
القسماالسم الثالثيالكلية 
التربيه للعلوم الصرفة

علوم الحياةراشد خميس شعبان حسين 

علوم الحياةفاطمة حسين يوسف زبيل 

علوم الحياةشيماء حامد ابراهيم نجم 

الكيمياءشيماء حاتم عبدهللا محمد الجبوري

الكيمياءشذى يونس يحيى محمد البدري

الكيمياءسؤدد رحيم متي نعمان عربو

الفيزياءعدي صبحي كريم ذياب البياتي

الفيزياءتيسير محمد علي شهاب الدوري

الفيزياءرائد جمال ابراهيم اسماعيل 

الرياضياتمنذر عبدهللا خليل ابراهيم 

الرياضياتشادية مجيد نوري صالح احمد 

الرياضياتصاحب صالح حميد محمد 

علوم الحياةنجالء مصطفى محمد ابراهيم 

علوم الحياةاوات ناصح قادر سعيد 

علوم الحياةمنى عوني محمد اسعد الداراجي

الكيمياءعمر عدنان هاشم شريف ذنون 

الكيمياءاالء عبد الحسين عويد عبد 

الكيمياءنادية عامر جاسم محمد السامرائي

الفيزياءغصون فالح جابر عباس العلي

الفيزياءميسر عباس حربي طعمة 

الفيزياءناصر سحاب رجعان جربوع 

الرياضياتازهار خليل ابراهيم علي 

الرياضياتعبدالخالق رجب شتر جاسم 

الرياضياتشيماء اسماعيل عزيز حميدي 

علوم الحياةرشا شامل حسين محمد الدوري

علوم الحياةحال هاشم حسن عبدالرضا 

علوم الحياةسها شمسي محمد حسن الدوري

الكيمياءبشرى عبدالمرتاح خير هللا ابراهيم

الكيمياءمينة ياسين احمد عبدالدوري

الكيمياءكوكب ابراهيم احمد عباس 

الفيزياءكوثر حسن صاحب عالج 

الفيزياءميادة سعد عطية احمد العزاوي

الفيزياءغصون هادي خضير وحيد 

الرياضياتسامر رعد ياسين لطيف 

الرياضياتافراح مصطفى مجيد محمود 



الرياضياتتمام ابراهيم عالوي خميس 

علوم الحياةضفاف راضي مهدي صالح الربيعي

علوم الحياةاحمد حامد مهدي شكران

علوم الحياةحسن زين العابدين عادل عباس

الكيمياءلمى عبد القادر حاتم سلطان الدوري

الكيمياءنهى خضير ياس خضير العزاوي

الكيمياءوديان محمد علوان محمد الجبوري

الفيزياءازهار عطا هللا ابراهيم علي الدوري

الفيزياءانتصار احمد خلف غزال المجمعي

الفيزياءرشا حامد احمد دخيل العبيدي

الرياضياتمروة عبدهللا صالح عبدهللا شلبي

الرياضياتريم طه عبدالقادر عبدالرحمن عبدالعزيز

الرياضياترنا حازم جاسم محمد التكريتي

علوم الحياةلؤي برهان مصطفى محمد الدليمي

علوم الحياةصالح الدين سامي داود سلمان 

علوم الحياةسالم صالح عزيز عبد الحيالي

الكيمياءحسام داود عبدهللا خلف الجبوري

الكيمياءصباح غزال محمد رمح العبيدي

الكيمياءعبدالرقيب حميد الطيف جاسم البدري

الفيزياءانتصار كمال نصر الدين مجيد 

الفيزياءاروى جاسم احمد خلف العباسي

الفيزياءايناس ادهم كبيل عبدالرحمن الجنابي

الرياضياتوعد كامل حميد بربوتي الجبوري

الرياضياتشفاء عطية احمد حسين الجبوري

الرياضياتنوال خلف حسين شالش الجبوري

علوم الحياةنور لطفي علي محمود العبدلي

علوم الحياةشيماء منشد مرشد عطية العبيدي

علوم الحياةأنفال خالد محمد عباس الحيالي

الكيمياءانوار حميد سلمان خميس المهداوي

الكيمياءخولة زياد محمود ندا الحياني

