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 القبول النهائي الفرع
المجموع 

 الكلي
 التسلسل اسم الطالب

 1 مالك عامر محمد حسن 906 التقانات االحيائية احيائي 
 2 محمد بسمان امجد عباس 565 التقانات االحيائية احيائي 
االحيائيةالتقانات  احيائي  5 ياسر ياسين صاحب عبد الكريم 565 
 4 عبد الرحمن سلم حريز جسام 562 التقانات االحيائية احيائي
 5 يوسف نزار مصطفى رضا 555 التقانات االحيائية احيائي
 9 بدور موفق فرج راضي 551 التقانات االحيائية احيائي 
بهنام وديع بهنام وديع 55081 التقانات االحيائية احيائي   7 
 5 زينب يوسف منعم جاسم 579 التقانات االحيائية احيائي
 6 امين عبد الكريم حسن حسين 575 التقانات االحيائية احيائي
 10 احمد عويد ثجيل مطير 572 التقانات االحيائية احيائي
 11 كامل ايمن كامل عبد االحد 59982 التقانات االحيائية احيائي 
االحيائيةالتقانات  احيائي   12 حسين علي رحيم مردود 599 
 15 سالي ناصر عبد الوهاب جاسم 594 التقانات االحيائية احيائي
 14 احمد هادي سرهيد جالب 594 التقانات االحيائية احيائي
 15 زينب جبار شامي موسى 595 الكيمياء التطبيقية احيائي
 19 علي زاهد صبري حسين 595 الكيمياء التطبيقية احيائي 
 17 فاطمة هاشم قاسم محمود 595 الكيمياء التطبيقية احيائي 
 15 فرح مضر حميد كاظم 591 الكيمياء التطبيقية احيائي
 16 رقية عبدهللا رجب حزوم 590 الكيمياء التطبيقية احيائي
 20 تالين نبيل عزيز نعوم 590 الكيمياء التطبيقية احيائي
 21 طه راتب فرج عبيد 556 الكيمياء التطبيقية احيائي 
 22 دينا عبد الكاظم خلف موحي 556 الكيمياء التطبيقية احيائي 
 25 ميسم بشير نوري خويط 557 الكيمياء التطبيقية احيائي
 24 زهراء جاسم محمد سي حسن 559 الكيمياء التطبيقية احيائي
 25 جعفر الصادق طالب كاظم 559 الكيمياء التطبيقية احيائي
 29 زهراء عادل محمد عباس 55589 الكيمياء التطبيقية احيائي 
 27 نبأ عماد نافع جواد 559 فيزياء الليزر احيائي 
 25 صبا سعد مهدي صالح 555 فيزياء الليزر احيائي
 26 محمد فاضل حسين علوان 554 فيزياء الليزر احيائي
 50 مصطفى مجيد عويد حسين 551 فيزياء الليزر احيائي
 51 هاجر سبهان بداي كوزل 546 فيزياء الليزر احيائي 
 52 اية اواد عبد القادر ناصر الدين 546 فيزياء الليزر احيائي 
 55 مريم محمد جميل خضير 545 فيزياء الليزر احيائي
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 54 سارة جابر عبد االمير عبد 549 فيزياء الليزر احيائي
 55 نور عماد حمود علي 545 فيزياء الليزر احيائي
 59 علي محمد خلف فرحان 545 فيزياء الليزر احيائي 
 57 سجاد ناظم نعمة علي 545 فيزياء الليزر احيائي 
 55 فاطمة عدنان هاشم ناصر 545 فيزياء الليزر احيائي
 56 هند وضاح جميل عبد الرزاق 545 فيزياء الليزر احيائي
سعدهدير عبد االمير حمود  544 الفيزياء التطبيقية احيائي  40 
 41 محمد كاظم محمد عباس 545 الفيزياء التطبيقية احيائي 
 احيائي 

 542 الفيزياء التطبيقية
عبد اللطيف عادل عاصي 

 حوشي
42 

 45 ضحى كريم هاشم سوادي 555 الفيزياء التطبيقية احيائي
 44 نقاء محمد ابراهيم محمد رؤوف 552 الفيزياء التطبيقية احيائي
التطبيقيةالفيزياء  احيائي  45 مريم احمد عبد الحسين يونس 52685 
 49 زينة ثامر مصطفى عبد الهادي 526 الفيزياء التطبيقية احيائي 
 47 فرقان محمد كريم علوان 525 الفيزياء التطبيقية احيائي 
 45 امنة جليل عزيز سلمان 525 الفيزياء التطبيقية احيائي
عباس محمد احمدجوان  525 الفيزياء التطبيقية احيائي  46 
 50 داليا اسعد كاظم عودة 527 الفيزياء التطبيقية احيائي
 51 اية احمد حسين صبري 527 الفيزياء التطبيقية احيائي 
 احيائي 

