
تيب عىل القسمالمعدلاسم الطالب المالحظاتالنتيجةعقد او متطوععدد االطفالالحالة االجتماعيةنوع الدراسةالمحافظةاسم االمالتر

بية1 ي2011الكيمياءالتر
 
وجالمسائيةصالح الدينوضحة جاسم مهدياألول79.179حسن فيصل دمحم مهدي الرحمان مرشح اصيل45نعم1متر 

بية2 ي2007الكيمياءالتر
 
مرشح اصيل44الصباحيةصالح الدينفخرية حسن عىلياألول89.26باسم فاضل محمود عبد النيسان

بية3 ي2012الكيمياءالتر
 
مرشح اصيل41نعمالصباحيةصالح الدينافراح جاسماألول80.679ميس صبحي وسمي دمحم السامران

بية4 ياألول87.035عمر جعفر جاسم دمحم الدوري2011الكيمياءالتر ة ناج  مرشح احتياط40الصباحيةصالح الدينامتر

وجةالمسائيةصالح الدينستة عبد الستار تركياألول82.29رسل رفعت جميل محسن2017الكيمياء التطبيقيةالعلوم التطبيقية5 مرشح احتياط39نعم1متر 

بية6 ي2012الكيمياءالتر  الطالب 
مرشح احتياط39المسائيةصالح الدينجنان جاسماألول66.204دمحم انور عزاوي مصطف 

بية7 ي2018الكيمياءالتر
 
ق رشيد عبد المجيد عبد الجبار السامران وجةالصباحيةصالح الدينبان فراس حمودياألول93.73استت  38نعم1متر 

بية8 38الصباحيةصالح الدينصبا فاروق سفاح الدورياألول85.259رسل دمحم عبد الرحمن توفيق الخطيب2013الكيمياءالتر

وجةالصباحيةدياىلحمديه جواد حسناألول83.37وسن يوسف صالح حسن2016الكيمياء التطبيقيةالعلوم التطبيقية9 38ال1متر 

بية10 37المسائيةصالح الدينخولة حميد احمداألول67.148زيد عبد السالم دمحم صالح2014الكيمياءالتر

بية11 ي2017الكيمياءالتر
 
وجةالصباحيةبغدادايمان فاضل دمحماألول88.96عائشة نائل عرب حسن السامران 36نعم0مت  

بية12 36المسائيةصالح الدينفوزية خضتر شياعاألول68.731محمود زكي لفتة العباخي2015الكيمياءالتر

بية13 35المسائيةصالح الدينعامرة عبود ياسير األول84.452سارة براء شاكر يوسف2016الكيمياءالتر

بية14 ي عبد الكريم حسير  البو دراج 2016الكيمياءالتر
35الصباحيةصالح الدينفادية محمود حسير األول80.00ابتهاج عبد الغب 

بية15 34نعمالصباحيةبغدادنهلة هادي حساناألول87.05عائشة احمد لطيف احمد العزاوي2019الكيمياءالتر

بية16 34الالمسائيةصالح الدينلميعة ابراهيم عىلياألول81.21عبد القادر عىلي هادي احمد المليدي2017الكيمياءالتر

بية17 ي2007الكيمياءالتر ي صالح الدراج  ي80.09عمر زهتر ناج 
 
34الصباحيةصالح الدينوهران امجد صالحالثان

33الصباحيةصالح الديندنيا خلف حماشاألول89.42محمود صباح نوري عبد هللا2018الكيمياء التطبيقيةالعلوم التطبيقية18

بية19 ي80.96اضواء فزع جاسم فرج الجواري2008الكيمياءالتر
 
ة احمدالثان 33الصباحيةصالح الدينسمتر

بية20 33المسائيةصالح الدينبيداء كامل عباساألول76.21زينب سعد حميد عباس البدري2018الكيمياءالتر

32الالصباحيةصالح الدينعفراء شفيق عرميطاألول89.69ابتهال سفيان شاكر صالح الدوري2019الكيمياء التطبيقيةالعلوم التطبيقية21

