
العام االختصاصالرباعي االسم

الكيمياءابابيل موحان عبدالهادي سلمان

الكيمياءاحمد سعود عبد الحميد ياسين

الكيمياءاحمد شعالن علك منخي

الكيمياءاحمد شكور حمود جميل

الكيمياءاحمد صالح الدين محي الدين جعفر

الكيمياءاحمد عبد الحسين جارهللا محمد

الكيمياءاحمد عبدالكاظم كريدي خلف

الكيمياءاحمد لفته عنيد ثويني

الكيمياءاستبرق ابراهيم حسين ادهام

الكيمياءاستبرق علي حسين زهلول

الكيمياءاسراء جاسم احمد داود

الكيمياءاسراء محمود علي جاسم السعدي

الكيمياءاسىاء قحطان عبد حسين

الكيمياءاسيل فوزي يحيى موسى

الكيمياءاطياف صالح حسن محمود

الكيمياءاالء بدر محمد ناصر

الكيمياءاالء فاروق عمر عبد الرحمن

الكيمياءاالء وليد قادر سعيد

الكيمياءالحمزه ضياء حميد عنايه

الكيمياءالزهراء محي ثجيل جاسم

الكيمياءاماني علي سالم كاظم

الكيمياءامنه جاسم محمد لوتي

الكيمياءامينة نعيم صيوان سدخان

الكيمياءايات كاظم طاهر

الكيمياءاية اسعد عبدالهادي عبود

الكيمياءايثار علي مسيهر

الكيمياءإسراء عبدهللا جلوب بدر

الكيمياءأحمد عامر حسين مسلم

الكيمياءأسامة عبد ابراهيم حسن

الكيمياءأسراء فاضل موسى محمد

الكيمياءأفتخار أحمد حسين عطية

الكيمياءآالء جواد محسن موزان

الكيمياءآمنة اياد عبد رشيد

الكيمياءآية احمد شهاب احمد

الكيمياءبان حاتم عبد محمود
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الكيمياءبان علي عبد الحسين ناصر