الكيمياءاشواق محمد حسن خسارة الدوري

الفيزياءنجوى عبد الجبار جاسم محمد الدوري

الفيزياءسرى خليل إبراهيم حسن الدوري

الفيزياءرائد ماهر حميدان عبد الجنابي

الرياضياتهدى عبدالعزيز حسين علي العبيدي

الرياضياتهدى طارق علي نعمة الكروي

الرياضياتنسرين شيروان زين العابدين امين 



علوم الحياةصهيب سري شاكر محمود الدوري

علوم الحياةاحمد حسين ضايع فهد الجنابي

علوم الحياةمهند حمو مخلف محمد العبيدي

الكيمياءصابرين شاكر محمود احمد الدوري

الكيمياءضحى هاشم ساهي حسن المجمعي

الكيمياءرنا رعد زنزل محمد الطائي

الفيزياءسكينة اسكندر يوسف محمود الهاللي

الفيزياءمروة طارق احمد جابر الدوري

فيزياءعالء يوسف علي مصلح

الرياضياتآالء برهان الدين عبدالرحمن مصطفى التكريتي

الرياضياتنور جمال فاضل سامي ألعبيدي

الرياضياتدعاء اسعد مهدي غالي الحميداوي

علوم الحياةإكرام عبدهللا عجيل علي الجبوري

علوم الحياةإيمان عبد القادر صعب صالح 

علوم الحياةمجيد عزاوي خلف محمد

الكيمياءشهد ناظم مجيد كردي الجنابي

الكيمياءبدور صباح حميد حمادي الجنابي

الكيمياءعبد الستار جبار عبدهللا نجم الدليمي

الفيزياءهبة عبد الرزاق عبدهللا ابراهيم 

الفيزياءعلياء جمال عواد حسين الدوري

الفيزياءقتيبة عيسى حسن حمد الدليمي

الرياضياتشيماء فائق مطر علي الدوري

الرياضياتصفا حجوب عبيد غالب الدليمي

الرياضياتحسن عماد يونس محمد السامرائي

علوم الحياةاحمد سبتي جمعة سلمان الدهلكي

علوم الحياةسجا هاني عبد الكريم ياسين

علوم الحياةوسام حسن عبد الهادي ابراهيم العبيدي

الكيمياءنوال شهاب احمد إسماعيل البياتي

الكيمياءهوازن فوزي علوان بهلول الجبوري

الكيمياءإيناس محمد قربان علي مراد الجباري

الفيزياءاسراء حبيب محسن عبد هللا الدوري

الفيزياءمهند عيسى حسين نصيف العبيدي

الفيزياءرشا وائل كليب مطلك الحيدري

الرياضياتسمر واثق عمر موسى التكريتي

الرياضياتمأمون فتاح خلف محمد العباسي

الرياضياترضاب قاسم محمد جمعة البياتي

الكيمياءاسراء شكر حسين علي



الكيمياءامواج بحر شهاب احمد

الكيمياءنزهان كريم مظهور معروف

الفيزياءحليمة سعد مصطفى يوسف

الفيزياءافين عارف علي نجرس

الفيزياءحميد حسين احمد سعدون

الرياضياتليث عدنان حماد محمد

رياضياتعلي هادي محمد هزاع

رياضياتخالد يونس جهاد ياسين

علوم الحياةشيماء جمعه عبود خلف

علوم الحياةزيدون مؤيد سعود ابراهيم

علوم الحياةحسين ابراهيم حسين طه

الكيمياءايمن حسين علي  رجب

الكيمياءساره سالم خليل علوان

الكيمياءيسرى عبد الغفور محمد طه

الفيزياءنورا عمران رشيد علي

الفيزياءمروة سعد خليل ابراهيم

الرياضياتدعاء عادل ياسين محمود

رياضياتكمال حسن احمد كريم

رياضياتوردة قيصر ابراهيم علوان

علوم الحياةزينب كريم محمد هزاع

علوم الحياةهبة محمد يونس عيسى

علوم الحياةهند عبد الرزاق محمد احمد

الكيمياءاصالة عدنان عطلة ياسين الدوري

الكيمياءطيبة عبد الرحمن خضير عبد الحسين