ى عبد اللطيف احمد حبيب2019الكيمياء التطبيقيةالعلوم التطبيقية22 32المسائيةصالح الدينفخرية صالح عبداألول88.14بشر

بية23 ي78.93عبد القادر عبد المنعم عىلي حسير  العباخي2009الكيمياءالتر
 
32الصباحيةصالح الدينرسية دمحمالثان

بية24 32المسائيةصالح الدينفاطمة محمود مهدياألول78.54ضح ياسير  صالح خليفة البو بدري2019الكيمياءالتر

بية25 31الصباحيةصالح الدينانوار عبد الرحمن مجيداألول95.78احمد انصيف جاسم علوان2020الكيمياءالتر

31الصباحيةصالح الدينابتسام دمحم جاسماألول93.11سمارة عمر عبد الكريم حميد2020الكيمياء التطبيقيةالعلوم التطبيقية26

بية27 31المسائيةصالح الدينحذام عىلي سليماناألول88.78بالغ عبد الكريم دمحم احمد العباخي2020الكيمياءالتر

31الالمسائيةصالح الدينابتسام دمحم جاسماألول85.50حفصة عمر عبد الكريم حميد2020الكيمياء التطبيقيةالعلوم التطبيقية28

 عىلي2015الكيمياء التطبيقيةالعلوم التطبيقية29
ي81.09سارة طارق حسير 

 
وجةالصباحيةصالح الديناياد الطيف عبد هللاالثان 31نعم1متر 

بية30 ي83.021محمود سعد عبد الواحد علوان2011الكيمياءالتر
 
30الصباحيةصالح الدينحمدية جاسمالثان

بية31 ي2011الكيمياءالتر
 
ي73.983راوية عزيز شاكر عزيز السامران

 
30المسائيةصالح الدينوهران احمدالثان

بية32 ي2012الكيمياءالتر
 
وق حاتم حميد عىلي السامران

ي79.478رسر
 
29الصباحيةصالح الدينفوزية احمدالثان

بية33 ي60.770نورا صباح اسد هللا عىلي الجاف2012الكيمياءالتر
 
29المسائيةدياىلخالدة رضاالثان

بية34 ي82.318اجاويد صادم عىلي صالح2016الكيمياءالتر
 
وجالمسائيةصالح الدينمديحة لطيف خليفةالثان 27ال0متر 

بية35 ي72.67قصي الطيف اجبتر زيدان2018الكيمياءالتر
 
وجالمسائيةصالح الدينفاطمة حسير  لطيفالثان 27نعم0متر 

بية36 ي65.815احمد عبد الودود يوسف يعقوب2014الكيمياءالتر
 
27المسائيةصالح الدينخالدة خلف يعقوبالثان

بية37 ي89.360انعام مؤيد عبد المجيد2015الكيمياءالتر
 
26الصباحيةصالح الدينميساء ياسير الثان

بية38 ي87.37عذراء عىلي احمد حسن العباخي2017الكيمياءالتر
 
26نعمالصباحيةصالح الدينجميلة حمد ياسير الثان

بية39 ي77.62عىلي رسحان ابراهيم صالح العباخي2017الكيمياءالتر
 
26نعمالمسائيةصالح الدينفاطمة شكوري حسنالثان

بية40 ي58.741مروة عبد الحميد احمد2015الكيمياءالتر
 
ي حسونالثان

 
26المسائيةصالح الدينكاف

سنة التخرجالقسمالكليةت
(معاون كيمياوي)المقبولير  ضمن اختصاص الكيمياء و الكيمياء التطبيقية 



