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الرٌاضٌاتالحٌاة علومالحاسوبالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات649تطبٌقًذكرخرابه موسى كاظم علً محمد1221851304019

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات646تطبٌقًانثىحاجً محمد توفٌق غدٌر2161852212031

الرٌاضٌاتالحاسوبالفٌزٌاءالحٌاة علومالكٌمٌاءالرٌاضٌات627احٌائًانثىعبدهللا عبدالباقً عبدالباسط رقٌة3161842250003

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات626تطبٌقًانثىمسٌر وحش ضاٌف وفاء4161852201006

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات625احٌائًانثىراضً مكً عباس شهد5161842226062

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات624تطبٌقًذكرنصار شنون جلٌل حسن6221851045011

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات620احٌائًانثىبرٌدي حاجم  علً ابتهال7161842380046

الرٌاضٌاتالحاسوبالكٌمٌاءالحٌاة علومالفٌزٌاءالرٌاضٌات617احٌائًانثىكاظم علً عبدالرضا زٌنب8161842218042

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات615احٌائًانثىعاشور محسن علً شهد9161842268017

الرٌاضٌاتالفٌزٌاءالحاسوبالكٌمٌاءالحٌاة علومالرٌاضٌات613احٌائًانثىجبار رمضان ستار سجى10161842226053

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات613تطبٌقًانثىجعفر عباس حسن الهدى نور11161852225059

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات612احٌائًانثىزرزور منصور اعضب نهلة12161842266016

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالحاسوبالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات609احٌائًانثىعبدالمحسن عبدالكاظم جواد حوراء13161842243021

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات604تطبٌقًانثى(الشهداء ذوي) محمد عبدالحسٌن حٌدر زهراء14161852226042

الرٌاضٌاتالكٌمٌاءالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌات602تطبٌقًانثىخطار خلف راضً زهراء15161852210041

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات601احٌائًانثىشهاب طعمة ابراهٌم غدٌر16161842196017

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالحاسوبالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات597احٌائًانثىدبٌس شرشاب منصور ٌاسمٌن17161842202164

الرٌاضٌاتالحاسوبالفٌزٌاءالكٌمٌاءالحٌاة علومالرٌاضٌات596احٌائًذكراسود جدوع كرٌم احمد18161841300005

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات594تطبٌقًذكرهوٌدي ستار حسٌن عل19221851041043ً

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات592تطبٌقًانثىٌوسف ٌعقوب علً كوثر20161852150038

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات589تطبٌقًانثىعبدهللا جعفر عبدالحسٌن سحر21161852309037

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات587تطبٌقًذكر(الشهداء ذوي) عباس خضٌر ضٌدان رضا22221851045024

الرٌاضٌاتالكٌمٌاءالفٌزٌاءالحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌات587تطبٌقًانثىعبدهللا محمد عبدالكرٌم نادٌة23161852209050

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات586تطبٌقًانثىمحمود جاسم احمد زٌنب24161852238019

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات586تطبٌقًانثىجابر حافظ فالح عهود25221852138052

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات586تطبٌقًذكركاصد خمٌس سالم كرٌم26221851057013

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالكٌمٌاءالحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌات585تطبٌقًانثىحسٌن محمد عبدالحسٌن عالء نور27161852150046

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات584تطبٌقًذكرهاشم غازي فٌصل الدٌن بهاء28221851370005

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالفٌزٌاءالحاسوبالكٌمٌاءالرٌاضٌات582تطبٌقًانثىعبدالواحد ناجً كاظم زهرة29161852150016

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات582احٌائًانثىمحمد ادهام حسون سراج30161842383147

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات581تطبٌقًذكرصباح هاشم احمد جراح31161851006022

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالحاسوبالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات581تطبٌقًانثىموسى نعٌم حسٌن شمس32161852383119

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالحاسوبالرٌاضٌات580احٌائًذكرحول عبدالحسن ابراهٌم حسٌن33161841075068

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات578احٌائًانثىالحجاج حسٌن فالح علً محمد نور34161842290041

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالحاسوبالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات578تطبٌقًانثىجاسم محمد علً اسراء35161852218005
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الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات577تطبٌقًانثىموسى صالح هادي فاطمة36161852268027

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات577تطبٌقًانثىعبدالسادة جواد هشام زٌنب37161852170023

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات576تطبٌقًانثىخضٌر عباس نوري تبارك38161852192006

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالكٌمٌاءالحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌات576تطبٌقًانثىفالح خرٌبط صالح رقٌة39161852154014

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات575تطبٌقًانثىعٌسى شرف موسى الدٌن شرف40221851044009

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات575تطبٌقًذكرعبٌد مهدي محمد جاسم41161851023005

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات574احٌائًذكررمام عوٌد صبٌح مهدي42161841394012

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات574تطبٌقًذكرعجٌل جعفر صادق مصطفى43161851085138

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات573تطبٌقًذكرمشهد طاهر محمد حسٌن44161851304001

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات573احٌائًذكربردي جاسم راجً مسلم45161841300028

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات573تطبٌقًانثىمحمد علً محمد شوك46161852209030

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات573تطبٌقًانثىسوٌد بدر لفته لٌلى47161852226103

الرٌاضٌاتالكٌمٌاءالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالرٌاضٌات572احٌائًانثىعمران خضر قٌس جواهر48221842141040

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات569تطبٌقًذكرٌحٌى خلٌل عدنان عثمان49161751050058

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالحاسوبالرٌاضٌات569تطبٌقًانثىمحمد عبدالحمٌد خضٌر اٌمان50161852226015

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات569احٌائًذكرجابر خلف محمد سجاد51161841089027

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالحاسوبالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات568احٌائًانثىكاغد احمد عبدالقادر صفاء52161842301021

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات568تطبٌقًذكرسلطان كعٌد مسٌر حسٌن53221851259009

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات568احٌائًذكرمحٌنة سعود فائز محمد54221841042028

الرٌاضٌاتالحاسوبالكٌمٌاءالحٌاة علومالفٌزٌاءالرٌاضٌات567تطبٌقًانثىمحمد كاظم عبدالرزاق حوراء55161852153013

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات567تطبٌقًذكرحسٌن زوٌد هاشم حمزة56221851079012

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات566تطبٌقًانثىغاوي حسٌن احمد رزان57161852218035

الرٌاضٌات566FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEتطبٌقًانثىعطوان انتٌش خضر وداد58161852299026

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات566تطبٌقًانثىجابر قاسم عبد هدٌل59161852309067

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالحاسوبالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات565تطبٌقًانثىمهدي جلٌل ماجد نرجس60161852309061

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات565تطبٌقًانثى حسٌن حنون عمران ٌسرى61161852266025

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات563تطبٌقًانثىبشاره جبار ستار مرٌم62161852240058

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات561تطبٌقًانثىكاظم ابراهٌم عدنان كوثر63161852223023

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات561تطبٌقًانثىزٌاره ٌونس جاسم منار64161852380054

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالحاسوبالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات561تطبٌقًانثىمحمد جاسم رٌاض بتول65161852233005

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات561احٌائًانثىعلً حمٌد غائب نور66161842275018

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالحاسوبالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات561تطبٌقًذكرسعد عالج حسٌن حسن67161851028013

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات560احٌائًانثىمصطفى شاكر معاذ نها68161842263016

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات559احٌائًذكرعذٌب نشمً عداي عباس69221841318007

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات558تطبٌقًانثىجاسم نعمه قادر ازهار70161852197002

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات558تطبٌقًانثىعبدالحسٌن محمد نوري اسراء71161852225002

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالفٌزٌاءالحاسوبالكٌمٌاءالرٌاضٌات558تطبٌقًانثىمري عرار قٌس نبأ72161852179017



الرٌاضٌاتالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات556تطبٌقًذكرموسى جاسم عٌال مهدي73161851301080

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات556تطبٌقًانثىمظلوم عبدالعباس سعٌد ابتهال74221852202001

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات556تطبٌقًانثىفالح عبدالنبً حسن عذراء75161852197014

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالحاسوبالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات556تطبٌقًذكرمحمد جابر جاسم احمد76161851039004

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات555تطبٌقًذكرمحمد عطٌه حسونً عل77161851135054ً

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات555تطبٌقًانثىعبدالحسٌن ناصر نعمة هبة78161852202061

الرٌاضٌاتالفٌزٌاءالحٌاة علومالكٌمٌاءالحاسوبالرٌاضٌات555تطبٌقًانثىعبدهللا عٌسى احمد سارة79161852212027

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالحاسوبالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات554تطبٌقًانثىزاجً محسن عصام هدى80161852202064

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات554تطبٌقًانثىحاجً محمد جواد فاطمة81161852211020

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات553تطبٌقًانثىطاهر هادي ناجح زهراء82161852175019

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات553تطبٌقًذكرعباس عبدالسٌد محمد جاسم83161851050019

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات553احٌائًذكرعلً خلف زٌاد عل84161841346010ً

الرٌاضٌاتالفٌزٌاءالحاسوبالكٌمٌاءالحٌاة علومالرٌاضٌات551تطبٌقًانثىعبدالحسن سلمان عبدالحسٌن ورود85161852184113

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات550تطبٌقًذكر تامول غانم طرار احمد86161851140008

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات550تطبٌقًذكرفالح علً حسن عل87161851051036ً

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات546تطبٌقًانثى(الشهداء ذوي) عباس نوري عبدالخالق اٌمان88161852175008

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات545تطبٌقًذكرعبود عبدالوهاب حمٌد عل89161851060102ً

