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المحافظةالتقديم نوعالمؤهلاالمتحاني الرقمDeptNameالوثيقة في المجموعالكلي المجموعاالسمالتسلسل

بغدادعاماحيائي141742112072الحاسوب وتطبيقات الرياضيات517437اسطيفان نجيب نزار نادين1

بغدادعاماحيائي141742111092الحاسوب وتطبيقات الرياضيات535528نجم كطيف سعد نور2

بغدادعاماحيائي131742087051الليزر فيزياء555548صالح مهدي سعد صبا3

بغدادعاماحيائي141741021130االحيائية التقانات588581رضا مصطفى نزار يوسف4

بغدادعاماحيائي141741019043الحاسوب وتطبيقات الرياضيات521514مجيد فارس بشير عبدهللا5

بغدادعاماحيائي131742101033التطبيقية الفيزياء529522الهادي عبد مصطفى ثامر زينة6

بغدادعاماحيائي141742094060الليزر فيزياء555.6543عباس محمد عادل زهراء7

بغدادعاماحيائي121742231068التطبيقية الفيزياء533533سوادي هاشم كريم ضحى8

بغدادعاماحيائي141741007056المواد علم519.6515جاسم هاتو صالح غيث9

بغدادعاماحيائي141741046027االحيائية التقانات566.2476االحد عبد كامل ايمن كامل10

11
 الباقي عبد عفيف اسراء

مصطفى
بغدادعاماحيائي121742118005المواد علم532525

بغدادعاماحيائي121742092027الليزر فيزياء546539عبد االمير عبد جابر سارة12

بغدادعاماحيائي101742080022التطبيقية الفيزياء528521علوان كريم محمد فرقان13

بغدادعاماحيائي131741045004التطبيقية الكيمياء556549بدر كاظم طالب الصادق جعفر14

بغدادعاماحيائي131742093011التطبيقية الفيزياء528528سلمان عزيز جليل امنة15

بغدادعاماحيائي141741016026االحيائية التقانات566566مردود رحيم علي حسين16

17
 محمد عباس احمد ياسمين

سعيد
بغدادعاماحيائي101742117119المواد علم517510

18
 عاصي عادل عبداللطيف

حوشي
بغدادعاماحيائي141741021056التطبيقية الفيزياء542542

بغدادعاماحيائي111741020053التطبيقية الكيمياء563563حسين صبري زاهد علي19

بغدادعاماحيائي141741208003االحيائية التقانات572572مطير ثجيل عويد احمد20

بغدادعاماحيائي131742097020الحاسوب وتطبيقات الرياضيات512512بديوي نعمة حسن زهراء21

ديالىعاماحيائي211742098063المواد علم517517حميد مجيد حازم هند22

بغدادعاماحيائي131742073018الحاسوب وتطبيقات الرياضيات530530علي نوري سرمد ثابت تمارا23

بغدادعاماحيائي111742102026المواد علم518518سعيد حنون سالم شمس24

بغدادعاماحيائي111742070048التطبيقية الكيمياء560560حزوم رجب عبدهللا رقية25
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بغدادعاماحيائي111741041003االحيائية التقانات564557جالب سرهيد هادي احمد26