ي84.47احمد مولود طه احمد2018الكيمياء التطبيقيةالعلوم التطبيقية41
 
وجالمسائيةصالح الديناخالص احمد جاسمالثان 25ال0متر 

ي83.63غدق هاشم عبد حسن2019الكيمياء التطبيقيةالعلوم التطبيقية42
 
ة ابراهيم محمودالثان وجةالمسائيةصالح الدينسمتر 25ال1متر 

بية43 ي79.750فيحاء دمحم عواد صالح الشهرىلي2016الكيمياءالتر
 
25الصباحيةصالح الدينخولة سلمانالثان

ي2017الكيمياء التطبيقيةالعلوم التطبيقية44
 
ي89.42علياء دمحم مجيد حميد النيسان

 
24الصباحيةصالح الديناخالص محمود عبد الرحمنالثان

بية45 ي83.82سح  خالد عنيد عبدعون2020الكيمياءالتر
 
وجةالمسائيةصالح الدينمب  محمود ساسير الثان 24ال1متر 

ي80.72سعد عبد اللطيف يوسف محمود الجعاطة2017الكيمياء التطبيقيةالعلوم التطبيقية46
 
24المسائيةصالح الدينمدينة يونس علوانالثان

بية47 اغ2011الكيمياءالتر وجةالصباحيةصالح الدينعروبة حسير الثالث79.221نبا نبيل دمحم مهدي البتر 24نعم0متر 

بية48 24الصباحيةصالح الدينزكية حميدالثالث78.07شفاء ايوب دمحم حميد المليدي2007الكيمياءالتر

بية49 وجالمسائيةصالح الدينعذراء صالحالثالث59.622نرصت حردان رحيل علوان العباخي2012الكيمياءالتر 24نعم1متر 

بية50 ي92.16ماهر رشيد حميد حردان العبيدي2018الكيمياءالتر
 
23الالصباحيةصالح الدينانيسة مجيد احمدالثان

ي89.21سارة عبد الحليم عبد المجيد زيدان البو اسود2018الكيمياء التطبيقيةالعلوم التطبيقية51
 
23الصباحيةصالح الدينبسماء نوري عبد االمترالثان

ي88.24اية عماد عبود غزال القيدي 2019الكيمياء التطبيقيةالعلوم التطبيقية52
 
22الالصباحيةصالح الدينسهام دمحم صالح الثان

بية53 ي 2019الكيمياءالتر
 
ي85.14عمر محي صالح بشتر النيسان

 
ي دمحم الثان

 
22الصباحيةصالح الدينضوية حسون

بية54 ي 2009الكيمياءالتر 22الصباحيةصالح الدينكميلة جاسم سلمانالثالث78.47نضال عزيز جاسم خرص  الدراج 

بية55 ي77.04عىلي محمود هادي عىلي خداداد المندالوي2019الكيمياءالتر
 
22الالمسائيةصالح الدينسلوى مسلم قاسمالثان

بية56 ي93.90قائد بكر عىلي حمود2020الكيمياءالتر
 
21الصباحيةصالح الدينميادة مولود عبد هللاالثان

ي85.90اسماء هشام حميد حسير  الهندريز2020الكيمياء التطبيقيةالعلوم التطبيقية57
 
21الصباحيةصالح الديناكرام طه ويسالثان

ي79.19دمحم طالب حسن ظاهر2020الكيمياء التطبيقيةالعلوم التطبيقية58
 
21الالمسائيةصالح الدينرجاء جواد قمرالثان

بية59 وجةالمسائيةصالح الديننايلة حمد سالمالثالث75.03هدى غزاي مطلك عبد هللا2017الكيمياءالتر 21نعم3متر 

بية60 21الصباحيةصالح الدينمناهل خالدالثالث74.050بان دمحم حسن عباس البازي2010الكيمياءالتر

بية61 20نعمالصباحيةصالح الدينعذرة خلف احمدالثالث80.709ارساء عىلي عبد الكريم احمد البو مهدي2013الكيمياءالتر

بية62 ي2011الكيمياءالتر 20المسائيةصالح الدينرجاء احمدالثالث71.068هبة صبيح هادي شعيب الدراج 

بية63 19الصباحيةصالح الدينحسيبة دمحمالثالث75.162عائشة احمد ابراهيم احمد العواد2012الكيمياءالتر

بية64 18نعمالصباحيةصالح الدينامل اكرم احمدالثالث88.086محاسن رعد محمود سلمان العباخي2015الكيمياءالتر