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات545تطبٌقًذكر علً حسٌن فاضل عبدهللا90161851067030

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات545تطبٌقًذكر(الشهداء ذوي)  جاسم مهدي كاظم محمد91221851370022

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالفٌزٌاءالحاسوبالكٌمٌاءالرٌاضٌات544تطبٌقًذكرمزبان ساجت حسن عل92161851112037ً

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات543تطبٌقًذكرلطٌف سلمان عدنان عبدهللا93161851043077

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالحاسوبالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات543تطبٌقًانثىموسى منصور قاسم سارة94161852225026

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالفٌزٌاءالحاسوبالكٌمٌاءالرٌاضٌات541تطبٌقًانثى(تدرٌسً بنت)مجٌد مكً جهاد اٌات95161852218012

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات541تطبٌقًانثىعٌسى طالب امٌن اسراء96161852216001

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات539تطبٌقًذكرعاشور عبدالجلٌل علً حسٌن97161851049034

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات539تطبٌقًذكرنخش عبدهللا سعود باقر98221851318006

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات538احٌائًانثىكرٌم عبدالرسول سعد زٌنب99161842219015

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات537تطبٌقًذكرداهم محارب جبار محمد100161851352264

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات536تطبٌقًانثىعوفً لعٌوس محسن زٌنب101161852213011

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات536تطبٌقًذكرساجت لفته عباس احمد102161851034008

الرٌاضٌاتالكٌمٌاءالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌات536تطبٌقًذكرحسٌن ثجٌل علً حسٌن103161851139026

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالحاسوبالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات536تطبٌقًذكرقاسم مهدي قادر عل104161851364167ً

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالحاسوبالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات536تطبٌقًانثىراضً ابراهٌم رٌاض مرٌم105161852165053

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالحاسوبالرٌاضٌات535تطبٌقًذكر رسن عبد رمضان حمود106161851320005

الرٌاضٌاتالكٌمٌاءالحاسوبالفٌزٌاءالحٌاة علومالرٌاضٌات535احٌائًانثىعلوان حسٌن رضا الهدى نور107271842054027

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات535تطبٌقًانثىشعبان ضرب محمد نبأ108161852252022

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالحاسوبالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات534تطبٌقًانثىعلً عمران علً رواء109161852226040



الرٌاضٌاتالحٌاة علومالحاسوبالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات534احٌائًانثىصحن صبٌح بشٌر زٌنب110161842245010

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالحاسوبالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات534تطبٌقًانثىحسٌن ثامر ثائر ساره111161852272012

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالحاسوبالرٌاضٌات534تطبٌقًانثىمحٌسن كاظم علً فاطمة112161852216016

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات533تطبٌقًذكرمانع عبدالرحمن صدام حسٌن113161851309016

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات533تطبٌقًانثىامٌن محمد ٌعقوب عادل فاطمة114161852225041

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالحاسوبالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات533تطبٌقًذكرعلٌوي حسٌن جواد فؤاد115161851300048

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات532احٌائًانثىرشم ابراهٌم نعمه نور116161842290042

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات532احٌائًانثىعبدالنبً عباس كاظم اٌات117161842280011

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالحاسوبالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات532تطبٌقًذكرنزال جبر حمٌد باقر118161851009005

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالحاسوبالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات532تطبٌقًذكرعبدالرسول عبدالجلٌل عقٌل عباس119161851036058

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالحاسوبالرٌاضٌات531تطبٌقًانثىعبدالوهاب عبدالباقً موسى زٌنب120161852176065

الرٌاضٌات531FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEتطبٌقًذكرنصار كاظم عاشور محمد121161851303026

الرٌاضٌاتالحاسوبالفٌزٌاءالحٌاة علومالرٌاضٌاتالكٌمٌاء530احٌائًانثىمحمد راضً جبار زٌنة122161842296005

الرٌاضٌاتالحٌاة علومالحاسوبالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات530تطبٌقًذكرمعتوق عبدالجبار ناظر جمال123161851139010

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات529احٌائًذكرناٌف جبار بدن حسنٌن124221841015007

الرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات529تطبٌقًذكرحلبوص صقر عدنان رسول125251851116039



   القسم

 البرنامج حسب 5 الرغبة  4 الرغبة  3 الرغبة  2 الرغبة  1 الرغبة  

الكٌمٌاء660FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًانثىحضٌر وطبان عظٌم رقٌة1161842309004

الكٌمٌاءالفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالكٌمٌاء646احٌائًانثىعوده مرتضى مدرك شهد2161842170027

الكٌمٌاءالحاسوبالفٌزٌاءالحٌاة علومالرٌاضٌاتالكٌمٌاء640احٌائًانثىحمودي قاسم عبدالكرٌم اسراء3161842209003

الكٌمٌاء635FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكرهاشم عبدالرزاق نجم عل4161841357049ً

الكٌمٌاء633FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكرعوده عطٌه محمود عل5221841035125ً

الكٌمٌاءالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء633احٌائًذكرحمد كامل جاسم محمد6221841016018

الكٌمٌاءالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء626تطبٌقًانثىعذافه مهودر جبار زهراء7161852383113

الكٌمٌاء626FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكرعطٌه لجالج الحسٌن عبد كاظم8221841026031

الكٌمٌاء625FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكرصالح علً عدنان عباس9221841039059

الكٌمٌاء623FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكرحسن شرٌف عواد احمد10161841135003

الكٌمٌاء617FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكرمحمد عودة ثامر مصطفى11221841031136

الكٌمٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء614تطبٌقًانثىصفوك محمد منعم نوال12161852208043

الكٌمٌاء612FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكرعبدالنبً صالح علً كرار13161841356010

الكٌمٌاءالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء611تطبٌقًذكرناٌف داحس وداد محمد14221851041071

الكٌمٌاء610FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًانثىعٌسى سلمان اسعد مروة15161842220029

الكٌمٌاء608FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكرمطشر حسٌن كرٌم حسٌن16221841035057

الكٌمٌاء607FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكرعبٌد كاظم فاضل محمد17221841306187

الكٌمٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء604تطبٌقًانثىعناد فرهود حسٌن دعاء18161852259001

الكٌمٌاء602FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًانثىحمزة عباس عادل روٌدة19161842268008

الكٌمٌاءالحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالحٌاة علومالكٌمٌاء600احٌائًانثىشمٌل مطشر بسام زمن20161842218033

الكٌمٌاء600FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEتطبٌقًذكرمناحً نجم نزار مرتضى21161851052040

الكٌمٌاءالفٌزٌاءالحاسوبالرٌاضٌاتالحٌاة علومالكٌمٌاء597احٌائًانثىغافل  جبر كاظم زهراء22221842156079

الكٌمٌاءالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء597احٌائًانثىناٌف خلف عاٌد تهان23161842259011ً

الكٌمٌاءالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء597احٌائًانثىخشجوري حسن رٌاض زٌنه24161842290029

الكٌمٌاءالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء594تطبٌقًذكرنصار عبدالرضا عودة مرتضى25221851049025

الكٌمٌاء593FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEتطبٌقًذكرعبود حاتم عماد مهدي26161851075159

الكٌمٌاء593FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكرجخٌر وداد زهٌر كرار27221841042025

الكٌمٌاء593FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكرعنٌت محمد رحٌم قٌس28161841039027

الكٌمٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء592تطبٌقًانثىحسٌن حسن عبدالحسٌن الهام29161852228009

الكٌمٌاءالحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالحٌاة علومالكٌمٌاء591احٌائًذكرمحً عطوان بهاء اكرم30161841016003

الكٌمٌاءالرٌاضٌاتالحاسوبالفٌزٌاءالحٌاة علومالكٌمٌاء589احٌائًانثىعزٌز حسٌن عالء مرٌم31161842259030

الكٌمٌاءالفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالكٌمٌاء589تطبٌقًانثىعناد كرٌم فوزي رغد32161852242014

الكٌمٌاء588FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًانثىزٌد عبداللطٌف عالء ساره33161842162031

الكٌمٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء588تطبٌقًذكرربح محمد قاسم مرتضى34161851364248

الكٌمٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء588تطبٌقًانثىمهلهل عبدالسادة احمد خدٌجة35161852295003

المجموع فرعالجنسالرباعي الطالب اسماالمتحاني الرقمت
الرغبات



الكٌمٌاءالحاسوبالرٌاضٌاتالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاء586احٌائًانثىسهٌل كاظم محسن هدٌر36161842296015

الكٌمٌاءالحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالحٌاة علومالكٌمٌاء586احٌائًانثىاعبادي ٌوسف عالء فاطمه37161842153026

الكٌمٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء585احٌائًذكركاظم خلٌفة خلٌل عل38161841063011ً

الكٌمٌاءالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء584تطبٌقًذكركسار صافً صبر عباس39221851017035

الكٌمٌاء584FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكرجبر منخً نعٌمه حسٌن40221841096022

الكٌمٌاءالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء583تطبٌقًانثىبهلول عودة صباح زهراء41221852202010

الكٌمٌاء582FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًانثىعطٌه حمٌد عدنان زهراء42221842162056

الكٌمٌاء582FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEتطبٌقًذكرعلٌوي ابراهٌم محسن كرار43161851356056

الكٌمٌاءالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء579احٌائًانثىناصر عبدالكاظم ٌاسٌن سجى44161842309009

الكٌمٌاءالحاسوبالفٌزٌاءالحٌاة علومالرٌاضٌاتالكٌمٌاء578احٌائًانثىسبتً الزم عادل زٌنب45161842165225

الكٌمٌاءالحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء576تطبٌقًذكر كطافة محٌل عبد سلمان46161851041018

الكٌمٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء576احٌائًانثىهنٌدي اوحٌد سمٌر فاطمه47161842259025

الكٌمٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء575تطبٌقًذكررجً جابر زركً مسلم48221851016047

الكٌمٌاء575FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكرعذافه ربح جبار عبدالرضا49221841277015

الكٌمٌاءالحاسوبالفٌزٌاءالحٌاة علومالرٌاضٌاتالكٌمٌاء572تطبٌقًانثىمهدي جلٌل كاظم فاطمة50161852302004

الكٌمٌاءالحاسوبالرٌاضٌاتالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاء572احٌائًذكربدن عبدالرسول مالك حسٌن51161841089019

الكٌمٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء571تطبٌقًانثىعبدالزهرة عبدالجلٌل عبدالرفٌع سحر52161852179007

الكٌمٌاءالحاسوبالرٌاضٌاتالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاء571احٌائًانثىزلغف كاظم جواد هدى53161842154036

الكٌمٌاءالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء570تطبٌقًانثى عوٌد ٌاسٌن وداد سكٌنه54161852383117

الكٌمٌاء568FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEتطبٌقًذكرسدخان جاسب نجاح احمد55161851031004

الكٌمٌاء568FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكرمنور ٌاسر فوزي مسلم56221841046072

الكٌمٌاءالرٌاضٌاتالحاسوبالفٌزٌاءالحٌاة علومالكٌمٌاء567تطبٌقًانثىحسن شاكر سعد اسراء57161852163001

الكٌمٌاءالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء567احٌائًذكرمحٌبس عبدهللا نجم جاسب58221841016005

الكٌمٌاءالحاسوبالرٌاضٌاتالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاء567تطبٌقًذكرعبدالرزاق صباح اكثم منتظر59161851084279

الكٌمٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء567احٌائًذكر(الشهداء ذوي)  سهر امجور علً مصطفى60161841069069

الكٌمٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء566احٌائًذكرعبدالحسن عباس محمد عباس61161841030027

الكٌمٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء564تطبٌقًانثىكاظم حٌدر مظاهر اسٌا62161852332002

الكٌمٌاءالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء564تطبٌقًانثىبدٌر خضٌر اٌاد سكٌنه63161852218058

الكٌمٌاء564FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًانثىزٌارة عبدالحسٌن رجب فاطمة64161842301027

الكٌمٌاءالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء564تطبٌقًانثىعبدالحسٌن سالم محسن نجاة65161852179018

الكٌمٌاءالحاسوبالرٌاضٌاتالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاء563تطبٌقًذكرنمر جخر بارح سعٌد66221851268013

الكٌمٌاءالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء563تطبٌقًانثىعبود شعبان خالد فاطمه67161852309044

الكٌمٌاءالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء561احٌائًذكرعبدالحسن عبدالصاحب عباس العابدٌن زٌن68221841037025

الكٌمٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء561تطبٌقًذكرعوده نعمه جابر محمد69161851135065

الكٌمٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء560تطبٌقًذكرموسى جاسم نزال محمد70161851301072

الكٌمٌاءالحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء560تطبٌقًانثى عوفً هندال مازن زهراء71161852295007

الكٌمٌاء558FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكرمطر سعٌد حسٌب مهدي72161841033039



الكٌمٌاءالحاسوبالرٌاضٌاتالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاء556تطبٌقًانثىعبٌد مالك عالء مروه73161852169102

الكٌمٌاءالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء556تطبٌقًانثىحسٌن فلٌح عدنان دعاء74221852202007

الكٌمٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء556احٌائًانثىعلكم عبدالحسن زكً زٌنب75221842105067

الكٌمٌاءالحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالحٌاة علومالكٌمٌاء554تطبٌقًذكر محمد دلً اسعد جمال76161851024009

الكٌمٌاءالرٌاضٌاتالحاسوبالفٌزٌاءالحٌاة علومالكٌمٌاء517احٌائًانثىعبدالواحد عاشور مسلم تقى77161842184050

الكٌمٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء552تطبٌقًذكرشهد فلفل ثامر عباس78221851017032

الكٌمٌاءالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء552تطبٌقًانثىناصر عبود نجم زهراء79161852176050

الكٌمٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء552تطبٌقًانثىهللا جار كاظم سلمان زهرة80221852160026

الكٌمٌاءالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاء517احٌائًذكر (تدرٌسً ابن) جثٌر غانم علً الحسن81161841075040

الكٌمٌاءالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء551احٌائًذكرمحٌبس راشد حمٌد طاهر82221841016011

الكٌمٌاء551FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًانثىعبدهللا رحٌم وسام عال83161842309011

الكٌمٌاءالرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاء551تطبٌقًانثىزهٌر سالم جبار سارة84161852267018

الكٌمٌاءالحاسوبالرٌاضٌاتالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاء551احٌائًانثىكاظم محٌبس طالب رقٌة85161842210022

الكٌمٌاء550FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEتطبٌقًذكرعٌسى مالك حسن عل86161851304003ً

الكٌمٌاء550FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEتطبٌقًذكرشرٌده ونان طعمه عل87221851041048ً

الكٌمٌاءالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء548تطبٌقًانثىعبدالسادة كاطع ٌاسر اٌات88161852198002

الكٌمٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء548تطبٌقًانثىمجٌد سلمان رعد سندس89161852154028

الكٌمٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء547احٌائًذكرفلٌح كرافه عبد واضح90161841041017

الكٌمٌاءالحاسوبالرٌاضٌاتالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاء547تطبٌقًانثىجابر حمٌد مٌثم مرٌم91161852226114

الكٌمٌاءالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء547تطبٌقًانثىحسن اسعد ٌحٌى زهره92161852309033

الكٌمٌاءالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء546تطبٌقًانثىٌاسٌن عبدالرضا عدنان ساره93161852265014

الكٌمٌاءالرٌاضٌاتالحٌاة علومالفٌزٌاءالحاسوبالكٌمٌاء545تطبٌقًانثىعلوان طاهر محمد مرٌم94161852173045

الكٌمٌاء545FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEتطبٌقًذكرعبدالرزاق ٌوسف رعد اسعد95161851074013

الكٌمٌاء545FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًانثىسلطان عبداالمٌر محمد نورس96221842205013

الكٌمٌاءالحاسوبالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالحٌاة علومالكٌمٌاء545تطبٌقًانثىنمر عبدالكاظم اسامة االء97161852176006

الكٌمٌاءالحاسوبالفٌزٌاءالحٌاة علومالرٌاضٌاتالكٌمٌاء543تطبٌقًذكرمنصور سعدون كامل سام98161851067018ً

الكٌمٌاءالحاسوبالرٌاضٌاتالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاء541احٌائًانثىبدن عبدالعالً عبداالئمه زهراء99161842332022

الكٌمٌاءالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء541تطبٌقًانثىحمٌدي هاشم حسٌن اسماء100161852266001

الكٌمٌاء541FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEتطبٌقًانثىغزاي عاجل حسن نور101221851307208

الكٌمٌاء541FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكرجاٌد علً عبدالرضا محمد102161841356011

الكٌمٌاءالفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالكٌمٌاء541تطبٌقًانثىخضٌر خلف رعد غفران103161852174021

الكٌمٌاءالرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاء540تطبٌقًانثىمنخً تعبان حمٌد زهراء104161852168013

الكٌمٌاءالفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالكٌمٌاء540تطبٌقًانثىغانم مرزوك شاكر مرٌم105161852254035

الكٌمٌاءالحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالحاسوبالكٌمٌاء539تطبٌقًانثىراضً احمد عبدالحسٌن زٌنب106161852184051

الكٌمٌاءالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء539تطبٌقًانثىجابر عبدالحسٌن عبدالجبار هدى107161852215032

الكٌمٌاءالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء539تطبٌقًذكرارحٌمه عبدالساده علً عبد حٌدر108221851095015

الكٌمٌاءالحٌاة علومالرٌاضٌاتالحاسوبالفٌزٌاءالكٌمٌاء539تطبٌقًانثىكرم مسافر حامد زٌنب109161852332009



الكٌمٌاءالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء538تطبٌقًانثىحمود عوٌد شعالن سماء110161852267019

الكٌمٌاءالحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء537تطبٌقًذكرمحمد عطٌه نذٌر جعفر111161851135008

الكٌمٌاءالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء537احٌائًذكرعلً اٌوب مانع احمد112161841084008

الكٌمٌاء537FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكرمجٌد عزٌز جعفر صادق113221841096029

الكٌمٌاءالحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالحٌاة علومالكٌمٌاء537احٌائًانثىكنعان صبري حسن حوراء114161842170014

الكٌمٌاءالحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء536تطبٌقًذكرعلً حسن محمد تقً محمد احمد115161851038010

الكٌمٌاء536FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEتطبٌقًذكرحمدان هاشم مالك حسن116161851038025

الكٌمٌاءالحاسوبالرٌاضٌاتالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاء535احٌائًذكركرنتً عبد خلف امٌن117221841019004

الكٌمٌاءالرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاء534تطبٌقًذكرٌسر سمٌر رشٌد مهدي118221851091117

الكٌمٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء533احٌائًذكرلفته علً خضٌر ٌاس119261841010167

الكٌمٌاءالحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالحٌاة علومالكٌمٌاء533احٌائًذكرسٌد هرٌفً حسن مصطفى120161841016022

الكٌمٌاءالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء533تطبٌقًذكررخٌص جاسم بهلول جاسم121221851092004

الكٌمٌاءالحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالحٌاة علومالكٌمٌاء532احٌائًانثىملوح فاضل حازم رقٌه122221842105039

الكٌمٌاءالحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء532احٌائًانثىقاسم حسن قاسم فاطمه123161842197052

الكٌمٌاءالحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالحٌاة علومالكٌمٌاء532احٌائًانثىصالح جابر ناظم نبأ124221842202018

الفٌزٌاءالحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء531تطبٌقًذكر حمدان هاشم مالك حسٌن125161851038037

الكٌمٌاءالحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء531تطبٌقًانثى عوده محمد نعمه اٌمان126161852290002

الكٌمٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء531تطبٌقًذكرعصواد مطشر كاظم حمد127221851306131

الكٌمٌاءالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء531تطبٌقًانثىعبدالرضا عبدالوهاب احمد هبه128161852401049

الكٌمٌاءالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء531احٌائًذكركحط خلف عبدالزهرة ابراهٌم129161841300002
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الفٌزٌاءالحٌاة علومالحاسوبالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالفٌزٌاء634تطبٌقًانثىمحمدعلً علً حسٌن الهدى نور1161852228077

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالفٌزٌاء618تطبٌقًانثىسالم لفتة فارس زٌنب2161852202019

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالفٌزٌاء606احٌائًانثىسلطان ناصر فائز عفاف3161842283023

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالفٌزٌاء588تطبٌقًانثىعاتً علً خٌرهللا اسراء4161852252003

الفٌزٌاءالحٌاة علومالحاسوبالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالفٌزٌاء583تطبٌقًانثىحسٌن حنون عمران ذكرى5161852266009

الفٌزٌاءالحاسوبالكٌمٌاءالحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاء580احٌائًانثىحبٌب كرٌم ٌعقوب اٌمان6161842179006

الفٌزٌاءالرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاء574احٌائًذكرعبدهللا احمد حافظ صادق محمد7161841089061

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالفٌزٌاء570تطبٌقًانثىباقر فرحان عبدالرزاق اٌمان8161852309014

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالفٌزٌاء569تطبٌقًانثىماٌع داخل ادمون رانٌه9161852153016

الفٌزٌاءالحاسوبالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالحٌاة علومالفٌزٌاء569احٌائًانثى(الشهداء ذوي) عالوي محمد رشاش اٌات10161842243012

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالفٌزٌاء568تطبٌقًذكرراضً عبدالزهرة سالم عل11161851090033ً

الفٌزٌاءالحٌاة علومالحاسوبالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالفٌزٌاء565تطبٌقًانثىمحمد جودة مالك سارة12161852278007

الفٌزٌاءالحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالفٌزٌاء563تطبٌقًانثىعبدالزهرة علً عبد خٌري خدٌجة13161852309019

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالفٌزٌاء563تطبٌقًانثىحسن فلٌح عدنان ساره14161852226062

الفٌزٌاءالحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالفٌزٌاء562تطبٌقًذكرعبدالخضر عبدالرزاق شمخً عل15161851304004ً

الفٌزٌاءالحاسوبالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالحٌاة علومالفٌزٌاء560تطبٌقًانثى(تدرٌسً ابنة)سعدون صكبان احمد زهراء16161852266010

الفٌزٌاءالحٌاة علومالحاسوبالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالفٌزٌاء560تطبٌقًانثىعباس فاضل هشام ابتهال17161852218001

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالفٌزٌاء558تطبٌقًانثىبكر عٌسى محمود فاطمة18161852209038

الفٌزٌاءالحٌاة علومالرٌاضٌاتالحاسوبالكٌمٌاءالفٌزٌاء557تطبٌقًانثىعبٌد عوده ٌوسف سجى19161852243046

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالفٌزٌاء556تطبٌقًذكرفارس خالد طارق حسن20161851300010

الفٌزٌاءالحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالفٌزٌاء553تطبٌقًانثىخلف حنون اسعد بنٌن21161852238009

الفٌزٌاءالحاسوبالرٌاضٌاتالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاء552احٌائًانثىجابر مهدي بشٌر ندى22161842202147

الفٌزٌاءالحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالفٌزٌاء552تطبٌقًانثىعوده علً رافد شٌماء23161852266015

الفٌزٌاءالحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالفٌزٌاء551تطبٌقًانثىمطر طفوك حاشوش سجى24161852268018

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالفٌزٌاء551تطبٌقًانثىعاشور حامد لٌث فاطمة25161852202041

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالفٌزٌاء551تطبٌقًانثىكنٌن نعٌم بدر نبأ26161852145052

الفٌزٌاءالحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالفٌزٌاء551تطبٌقًانثىعبدالمحسن عبد موسى هدى27161852252025

الفٌزٌاءالحٌاة علومالحاسوبالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالفٌزٌاء549تطبٌقًانثىطاهر هاشم عبدالحمٌد الزهراء نور28161852238043

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالفٌزٌاء548تطبٌقًانثىلعٌبً ثامر امٌن فاطمة29161852197015

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالفٌزٌاء548تطبٌقًانثىجبر حسٌن جمعه دعاء30161852208015

الفٌزٌاءالحاسوبالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالحٌاة علومالفٌزٌاء546تطبٌقًانثىجبار راضً خالد صابرٌن31161852270006

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالفٌزٌاء545تطبٌقًذكرعباس عبدالحسٌن علً هان32161851033135ً

الفٌزٌاءالحٌاة علومالحاسوبالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالفٌزٌاء543تطبٌقًذكرمكلف بردان عادل فراس33161851303021

الفٌزٌاءالحٌاة علومالحاسوبالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالفٌزٌاء541تطبٌقًذكرحوزه ناصر حسن عل34161851025019ً

الفٌزٌاءالحٌاة علومالحاسوبالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالفٌزٌاء541تطبٌقًانثىداود خالد احمد هدى35161852252024

الرغبات
المجموع فرعالجنسالرباعي الطالب اسماالمتحاني الرقمت



الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالفٌزٌاء540احٌائًانثىجازع نجف عبدالعباس اسوان36161842332005

الفٌزٌاءالحٌاة علومالكٌمٌاءالحاسوبالرٌاضٌاتالفٌزٌاء540تطبٌقًانثىٌاسٌن عبدالجلٌل جمال ندى37161852209051

الفٌزٌاءالحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالفٌزٌاء540تطبٌقًذكرفٌصل هادي علً عبدالرزاق38221851305022

الفٌزٌاءالحٌاة علومالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالحاسوبالفٌزٌاء539تطبٌقًانثىجاسم مخٌلف جاسم زهراء39161852181004

الفٌزٌاءالحٌاة علومالحاسوبالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالفٌزٌاء537تطبٌقًذكرعبدالحسٌن علً عبد رٌاض عباس40221851021060

الفٌزٌاءالحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالفٌزٌاء536تطبٌقًذكرمعارج زكً منتظر زكً محمد41161851085116

الفٌزٌاءالحٌاة علومالرٌاضٌاتالحاسوبالكٌمٌاءالفٌزٌاء536تطبٌقًانثىناصر خلٌل ودٌع الهدى نور421618522668033

الفٌزٌاءالرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاء536تطبٌقًانثىحسن لفته عبدالنبً سجى43161852332013

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالفٌزٌاء535تطبٌقًانثىشبٌر عبٌد ماجد رشا44161852309025

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالفٌزٌاء534احٌائًذكرفهد خلٌف نعمه محمد45281841005025

الفٌزٌاءالحٌاة علومالحاسوبالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالفٌزٌاء534تطبٌقًذكرحمود جاسم نعمه حسن46221851079005

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالفٌزٌاء534تطبٌقًانثىنجم ضاٌف عبدالباقً زحل47221852242004

الفٌزٌاءالحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالفٌزٌاء534تطبٌقًانثىمزعل عبدهللا عدنان جٌهان48161852245014

الفٌزٌاءالحٌاة علومالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالحاسوبالفٌزٌاء533تطبٌقًانثىعزٌز شجر رجب دعاء49161852243024

الفٌزٌاءالحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء531تطبٌقًانثىطاهر جمٌل رعد حوراء50161852192011

الفٌزٌاءالحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالفٌزٌاء531تطبٌقًانثىعلً عبد طعمة حمود اسماء51161852252004

الفٌزٌاءالرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاء531احٌائًذكرازغٌر عداي علً حسٌن52161841002016

الفٌزٌاءالرٌاضٌاتالحٌاة علومالحاسوبالكٌمٌاءالفٌزٌاء531تطبٌقًانثىشلش فخري نهار بدور53161852209012

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء530تطبٌقًذكرجابر عبد ناجً مٌثم54221851063055

الفٌزٌاءالحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالفٌزٌاء530تطبٌقًانثىزٌدان فالح جمعة فاطمة55161852245041

الفٌزٌاءالحٌاة علومالرٌاضٌاتالحاسوبالفٌزٌاءالكٌمٌاء530تطبٌقًذكرزنبور عبدالحسن حسن عل56161851007065ً

الفٌزٌاءالحٌاة علومالحاسوبالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات529احٌائًانثىادهام نعٌم ساجد حنان57161842184052

الرٌاضٌات529FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEتطبٌقًانثى دروٌش حمٌد حٌدر لطٌفه58161852238037

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء529تطبٌقًانثىمحسن جابر رحٌم زٌنب59161852299010

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء529احٌائًانثىنجم مهدي عبدالرضٌع مرٌم60161842153029

الفٌزٌاءالرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاء528احٌائًذكرصحن وداعه حسن محمد61221841273016

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء528احٌائًانثىمحمد جاسم حازم سارة62161842196013

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء527احٌائًانثىطعمه بردان عبدهللا شمس63161842197037

