
العام الدراسي (٢٠٢٠-٢٠٢١) القبول المسائي كلية التربية للعلوم الصرفة (ابن الهيثم)

القسماالسم الرباعيت
علوم الحياةابرار اياد خضير عباس1
علوم الرياضياتابراهيم حسن علي محمد2
علوم الحياةابراهيم عادل صادق طالع3
علوم الفيزياءابراهيم عدنان حسين حنوش4
علوم الحياةابراهيم عماد شاكر داود5
علوم الرياضياتاحسان فاضل فنيخ عكله6
علوم الكيمياءاحمد ابراهيم حسين علي7
علوم الرياضياتاحمد حسن فاضل موسى8
علوم الحاسوباحمد حسين عاشور عبدالنبي9
علوم الرياضياتاحمد حميد عطية نهيو10
علوم الفيزياءاحمد حيدر فليح مهدي11
علوم الكيمياءاحمد دحام صبار جاسم12
علوم الرياضياتاحمد سعد عبد عواد13
علوم الكيمياءاحمد سعد هادي حمد14
علوم الكيمياءاحمد سالم عبد الكاظم جبر15
علوم الرياضياتاحمد صادق هادي احميد16
علوم الفيزياءاحمد ظاهر ابوخشه سعد17
علوم الكيمياءاحمد عبد العباس باجي سلمان18
علوم الحياةاحمد عبد الكاظم عبيد جاسم19
علوم الرياضياتاحمد علي عبد عطية20
علوم الكيمياءاحمد فاضل حسن شجر21
علوم الرياضياتاحمد كرم هللا شغيت مفتن22
علوم الحياةاحمد ماهر محي صاحب23
علوم الفيزياءاحمد همام احمد خليفه24
علوم الحياةاديان صادق ساجت عاصي25
علوم الفيزياءازل صفاء حسن حسين26
علوم الرياضياتازهار عبد هادي حصوه27
علوم الحياةاسامة كامل علي مخلف28
علوم الرياضياتاسامه ماجد خضير شرجي29
علوم الحياةاسراء حسن سلمان خلف30
علوم الحياةاسراء حكمت عريبي فليح31
علوم الحياةاسراء صفاء نجم عبد هللا32
علوم الرياضياتاسراء هاشم عجيل محي33
علوم الكيمياءاسراء ياسين طه جميل34
علوم الفيزياءاسماء فالح حسن مرير35
علوم الحاسوباسيل انس سلمان وفيق36
علوم الكيمياءاسيل ماجد خالد خماس37
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العام الدراسي (٢٠٢٠-٢٠٢١) القبول المسائي كلية التربية للعلوم الصرفة (ابن الهيثم)

القسماالسم الرباعيت
علوم الحياةاشواق عباس زامل محمد38
علوم الحياةافنان اسامه رحيم عبود39
علوم الرياضياتاالء صبري عيسى عباس40
علوم الرياضياتاالء مهوس فرج باهض41
علوم الفيزياءامجد احمد عادي نده42
علوم الكيمياءامجد اياد عبد الرزاق هادي43
علوم الحاسوبامجد شهاب احمد عالوي44
علوم الكيمياءامنة ازهر كامل محمود45
علوم الفيزياءامنه ظاهر علي جان عجيل46
علوم الرياضياتامنه عبدالسالم عبدالزهره عبود47
علوم الرياضياتامير علي جميل رميض48
علوم الرياضياتامير علي حسين جابر49
علوم الكيمياءانس علي حسين علوان50
علوم الكيمياءانس محمد صيهود فرحان51
علوم الحياةانور سالم جبارة جوحي52
علوم الكيمياءاوس علي فاضل محمد53
علوم الرياضياتاوس ماجد خضير شرجي54
علوم الفيزياءايات حيدر عبد الحسن شلتاغ55
علوم الفيزياءايات مثنى قاسم محمد56
علوم الحياةاياد حميد ابراهيم عواد57
علوم الرياضياتاية خالد كاظم فاضل58
علوم الكيمياءايمن رياض شمخي جابر59
علوم الكيمياءايناس رعد حمود نصار60
علوم الكيمياءايناس عبدالوهاب حسين محمد61
علوم الكيمياءايه حازم عبد علي عبد الرضا62
علوم الكيمياءايه حيدر محسن مهدي63
