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المجموع التنافسيدرجة الكيمياءالمجموعاسم الطالبت

59188679ثامر محسن هامل فاران1

58588673مريم كمرخنفيش سعود2

57988667زينب باسم دليل وداي3

57987666زهراء صالح هادي رشاد4

57983662زينب سلمان علي جحالي5

57587662بنين عبدالرضا كاتي شمخي6

57685661خولة فاهم حبيب7

58276658احمد حسين جبار كاظم8

56591656شهد حامد كاظم جاسم9

56492656نور كفاح حسن ادريس10

57678654ايمان نجم هداي عبود11

56984653بهاء حسين كاظم جواد12

55694650حسن سالم طاهر محسن13

56286648هاني نويصر شمير حميزة14

56681647مريم حسوني علي حسين15

56384647سحر كريم جاسم كاظم16

55987646عباس مسافر جبار كمر17

55986645احسان صاحب كبيص دحام18

56282644سجاد يحيى يونس محمد19

55985644زهراء حيدر عبدالسادة عبود20

56182643حنين غالب جبار21

55984643كرار خضير جهادي22

55291643سجى ماجد جابر محلول23

54696642اثير محمد عليعل كزار24

55783640علي راهي فاهم عباس25

55980639حوراء فرحان حمزة أبو عبيد26

56178639زينب رياض جاسم محمد27

55185636مثنى حاكم عبد28

56273635تبارك داخل حسن هنيدي29

55184635روان سامي مير لعيبي30
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55679635نور عباس ديوان جاسم31

54986635علي صاحب هسن هجوج32

55085635جعفر جاسم حسين33

56173634منار كلف حسوني حسن34

55480634حسين علي لفته35

54193634حسن محمد خلف حميد36

53698634كرار علي حسين عبد علي37

56470634حاتم كريم عبد المنعم عبد الحسين38

55677633انمار عبد الرحمن كاظم39

54687633ايمان كاظم عبد مسلم40

55479633اسراء محمد حسين عليوي41

54687633سارة رشيد غافل42

54687633مرتضى حسين جعفر43

54884632ضياء خليل صعيب جلوي44

54289631شهيد شاكر ساجت حميدي45

54784631امنه فاضل عاجل عباس46

53992631اسيل خالد حمدان47

54486630تبارك جميل صيهود دليمي48

56367630محمد حكيم خضير عبيس49

54882630زهراء احمد جبار50

55971630عالء كاظم حسن كسار51

55475629نور رائد كاظم52

54287629هشام حسون فتنان53

56069629ضياء جاسم محمد حسن54

54584629فاضل محمود جدول55

54584629كرار عثمان راهي56

54781628هدى هادي احمد57

55374627حسن كامل محمد جواد58

55671627بنين  فليح موسى ودار59

54977626ناصر عباس عبد مسعد60
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55076626احمد فرج عبد جواد61

55472626حسن مهدي كاظم بهلوان62

53986625رغد عقيل عبد االمير جاسم63

54778625دعاء قاسم اميلح حسن64

54283625مروة علي حمزة عبد الحسين65

53986625بنين كاظم جبار66

54481625زهراء عودة شمام67

54975624فاطمة رحيم صبر نوح68

54282624حيدر مطلك موسى سلمان69

54182623نبيل عبد العالي كريم جياد70

55469623سرور جاسم كاظم حسين71

55073623هاني طاهر كايم حمود72

54776623حافظ فرهود سلمان73

54082622صفاء عبد العزيز74

54676622سندس عبد الخالق  عبيد75

54577622علي عبد حيدر علي76

54478622بنين صبيح عنون77

54576621مروة حسين حبيب78

53982621احمد سامي حسون79

54774621جعفر كريم عطشان80

55763620رقية عباس علي شبل81

54476620امير مهدي سلمان82

54080620رفاه عبد الحمزة عبد زيد كاظم83

55466620هاشم جميل وروس عبد الرضا84

54970619رفل عبد الكريم كاظم عبيس85

54574619رهام ناجح كردي86

54871619اسيا حسين موشان حميدي87

54276618احمد نوري عزيز عبود88

54474618غفران علي تكليف89

54771618باقر صالح هادي ناصر90
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