بغدادعاماحيائي131742071024االحيائية التقانات581574راضي فرج موفق بدور27

بغدادعاماحيائي101741026157االحيائية التقانات595595عباس امجد بسمان محمد28

بغدادعاماحيائي131742117173االحيائية التقانات609602حسن محمد عامر مالك29

بغدادعاماحيائي131742124011التطبيقية الكيمياء563556محمود قاسم هاشم فاطمة30

بغدادعاماحيائي141742107021التطبيقية الكيمياء564564جاسم الوهاب عبد ناصر سالي31

بغدادعاماحيائي141742140040التطبيقية الكيمياء559552موحي خلف الكاظم عبد دينا32

بغدادعاماحيائي131742091073االحيائية التقانات576576جاسم  منعم يوسف زينب33

بغدادعاماحيائي121742102053الليزر فيزياء556556جواد نافع عماد نبأ34

بغدادعاماحيائي131742086025التطبيقية الكيمياء556549حسن سي محمد جاسم زهراء35

بغدادعاماحيائي141742145130الليزر فيزياء549542كوزل بداي سبهان هاجر36

بغدادعاماحيائي141742087032التطبيقية الكيمياء557557خويط نوري بشير ميسم37

بغدادعاماحيائي141742133036التطبيقية الكيمياء563563موسى شامي جبار زينب38

بغدادعاماحيائي101742117117التطبيقية الفيزياء545545الرزاق عبد جميل وضاح هند39

بغدادعاماحيائي141741170031االحيائية التقانات580.1492بهنام وديع بهنام وديع40

بغدادعاماحيائي141742134009المواد علم527520صبري حسين احمد اية41

بغدادعاماحيائي131742096008المواد علم521521نوري اسماعيل حقي رغد42

بغدادعاماحيائي101742118082التطبيقية الفيزياء545545علي حمود عماد نور43

الدين صالحعاماحيائي181741002072المواد علم520520خضير حسن يوسف عبدهللا44

بغدادعاماحيائي141741001020الحاسوب وتطبيقات الرياضيات513506نعمان سليمان امير مصطفى45

بغدادعاماحيائي141742077067 الحاسوب وتطبيقات الرياضيات518511علي شبيب حيدر هبة46

بغدادعاماحيائي151742048062 الحاسوب وتطبيقات الرياضيات513513حردان هاشم محمد زينب47

بغدادعاماحيائي121742086037الليزر فيزياء545545ناصر هاشم عدنان فاطمة48

بغدادعاماحيائي121741006030االحيائية التقانات593586الكريم عبد صاحب ياسين ياسر49

بغدادعاماحيائي151741001025الليزر فيزياء545538علي نعمة ناظم سجاد50

بغدادعاماحيائي141741010071الحاسوب وتطبيقات الرياضيات515.3511حسين سلمان حسين يحيى51
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بغدادعاماحيائي141741170024الليزر فيزياء554547علوان حسين فاضل محمد52

بغدادعاماحيائي141742094034المواد علم527523عودة كاظم اسعد داليا53

بغدادعاماحيائي131742070160التطبيقية الفيزياء529.3517يونس الحسين عبد احمد مريم54

بغدادعاماحيائي111741006024االحيائية التقانات592592جسام حريز سالم الرحمن عبد55

بغدادعاماحيائي141742105011التطبيقية الفيزياء528521احمد محمد عباس جوان56

بغدادعاماحيائي111742080086الحاسوب وتطبيقات الرياضيات515508عبد عباس مظهر ضحى57

بغدادعاماحيائي111741006037المواد علم525525ديوان مكطوف حسين علي58

بغدادعاماحيائي131742124002الحاسوب وتطبيقات الرياضيات520513مهدي موسى ابراهيم انفال59

بغدادعاماحيائي111742076137التطبيقية الفيزياء544537سعد حمود االمير عبد هدير60

بغدادعاماحيائي121741025069الليزر فيزياء551551حسين عويد مجيد مصطفى61

بغدادعاماحيائي14174102003االحيائية التقانات573573حسين حسن الكريم عبد امين62

بغدادعاماحيائي12174125060التطبيقية الفيزياء543543عباس محمد كاظم محمد63

بغدادعاماحيائي141742078093الحاسوب وتطبيقات الرياضيات542542حسين مؤيد حسين نور64

بغدادعاماحيائي101741026087التطبيقية الكيمياء559552عبيد فرج راتب طه65

بغدادعاماحيائي131742092036التطبيقية الكيمياء561561كاظم حميد مضر فرح66

بغدادعاماحيائي151741006068الليزر فيزياء545538فرحان خلف محمد علي67

بغدادعاماحيائي141742133011 المواد علم526519علي كاظم محمد ايناس68

69
 محمد ابراهيم محمد نقاء

رؤوف
بغدادعاماحيائي101742115194 التطبيقية الفيزياء532525

بغدادعاماحيائي141741022011المواد علم521514مشري ذرب عادل باقر70

بغدادعاماحيائي131742100067الليزر فيزياء548541خضير جميل محمد مريم71

بغدادعاماحيائي141742084005التطبيقية الكيمياء560480نعوم عزيز نبيل تالين72

بغدادعاماحيائي131742100008الليزر فيزياء549542الدين نصر القادر عبد اواد اية73