علوم الحياةايه صادق عزيز فريح64
علوم الفيزياءايه عبدالناصر طلب درع65
علوم الحياةايه عماد عبد الحسين خضير66
علوم الرياضياتايهاب احمد نذير محمد67
علوم الحياةايهم سعد عنبر ريحان68
علوم الكيمياءايوب مؤيد محي زغير69
علوم الحياةايوب ياس حسين فياض70
علوم الرياضياتأمنه احمد محمد خليفة71
علوم الفيزياءباقر حمدي عبدالنبي داخل72
علوم الحاسوببتول احمد حسن عريبي73
علوم الكيمياءبتول رعد بالسم تايه74
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العام الدراسي (٢٠٢٠-٢٠٢١) القبول المسائي كلية التربية للعلوم الصرفة (ابن الهيثم)

القسماالسم الرباعيت
علوم الرياضياتبثينة عبدهللا سليم علي75
علوم الحياةبراء حسين عباس عبد76
علوم الكيمياءبسمة مهند عدنان مهدي77
علوم الرياضياتبشار اياد محمد مهدي عبد هللا محسن78
علوم الحاسوببالل امجد ياس محمد79
علوم الحياةبنين بشير عبد خشان80
علوم الحياةتبارك بهجه حسين عباس81
علوم الرياضياتتبارك سالم شخير حسين82
علوم الحاسوبتبارك عبد احمد متعب83
علوم الكيمياءتبارك عماد عبد الستار عبدجبار84
علوم الحياةتبارك غالي صبر عايد85
علوم الكيمياءتبارك قاسم علي حسن86
علوم الحياةتبارك محمد عبداالمير شمخي87
علوم الحياةتبارك مهدي صالح نعمه88
علوم الحياةتقى عبدالكريم جلوب كاظم89
علوم الحياةجعفر سعد جبار نعمة90
علوم الرياضياتجعفر صادق صدام مغامس91
علوم الكيمياءجمانه مظفر سالم عودة92
علوم الرياضياتحارث محمد بحر عبد93
علوم الفيزياءحسن أسماعيل محيسن احمد94
علوم الرياضياتحسن عزيز محمد نخش95
علوم الكيمياءحسن علي ابو شعيعه ياسين96
علوم الفيزياءحسن فرحان مهدي عبود97
علوم الكيمياءحسن محمد خلف كطن98
علوم الحياةحسن مؤيد كريم عبد99
علوم الكيمياءحسين ابراهيم جودي حسن100
علوم الرياضياتحسين باسم جخم ضاحي101
علوم الكيمياءحسين جاسم منخي جبر102
علوم الحياةحسين خالد مكي مهدي103
علوم الفيزياءحسين خالد يوسف علوان104
علوم الحاسوبحسين داود حسن علوان105
علوم الرياضياتحسين سعد شاكر محمود106
علوم الرياضياتحسين عامر احمد طاحوس107
علوم الكيمياءحسين فالح حسين كسار108
علوم الفيزياءحسين قاسم محمد نايف109
علوم الكيمياءحسين كامل نعمه سفيح110
علوم الفيزياءحال سهيل صلبي عبد111
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العام الدراسي (٢٠٢٠-٢٠٢١) القبول المسائي كلية التربية للعلوم الصرفة (ابن الهيثم)

القسماالسم الرباعيت
علوم الحياةحوراء رحمن علي محمود112
علوم الكيمياءحوراء رحيمه شويط اسماعيل113
علوم الحياةحوراء سامي خليل برهم114
علوم الكيمياءحوراء محمد حنيحن صيني115
علوم الرياضياتحيدر حسام  الدين قاسم كاظم116
علوم الكيمياءحيدر حسين احمد محمد117
علوم الرياضياتحيدر حسين زغير محيسن118
علوم الكيمياءحيدر حسين عالوي عباس119
علوم الرياضياتحيدر خضر مهدي صالح120
علوم الرياضياتحيدر سعد عباس غافل121
علوم الحياةحيدر سمير هاشم خلف122
علوم الفيزياءحيدر عدي محمد عبد علي123
علوم الرياضياتحيدر كاظم حالوي راهي124
علوم الحاسوبحيدر١ عالء جاسم جابر125