 552 علم المواد
اسراء عفيف عبد الباقي 

 مصطفى
52 

 55 ايناس محمد كاظم علي 529 علم المواد احيائي
حسين مكطوف ديوانعلي  525 علم المواد احيائي  54 
 55 باقر عادل ذرب مشري 521 علم المواد احيائي
 59 رغد حقي اسماعيل نوري 521 علم المواد احيائي 
 57 عبدهللا يوسف حسن خضير 520 علم المواد احيائي 
 55 غيث صالح هاتو جاسم 51689 علم المواد احيائي
 56 شمس سالم حنون سعيد 515 علم المواد احيائي
 90 ياسمين احمد عباس محمد سعيد 517 علم المواد احيائي
 91 هند حازم مجيد حميد 517 علم المواد احيائي 
 92 يحيى حسين سلمان حسين 51585 علم المواد احيائي 
 95 مصطفى امير سليمان نعمة 515 علم المواد احيائي
 94 نور حسين مؤيد حسين 542 الرياضيات وتطبيقات الحاسوب احيائي
 95 نور سعد كطيف نجم 555 الرياضيات وتطبيقات الحاسوب احيائي
 99 تمارا ثابت سرمد نوري علي 550 الرياضيات وتطبيقات الحاسوب احيائي 
 97 عبدهللا بشير فارس مجيد 521 الرياضيات وتطبيقات الحاسوب احيائي 
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مهديانفال ابراهيم موسى  520 الرياضيات وتطبيقات الحاسوب احيائي  95 
 96 هبة حيدر شبيب علي 515 الرياضيات وتطبيقات الحاسوب احيائي
 70 نادين نزار نجيب اسطيغان 517 الرياضيات وتطبيقات الحاسوب احيائي
 71 ضحى مظهر عباس عبد 515 الرياضيات وتطبيقات الحاسوب احيائي
 72 زينب محمد هاشم حردان 515 الرياضيات وتطبيقات الحاسوب احيائي
 75 زهراء حسن نعمة بديوي 512 الرياضيات وتطبيقات الحاسوب احيائي

 

 تطبيقي

 القبول النهائي الفرع
المجموع 

 الكلي
 التسلسل اسم الطالب

 1 النا زياد طارق مدحت 559 التقانات االحيائية تطبيقي
 2 احمد قاسم اسماعيل ندى 542 التقانات االحيائية تطبيقي
االحيائيةالتقانات  تطبيقي  5 جعفر عبود حسن حمزة 555 
 4 سارة عماد سهر عبد 525 التقانات االحيائية تطبيقي
 5 الحوراء صالح مهدي حنتوش 516 التقانات االحيائية تطبيقي
 9 محمد مشتاق طالب زيدان 515 التقانات االحيائية تطبيقي
 7 ريام علي عبد الحسين طالب  515 التقانات االحيائية تطبيقي
 5 علي عبدهللا عاني هليل 515 التقانات االحيائية تطبيقي
 6 اصيل اسامة دندح مهدي 510 التقانات االحيائية تطبيقي
 10 محمد منتظر عبد الزهرة حسين  509 التقانات االحيائية تطبيقي
 تطبيقي

 467 الكيمياء التطبيقية
مصطفى فاضل محمد عبد 

 الخالق
11 

التطبيقيةالكيمياء  تطبيقي  12 باقر محمود خريف بلوط 465 
 15 محمد رضا عبد شالل 456 الكيمياء التطبيقية تطبيقي
 14 مرتضى حامد ابراهيم حسين  455 الكيمياء التطبيقية تطبيقي
 15 حبيب حسين عودة ادوير  455 الكيمياء التطبيقية تطبيقي
 تطبيقي