الكيمياءبان علي عبد الحسين ناصر

الكيمياءبان ياسين صبحي رشيد

الكيمياءبشرى طارق محمد محمود

الكيمياءبشرى محمد خضير عباس

الكيمياءبلقيس عبد خضير حسين

الكيمياءبيداء خلف جبار درويش

الكيمياءتبارك مكنى نامس حمد

الكيمياءتمارا قدري منهي سدخان

الكيمياءتمارة احمد عبد الكريم سلمان

الكيمياءجعفر محمد محبس مطلق

الكيمياءجنان حسن كريم مصطفى

الكيمياءجنان طابور ثجيل رضا

الكيمياءحسن هادي كاظم مجهول

الكيمياءحسين سمير نجم معتوق

الكيمياءحسين عبد العظيم زغير عمود

الكيمياءحمزة غازي غطاس غضبان

الكيمياءحميد رحيم غايب

الكيمياءحنان ابراهيم عبد الواحد

الكيمياءحنان ابراهيم عبد الواحد

الكيمياءحنان كريم حنتوك جاسم

الكيمياءحنين رافع علي

الكيمياءحنين شوقي غازي علي

الكيمياءحنين ناظم احمد محمد

الكيمياءحوراء رحمن يونس فلحي

الكيمياءحوراء علي هاشم جاسم

الكيمياءحوراء عماد كاظم رضا

الكيمياءحيدر ذياب عوذه وادي

الكيمياءخالد حمادي ابراهيم

الكيمياءخولة ابراهيم عبد الكريم جواد

الكيمياءخولة ابراهيم عبد الكريم جواد

الكيمياءدعاء حقي اسماعيل خليل

الكيمياءدعاء كريم خليفة حسون الخزاعي

الكيمياءدعاء محمد غازي راضي

الكيمياءدعاء نجم نجف هاشم

الكيمياءدموع حسين خميس جمعة

الكيمياءديار عادل لطيف ياسين

الكيمياءدينا سعدي احمد مخلف

الكيمياءرانيه محمد لؤي فرج



الكيمياءرسل عبدالكريم مهدي

الكيمياءرسل يعرب حميد مصطفى

الكيمياءرغد رائد اسماعيل

الكيمياءرغد فالح حسن كاظم

الكيمياءرفاه سعد طالب رواك

الكيمياءرفاه سعد طالب رواك

الكيمياءرفاه صيهود عباس صالح

الكيمياءرفل حيدر عبد الستار محمد

الكيمياءرفل عدنان جاسم

الكيمياءرفيف جواد كاظم خضير

الكيمياءرونق قحطان عبدالكريم موسى

الكيمياءرؤى سبتي عواد

الكيمياءرؤى محمد سلمان محمد

الكيمياءرؤى محمد علي عبد

الكيمياءريام كريم رحيم شير علي

الكيمياءزكيه سعدون محسن جاسم آغا

الكيمياءزهراء جواد كاظم رشيد

الكيمياءزهراء حميد كاظم محمد

الكيمياءزهراء زهير عبود جاسم

الكيمياءزهراء صباح جاسم محمد

الكيمياءزهراء صبيح كعيد طويرش

الكيمياءزهراء علي عبدالحسين حسن

الكيمياءزهراء فالح حسن بشيت

الكيمياءزهراء فتحي محمود

الكيمياءزهراء كاظم محمد عطيه

الكيمياءزينب جاسم خجوري شناوه الزيدي

الكيمياءزينب جبار علي حسين

الكيمياءزينب عدنان هاشم راضي

الكيمياءزينب علي جاسم ناصر

الكيمياءزينب هيثم كاظم مهدي

الكيمياءزينة اياد نوري ابراهيم

الكيمياءزينة عبد االمير سلمان سرحان

الكيمياءزينه سعد محمد حسين

الكيمياءسارة احمد زيدان خلف

الكيمياءسارة حاكم اكريم نجم

الكيمياءسارة سمير سامي رشيد
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الكيمياءسارة عصام عباس علي

الكيمياءساره جميل محمدأمين عمر

الكيمياءساره حازم جبار هادي

الكيمياءساره خالد ابراهيم جاسم

الكيمياءساره عدنان هادي محمد

الكيمياءساره فاروق حسين محمد

الكيمياءساره واثب محمد عبدالجبار

الكيمياءسجاد علي مهنا جاسم

الكيمياءسجاد ياس خضير

الكيمياءسجى سامي عبد مراح طالل القريشي

الكيمياءسحر عبدالستار عبدالجبار جمعه

الكيمياءسرى احمد حميد

الكيمياءسرى بشير سعيد غريب

الكيمياءسماح مشعان عبدهللا حسين

الكيمياءسمارة علي مطر شغاتي

الكيمياءسماهر سعود حمادي حنش

الكيمياءسهيله عبود فارس مطر

الكيمياءسوران محمد علي

الكيمياءسيف الدين عبد السالم ناصر سلمان

الكيمياءسينار سعد حميد محمد

الكيمياءشذى مهدي عبد الوهاب عبيد

الكيمياءشهد عادل جارهللا احمد

الكيمياءشهد فوزي عبيد عبد الواحد

الكيمياءشهد محمد علي صالح مهدي

الكيمياءشهد نجم عبد الواحد اسماعيل الالمي

الكيمياءشهلة عثمان فائق ناصح

الكيمياءشيماء عماد علي احمد

الكيمياءصابرين علي مزعل مكبس

الكيمياءصفا احمد عياش ابراهيم

الكيمياءصفا قاسم سعيد صحي

الكيمياءصهيب احمد سلمان كاظم

الكيمياءضحى عبد الكريم جلوب كاظم

الكيمياءطيبه عبدالرحمن خضير عبدالحسين

الكيمياءعادل عباس محيميد عبد

الكيمياءعامر حميد حسين جاسم

الكيمياءعائشه مجيد احمد حسن

الكيمياءعباس عبد السالم صاحب صعب

الكيمياءعباس لطيف عزيز محمد



الكيمياءعبير عرفان عدنان عبد الرحمن

الكيمياءعذبه حسن رشيد حسن

الكيمياءعذراء ثابت حسان سعود الشمري

الكيمياءعذراء حكمت احمد حسن

الكيمياءعذراء حميد جاسم محمد

الكيمياءعذراء غازي عبد الرزاق حسين

الكيمياءعسجد حيان جابر حسن

الكيمياءعالء فاضل رزاق

الكيمياءعلي احمد فاضل حسين

الكيمياءعلي امجد فائق عباس

الكيمياءعلي جاسم حمود حليحل

الكيمياءعلي طوفان محمد رجب

الكيمياءعلي محمد كامل شاهين

الكيمياءعمر عبد العزيز سلمان حسين

الكيمياءغصون لفته محسن

الكيمياءغفران محمد مجيد محمدعلي

الكيمياءغيداء عدنان توفيق عبدالرحمن

الكيمياءفاطمة عبد السالم ناصر سلمان

الكيمياءفاطمة مهدي خاير كعيد

الكيمياءفاطمه عبد السالم حسيب

الكيمياءفرح جمال عبد الرزاق محمود

الكيمياءفرح عبد الرحمن عباس محيميد

الكيمياءفرح علي داود سلمان

الكيمياءفرح قاسم محمد بدر

الكيمياءقبس محمد عبدالحسين كريم

الكيمياءقتبان إبراهيم حسن

الكيمياءكرار عريف راشد عباس الخزعلي

الكيمياءليالي عبدهللا عباس حمود

الكيمياءليث كامل عبدهللا وادي

الكيمياءليلى ياسين علوان مراد

الكيمياءلينا احمد خليل

الكيمياءمحمد أكريم أشبيب مريح

الكيمياءمحمد عبدالجبار مفلح علي

الكيمياءمحمد عدنان عبد محمد

الكيمياءمحمد مهدي صالح حسن

الكيمياءمحمود محمد علي راضب

الكيمياءمختار علي حسين
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الكيمياءمرتضى مالك هادي محمود

