
 للعام الدراسي ءقائمة أسماء الطلبة المقبولين في قسم علوم الفيزيا

 7102- 7102 

 المالحظات المجموع  اسم الطالب  ت

  651 عائشة عبد المنعم محمٌد احمد  1

  616 عبد الخالق حمد محمد  2

  564 رٌام محمد عبدهللا جاسم  3

  562 عمر رٌاض محمد  هراط  4

  562 عبدالحسٌن ماجودعذراء محمد  5

  566 انوار عبد المجٌد عبدهللا مطر 6

  563 مٌعاد عبد القادر محمد سعد  6

  563 صبا داخل حسن محمود 8

  563 عذراء نزار طه عبد احمٌد 9

  563 منار محمود علوان خلف  11

  563 نور عبٌد عٌسى حسن  11

  563 مرٌم محمد إبراهٌم دحام  12

  563 احمد عبد االله رافع محمد  13

  562 علً احمد علً عبود  14

  562 فارس محمد رؤوف عبد  15

  562 محمد حسٌن خلف مساعد  16

  562 رشا عبد الرزاق مهدي طالب  16

  562 ضٌاء حسٌن إبراهٌم صالح  18

  562 عبدهللا محمد إبراهٌم عبدهللا  19

  562 اٌه جبار محمود حسٌن  21

  562 محمد جمال طلب صحف  21

  561 رسل كامل دحام حمادي  22

  561 ٌوسف احمد هوبً مطر  23

  561 محمد عاٌد ملٌحان مطلك  24

  561 دالل عدنان احمد محمد  25

  561 سجى خالد عبد الرزاق عبد الجبار  26

  561 احمد نصٌف جاسم محمد  26

  561 مٌثاق عبد إبراهٌم حسٌن  28

  561 نور عبد الوهاب إبراهٌم عبدهللا  29

  561 كثٌر سلمان ثلج سلٌمان  31

  561 عبد الرحمن مخلص مزهر عبد المحسن  31

  561 علً حسٌن محمود عبد  32

  561 حنان علً احمد عكلة  33

  561 عبدهللا خضٌر محمد صالح  34

  559 إبراهٌم رعد دحام حامد  35

 ضحاٌا العملٌات االرهابٌة 559 ٌاقوت جمٌل إبراهٌم غرٌب  36

  559 عهود فاضل زوٌد ردعان  36



  559 زٌد عبد القادر عبدهللا  38

  559 هبة عماد محمد حسٌن  39

  559 فاروق عمر علً فٌاض  41

  558 عائشة حجً رمضان فرحان 41

  558 محمد عجمً حمزة عاصً 42

  558 عمر خالد احمد جاسم  43

 ابنة تدرٌسً 556 فرقان عدنان جاٌد زٌدان  44

  556 اٌه طالب خٌرو علً  45

  556 تقى إبراهٌم عبد الكرٌم عبد الرحمن  46

  556 مائده ماجد احمد صالح  46

  556 اٌه ذٌبان حسٌن عبدهللا  48

  556 فالح علً محمد ظاهر  49

  556 صدام حسٌن نعمة جادهللا  51

  556 بسوس منذر عبود احمد 51

  556 خدٌجة عبداللطٌف عبد الكرٌم  52

  556 عٌسى شاكر شٌحان حواد  53

  556 مصطفى خالد عٌجل نجم  54

  556 مهجة حارث ناجً احمد 55

  556 زهراء كاصد سعد عبد  56

  556 سجى إسماعٌل محمد  56

  556 تبارك احمد عبدهللا إبراهٌم  58

  556 كوثر علً عثمان سعد  59

  556 سلمان  1رجاء سلمان شحا 61

  556 سمحان احمد إبراهٌم محمود  61

  556 سجى احمد خلف جاسم  62

  556 حسٌن عبد الحكٌم احمد إبراهٌم  63

  556 الحكم درٌد مهند عمر  64

  556 ابتهال علً خلٌل إبراهٌم  65

  555 عمر خالد خلف عبدهللا  66

 تعدٌل ترشٌح   538 نور بالسم صكبان رشٌد  66

 تعدٌل ترشٌح 552 أنور قٌس مشكور علوان 68

    
 

 

 

 

 

 



قائمة أسماء الطلبة المقبولين في قسم علوم األرض التطبيقية للعام الدراسي 

7102- 7102 

 