علوم الرياضياتخالد احمد عبد المجيد حميد126
علوم الفيزياءدعاء صدام حسين عبد هللا127
علوم الرياضياتدعاء عبدالكريم خاجي عبدالحسين128
علوم الحياةدعاء فخري الدين قاسم صالح129
علوم الحياةدنيا علي دخن جاسم130
علوم الرياضياتذو الفقار حاتم رسن مخرب131
علوم الفيزياءذو النورين منذر سلمان حسين132
علوم الكيمياءرامي صدام حسين عبدهللا133
علوم الحياةرانيه سعد فيصل محمود134
علوم الكيمياءرائد حامد نعمه عويد135
علوم الفيزياءرائد ياسر محمود خليفه136
علوم الرياضياترباب حسين عبد علي محمد حسن137
علوم الحياةرحمه بالل محسن فريح138
علوم الحياةرسل حسن كاظم حمودي139
علوم الفيزياءرسل خالد عبد صالح140
علوم الفيزياءرسل عالء فالح عبد141
علوم الكيمياءرسل نصيف جاسم ونيس142
علوم الكيمياءرفل وليد خالد فارس143
علوم الكيمياءرقية حسن عطية محمد144
علوم الكيمياءرقية رياض علي حميد145
علوم الحاسوبرقية عمار خليل ابرهيم146
علوم الكيمياءرقيه سمير بشير جابر147
علوم الحياةرنده اياد لطيف ياس148
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العام الدراسي (٢٠٢٠-٢٠٢١) القبول المسائي كلية التربية للعلوم الصرفة (ابن الهيثم)

القسماالسم الرباعيت
علوم الكيمياءرواء عمار عويد محمد صالح149
علوم الكيمياءريا عبد الستار عبد الرحمن شهيب150
علوم الحياةريحان علي جعفر محمد151
علوم الرياضياتزبيده عبدالعالي مدلول كاظم152
علوم الكيمياءزكريا ساهر مذخر حماد153
علوم الفيزياءزهراء احمد اسامه عبد الرزاق154
علوم الكيمياءزهراء احمد عباس كاظم155
علوم الفيزياءزهراء اياد حسين محمد156
علوم الرياضياتزهراء حيدر عزيز كاظم157
علوم الحياةزهراء خالد محمود غياض158
علوم الحياةزهراء رعد حسن صباح159
علوم الرياضياتزهراء عطية خزاز سلمان160
علوم الحياةزهراء فخري جبر جعفر161
علوم الرياضياتزهراء مال هللا محمد عزيز162
علوم الفيزياءزهراء محسن ذياب كاظم163
علوم الحياةزهراء محمود عبد الحسين خلف164
علوم الرياضياتزهور فالح حسن سعدون165
علوم الكيمياءزيد ماهر جاسم محمد166
علوم الكيمياءزين العابدين احمد مجيد حميد167
علوم الفيزياءزين العابدين بشير عبد الصاحب راضي168
علوم الحياةزينب احمد صبري حميد169
علوم الحياةزينب خضير جبار كبان170
علوم الفيزياءزينب صبحي حسن محمود171
علوم الكيمياءزينب عالء طعمة مهودر172
علوم الحياةزينب علي دهام بريس173
علوم الحياةزينب عماد يحيى حسين174
علوم الرياضياتزينب نصيف جاسم عناد175
علوم الكيمياءزينب هاشم زيد محمد176
علوم الرياضياتسارة محمد منشد لفتة177
علوم الحياةساره حسن فليح عبد الحسن178
علوم الرياضياتساره خلف كطوف حسين179
علوم الحاسوبساره قتيبه ابراهيم نصيف180
علوم الكيمياءساره محمد مناف حسن181
علوم الرياضياتسامر عدي زكي عبدالمجيد182
علوم الرياضياتسامر كمال دحام فرحان183
علوم الرياضياتسجا عبدعلي محيسن عيد184
علوم الكيمياءسجاد حاتم عبدالواحد خليفه185
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العام الدراسي (٢٠٢٠-٢٠٢١) القبول المسائي كلية التربية للعلوم الصرفة (ابن الهيثم)