الكيمياءمروة رعد هاشم طه

الكيمياءمروة فوزي عبود محمود

الكيمياءمروه جاسم محمد علي

الكيمياءمروه سمير شاكر املح

الكيمياءمروه محمد عبدهللا عباس

الكيمياءمروه يوسف جاسم غالي

الكيمياءمريم رياض حسن علي

الكيمياءمريم صبيح مظلوم كركي

الكيمياءمريم فاضل علي حسن

الكيمياءمريم مؤيد محمد حسن

الكيمياءمصطفى اسماعيل محمد ابراهيم

الكيمياءمصطفى جميل قاسم وهيم

الكيمياءمصطفى علي محمد جبر

الكيمياءمصطفى فاضل لطيف عباس

الكيمياءمصطفى فالح عيشى حمود

الكيمياءمصطفى محمد هذال سباهي

الكيمياءمصطفى نبيل عليوي عبدالحسين

الكيمياءمنار اسماعيل حسن احمد

الكيمياءمنار عبد االمير ساجت خلف

الكيمياءمنى عماد عبد الفتاح عبد الوهاب

الكيمياءمها محمود سلمان هرطمان

الكيمياءمهى سلمان حسين

الكيمياءمياسم قاسم عبد الرضا

الكيمياءميامي عبد العليم عبد الزهرة عبد االمير

الكيمياءميس صالح عبد حسين

الكيمياءميس عادل وردي سلمان

الكيمياءميس مازن عباس علي

الكيمياءمينا محمد فارس عبدهللا

الكيمياءمينه محمد عبد الحسين

الكيمياءنبأ عباس فاضل عبد

الكيمياءنبراس عقيل عبد الحسين علي

الكيمياءنبراس عقيل عبدالحسين علي

الكيمياءنبراس عقيل عبدالحسين علي

الكيمياءنصر عافت تركي عبد
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الكيمياءنوار فاضل رزوقي ويس

الكيمياءنور احمد نصيف سعيد

الكيمياءنور سعيد حسن سعيد

الكيمياءنور عادل حسين حمد

الكيمياءنور عبد الزهرة عبد السادة جالب

الكيمياءنور علي كاظم

الكيمياءنور محمد خلف سريد

الكيمياءنور نايف عودة محمود

الكيمياءنورالهدى محمدمجيد عواد

الكيمياءنورجمال محمد عبد الرحمن

الكيمياءنوره عبد الكريم خلف زغير

الكيمياءنورهان انور رحيم عبد هللا

الكيمياءهاجر ثائر اسامه حسن

الكيمياءهاجر ثائر عبد الوهاب ابراهيم

الكيمياءهاجر عدنان دحام فهد

الكيمياءهالة عادل ياسين هدهود

الكيمياءهاله معد جبار شاكر

الكيمياءهبه سامي عبد الوهاب شهاب

الكيمياءهبه عبدالحسين خطاب عمر

الكيمياءهبه مضر شهاب احمد

الكيمياءهدى إسماعيل وحيد كاطع

الكيمياءهدى رعد كريم هجر

الكيمياءهدى عبد الكريم حسين جاسم

الكيمياءهدى عبد المهدي عبد الهادي داود

الكيمياءهدى محمد علي محمد

الكيمياءهشام عبد الستار عبد الكريم مهدي

الكيمياءهند جودت شوكت حميد

الكيمياءهند فوزي عارف عبد الرحمن

الكيمياءهندة علي محمود عويد

الكيمياءهويده فاخر شاكر عبد علي

الكيمياءوسام خليل إبراهيم فرحان

الكيمياءوسن صادق خلف ناصر

الكيمياءوالء عبد الحسين جبر سعيد

الكيمياءوئام نزيه عبيد محمد

الكيمياءياسر قاسم حسين فليح

الكيمياءياسمين حسين عبود ناصر

الكيمياءياسمين محمد شدهان عويد

الكيمياء٠ياسمين محي الدين حسين علي

الكيمياءياسمين مكي عبد الحسن



الكيمياءيسرى عبد الغفور محمد طه