 475 الكيمياء التطبيقية
محمد علي حسين رميض 

 خرنوب
19 

 17 حسين علي حسين جبر  475 الكيمياء التطبيقية تطبيقي
 15 داليا مازن عبد الرحيم محمد 477 الكيمياء التطبيقية تطبيقي
 16 اية عالء محمد نجم 477 الكيمياء التطبيقية تطبيقي
 20 وسام محمد مؤيد جاسم  455 فيزياء الليزر تطبيقي
 21 عمرو ساهر محمد قاسم  451 فيزياء الليزر تطبيقي
 22 سجاد رياض قاسم احمد  477 فيزياء الليزر تطبيقي
 25 صفا عباس كريم  479 فيزياء الليزر تطبيقي
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 24 تبارك عصام كريم حسين 475 فيزياء الليزر تطبيقي
 25 غزوان تركي عامر تايه 475 فيزياء الليزر تطبيقي
عباس حسينمحمد منير  475 فيزياء الليزر تطبيقي  29 
 تطبيقي

 475 فيزياء الليزر
جعفر الصادق حامد عاصي 

 زامل
27 

 25 هيثم هاشم نعمة طالب 495 فيزياء الليزر تطبيقي
 26 احمد حسام سرحان ذياب 495 فيزياء الليزر تطبيقي
 تطبيقي

 499 فيزياء الليزر
سارة عبد الرزاق عبد الوهاب 

 عبد الرزاق
50 

 51 غادة خليل ابراهيم كاطع 494 فيزياء الليزر تطبيقي
 52 احمد فرج زويد حسوني 492 فيزياء الليزر تطبيقي
 55 علي ليث عبد المهدي 455 فيزياء الليزر تطبيقي
 54 ختام محمد وحيد محمد 457 الفيزياء التطبيقية تطبيقي
 55 علياء حسين حميد عبيد 455 الفيزياء التطبيقية تطبيقي
التطبيقيةالفيزياء  تطبيقي  59 عباس قصي جمعة سلمان 475 
 57 سايمون نجاح شمعون متي 471 الفيزياء التطبيقية تطبيقي
 55 ابو الحسن عباس جواد ناصر 470 الفيزياء التطبيقية تطبيقي
 56 زهراء رحيم محمد محسن 499 الفيزياء التطبيقية تطبيقي
كاظمرؤى موعد عبد علي  494 الفيزياء التطبيقية تطبيقي  40 
 41 علي صباح هاتو جاسم  495 الفيزياء التطبيقية تطبيقي
 42 يونس حامد ابراهيم مصطفى  490 الفيزياء التطبيقية تطبيقي
 45 سارة احمد سليم بهجت 456 الفيزياء التطبيقية تطبيقي
 44 مريم عادل جاسم محمد 455 الفيزياء التطبيقية تطبيقي
 45 احمد مؤيد فاضل خلف 457 الفيزياء التطبيقية تطبيقي
 49 بحر امين ياسين ابراهيم 459 الفيزياء التطبيقية تطبيقي
 47 براء سعدي ناصر ابو النيل 455 الفيزياء التطبيقية تطبيقي
 45 عبدهللا طارق منذر ابراهيم 455 الفيزياء التطبيقية تطبيقي
 46 هدى كمال كريم شمس هللا 451 علم المواد تطبيقي
 50 تبارك علي عاصي حوشي 472 علم المواد تطبيقي
 51 عبدهللا احمد سلمان فياض 497 علم المواد تطبيقي
 52 محمد سمير ياسين عبد الحميد 494 علم المواد تطبيقي
 55 ايالف خلف ابراهيم موسى 492 علم المواد تطبيقي
 54 سناريا صباح محمد محسن 456 علم المواد تطبيقي
المواد علم تطبيقي  55 زهراء سرمد محمد شاكر  451 
 59 نور الهدى احمد محمد رسول 451 علم المواد تطبيقي
 57 رند بسام يعقوب يوسف  446 علم المواد تطبيقي
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 55 اوراد عبد الخالق محمود خليل 445 علم المواد تطبيقي
 56 محمد فارس صالح نصر 445 علم المواد تطبيقي
 90 محمد رحيم جبار عبد الرضا 445 علم المواد تطبيقي
 91 علي فالح عبد الواحد عاصي 445 علم المواد تطبيقي
 92 عال عبد الكاظم جمعة شويخ 445 علم المواد تطبيقي
 95 علي لطيف فالح حمد 447 علم المواد تطبيقي
 94 غزوان نجم عبدهللا احمد 447 علم المواد تطبيقي
الحاسوبالرياضيات وتطبيقات  تطبيقي  95 هاجر ثائر بدر عبود 460 
 99 يوسف احسان علي سليمان 455 الرياضيات وتطبيقات الحاسوب تطبيقي
 97 سارة سعد ايليا عبد الكريم 454 الرياضيات وتطبيقات الحاسوب تطبيقي
 تطبيقي

