
2020/2021                                                                  المتقدمین لدراسة الماجستیر في الكیمیاء الصرفة للعام الدراسي 
 درجة االمتحان 100% اسم الطالب الرباعي تسلسل

58  زینب ھاشم محمد أبو ریشة1 
52.5  االء عبد الستار فارس عناد2 
52  ھاجر محمود مظھر خمیس3 
51  ھدى حنون سعید شبوط4 
48.75  ماجدة عبید إبراھیم عمران5 
48.25  ضحى احمد محمد عبد ال6 
47.75  تغرید قاسم عبد الكریم عبد الحمید7 
47  سلوان سند عكرب شمخي8 
46.25  عذراء جمیل علي موسى9 
45.5  سعد شالكة جابر نصیف10 
44.25  میسم باسم عبد السالم عبد الزھرة11 
43.25  احمد إبراھیم احمد ناصر12 
43  سحر عبد الستار عبد الجبار جمعة13 
42  صفیة كاظم علي راضي14 
41.5  سارة عبد الرحیم محمد مارد15 
41.25  عمر یوسف مجنون عبد هللا16 
40.75  زھراء احمد عبد اللطیف حسین17 
40.75  فرح نوري جاسم عباس18 
40.5  منتظر محمد جبار محسن19 
40.25  سارة احمد زیدان خلف20 
40.25  شھد عادل عبد الغفور شاكر21 
39  زمن بدري فرحان 22 
38.75  سعاد عیدان حسین عكلة23 
38.5  شھد عبد الستار عبد الجبار حسین24 
37.75  امنة عبد الجبار جواد خضیر25 
37.5  عباس جمعة سھل محمد26 
37.5  میس مناف محمد سعید شكر27 
37.25  ایة علي محمد مجید28 
37  امین محي عبد الھادي محمد29 



36.75  ھالة محمد صالح محمد30 
36.5  أسماء بكر عبد الستار عبد الجبار31 
36.5  شھد غازي محمود حسن32 
36.5  عامر حمید حسین جاسم33 
36.25  ھدى امجد ھاشم إسماعیل 34 
36  ازھار محمد حسن وھاب عبد الكریم35 
35.5  عطو یوسف احمد علي36 
35.25  االء عطیة داخل عفلوك37 
35  انیر عماد نوري محمد38 
34.5  حریر عبد الناصر عبد الغفور عبد القادر 39 
34.5  زھراء امیر محمد اسد40 
34  زینب عبد الكاظم عبد العباس شیاع41 
34  شعیب یاسین احمد علوان42 
34  شھد احمد عصام محمد صبري43 
33.25  خدیجة فاضل محمد علكم44 
33  عدي عبد المناف محمود احمد45 
32.5  علي خبار عكش فوران46 
32  ارام عدنان مراد حسین47 
32  امین عبد النور عزیز علي48 
32  رغد عبد الستار فاضل مھدي49 
32  سحر سعد إسماعیل إبراھیم50 
32  ھیثم صدام سعدون سوید51 
31.75  مریم عبد الستار عبد الجبار عباس52 
31  رحاب عادل محمود حسن53 
31  ھاجر ادیب سالم احمد54 
30.5  اسعد إسماعیل إبراھیم یاس55 
30.5  ایناس علي حسین روضان56 
30.5  فرح غائب مزید دھش57 
29.75  انمار رفعت نافع محمود58 
29.75  حیدر صفاء عیدان محمد59 
29.5  زھراء ماجد جعفر عبد السادة60 



29.25  محمد ستار كاظم عباس61 
29  حارث علي محمد محان62 
28.25  أسامة جاسم محمد حمزة63 
28  منى حامد خضیر عباس64 
26.5  كواكب نجم عبد الرزاق رسن65 
26.25  احمد جاسم محمد عباس66 
26  عدنان تركي عیاش حسین67 
26  علي سلمان مراد فھد68 
25.75  نور جبار حطاب فریج69 
25.5  یوسف عباس حسین علي70 
24.5  اماني رحمان عباس حسن71 
24.5  ایثار عبد الجار عبد الكریم72 
24.25  ذكرى محمد احمد محمود73 
24  بنان محمد حسان حمد74 
24  مصطفى إبراھیم كیطان فیاض75 
23.75  رؤى ھادي صاحب حزام76 
23.5  صبا محمد كسار حدید77 
23  حسین مدحت حامد عبد الرزاق78 
22.75  فاتن نادي باني جرو79 
22.75  نور عادل تاج عبد الصاحب80 
21.5  مریم عامر قاسم احمد81 
21.25  حسین عبد العظیم زغیر عامود82 
21.25  غفران سعدي عكاب یاسین83 
21  رباح حمد غني محمود84 
21  ھدى عصام حسن حیدر85 
20  حسین بني علوان جابر86 
18.75  صبا عبید عزاوي زیدان 87 
18.5  علي سمیر خلف حمادي88 
18  سارة ذو الفقار جمیل حمید89 
17  محمد صالح عبد هللا صالح90 
16.5  عقیل عودة فلیح حسن91 



 دنیا نضال محمد مصطفى92 