القسماالسم الرباعيت
علوم الحياةسجاد رائد صبيح راضي186
علوم الحياةسجاد فاضل رحمت محمد187
علوم الكيمياءسجاد وليد سلمان جاسم188
علوم الرياضياتسجى سمير جاري شاطي189
علوم الحياةسجى سيف عادل خضير190
علوم الحاسوبسجى نعمان محمود عبود191
علوم الكيمياءسرمد جواد كاظم خلف192
علوم الكيمياءسرى رعد حمود نصار193
علوم الحاسوبسرى محمد اسكندر داغر194
علوم الكيمياءسعاد ضياء كاظم زباله195
علوم الكيمياءسعد مزهر مثقال عبد196
علوم الحياةسكينة صادق عبدالمطلب علي197
علوم الكيمياءسكينة عقيل محمد حمزة198
علوم الحياةسالمه مثنى محمود عبداللطيف199
علوم الفيزياءسماره فواز سعيد لباح200
علوم الحياةسؤدد مخلد اسماعيل عبدهللا201
علوم الرياضياتسيف حيدر جابر عبيد202
علوم الرياضياتشذى نجم عبدهللا رفيش203
علوم الحياةشروق رافع قاسم حسن204
علوم الفيزياءشمس احمد كريم رجب205
علوم الحياةشمس عطوان يونس عطوان206
علوم الكيمياءشهد شهاب احمد شكر207
علوم الفيزياءشهد عقيل عبدالستار مهدي208
علوم الحياةشهد مهند شالل صبري209
علوم الكيمياءشوقي جواد كاظم طالب210
علوم الحياةشيماء محسن علي عيال211
علوم الرياضياتشيماء محمد هادي فريح212
علوم الحياةصابرين يوسف سليمان دواس213
علوم الرياضياتصفا جاسم محمد قدوري214
علوم الحياةصفا عدنان جعيول برهان215
علوم الكيمياءصفا عماد فراس عطا216
علوم الفيزياءصفا محمد عبد المجيد رشيد217
علوم الكيمياءصفاء جابر دليمي دليفي218
علوم الحياةصفاء كاظم علي يوسف219
علوم الكيمياءصفيه بشير محمد مهدي220
علوم الكيمياءصفيه حامد احمد عليوي221
علوم الرياضياتصهيب جمعه مشعان عبد222
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العام الدراسي (٢٠٢٠-٢٠٢١) القبول المسائي كلية التربية للعلوم الصرفة (ابن الهيثم)

القسماالسم الرباعيت
علوم الفيزياءصهيب كامل علي مخلف223
علوم الحياةضحى كاظم قاسم ناصر224
علوم الحاسوبضحى نعمان محمود عبود225
علوم الفيزياءضياء عبد الستار احمد جدوع226
علوم الكيمياءطارق خالد جياد حمزة227
علوم الرياضياتطارق زياد سحاب خلف228
علوم الحاسوبطارق فؤاد صادق صدام229
علوم الحياةطه مطر نجم عبد هللا230
علوم الرياضياتطيبة حسين عبدالرضا والي231
علوم الرياضياتطيبه اياد عبدالجبار عبداللطيف232
علوم الحياةطيبه حسين علوي سبع233
علوم الحياةطيبه سالم نجم عبد هللا234
علوم الحاسوبطيبه ماجد جعفر ماجد235
علوم الكيمياءظافر احمد رشيد حمزة236
علوم الحاسوبظاهر ياسر حسين حميد237
علوم الفيزياءعادل نعمه محمد حافظ238
علوم الفيزياءعامر عنيد محمد جزاع239
علوم الحاسوبعائشه شيبان خزعل جاسم240
علوم الحياةعائشه علي صعب سلطان241
علوم الكيمياءعباس علي سلمان محمد242
علوم الكيمياءعباس فيصل رحم ثاني243
علوم الفيزياءعبد العال محمد احمد حميد عواد244
علوم الكيمياءعبد العزيز محمد احمد حمود245
علوم الفيزياءعبد هللا قاسم كاظم عليوي246
علوم الحاسوبعبد هللا ياسين طه علي247
علوم الكيمياءعبد الهادي عدنان زوبع خضر248
