
الطلبة المقبولين في قسم الفيزياء
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المجموع التنافسيدرجة الفيزياءالمجموعاسم الطالبت

60279681بنين سعيد كاظم لفتة1

58395678ابتهاج جاسم جبر سلمان2

59284676بسمة اديب عبد الواحد راهي3

58689675نور جواد سلمان ناصر4

58086666حسين حاكم مدلول5

57089659حسن شعالن حميد غازي6

57779656نور الهدى حسن كاظم علي7

56786653حنان علي ناصر حسين8

56587652اسراء جابر جاين حمزة9

56685651علي حسن منديل نعمة10

55595650مخلد عبد الحسين ارهيف جاسم11

55891649مها رياض فهدعلي12

57078648عذراء جمال نواف13

56779646زين العابدين عباس محسن عباس14

56778645كرار حيدر عبدالكريم عودة15

56480644زهراء حسن علي حسن16

56183644علي حمد تومان سلمان17

57172643اسراء صالح هادي رشيد18

56478642سجى جاسم محمد عبد السادة19

57071641دعاء حازم ماشي كاظم20

55783640بشرى شيحان علوان21

56179640احمد عبدالكاظم عكوب يوسف22

55189640زهراء ريسان عبادي23

55584639زينب علي حبيب لفته24

55683639هدى ربيع خرجان25

55880638نجوان احمد محمد شليج26

54889637نبأ حسين قاسم27

55384637محمود شاكر عبود شطنان28

56671637حيدر سلمان عبد هللا جساب29

55879637سلوى شهيد حسين علي30
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55780637سراب منصور معضد دكمان31

57165636صبا علي هادي جواد32

56174635زينب علي عزيز علي33

55580635نور ماجد حميد جبار34

55382635ضحى عبد هللا كريم فرحان35

54886634ايناس علي كاظم ظاهر36

56272634دعاء سعد بطي كريم37

54886634كاظم نجم عبد السادة38

55677633غفران عبد هللا علي39

55182633حسام عبد الكاظم متعب40

55875633االء حسن سعد كاظم41

55281633اسيل محمد كريم رنان42

56271633عادل كاظم مطلك لفتة43

54785632زيد حسين حسن شعالن44

54290632محمد سالم عباس45

54883631نور صباح عبد االمير عبد46

55773630ايات وفيق فاضل محمد47

53991630غفران سعيد كطل حسن48

55773630رضا عباس محمد حمزة49

54288630زهراء جبار وحيد عبيد50

54485629نور الهدى شرشاب منحر منصور51

53594629مهند طالب محمد سلمان52

55574629شفاء صالح حسين كسار53

55177628سارة حسن عبد العباس عبود54

54880628علي اسماعيل عبد الرضا سلمان55

53790627سيناء موحان خليل56

53691627فاطمة حامد عداي حمزة57

54780627ايمان فضل عباس حسن58

55077627زينب هادي راجح59

55176627ابراهيم ناصر سجاد60
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55077627زهراء سعيد كطفان راهي61

54680626طالب هادي حربي62

55175626سارة فاهم تركي مالك63

54877625لمى محمد عبودي مزهر64

54184625مصطفى مهدي صالح مهدي65

54580625تمارة صالح عبد االمير66

54976625رسل قاسم عواد حسون67

54084624فاطمة فليح جياد فتالن68

55074624احمد عماد جبار جهادي69

53786623اماني رعد صالح70

55370623زهراء علي جبار كاظم71

54082622نبأ شاكر كاظم72

53784621نور كريم كامل73

55665621خديجة رزاق عبد رهيف74

54079619ازهر طعمة جابر عبود75

54970619نور الهدى حسين كنزوع كاطع76

54178619براء حسين حوراء77

53385618زينب سعيد ظاهر عبد78

54176617فرح حيدر شاكر ابعيوي79

53681617رسل فراس غانم عذاب80

54373616نمير حسين عيدان81
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