 المالحظات المجموع  اسم الطالب  ت

  553 احمد الحج احمد شخٌر  1

  548 مهند ادرٌس هاشم مخلف 2

  548 محمد رعد محمد علً  3

 ضحاٌا العملٌات االرهابٌة  548 جٌهان حبٌب سعدون جدٌع  4

  542 حامد جاسم محمد عبدهللا  5

  541 إبراهٌم عثمان حسٌن صالح  6

  538 اٌه امٌر مولود شعباوي  6

  535 حسن هاٌس عٌدان جاسم  8

  535 عمر شرٌف خلف حماد  9

  532 سعد عبد الهادي سلٌمان حمد  11

  531 محمود علً عسكر جلعوط  11

  531 نور ساجر فاضل دبٌس  12

  529 محمد دخٌل موسى خلف  13

  529 عبداللطٌف حسٌن محمد  14

  526 رافد إسماعٌل تركً خلف  15

  526 محسن عطاهلل عبد محٌسن 16

  526 عبدهللا راضً خلف عواد  16

  526 سٌروان جاسم محمد 18

  524 قٌصر غالب فهد علً  19

  522 اوس رائد سالم مصطفى  21

  521 عبدالهادي حسن محمد حسٌن  21

   521 رانٌا ولٌد سامً ٌاسٌن  22

  518 محمد حمٌد حبٌب رشان  23

  518 فرمان عبدهللا عبوش عبد الكرٌم  24

  511 عبد الرحمن زاٌد عزٌز حوٌش  25

  511 امجد فرات رشٌد محرف  26

  518 محمد محمود سلٌمان احمد  26

  518 سلٌمان حمٌد سلٌمان عفات  28

  516 مصطفى نجاة هادي جعفر  29

  516 احمد علً ربٌع خلف  31

  516 رسل ٌاسر هادي جمٌل  31

  516 عمر حسٌن منٌف محٌمٌد 32

  516 محمد ٌاسٌن بكر جوٌر  33

  516 بارق زٌاد خلف حسٌن  34

  515 صالح مهدي صالح إبراهٌم  35

  515 احمد جاسم حسٌن مصلح  36



  514 انس غانم حمٌد وٌس  36

  513 جودة كاظم محمود ماضً  38

  513 محمد حسن لطٌف حسن  39

  511 صالح احمد جواد ٌوسف 41

  511 ناٌف موسى حسٌن فٌاض  41

  498 هدى محمد عبدهللا حمادي  42

  498 الدٌن حسام الطٌفصدام كمال  43

  498 عبدهللا حمودي نجم احمد 44

  496 عبدهللا علً شعبان عطٌة  45

  496 محمد نعمة خلف عبدهللا  46

  496 محمد هٌثم شامل عباس  46

  495 مالك جاسم محمد حسن  48

  495 عبدالقادر صبار احمد حسٌن  49

  495 حسن محمد خلف حسٌن  51

  493 جالل سبعزٌنب محمد  51

  493 اسراء عبد القادر عبد الجبار ٌونس  52

  492 نبأ رمزي علوان لطٌف  53

  492 حسٌن جربوع إبراهٌم حٌمد 54

  492 عبدهللا حٌدر صاحب شاكر  55

  491 حدٌد مخلف خضر حمد  56

  491 هند سلمان محمود حسن  56

  491 عمر خضٌر عباس محٌمٌد 58

  491 فاطمة قاسم محمد حسن  59

  491 دنٌا محمد عباس حاتم  61

  491 سعد عامر عائد خضٌر  61

 ذوي شهداء ضحاٌا  حزب البعث المنحل  462 صبا صفاء لفتة حسن  62

 ضحاٌا العملٌات االرهابٌة 469 رنٌن حرب حمد محمد  63

 ضحاٌا العملٌات اإلرهابٌة   454 حسٌن موفق حمٌد علوان  64

 ضحاٌا العملٌات االرهابٌة 448 فلاير موفق حمٌد علوان  65

 ضحاٌا العملٌات االرهابٌة 441 فاطمة ناهض محمد كاظم  66

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة أسماء الطلبة المقبولين في قسم علوم الكيمياء للعام الدراسي