علوم الحياةعبد الهادي محمد عبدهللا سعود249
علوم الحياةعبدالرحمن اكرم محي سهيل250
علوم الكيمياءعبدالرحمن خالد نعمه حاتم251
علوم الرياضياتعبدالرحمن سلمان عبد احمد252
علوم الكيمياءعبدالرحمن عبد هللا عالوي خضير253
علوم الرياضياتعبدهللا بعبدالجبار جواد كاظم254
علوم الحاسوبعبدهللا حسن عباس سلمان255
علوم الرياضياتعبدهللا حسين علي جهاد256
علوم الرياضياتعبدهللا حميد عبدالكريم ذعار257
علوم الكيمياءعبد رياض عبد علوان258
علوم الرياضياتعبد عبدالرحمن حسين خوشيد259
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العام الدراسي (٢٠٢٠-٢٠٢١) القبول المسائي كلية التربية للعلوم الصرفة (ابن الهيثم)

القسماالسم الرباعيت
علوم الحياةعبير عدنان طالب نايف260
علوم الحياةعبير عالء صباح سليمان261
علوم الفيزياءعدنان هالل خوير عيدان262
علوم الرياضياتعصام أركان مصطفى عنتر263
علوم الحياةعصام شعالن يازع صليل264
علوم الفيزياءعطا هللا حسن ثامر مفضي265
علوم الرياضياتعقيل جبار ناصر محيسن266
علوم الحاسوبعال عبد الوهاب عيدان جابر267
علوم الكيمياءعال محمد عبد االمير محمد268
علوم الكيمياءعالء كامل علوان عباس269
علوم الكيمياءعلي احمد محمد عبدالحميد270
علوم الحياةعلي اياد جبار حاتم271
علوم الكيمياءعلي باسم حميد خضير272
علوم الرياضياتعلي حسن مايس فهد273
علوم الكيمياءعلي حسون دانه عبيس274
علوم الفيزياءعلي حميد حسن خلف275
علوم الرياضياتعلي حميد شغات علي276
علوم الحاسوبعلي حيدر شهيد لفته277
علوم الكيمياءعلي خليل خالد. علي خليل278
علوم الفيزياءعلي رسن زوير اهوين279
علوم الحياةعلي طالب حسين علي280
علوم الرياضياتعلي عباس حسين عبدهللا281
علوم الحياةعلي عماد كريم كامل282
علوم الفيزياءعلي عمار عبد ذباح283
علوم الحياةعلي محمد عصام عبداللطيف284
علوم الكيمياءعماد حسن سلمان جعفر285
علوم الحاسوبعمر محمد عبدالوهاب مهدي286
علوم الفيزياءعمر مهيمن محمد  يوسف287
علوم الحياةغدير جاسم فاضل عبد288
علوم الحاسوبغفران اكرم جمعه احمد289
علوم الرياضياتغفران سعد عبد خميس290
علوم الرياضياتغفران مؤيد عزيز توفيق291
علوم الحياةفاطمة احمد سحاب احمد292
علوم الكيمياءفاطمة حبيب غازي عباس293
علوم الحياةفاطمة حسنين عباس كاظم294
علوم الرياضياتفاطمة حميد مجيد حميد295
علوم الكيمياءفاطمة صباح نجم سلطان296
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العام الدراسي (٢٠٢٠-٢٠٢١) القبول المسائي كلية التربية للعلوم الصرفة (ابن الهيثم)

القسماالسم الرباعيت
علوم الحياةفاطمة عبدالرحيم كاظم يوسف297
علوم الكيمياءفاطمه الرزاق فاضل خميس298
علوم الحياةفاطمه حسن علي سيد299
علوم الكيمياءفاطمه صباح محمد ولي300
علوم الفيزياءفاطمه عدنان ريحان احمد301
علوم الفيزياءفرح عدنان ابراهيم عبد302
علوم الرياضياتفضل ثامر موحان جاسم303
علوم الفيزياءفهد سالم عيدان فيصل304
علوم الرياضياتفواد عبود خضير عباس305
علوم الحياةفيان سامي خضير عباس306
علوم الحياةقتيبة جمال علي مخلف307
علوم الرياضياتقتيبة قيس فاضل علي308