ي2017الكيمياء التطبيقيةالعلوم التطبيقية65
 
وجالصباحيةصالح الدينسعدية عبد الرزاق احمدالثالث85.59احمد حسن محمود حسن الكنعان 17ال1متر 

بية66 ي2014الكيمياءالتر
 
17الصباحيةصالح الدينلمياء ابراهيم حسير الثالث84.519ريم عبد الوهاب كريم حسير  النيسان

بية67 ي2019الكيمياءالتر
 
وجالصباحيةصالح الدينهناء دحام احمدالثالث84.06هيثم كريم حسير  عليوي النيسان 17نعم1متر 

بية68 17المسائيةصالح الدينشهورة صالح دمحمالثالث64.866فاطمة انور جاسم دمحم2014الكيمياءالتر

يالثالث82.46ليىل برهان عزاوي مصطف 2018الكيمياء التطبيقيةالعلوم التطبيقية69
 
وجةالمسائيةصالح الدينابتهال فليح حسان 16ال1متر 

16الالصباحيةصالح الدينفريال دمحم جاسمالثالث77.90بهاء الدين عبد هللا مجيد محمود2015الكيمياء التطبيقيةالعلوم التطبيقية70

بية71 وجالمسائيةصالح الدينهناء حمود مصلحالثالث72.52ايهاب احمد خضتر مصلح البو اسود2018الكيمياءالتر 16ال1متر 

15نعمالصباحيةصالح الديندالل احمد محمود الثالث89.05شيماء ابراهيم جدوع عبد هللا العباخي2018الكيمياء التطبيقيةالعلوم التطبيقية72

بية73 ي2018الكيمياءالتر
 
15نعمالصباحيةصالح الدينخالدة وليد احمد الثالث86.17طيبة عبد السالم عبود صالح السامران

بية74 15المسائيةصالح الدينخالدة جاسم دمحمالثالث80.757عبد الهادي دمحم نصيف جاسم 2016الكيمياءالتر

بية75 15الصباحيةصالح الدينعمورة عبيد محمودالثالث79.06صابرين شاكر محمود حبيب العباخي2016الكيمياءالتر

ى عبد الرحمن اسماعيلالثالث76.47مفاز مؤيد عىلي سلمان2016الكيمياء التطبيقيةالعلوم التطبيقية76 15الصباحيةبغدادبشر

بية77 وجةالصباحيةصالح الدينلمية عايد حسنالثالث91.52هديل احمد هاشم دمحم مليدي2020الكيمياءالتر 14ال1متر 

بية78 14الصباحيةصالح الدينماجدة نصيف جاسم الثالث84.28وفاء عبد الرزاق حسير  علوش البازي 2017الكيمياءالتر

14المسائيةصالح الدينيشى زرزور ضامنالثالث76.55انس حميد اسماعيل حسن الزيدي2017الكيمياء التطبيقيةالعلوم التطبيقية79

وجةالمسائيةصالح الدينازهار محمود احمدالثالث75.62سجا وليد صادم جاسم2020الكيمياء التطبيقيةالعلوم التطبيقية80 14ال1متر 

بية81 وجالمسائيةصالح الدينمياسة عبد وقاصالثالث66.40فاضل محمود حسن عىلي البو اسود2019الكيمياءالتر 14ال0متر 

12الالصباحيةصالح الدينوردة حاتم سلمانالثالث81.80مروة دمحم خلف جاسم الدوري2019الكيمياء التطبيقيةالعلوم التطبيقية82



12الالمسائيةصالح الدينسهاد حسن محمودالثالث75.85سح  حسن جعفر علوان البو عباس2019الكيمياء التطبيقيةالعلوم التطبيقية83

ي2020الكيمياء التطبيقيةالعلوم التطبيقية84
 
11الالصباحيةصالح الدينسهام عبد الوهاب ياسير الثالث85.71رحمة عبد الرحمن عبد الكريم ياسير  السامران

بية85 11المسائيةصالح الدينعهود عبد زيدالثالث82.53عىلي احمد صالح حسير  البو مهدي2020الكيمياءالتر


