٌائً نبٌل عبد لعٌبً مسًٌ 71

 510 تطبٌقً حمود خالد خلوهن مدٌخٌل 72

 510 احٌائً شهد رحٌم فٌصل عناد 73

 510 احٌائً عبٌر قحطان ابراهٌم علً 74

 510 احٌائً سارة فالح حسن حمٌدي 75

 509 احٌائً ورود جاسم محمد زٌدان 76
 509 احٌائً قحطان تحسٌن مطر بدر 77

 508 تطبٌقً اٌات غنً إبراهٌم إسماعٌل 78

 507 تطبٌقً زٌنب محمد عبد هللا محمد 79

 507 احٌائً امنة ٌعرب ابراهٌم حٌاز 80

 507 احٌائً محمد توفٌق عبود جمعه 81

 507 احٌائً سارة عدوان عبد هللا عدوان 82

 506 تطبٌقً حامد صالح ناظم سعٌد 83

 506 احٌائً مهدوران هاشم عبد الجلٌل عبد هللا 84

 506 احٌائً عبد العباس عبد األمٌر حلٌس 85

 505 احٌائً زٌد مالك زٌدان خلٌل 86

 504 احٌائً عبد هللا حامد سعٌد فرٌح 87

 503 احٌائً بٌارق حامد صالح كرٌفع 88

 503 احٌائً اٌاد طارق كاظم عاشور 89
 503 احٌائً وعد جاسم محمد ٌاس 90

 500 احٌائً نور تحسٌن جاسم مختاص 91

 