علوم الحياةقتيبه خالد خليل محمد309
علوم الرياضياتقيصر تحسين عالء شعبان310
علوم الفيزياءكاترين رافع عباس رجا311
علوم الرياضياتكاظم رمضان كاظم حبيب312
علوم الكيمياءكرار احمد صابر جبار313
علوم الحياةكرار كريم علي جاسم314
علوم الرياضياتكرار محمد كاظم محمد315
علوم الرياضياتكوثر فاخر شاكر عبد علي316
علوم الكيمياءكوثر وليد حميد شالل317
علوم الحاسوبلبنى هوبي عبدالرزاق فليح318
علوم الرياضياتلؤي ثامر صبحي سالم319
علوم الرياضياتليث عواد مهدي مطر320
علوم الفيزياءلينا علي محي الدين جواد321
علوم الحياةلينا لطيف جاسم محمد322
علوم الحياةمثنى ذياب محمد اسود323
علوم الحياةمجيد ياسر عطوان رفاس324
علوم الكيمياءمحمد احمد عزت موسى325
علوم الفيزياءمحمد بشير صالح مجيد326
علوم الفيزياءمحمد جاسم باصي علي327
علوم الفيزياءمحمد جاسم محمد صالج328
علوم الكيمياءمحمد حكيم دحام فرحان329
علوم الحياةمحمد حمد يوسف عبداللطيف330
علوم الفيزياءمحمد صالح جاسم محمد331
علوم الحياةمحمد عبدالر حمن احمد حسين332
علوم الرياضياتمحمد علي حسين عبد علي محمد حسن333
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العام الدراسي (٢٠٢٠-٢٠٢١) القبول المسائي كلية التربية للعلوم الصرفة (ابن الهيثم)

القسماالسم الرباعيت
علوم الفيزياءمحمد علي كريم سلمان عبد334
علوم الرياضياتمحمد علي محمد حسن335
علوم الحياةمحمد فراس عبدالحسين علي336
علوم الكيمياءمحمد قاسم محمد داخل337
علوم الحياةمحمد قاسم محمد راضي338
علوم الرياضياتمحمد كاطع خلف محارب339
علوم الفيزياءمحمد كريم عبيد وجعان340
علوم الكيمياءمحمد ماجد عبدالعزيز زوير341
علوم الكيمياءمحمد نيسان بديوي رشيد342
علوم الفيزياءمحمد وصفي عباس حميد343
علوم الكيمياءمحمدصادق جاسم محمد عيدي344
علوم الحياةمحمود حسين علي خلف345
علوم الرياضياتمراد عماد مرضي عبدالعزيز346
علوم الفيزياءمرتضى قاسم عبد فرحان347
علوم الحاسوبمروان ابراهيم وهيب خلف348
علوم الكيمياءمروان حاتم علي حسين349
علوم الرياضياتمروه عدنان كريم عبد350
علوم الرياضياتمريم  عبد الجليل غافل حسين351
علوم الرياضياتمريم احمد محمد علي مهدي352
علوم الفيزياءمريم بشار مجبل طه353
علوم الكيمياءمريم جاسم محمد عواد354
علوم الكيمياءمريم حكيم فاضل محسن355
علوم الحياةمريم خليل ابراهيم ناصر356
علوم الحياةمريم عبدالعالي صدام مغامس357
علوم الحياةمريم مهدي عبد االمير جعفر358
علوم الحياةمريم مهند كامل محمد359
علوم الرياضياتمريم هيثم سلمان حافظ360
علوم الكيمياءمصطفى احمد صبحي حميد361
علوم الرياضياتمصطفى جمال محمد عبد المجيد362
علوم الكيمياءمصطفى حسن سعيد عداي363
علوم الرياضياتمصطفى حسن علي خلف364
علوم الكيمياءمصطفى حميد زويد مرز365
علوم الكيمياءمصطفى حيدر عباس مجيد366
علوم الكيمياءمصطفى خالد ابراهيم احمد367
علوم الفيزياءمصطفى رزاق كريم فرحان368
علوم الكيمياءمصطفى رياض حمدان مخلف369
علوم الرياضياتمصطفى سعد هادي تركي370