 455 الرياضيات وتطبيقات الحاسوب
ابراهيم عبد الحميد محمود 

 علوان
95 

وتطبيقات الحاسوب الرياضيات تطبيقي  96 شمس عامر عبد القادر محمد 452 
 70 مريم محمد فائز فتحي 474 الرياضيات وتطبيقات الحاسوب تطبيقي
 71 نور الدين اسماعيل ابراهيم رشيد 475 الرياضيات وتطبيقات الحاسوب تطبيقي
 72 امير حسين عبد الكاظم جواد 472 الرياضيات وتطبيقات الحاسوب تطبيقي
 75 غسق حبيب محمد مزعل 471 الرياضيات وتطبيقات الحاسوب تطبيقي
 74 ليث سليم حنون مطر 495 الرياضيات وتطبيقات الحاسوب تطبيقي

 75 حيدر علي وحيد عبود 457 الرياضيات وتطبيقات الحاسوب تطبيقي

 تطبيقي
 455 الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

رسل عصام محمد لطفي 
 ابراهيم 

79 

 77 عبد الرزاق ضياء عبد عيسى 452 الرياضيات وتطبيقات الحاسوب تطبيقي

 75 محمد رمزي حسن علي 446 الرياضيات وتطبيقات الحاسوب تطبيقي

 76 منتظر محمد نصيف جاسم 445 الرياضيات وتطبيقات الحاسوب تطبيقي

 

 ) العلمي (

 القبول النهائي الفرع
المجموع 

 الكلي
 التسلسل اسم الطالب

 1 مصطفى محمد نوركه بيركه 566 التقانات االحيائية علمي
 علمي

 570 التقانات االحيائية
قمر عبد الصاحب حسين 

 علي
2 

 5 عمار محمد ابراهيم علوان 590 التقانات االحيائية علمي
 4 نادية علي عاصي فبصل 551 التقانات االحيائية علمي 
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كاظم وادينبأ جمال  549 التقانات االحيائية علمي  5 
 9 اية قاسم محمد موسى 556 التقانات االحيائية علمي
 7 هديل صباح عبود محمد 504 التقانات االحيائية علمي
 5 سرمد شهاب احمد صالح  466 الكيمياء التطبيقية علمي
 6 هند عامر اوريد عكار 465 الكيمياء التطبيقية علمي
 علمي

 465 الكيمياء التطبيقية
مطشر  زهراء سعدون
 عبوب

10 

 11 فاطمة محمد مجيد عزيز 462 الكيمياء التطبيقية علمي 
 12 سيف عالء الدين طه ياسين 462 الكيمياء التطبيقية علمي
 15 انسام ذاكر خليل خضر 457 الكيمياء التطبيقية علمي
 علمي

 495 الكيمياء التطبيقية
يوسف يحيى عبد السادة 

 عباس
14 

 15 ابراهيم اسماعيل غانم كامل 450 فيزياء الليزر علمي
 19 حنين محمد حسن عبد علي 495 فيزياء الليزر علمي
 17 حسين فاضل لفته فرج 492 فيزياء الليزر علمي 
 15 اية كاظم طرفة مريح 492 فيزياء الليزر علمي
 16 احمد ثائر احسان مهدي 475 الفيزياء التطبيقية علمي
 20 محمد ريسان عطية محمد 455 الفيزياء التطبيقية علمي
 علمي

 452 الفيزياء التطبيقية
يوسف عبد االمير جاسم 

 حمود
21 

 22 عالء عدنان حسين عبد 495 علم المواد علمي
 25 يسر ماهر عبد االمير كاظم 490 علم المواد علمي
 24 سالم كاظم ابراهيم وسمي 447 علم المواد علمي 
الرياضيات وتطبيقات  علمي

 الحاسوب
 25 سرى جاسم محمد  496

الرياضيات وتطبيقات  علمي
 الحاسوب

457 
سجاد محمد المقداد نوري 

 علي
29 

الرياضيات وتطبيقات  علمي
 الحاسوب

 27 احمد رحيم غويط الزم 454

الرياضيات وتطبيقات  علمي 
 الحاسوب

 25 علي كاظم يوسف حمود 452

 