الفيزياءنور مصطفى فاضل رزيق الدوري

الفيزياءعبدهللا محمد حسين علي القيسي

الرياضياتأحالم يوسف عبدهللا حسين

رياضياتأسامة اسعد حمدي محمد ماهر

علوم الحياةرقية محي محيميد صالح

علوم الحياةبسمة عبدالكريم نجم عبدهللا

علوم الحياةامنه جبار خالد داود 

الكيمياءرفل بشير هزاع محمود 

الرياضياتميس صالح عبد األمير مهدي

الرياضياتمروج عبد رحيم حمزة

الرياضياتأياد نوري محيسن ريحان

علوم الحياةزينه قيس مهدي جاسم

الكيمياءمحمد ناظم رشيد خليل 



الكيمياءاحمد فاضل خميس مصطفى 

الكيمياءساجد خليل محمود صالح 

الفيزياءاحمد رحيم احمد عياش

الفيزياءصباح سلمان حمدي رؤوف 

الفيزياءنبراس مال هللا إبراهيم مال هللا 

الرياضياتنورس نزار صبري حسن

علوم الحياةعبدهللا ظاهر عبدهللا محمد

الكيمياءرشا احمد عبدهللا محمد

الفيزياءنوري هاشم نوري جاسم

الرياضياتازهار شريف اصلبي فياض

الكيمياءمسناد علي احمد محمود

رياضياتايمان عبد الكريم علي حسين 

علوم الحياةعيدان خلف محمد حسين

علوم الحياةضاري حمد عباس ناصر 

الكيمياءضحى سلمان عبيد حسين

الكيمياءمطلك سعود خلف اللجي

الفيزياءهند صابر محمد زهو

الفيزياءختام حامد صالح خلف

الفيزياءنبأ حميد جاسم خلف

الرياضياتاحمد طه احمد حميد

رياضياتابتهال عبدالكريم علي حسين 

علوم الحياةأحمد محمد أحمد حادي

الرياضياتباسل غانم بزيع ميرز

الرياضياتانسام معيوف رمضان عبيد

فيزياءعبير سامي ذياب محل الجنابي

علوم الحياةاستبرق عبد الخالق خطاب علي

علوم الحياةنور منعم حميد ربيع الهيبي

علوم الحياةخالد محمد عباس العباس

علوم الحياةحال حميد مجيد جاسم الناصري

علوم الحياةشذى حازم شاكر محمود

علوم الحياةعبد الهادي ابراهيم حسين عليوي

علوم الحياةعلي حمد طالل موسى الجبوري

علوم الحياةحيدر سلمان جيجان زوير الالمي

علوم الحياةفخر الدين نور الدين رشيد امين

علوم الحياةمروة مجيد نايف ابراهيم الخزرجي

علوم الحياةمريم عدنان ابراهيم امين الداوودي

علوم الحياةجاسم محمد دوحان جديع



علوم الحياةوسيم رسام كامل طويسان

علوم الحياةصالح عثمان محمد عبدهللا

علوم الحياةعمر خليل إبراهيم عبدالعزيز

علوم الحياةعلياء عبدهللا جاسم محمد الجبوري

علوم الحياةمحسن عطاهلل جهاد علي الجميلي

علوم الحياةمقصود عادل محمود احمد الدوري

فيزياءثائر عبد المجيد حسين ثعلب الجبوري

فيزياءعثمان مزبان طالب محمد الجبوري

فيزياءجاسم محمد عطاهلل ناصر الجبوري

علوم الحياةرواء محمد عبيد محسن ألجنابي

علوم الحياةمحمود سعدي محمود فيحان الدوري

علوم الحياةزياد هالل حميد صالح السامرائي

فيزياءفارس ماهر احمد حسن الدوري

الفيزياءمحمد عجمي عبد محمد ألجبوري

علوم الحياةنادية إبراهيم عبد الكريم محمد

علوم الحياةايمان موفق عزيز خضير

فيزياءزياد طارق عبد هتيمي

فيزياءزبن عواد حايف صايل

فيزياءوصفي حامد عبيد كنيص

علوم الحياةسماهر صبري حميد شهاب الدغمان

علوم الحياةمصعب علي جواد حسن المهداوي