 7102- 7102 

 المالحظات المجموع  اسم الطالب  ت

  645 رقٌة عدنان حمد فاضل   .1

  642 هند عباس ٌونس جبارة   .2

  626 محمد خالد عبدهللا احمد   .3

  625 نور ادٌب عباس خزعل   .4

  621 امنة خلٌل عبدهللا حسٌن   .5

  618 هنادي احمد عٌسى حمٌد   .6

  616 رفل احمد زٌدان محٌمٌد  .6

  616 احمد سعر حسن فرحان   .8

  611 صحاري محمود محمد خلف   .9

 ابنة تدرٌسً 599 أسماء نعمان حسٌن عطٌة  .11

  591 طٌف محمد خٌرو احمد  .11

  589 فالح غٌهب شباطهٌا   .12

  586 امان جمال احمد حسن   .13

  586 عبد الرحمن محمد وسام الدٌن   .14

  585 كوثر احمد علً طلب   .15

  581 اٌة خالد مطلب خبصً   .16

  569 امنه عبد السالم أٌوب   .16

  569 غسق مشعان عبد عواد  .18

  566 ضفاف مدهللا شوٌخ عبٌد  .19

  564 اٌه اٌاد حسن حمادة  .21

  564 دالل ضامن فرحان فاضل   .21

  564 احمد فرحان احمد عبود   .22

  564 مٌساء مثنى علً حسٌن   .23

  563 عبدهللا عمر صالح عبٌد   .24

  563 نجوى خلٌبص مهٌدي صالح  .25

  563 حاتم اكرم عبد هادي   .26

  562 مصعب محمود عبد الكرٌم حسٌن   .26

  562 رٌم علً فارس داود   .28

  562 اٌه إبراهٌم كرم حسن   .29

  562 نبأ كرٌم فارس علً   .31

  562 ختام عباس علً محمد   .31

  562 مرام جادهللا عبدهللا محسن   .32

  561 غزوة حامد محمد علً   .33

  561 عمر مظهر شوكت مسرهد   .34

  561 مروان حمد مطلك محمد   .35

  561 علً حسٌن محمد احمد   .36

  561 موج فواز مولود مصطفى   .36



  561 طٌبة سعد ٌونس حسن   .38

  561 هند خلٌل إبراهٌم مجٌد خلف   .39

  561 علٌاء احمد هادي عبد الرحٌم   .41

  569 شعٌب جهاد مسلم دغٌم   .41

   569 نبأ عبد الرسول علوش حسن   .42

  569 انعام ظاهر صراخ علً   .43

  569 اٌناس سالم عبدهللا حسٌن   .44

  569 سبأ عبد الرحمن احمد محمد   .45

  568 براء حٌدر محمد طه   .46

  568 هناء عبد العلٌم جعٌدي حمزة   .46

  568 الحكم مجبل حمد خاٌر   .48

  566 احمد ٌاسٌن عبد الرحمن خلف   .49

  566 خدٌجة قاسم خلٌف صالح   .51

  566 هٌام فارس كنون نهار   .51

  566 احمد جمٌل خلف جمٌل   .52

  566 احمد حسٌن عطٌة علً   .53

  566 نجمة جمال هالل ارحٌل   .54

  566 رنا حكٌم ناٌف حمٌد   .55

  566 طٌبة هشام عبدهللا مطلك   .56

  566 حنٌن ادٌب ٌوسف عبد الرزاق   .56

  566 رسل مازن صالح محمً  .58

  566 محمد رمضان دروٌش عجٌل   .59

  565 علً محمد فندي روضان   .61

  565 حسٌن محمد حسٌن جاسم   .61

  565 اسراء خٌرهللا عٌسى عروة  .62

  565 عبد الكرٌم جاسم جرمط جاسم   .63

  565 نور طاهر مدهللا صاٌل   .64

  565 محمد احمد علٌوي عواد  .65

  565 محمد علً خلف اجدع  .66

  565 اشجان صالح احمد محمد   .66

  565 سجى سامان رمضان كامل   .68

  565 اٌه ولٌد حمادة سطم   .69

  565 إبراهٌم خلف جاسمبكر   .61

  564 عمر مهدي صالح إبراهٌم   .61

  564 عبد القهار عباس محمود كاظم  .62

  564 اٌه طلب حسٌن محمد   .63

  564 دٌانة علً حسٌن محمد  .64

 تعدٌل ترشٌح 546 مراد محمود حسٌن زٌنل  .65

 تعدٌل ترشٌح 553 سجى سعد عباس صالح  .66

 

 