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالفٌزٌاء527احٌائًذكرحسن فاضل محمد هادي64221841040099

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء526احٌائًانثىراضً عرٌبً قٌس هدى65161842223031

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات525احٌائًذكرعبود ٌوسف حسن مصطفى66161841085042

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات525احٌائًذكرناصر مرداو علً رٌاض67221841034011

الفٌزٌاء523FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكرمكً خزعل جمال خالد68101841019045

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء522احٌائًانثىعبود صالح جواد امنة69161842300003

الفٌزٌاءالحٌاة علومالحاسوبالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات522احٌائًذكرعبدهللا عبدالشهٌد ماجد وصف70161841063020ً

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالفٌزٌاء521احٌائًانثىعبدالواحد عباس كاظم غدٌر71221842202015

الفٌزٌاءالحاسوبالكٌمٌاءالحٌاة علومالفٌزٌاءالرٌاضٌات521احٌائًانثىٌاسٌن مهدي ساجد عال72161842218058



الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات521احٌائًذكرعبدالنبً الزم فالح هشام73161841039038

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات521احٌائًذكر(الشهداء ذوي) سوٌجت عبدهللا صباح سجاد74221841039049

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات520احٌائًذكرفالح عبدالرضا سلمان داود75161841039013

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالفٌزٌاء520احٌائًانثىفرهود عامر رشٌد البنٌن ام76161842243008

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالفٌزٌاء520احٌائًذكرسلطان كعٌد مسٌر عل77221841259007ً

الفٌزٌاءالحاسوبالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالحٌاة علومالفٌزٌاء520احٌائًذكرباجً حمود كاظم حمزه78291841016016

الفٌزٌاءالحاسوبالرٌاضٌاتالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاء520احٌائًانثىرسن طعٌن حمٌد عطور79161842266006

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات519احٌائًانثىابراهٌم خلٌل عماد زهراء80161842189017

الفٌزٌاءالحاسوبالرٌاضٌاتالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاء519احٌائًانثىرباط علً محمد حنٌن81291842079008

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات518احٌائًانثىدٌوان غلٌم عبدالكرٌم زهراء82161842280034

الفٌزٌاءالحاسوبالرٌاضٌاتالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاء518احٌائًانثىعبود حسن عاهد اسماء83161842234006

الفٌزٌاءالحاسوبالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالحٌاة علومالفٌزٌاء518احٌائًانثىسبتً كاظم علً سجى84161842247049

الفٌزٌاءالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات516تطبٌقًانثى(الشهداء ذوي) مهودر محسن عبدالكرٌم فاطمة85161852165048

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالفٌزٌاء515احٌائًذكرطهمور صبٌح عبدالخضر ٌوسف86161841356014

الفٌزٌاءالرٌاضٌاتالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالكٌمٌاء515احٌائًانثىزباري شاكر كرٌم غادة87161842383075

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء515احٌائًانثىٌعقوب جالب رٌسان اٌمان88161842223007

الفٌزٌاءالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء514احٌائًذكرعلً عبد عبٌد نجم عل89281841033015ً

الفٌزٌاء514FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًانثىٌاسٌن عباس فراس فرح90261842094028

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء513احٌائًانثىخضٌر جبار عبدالستار فاطمه91161842183067

الحاسوبالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات513احٌائًذكرعٌدان خلف فالح حسن92221841054006

الفٌزٌاءالحاسوبالرٌاضٌاتالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاء513احٌائًانثىعبدالرضا جواد محمد صادق حوراء93161842220010

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات513احٌائًذكرعبودي حاشوش داخل عمار94141841014044

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالفٌزٌاء513احٌائًذكرمحمد كاظم فاضل منتظر95221841039127

الفٌزٌاءالحاسوبالرٌاضٌاتالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاء513احٌائًذكرشلفاط عاشور محسن محمد96221841057024

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات513احٌائًانثىغالب جمعه مسلم حوراء97241842095028

الفٌزٌاءالحاسوبالرٌاضٌاتالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاء512احٌائًذكرحمزة عبدالواحد مهند مؤمل98161841061021

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء512احٌائًذكرجساب ماشً ولٌد عل99221841310093ً

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء512احٌائًانثىغركان كاظم علً نور100161842266017

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات512احٌائًانثىشاكر جاسم عدنان هدى101161842177019

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات511احٌائًذكرمحمد عبود قادر امجد102221841023008

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالفٌزٌاء511احٌائًذكرلفته خلف ساجت احمد103261841028006

الفٌزٌاءالرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاء511احٌائًانثىحمٌد شجاي جمٌل حوراء104161842309002

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات511احٌائًذكرعباس كرٌم عٌدان محمود105241841153011

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات511تطبٌقًانثى(الشهداء ذوي) جٌاد مزعل سالم زهرة106161852301013

الفٌزٌاءالحاسوبالكٌمٌاءالحٌاة علومالفٌزٌاءالرٌاضٌات511احٌائًانثىرحٌم حسٌن عباس ازهار107161842250001

الفٌزٌاءالحاسوبالكٌمٌاءالحٌاة علومالفٌزٌاءالرٌاضٌات511احٌائًانثىعلً مطٌر عزٌز مرٌم108221842175155

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء511احٌائًانثىغالً ٌوسف صفاء اٌات109161842184022



الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات510احٌائًذكرعمٌر زغٌر مطشر احمد110221841035009

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء510احٌائًانثىمشكور جٌخار ولٌد وسن111161842240064

الفٌزٌاءالحٌاة علومالحاسوبالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالفٌزٌاء510تطبٌقًانثى(الشهداء ذوي)  خضراوي شانً مهدي ساره112161852240043

الفٌزٌاءالحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالفٌزٌاء510احٌائًانثىحمٌد فاخر كامل نبأ113221842105109

الفٌزٌاءالرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاء510احٌائًانثىعلً نعٌم عواد وئام114221842203113

الفٌزٌاءالحاسوبالرٌاضٌاتالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاء510احٌائًذكرصالح كمر نجم عبدهللا115221841273009

الفٌزٌاءالحاسوبالرٌاضٌاتالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاء510احٌائًانثىمبارك شذر سالم حوراء116221842163014

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء510احٌائًذكرسلمان جبار جلٌل صادق117241841400025

الفٌزٌاء510FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكرخفً ٌاسر عبد عالء118161841036035

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالفٌزٌاء510احٌائًذكرداغر جبر ابراهٌم محمد119161841139057

الفٌزٌاء509FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًانثىمخور عزٌز خالد سجى120221842153182

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالفٌزٌاء509احٌائًانثىمهدي جاسب جبار مرٌم121161842175038

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالفٌزٌاء508احٌائًانثىعباس محسن علً روان122221842178045

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات508احٌائًذكرجبٌر نعٌم صالح عالء123221841091062

الفٌزٌاء508FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكر خلف كاظم جواد حسٌن124221841021022

الفٌزٌاءالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء508احٌائًذكرلعٌوس نعٌم عقٌل مسلم125221841020076

الفٌزٌاءالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات507احٌائًذكرعبد جاسم صادق حٌدر126231841014030

الفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالفٌزٌاء507تطبٌقًانثى(الشهداء ذوي) مطرود زهٌر عبدهللا زٌنب127161852401020

الفٌزٌاء507FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكرخسباك كاظم فاضل مسلم128241841069034

الفٌزٌاءالحاسوبالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالحٌاة علومالفٌزٌاء507احٌائًذكرشعالن متعب جاسم رفل129231841252054

الفٌزٌاءالكٌمٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاء507احٌائًانثىمزبان زٌدان حامد فاطمه130221842111026
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الحٌاة علومالحاسوبالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالحٌاة علوم628احٌائًانثىبنٌان حسن محمد هاٌدي1161842210070

الحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالحٌاة علوم593احٌائًانثىموسى ناصر توفٌق زٌنب2161842238017

الحٌاة علومالرٌاضٌاتالحاسوبالفٌزٌاءالكٌمٌاءالحٌاة علوم568احٌائًانثىعبدالرزاق اٌوب ثامر مها3161842226085

الحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاءالحٌاة علوم553تطبٌقًانثىمحمد عبدالكرٌم ٌاسٌن ضحى4161852249005

الحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالفٌزٌاءالحٌاة علوم549احٌائًذكركرٌم عبدالحسٌن عقٌل عل5161841075179ً

الحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاءالحٌاة علوم541احٌائًانثىفهد ساجت مهدي تمهٌد6161842228027

الحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالفٌزٌاءالحٌاة علوم540تطبٌقًانثىذبٌح كراد علً عذراء7161852164038

الحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالفٌزٌاءالحٌاة علوم539تطبٌقًانثىدبل عبدالواحد عبدالرزاق زهراء8161852176041

الحٌاة علومالرٌاضٌاتالحاسوبالفٌزٌاءالكٌمٌاءالحٌاة علوم537تطبٌقًانثىزهٌر محمد زهٌر لمى9161852230026

الحٌاة علومالرٌاضٌاتالحاسوبالكٌمٌاءالفٌزٌاءالحٌاة علوم535احٌائًانثىحرب طعمة محمد ابتهال10161842176005

الحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالحاسوبالكٌمٌاءالحٌاة علوم532احٌائًانثىمحمد محسن كاظم اسراء11161842277001

الحٌاة علومالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالحاسوبالكٌمٌاءالحٌاة علوم529تطبٌقًانثىعبود حمد علً الهدى ام12161852249001

الحٌاة علومالرٌاضٌاتالحاسوبالفٌزٌاءالحٌاة علومالكٌمٌاء529تطبٌقًانثىعلً محمد عدنان فاطمة13161852253031

الحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاء529احٌائًانثىرشم عزٌز حسن زٌنب14161842162028

الحٌاة علومالرٌاضٌاتالحاسوبالكٌمٌاءالفٌزٌاءالحٌاة علوم528احٌائًانثىخضٌر جاسم هاشم البنٌن ام15161842244006

الحٌاة علومالرٌاضٌاتالحاسوبالفٌزٌاءالكٌمٌاءالحٌاة علوم527احٌائًانثىناصر محمد باقر قدس16161842176088

الحٌاة علومالرٌاضٌاتالحاسوبالفٌزٌاءالحٌاة علومالكٌمٌاء526احٌائًانثىابراهٌم محمد نعمان فاطمة17161842144012

الحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالحٌاة علومالكٌمٌاء526احٌائًانثىعلً محمد شاكر عبداالمٌر صفا18161842265010

الحٌاة علومالفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالكٌمٌاء526احٌائًانثىماجد صبٌح رائد فاطمه19161842175031

الحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاءالحٌاة علوم525احٌائًانثىشرٌف عاتً منصور استبرق20161842380002

الحٌاة علومالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علوم523احٌائًانثىمهدي توفٌق محمود فاطمة21161842226080

الحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالفٌزٌاءالحٌاة علوم523احٌائًانثىكاظم هادي رافد ساره22161842228060

الحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالحاسوبالكٌمٌاءالحٌاة علوم522احٌائًانثىداخل عبدالزهرة رحٌم ضحى23161842300022

الحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالحٌاة علومالكٌمٌاء522احٌائًانثىعباس فاضل حٌدر مرٌم24161842234059

الحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالحٌاة علومالكٌمٌاء522احٌائًانثىعباس ناصر موفق فاطمة25161842173030

الحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالحٌاة علومالكٌمٌاء522احٌائًذكرعبدهللا موسى عزٌز كاظم26231841051078

الحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالحٌاة علومالكٌمٌاءالرٌاضٌات521احٌائًانثىحسٌن كاظم مجٌد رفل27161742207020

الحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالحٌاة علوم520احٌائًانثىدحٌبج مطشر جالل فاطمة28161842212027

الحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالحٌاة علومالكٌمٌاء518احٌائًذكرنجم لطٌف عالء حسٌن29221841367005

الحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالحٌاة علوم517احٌائًانثىحسٌن جبر عدنان زٌنب30161842204020

الحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالحٌاة علومالكٌمٌاء517احٌائًانثىنمر كزار ثائر ادٌان31161842152012

الحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالحٌاة علومالرٌاضٌاتالكٌمٌاء517احٌائًذكرعلٌوي كرٌم كاظم مؤمل32261841010119

الحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالحٌاة علومالكٌمٌاء516احٌائًانثىشهاب عبداللطٌف خالد روان33161842184076

الحٌاة علومالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علوم515احٌائًانثىفهد كاظم جواد ندى34161842247071

الحٌاة علومالفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالرٌاضٌات515احٌائًانثىثجٌل كاظم ولٌد دعاء35161842383134
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الحٌاة علومالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالحاسوبالحٌاة علوم514احٌائًانثىسالم علً محمد الهدى نور36161842237024

الحٌاة علومالحاسوبالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالحٌاة علوم513احٌائًانثىماهود حمود شهاب منار37161842247067

الحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالحٌاة علوم513احٌائًانثىجاسم ٌعقوب ٌوسف لٌلى38161842248011

الحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالحٌاة علومالرٌاضٌاتالكٌمٌاء512احٌائًذكرضٌدان شاكر صابر سجاد39221841310052

الحٌاة علومالرٌاضٌاتالحاسوبالكٌمٌاءالفٌزٌاءالحٌاة علوم512احٌائًانثىعلً علً عبد عبدالزهرة هاجر40161842176106

الحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالحٌاة علومالكٌمٌاءالرٌاضٌات511احٌائًذكربدر موسى محمد مرتضى41161841075274

الحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاء511احٌائًانثىكاظم علً جمعه اٌات42161842228015

الحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌات510احٌائًذكرخضٌر حسن جاسم حسن43221841272003

الحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالحاسوبالكٌمٌاءالحٌاة علوم510احٌائًانثىحمادي جاسم محمود مرٌم44161842275014

الحٌاة علومالرٌاضٌاتالحاسوبالكٌمٌاءالفٌزٌاءالحٌاة علوم509احٌائًانثىزاجً طرٌر علً مروه45161842380032

الحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالفٌزٌاءالحٌاة علوم509احٌائًذكرعبد علً حسن رضا محمد46251841036006

الحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالحٌاة علومالكٌمٌاء508احٌائًانثىعبد جساس قاسم نور47161842244040

الحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالفٌزٌاءالحٌاة علوم507احٌائًانثىصالح اخلٌفه عبدهللا غصون48161842294013

الحٌاة علومالرٌاضٌاتالحاسوبالفٌزٌاءالحٌاة علومالكٌمٌاء507احٌائًانثىفٌصل عبدالوهاب حسٌن فنار49161842245018

الحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالفٌزٌاءالحٌاة علوم507احٌائًانثىغافل صكبان عزٌز التفات50221842323017

الحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاء507احٌائًانثىعبود مطشر احمد اسراء51161842248002

الحٌاة علومالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالحاسوبالفٌزٌاءالحٌاة علوم507احٌائًانثىحافظ زلغف عوده غفران52221842102040

الحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالفٌزٌاءالحٌاة علوم507احٌائًانثىكاظم جبر حمزة فاطمه53231842153058

الحٌاة علوم506FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًانثىجبٌر شمخً شهودي ندى54221842175173

الحٌاة علوم506FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكردبعون حسٌن نعمة حسٌن55231841167005

الحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاء506احٌائًذكرمطر خلف كرٌم ٌوسف56221841003274

الحٌاة علومالرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاء506احٌائًذكرنصٌف جساب صباح عباس57231841252076

الحٌاة علومالرٌاضٌاتالحاسوبالفٌزٌاءالكٌمٌاءالحٌاة علوم506احٌائًانثىكاطع مٌثم جاسم بنٌن58161842239006

الحٌاة علومالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالفٌزٌاء506احٌائًانثىسماري مجور شرٌع نسرٌن59161842243056

الحٌاة علومالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء505احٌائًذكرحداد حسن مرتضى الهادي عل60221841092018ً

الحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالحٌاة علومالكٌمٌاء505احٌائًانثىدٌوان تفاح هادي اسماء61161842202005

الحٌاة علومالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات505احٌائًذكرعبدالزهرة مكً ٌحٌى عل62221841011037ً

الحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالحٌاة علومالكٌمٌاء505احٌائًانثىجدوع خٌون سلٌم فاطمه63221842164052

الحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالكٌمٌاءالحٌاة علومالرٌاضٌات505احٌائًذكرحمٌدي عبدالحسٌن رحٌم عباس64291841100075

الحٌاة علومالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاء505احٌائًانثىحذٌه والً محمد نور65221842175187

الحٌاة علومالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات505احٌائًذكر صالح حمٌد باسم سجاد66221841382024

الحٌاة علومالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء505احٌائًذكرحسن عودة كرٌم ٌحٌى67261841202070

الحٌاة علوم504FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكرمحمد نعمه محمد حسن68271841152012

الحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالحٌاة علومالرٌاضٌاتالكٌمٌاء504احٌائًذكرجبر كاظم مدٌر كاظم69231841202019

الحٌاة علومالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالفٌزٌاء504احٌائًذكرقاسم صٌاد خٌري مسلم70221841096071

الحٌاة علومالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات504احٌائًذكرمحمد عبد فرحان حسٌن71241841013033

الحٌاة علوم504FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكرنعمه حنون لٌث عل72221841033049ً



الحٌاة علوم504FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكرعلً مدلول سالم محمد73231841059053

الحٌاة علوم504FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكرماضً كاظم صالح عقٌل74241841007015

الحٌاة علومالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات504احٌائًذكرهربد سلمان عبدالكاظم بالل75241841064011

الحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالفٌزٌاءالحٌاة علوم504احٌائًذكرشمخً ذٌاب حلٌم اٌهاب76221842137004

الحٌاة علومالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالفٌزٌاء503احٌائًذكرحرٌب عبدالكرٌم علً مصطفى77161841084114

الحٌاة علومالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات503احٌائًذكرعوٌد عبٌد هوٌدي تحسٌن78221841061006

الحٌاة علوم503FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكرسلمان مزهر كاظم حسٌن79221841031038

الحٌاة علوم503FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًانثىكاطع محسن صاحب زٌنب80241842107054

الحٌاة علوم503FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكرفعٌل قاسم عبدالخالق حسٌن81161841015006

الحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالحٌاة علومالرٌاضٌاتالكٌمٌاء503احٌائًانثىعبدهللا فالح علً هدى82161842204045

الحٌاة علومالفٌزٌاءالحاسوبالرٌاضٌاتالحٌاة علومالكٌمٌاء503احٌائًذكرعلً عاجل جبار سجاد83221841029031

الحٌاة علومالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء502احٌائًذكرصٌهود جعفر عادل محمد84221841039108

الحٌاة علومالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات502احٌائًذكربسه عبد ٌوسف حسن85161841356002

الحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاء502احٌائًانثىحسٌن درٌول جاسم رنا86161842294008

الحٌاة علومالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء502احٌائًانثىخلف سالم عماد ورود87161842213027

الحٌاة علوم502FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًانثى عبدهللا بناي كرٌم االء88221842141017

الحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاء502احٌائًذكر صبر عتٌوي عدنان حسٌن89221841039029

الحٌاة علومالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات502احٌائًانثى عذٌب عبدالرحٌم مٌثم مروة90161842383083