علوم الحياةموفق حامد علي محمد الزبيري

الكيمياءعبدالودود ابراهيم عارف جاسم

الكيمياءسفيان حمود علي عباس القيسي

الكيمياءمروان ثائر جالل رجب التكريتي

الفيزياءشهاب احمد خلف محمود الجبوري

الفيزياءسروة عبد القادر محمد صالح إبراهيم

الفيزياءدعاء خلف حمد سليمان الجبوري

علوم الحياةحنين عمر بهجت شاكر

علوم الحياةعال سالم داود محمد

علوم الحياةعلي سبتي شالل حبيب

الكيمياءمعد نافع شاكر محمود

الكيمياءخلف صالح شيخ حسين

الكيمياءعبد الواحد خضر عبد الواحد حسين

الفيزياءمحمد قاسم يحيى موسى

الفيزياءعباس فاضل سفاح رحيم

الرياضياتعبد الحافظ مرعي هايس علي



الرياضياتاسراء جاسم محمد علي

رياضياتسيف احمد حسين علي

علوم الحياةعلي احمد علي احمد

علوم الحياةهناء عطيه سلمان محمد

علوم الحياةريم منور مطني محمد

الكيمياءمروان خلف محمد عبدهللا

الكيمياءأمريس زيد كريم فارس

الفيزياءحنين شامل يوسف حميد

الفيزياءمروان مزاحم مهدي ابراهيم

الفيزياءاياد عواد محمد خلف

الرياضياتعبد هللا محمود حسين احمد

الرياضياتحسام سامي مهدي صالح

رياضياتدنيا عبدالرحمن قادر كوثر

علوم الحياةوسن لورنس حسن فرحان

علوم الحياةنور طالل علي طه

علوم الحياةسمية هاشم حميد مجيد

الكيمياءعواد عبد زبار محيسن

الكيمياءعلية كريم محمود حيدري

الفيزياءوداد عليوي عداي محيميد الخزرجي

الفيزياءجمال محمد حمادي جميل الحمداني

الفيزياءخالد مجول تركي علي القيسي

الرياضياتأثير صباح محمد جسام

رياضياتسروه ند عبيد رمضان شريف

رياضياتنور قيس محسن صالح

علوم الحياةخالد طه عبد داود

علوم الحياةايالف ناطق نايف مجيد

الكيمياءصفا محمود شوكت محمود

الكيمياءمشارف نوري فيصل ناصر

الكيمياءصباح احمد نايف شبيب

الفيزياءرحيق سعيد فرحان هجيج

الفيزياءدالية خوام كامل طويسان

الفيزياءأشواق حكمت فهد دهش

رياضياتنزار عيدان علي خلف

رياضياتعبدالستار عبدهللا حمد محمد

رياضياتساجدة علي رفعت احمد

علوم الحياةماجد مصلح احمد كاظم

علوم الحياةاحمد لطيف افريش نصير



علوم الحياةخالد حسين حمد عليان

علوم الحياةمهدي علي مهدي هالل

الكيمياءسعد سلمان عطلة ياسين

الكيمياءعلي حسين نصيف جاسم

الفيزياءرغد حسين علي عبدهللا

الفيزياءاحمد محمد خضر جرو

الرياضياتمحمد عبد عباوي سليمان

رياضياتاحمد عبد الواحد عزيز خورشيد

رياضياتمحمد يوسف زين العابدين مصطفى

رياضياتاحمد صباح أحمد حسين

الكيمياءمصطفى رعد ادريس خليل

الكيمياءميسم طارق ادهام روضان

الفيزياءخليفه عيدان خليفه طه

الفيزياءنعيمه احمد اسود خلف

الفيزياءعالء صالح عبدهللا محمد

علوم الحياةصباح احمد حسين فياض

الكيمياءمرتضى جمعه حسن مطلك

الرياضياتزينه عبدالعزيز خضير مزعل

الكيمياءعلي حسين خليف محمد

الكيمياءرائد عطيه مجبل تركي

الكيمياءمنيف عصام سعد علي

الفيزياءجاسم محمود محمد علي

الفيزياءخلف محمد جاسم عبدهللا

رياضياتميسر حامد رجب عيث

رياضياترحاب خالد طلب محجوب