 للعام الدراسي حياةقائمة أسماء الطلبة المقبولين في قسم علوم ال

 7102- 7102 

 تالمالحظا المجوع اسم الطالب ت

  661 رواء خلٌل إبراهٌم عبدهللا 1

  666 سماهر سعد خلف خضر  2

  656 مناهل محمد مهدي صالح 3

  653 ماوٌة حاتم نعمة مصح 4

  651 سجى سعدون صالح قدوي  5

  641 قاسم صالح محمد مصلح 6

  636 ورود فٌصل محمد علً 6

  633 عمر فاروق عبدهللا  8

  633 مالك ٌونس حمٌد حسن  9

 ضحٌا العملٌات اإلرهابٌة  631 نبراس اٌاد محمد احمد  11

  631 عبدهللا كاظم خالد حمادة 11

  628 نادٌة مزهر محمد حسن  12

  625 عبدهللا نبٌل جمال عائد  13

  624 نور الهدى بدر محمود سلٌمان 14

  622 مرٌم اٌاد عبدا لمحسن صالح  15

  619 اٌناس إبراهٌم خلٌل رحٌم  16

  619 محمد عبدالرزاق مهدي طالب 16

  616 رجاء علً عبدهللا محمد  18

  616 محمد حمٌد عبدهللا  19

  614 تبارك عمر عارف الطٌف  21

  613 اٌالف علً حسٌن علً 21

  612 هدٌر حسن ناٌف طعمة  22

  611 مهند خالد مجول تركً  23

  616 ختام عاٌد صالح ٌوسف  24

  616 عذراء عٌسى محمد عبد  25

  615 اٌمان جاسم محمد خلف  26

  614 رنا رفل زكرٌا مهدي  26

  614 محمد لورنس جابر جواد  28

  614 ٌاسمٌن سعدون محمد هٌالن  29

  614 محمد مؤٌد احمد 31

  613 خدٌجة سمٌر عبد الخالق عبد الرزاق  31

  612 االء سالم عبد السالم محمد  32

  612 رونق بدٌع محمد معجون 33

  612 اٌه علً صالح حمد  34

  612 اٌات زٌاد رشٌد صالح 35

  598 مهٌمن صبار محروز عبدهللا  36

  596 سارة مظهر علً عبدهللا  36



  596 إسماعٌل صاحب جمعة  38

  596 حسام عدنان زمبور عنتر 39

  594 رشا عبدهللا سلطان  41

  592 رجب مروج عثمان محمد 41

  592 موج اٌاد جابر شهاب  42

  592 رٌام احمد خلف 43

  591 موج مثنى إبراهٌم 44

  591 فاطمة خالد خلف  45

  591 رفل جاسم احمد ناجً  46

  589 عبٌر عبدالكرٌم محمد  46

  588 نسرٌن نشأت حسن  48

  588 ساهرة صالح الدٌن داود 49

  588 سجى عبد نجم خشم  51

  588 حنان المً جدٌع خلف 51

  586 محمد فلٌح مهدي  52

  586 غٌاث مهند سلٌمان عبدالرزاق  53

  586 افٌاء صباح احمد صالح  54

 ضحاٌا العملٌات االرهابٌة 586 رائد داود عانً محمود  55

  586 غفران عزٌز حمد حسن  56

  586 صفا صباح نافع  56

  585 زهراء حارث وهٌب  58

  585 لبنى مجٌد عبدهللا علً  59

 تعدٌل ترشٌح 585 اسٌل محمد صبحً خلف  61

  584 نبراس مشرف عبد علً  61

  584 حسٌن علً محمد احمد  62

  584 هداٌا محمد عبدهللا محمد 63

  583 اعتقال امدٌد خلف  64

  582 لبنى إبراهٌم محٌسن  65

  581 طٌبة أنور محمد  66

  581 زٌنة زٌاد طارق  66

  581 حمزة مجٌد رشٌد  68

  581 مها طه دلً صالح  69

  581 رانٌا عماد فاضل  61

  581 ام البنٌن نجم عبدهللا  61

  569 عبد الرزاق علً خلف  62

  569 هبة فوزي لفتة صالح 63

  568 ٌعرب موفق عبد  64

 ابن تدرٌسً 568 مثنى سعد عبد مطلك 65

  566 ثامر ٌوسف غصون 66

  566 صهٌب محم فرحان  66

  566 خضر احمد صالح  68

  566 حفصة عمر احمد عبدهللا  69



 

 

 

 

 

  566 ضحى سهٌل نجم عبدهللا  81

  566 رفل إبراهٌم مخلف 81

  566 علً زٌن عباس  82

  565 زٌنب محمود حمٌد سلمان  83

 تعدٌل ترشٌح 562 رسل خالد غازي دانوك 84

 ابنة تدرٌسً  556 تقى إبراهٌم عبد الكرٌم  85

 ابنة تدرٌسً 556 فرقان عدنان جاٌد زٌدان 86