الحٌاة علوم502FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكرسلمان داود فراس محمد91231841058032

الحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاء502احٌائًانثىعبدالغنً عبدالعزٌز عقٌل بتول92161842165069

الحٌاة علومالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء502احٌائًذكرعامر هزام سعٌد عماد93161841135023

الحٌاة علومالرٌاضٌاتالحاسوبالفٌزٌاءالحٌاة علومالكٌمٌاء502احٌائًذكر(الشهداء ذوي) جاسم صالح امٌن محمد94161841030044

الحٌاة علومالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات502احٌائًذكرشمال علً عبد كاظم قاسم95221841057017

الحٌاة علومالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالفٌزٌاء502احٌائًانثىعلً كاظم سامً اسراء96221842178007

الحٌاة علومالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات502احٌائًذكرناٌف جرٌو كساب عمر97161841036043

الحٌاة علوم502FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكرحسٌن هاشم حٌدر منتظر98221841091109

الحٌاة علومالرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاء501احٌائًانثىعبدالصاحب شاكر عادل مروج99221842147030

الحٌاة علومالحاسوبالكٌمٌاءالفٌزٌاءالحٌاة علومالرٌاضٌات501احٌائًذكرطشطوش داٌخ جعفر علً محمد100221841034024

الحٌاة علومالرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاء501احٌائًذكرجعاز حسٌن علً تحسٌن101221841076017

الحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالفٌزٌاءالحٌاة علوم501احٌائًانثىعبدالرضا لفته عادل ساره102161842192017

الحٌاة علوم501FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًانثىحسٌن طه رعد فاطمة103161842212028

الحٌاة علوم501FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًانثىجاسم صبر علً زٌنب104221842323083

الحٌاة علومالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء501احٌائًانثىخزعل علً سلمان نور105161842184247

الحٌاة علومالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات501احٌائًذكرحسٌن بانً رزاق ازهر106221841015003

الحٌاة علومالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء501احٌائًذكرمحمد عبدالحسن عباس العابدٌن زٌن107221841061018

الحٌاة علوم501FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكرموسى عبدالحسٌن موسى محمد108271841036089

الحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالحٌاة علومالكٌمٌاء500احٌائًانثىحمود رابسة عبود اسراء109161842201001



الحٌاة علومالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء500احٌائًانثىعبداالمام خضٌر احمد عفاف110161842401026

الحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاء500احٌائًذكرعبد ابراهٌم خلٌل احمد111231841219003

الحٌاة علومالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء500احٌائًانثىسلمان قاسم رائد مرٌم112161842207063

الحٌاة علومالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات500احٌائًذكرشلتاغ علً هاتف عمار113241841207220

الحٌاة علوم500FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكرعلً هادي محمد حٌدر114221841003064

الحٌاة علوم500FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكرمخٌف عدنان جعفر صادق115271841014068

الحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاء499احٌائًانثىحمدان مجٌد حمٌد زٌنب116161842146011

الحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاء499احٌائًانثىفاضل جواد علً رؤى117161842257013

الحٌاة علومالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالفٌزٌاء499احٌائًذكرعٌسى ثجٌل محمد مصطفى118221841039124

الحٌاة علومالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء499احٌائًذكراسحاق عبدالكرٌم حسن مرتضى119161841089065

الحٌاة علومالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات499احٌائًانثىعبدالواحد نوري قٌس فرقان120161842335012

الحٌاة علومالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علوم499احٌائًانثىنجم جعفر محمد اسعد ضحى121161842230028

الحٌاة علوم499FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًانثىمحمد جاسم علً محمد حوراء122131842078015

الحٌاة علوم499FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكرحمد باس علً صالح123231841257060

الحٌاة علومالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء499احٌائًذكرعبود عباس شاكر محمد124221841036155

الحٌاة علوم499FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكرعباس راضً عامر اٌوب125241841203019

الحٌاة علوم499FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًانثىجبار كاظم راضً زهراء126241842141044

الحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالحاسوبالكٌمٌاءالحٌاة علوم499احٌائًانثىسعدون عبدالحافظ عبدالجبار مٌالد127161842218074

الحٌاة علومالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالفٌزٌاء499احٌائًذكرمهٌجر رشٌد حمٌد حسن128221841081010

الحٌاة علومالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء499احٌائًذكرسالم مطر حمٌد عباس129261841202026

الحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالحٌاة علومالفٌزٌاء499احٌائًانثىعبود علً عباس سندس130231842219009

الحٌاة علومالفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالكٌمٌاء499احٌائًانثىعبدالحسن جمٌل اسامة بنٌن131161842170009
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الحاسوبالفٌزٌاءالحٌاة علومالحاسوبالكٌمٌاءالرٌاضٌات527احٌائًانثىجمعه موسى خالد البنٌن ام1161842230002

الحاسوبالفٌزٌاءالحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالكٌمٌاء520احٌائًذكرمذود جبٌر عدنان امٌر2271841024005

الحاسوبالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاءالحٌاة علومالحاسوب510احٌائًانثىٌوسف نبٌل ثائر نبأ3161842335014

الحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالحاسوبالرٌاضٌات509احٌائًذكرحسٌن فالح ٌوسف احمد4161841022002

الحاسوبالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء503احٌائًذكرفشٌخ دخٌل حسن عبدهللا5221841001095

الحاسوبالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاء502احٌائًانثى كحٌوش جبار خضر فاطمه6161842153023

الحاسوبالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات502احٌائًذكر عبدالهادي جودة كامل عل7161841355043ً

الحاسوبالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات502احٌائًانثىمحمد خالد محمود اسراء8161842238003

الحاسوبالحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء499احٌائًانثىمجٌد عبدالحسن عبداالمٌر روان9221842125060

الحاسوب499FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكرجالً ضٌول علً محمد10251841150344

الحاسوبالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء499احٌائًانثىصالح داخل دنٌف هدى11221842164074

الحاسوبالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء498احٌائًانثىنوح حسن خٌري سندس12241842102077

الحاسوبالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء498احٌائًانثىشغناب نعٌمه كاظم زٌنب13221842391037

الحاسوبالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات498احٌائًانثىشعبان عبدالمجٌد ولٌد بدور14161842208012

الحاسوبالحاسوبالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالحٌاة علوم498احٌائًانثىبشاره مجٌسر علً فاطمه15161842240045

الحاسوب498FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكرحسٌن مصطفى جهاد عل16141841027031ً

الحاسوب498FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًانثىعبدهللا سعد شاكر هبه17221842166043

الحاسوبالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالفٌزٌاء498احٌائًانثىموسى عبداللطٌف عبدالرضا نجوى18161842234068

الحاسوبالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالحاسوبالفٌزٌاءالحٌاة علوم498احٌائًانثىجبارة الزم جمال زٌنب19161842171016

الحاسوبالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات498احٌائًانثى عبداالمام خضٌر حمٌد لٌلى20161842380031

الحاسوبالحاسوبالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالحٌاة علومالكٌمٌاء498احٌائًذكرحسٌن عبدالنبً حٌدر حسٌن21161841346004

الحاسوب498FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكرٌاسٌن عبدالرزاق ماجد مؤمل22221841019128

الحاسوبالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء498احٌائًانثىدهش عبدالحسٌن جواد اٌمان23161842300005

الحاسوبالرٌاضٌاتالحاسوبالفٌزٌاءالحٌاة علومالكٌمٌاء498احٌائًانثىعلً اخمٌط عبدالحسٌن فاطمة24161842179021

الحاسوبالحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء498احٌائًذكرحسٌن عباس كاظم حسن25221841041013

الحاسوبالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات498احٌائًذكراسماعٌل محمد جاسم محمد26251841048038

الحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالحاسوبالكٌمٌاءالحٌاة علوم498احٌائًانثىواٌد كاظم كرٌم روان27221842323065

الحاسوبالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات498احٌائًذكرسعٌد مطلب ثامر حسن28241841013024

الحاسوبالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات498احٌائًذكرجفٌت كنٌص ابراهٌم حسٌن29221841002051

الحاسوبالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالحاسوبالكٌمٌاءالحٌاة علوم497احٌائًانثىحنظل عبدالمهدي احمد هاجر30161842218085

الحاسوب497FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكردحام كاظم راجً وارث31221841003272

الحاسوبالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء497احٌائًذكرشجاي مهدي فالح حسن32221841020014

الحاسوب497FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكرمجبل حمزة علً احمد33291841005013

الحاسوبالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالحاسوبالكٌمٌاءالحٌاة علوم497احٌائًانثىصنكور عبدالجلٌل عبدالحسن زٌنب34161842165230

الحاسوب497FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًانثىحسٌن جبر مصطفى زٌنب35161842145066

الرغبات
المجموع فرعالجنسالرباعي الطالب اسماالمتحاني الرقمت



الحاسوبالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالحاسوبالفٌزٌاءالحٌاة علوم497احٌائًانثىحسٌن سند رٌاض دعاء36221842102015

الحاسوبالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالفٌزٌاء497احٌائًذكركوٌن منصور حمٌد عل37221841098072ً

الحاسوبالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء497احٌائًانثىعباس جخٌور عباس زٌنب38221842105070

الحاسوبالحاسوبالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالحٌاة علوم497احٌائًذكرعبود حسٌن هانً عقٌل39231841006091

الحاسوبالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاءالحٌاة علومالحاسوب497احٌائًانثىسعٌد علً حسٌن نور40161842245021

الحاسوبالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء497احٌائًانثىدحام كهو محمد اٌات41221842207004

الحاسوبالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاء497احٌائًانثىعبود مشمش جعفر هدٌل42161842176109

الحاسوبالحاسوبالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالحٌاة علومالفٌزٌاء497احٌائًذكرمعٌن كعٌم محمد حسن43281841010003

الحاسوبالحاسوبالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالحٌاة علوم497احٌائًذكرخضٌر عرٌان مٌثم حسن44251841003013

الحاسوب497FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكرحسن ناصر حسٌن عل45261841003100ً

الحاسوب496FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًانثىجاسم عدنان خضٌر اسٌل46241842107007

الحاسوبالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات496احٌائًذكرخلٌف حسٌن مهنا حسن47231841204005

الحاسوبالرٌاضٌاتالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاء496احٌائًانثىكرم عوده جاسم مٌادة48161842223026

الحاسوبالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالحاسوبالكٌمٌاءالحٌاة علوم496احٌائًانثىحسٌن عباس حمزة اطٌاف49161842225007

الحاسوبالحاسوبالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاءالحٌاة علوم496احٌائًانثىمحمد حسن محمد فاطمة50161842207056

الحاسوبالحاسوبالفٌزٌاءالحٌاة علومالكٌمٌاءالرٌاضٌات496احٌائًذكرعبد لفته جابر ولٌد51221841306216

الحاسوبالرٌاضٌاتالحاسوبالكٌمٌاءالحٌاة علومالفٌزٌاء496احٌائًانثىكرٌش محمد عامر حنان52161842316002

الحاسوبالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء496احٌائًذكرسالم خلٌف زاٌد عالء53221841077050

الحاسوبالفٌزٌاءالحٌاة علومالحاسوبالكٌمٌاءالرٌاضٌات495احٌائًذكرغانم نعٌم عبدالرزاق عل54161841010020ً

الحاسوبالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء495احٌائًانثىنصٌف محمد حلو وفاء55221842394060

الحاسوبالحاسوبالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالفٌزٌاءالحٌاة علوم495احٌائًانثىمزعل عبٌد حلٌم فاطمة56161842266011

الحاسوبالحاسوبالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالحٌاة علومالكٌمٌاء495احٌائًذكرعبدالمحسن علً سالم سجاد57231841205009

الحاسوبالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات495احٌائًانثىخلف غالم هٌثم فاطمة58161842210049

الحاسوبالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء495احٌائًذكرجحٌل جابر ثعبان نواف59221841035199

الحاسوبالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء495احٌائًذكرفرج لفته سلمان عل60221841039078ً

الحاسوب495FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكر ثكٌل حسن سرحان عل61241841008080ً

الحاسوب495FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكربخٌت نعمه عبدالحمزه كاظم62251841045069

الحاسوب495FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكرعباس تركً فرحان عل63261841008017ً

الحاسوبالحاسوبالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالحٌاة علومالكٌمٌاء495احٌائًذكرجبار سلمان داود جعفر64221841081008

الحاسوبالفٌزٌاءالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالرٌاضٌات495احٌائًذكرجعفر فاضل عباس محمد65161841013048

الحاسوبالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالفٌزٌاء494احٌائًانثىعبدالحسن عباس مٌثم اٌات66161842301007

الحاسوب494FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًانثىفٌصل نعٌم حٌدر نور67221842175184

الحاسوبالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات494.3احٌائًذكرمحمد وحٌد محسن احمد68221841002020

الحاسوبالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات494احٌائًانثىعبدهللا حطاب جبر زهراء69161842332019

الحاسوبالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالفٌزٌاء494احٌائًانثىتالً طرٌر ابو فاضل اٌناس70241842157001

الحاسوبالفٌزٌاءالكٌمٌاءالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌات494احٌائًانثىعبدالحسٌن جاسم محمد سهٌله71221842170050

الحاسوب494FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكرسعد عباس عدنان عل72271841154041ً



الحاسوب494FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًذكرهذٌل رٌسان واثق حٌدر73221841099005

الحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالحاسوبالكٌمٌاءالفٌزٌاء494احٌائًانثىدهر حسن فالح سكٌنة74161842243041

الحاسوبالحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالحٌاة علوم494احٌائًانثىجوٌري صالح مهدي شمس75161842165282

الحاسوبالحٌاة علومالحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء494احٌائًذكرخوٌط قبطان عماد محمد76241841019041

الحاسوبالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات494احٌائًذكرجحٌل رزوقً محمد مرتضى77221841265018

الحاسوبالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات494احٌائًذكرجابر قاسم سالم مؤمل78221841046057

الحاسوبالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات494احٌائًانثى فرحان عبد سالل زٌنب79241842080069

الحاسوبالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات494احٌائًذكرحسٌن كرٌم مجٌد عباس80231841006083

الحاسوب494FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًانثىشده عجٌل رحٌم زٌنب81221842323080

الحاسوبالحاسوبالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاءالحٌاة علوم494احٌائًذكرعذٌب جاسم عبدالرضا عباس82161841036027

الحاسوبالحاسوبالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالحٌاة علومالفٌزٌاء493احٌائًانثىعبد رزٌج احمد سجى83221842202011

الحاسوبالكٌمٌاءالحاسوبالرٌاضٌاتالحٌاة علومالفٌزٌاء493احٌائًانثىطه سعد عبدالسالم بتول84161842152031

الحاسوبالحاسوبالفٌزٌاءالحٌاة علومالرٌاضٌاتالكٌمٌاء493احٌائًانثىمجٌد عبود عبدالسالم فاطمة85161842167022

الحاسوبالفٌزٌاءالكٌمٌاءالحٌاة علومالرٌاضٌاتالحاسوب493احٌائًانثىهاشم موسى جمال حواء86161842202032

الحاسوبالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات493احٌائًانثىحسن فلٌح ماجد بنٌن87241842144018

الحاسوبالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالحاسوبالكٌمٌاءالحٌاة علوم493احٌائًانثىغافل عوٌز ثجٌل مرٌم88161842208054

الحاسوبالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالفٌزٌاء493احٌائًذكرثجٌل جابر داخل مرتضى89221841368020

الحاسوبالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات493احٌائًذكرفزٌع ردٌنً نعٌم عل90221841059026ً

الحاسوبالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاء493احٌائًذكرناصر اسماعٌل مجٌد ابراهٌم91241841204002

الحاسوبالكٌمٌاءالفٌزٌاءالحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌات493احٌائًانثىعلً مطر رمضان زٌنب92161842177005

الحاسوبالرٌاضٌاتالحاسوبالكٌمٌاءالفٌزٌاءالحٌاة علوم493احٌائًذكرعوٌد نعٌثل علً حسٌن93221841034009

الحاسوبالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات493احٌائًذكرزغٌر حسن جزار مقتدى94241841153013

الحاسوبالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء493احٌائًانثىعبدالرحٌم امٌن مهند زٌنب95161842383144

الحاسوبالحاسوبالفٌزٌاءالحٌاة علومالرٌاضٌاتالكٌمٌاء493احٌائًانثىمناحً عبدالباقً علً ضحى96161842383070

الحاسوبالحاسوبالحٌاة علومالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات493احٌائًذكرٌازول حسن مزهر رسول97221841023037

الحاسوبالحاسوبالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالحٌاة علومالكٌمٌاء493احٌائًذكركاظم هاشم حمٌد الفقار ذو98221841053036

الحاسوبالحاسوبالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاءالحٌاة علوم493احٌائًانثى فنجان اسماعٌل حقً زٌنب99161842174012

الحاسوبالحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالكٌمٌاءالحٌاة علوم492احٌائًذكرمحمد محسن كاظم مصطفى100161841300032

الحاسوبالحاسوبالحٌاة علومالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاء492احٌائًذكرشلش عبود كامل احمد101261841202003

الحاسوبالفٌزٌاءالحٌاة علومالحاسوبالكٌمٌاءالرٌاضٌات483تطبٌقًذكر(الشهداء ذوي) معن فضٌل سوادي مصطفى102291851004191

الحاسوبالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالكٌمٌاءالحاسوبالحٌاة علوم482تطبٌقًانثى(الشهداء ذوي) عبداللطٌف خالد مفٌد جنات103161852162006

الحاسوبالحاسوبالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالحٌاة علومالكٌمٌاء478احٌائًانثى(الشهداء ذوي) شذر ناصر مزهر زهراء104281842062030

الحاسوبالحٌاة علومالحاسوبالكٌمٌاءالفٌزٌاءالرٌاضٌات474احٌائًانثى(الشهداء ذوي) زاجً مجٌد ٌونس الهدى بنت105161842168006

الحاسوبالفٌزٌاءالحٌاة علومالحاسوبالرٌاضٌاتالكٌمٌاء471احٌائًانثى(الشهداء ذوي) ٌوسف مجٌد توفٌق هاجر106161842170037

الحاسوبالرٌاضٌاتالفٌزٌاءالحاسوبالكٌمٌاءالحٌاة علوم467احٌائًانثى(الشهداء ذوي)رمضان حامد امجد شهد107161842234043

الحاسوبالحاسوبالرٌاضٌاتالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاء459احٌائًانثى(الشهداء ذوي)بدر حمود طالب سجى108221842209106

الحاسوب456FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًانثى(الشهداء ذوي)نصار عوبان صافً هاجر109221842394054



الحاسوبالحاسوبالحٌاة علومالفٌزٌاءالكٌمٌاءالرٌاضٌات455احٌائًانثى(الشهداء ذوي)  منصور جبٌر هادي هدى110161742209053

الحاسوب445FALSEFALSEFALSEFALSEFALSEاحٌائًانثى(الشهداء ذوي)  حسٌن حبٌب نصر زٌنب111161842184133




