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العام الدراسي (٢٠٢٠-٢٠٢١) القبول المسائي كلية التربية للعلوم الصرفة (ابن الهيثم)

القسماالسم الرباعيت
علوم الكيمياءمصطفى عباس حامد عبدالساده371
علوم الكيمياءمصطفى محمد جبار حمد372
علوم الحياةمصطفى محمود عبد الكاظم جباب373
علوم الرياضياتمصطفى نافع يونس عزيز374
علوم الكيمياءمصطفى هادي شحاذة دنبوس375
علوم الفيزياءمالك عماد حاتم نايف376
علوم الحياةمالك مهدي صالح عبدالسالم377
علوم الكيمياءمنار احمد خلف حمادي378
علوم الكيمياءمنار سلمان توفيق سلطان379
علوم الحياةمنار يحيى عويش محمد380
علوم الكيمياءمنار يونس خليل ابراهيم381
علوم الحياةمنتظر سامي هادي نايف382
علوم الكيمياءمنتظر صالح عبد خضير383
علوم الكيمياءموسى جاسم محمد عرج384
علوم الكيمياءمؤيد علي زويد خليف385
علوم الرياضياتميران عقيل عبد احيمد386
علوم الحياةميس حسين كامل عباس387
علوم الرياضياتميس غازي عبد اللطيف محمد388
علوم الحياةمينا عباس علوان امين389
علوم الحياةنبا عالء كريم حميد390
علوم الحياةنبا عماد وهاب احمد391
علوم الحياةنبأ رباح جعفر محمد392
علوم الفيزياءنبأ عدنان نعيم عباس393
علوم الكيمياءنجله معاد يونس محمد394
علوم الفيزياءنجم عبد علي شدهان ياسين395
علوم الفيزياءنذير سعدي فياض حسين396
علوم الحياةنمارق عالوي عبدالكاظم جبار397
علوم الفيزياءنهاد مجيد حمود علي398
علوم الكيمياءنور الهدى نجاح كاظم حميد399
علوم الحياةنور اياد عبد الجبار محمد400
علوم الرياضياتنور تحسين محسن عيدان401
علوم الكيمياءنور رافد عودة ياسين402
علوم الحياةنور سعد عبدهللا كاظم403
علوم الكيمياءنور صادق علي حيدر404
علوم الحياةنور صفوان جعفر صالح405
علوم الحياةنور ضياء محمد حسين406
علوم الحياةنور فراس فخر الدين محمد407
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العام الدراسي (٢٠٢٠-٢٠٢١) القبول المسائي كلية التربية للعلوم الصرفة (ابن الهيثم)

القسماالسم الرباعيت
علوم الرياضياتنور مثنى أحمد أسماعيل408
علوم الفيزياءنور هاني عبدالرحيم محمود409
علوم الحاسوبنوران نصير محمد عبداللطيف410
علوم الفيزياءنورة رعد عبد علي حميد411
علوم الحياةنيران عادل محمود برغش412
علوم الحياةهبه ناصر طارش عيفان413
علوم الكيمياءهدى رعد علي نايف414
علوم الحياةهدى علي بدر كريم415
علوم الرياضياتهشام سلملن حميد محمود416
علوم الرياضياتهمام عبد محمد محان417
علوم الكيمياءهمام ماجد عفتان ذياب418
علوم الكيمياءهمام محمد طة محمود419
علوم الكيمياءهمام ناظم سريح عيدان420
علوم الحياةهند ابراهيم حسين علي421
علوم الكيمياءهند احمد عز الدين كريم422
علوم الحياةهند صفاء ساعي سادر423
علوم الحياةورود صدام محمد رجا424
علوم الكيمياءياسر سعدي بدر خليل425
علوم الحياةياسر طه ياسين خضير426
علوم الحاسوبياسر محمود شهاب احمد427
علوم الحياةياسمين سرمد ياسين فرحان.428
علوم الحياةيقين عباس قاسم سلمان429
علوم الرياضياتيقين محمد هاشم يوسف430
علوم الحياةيوسف بشار ظافر جميل431
علوم الحياةيوسف رشيد مجيد رشيد432
علوم الكيمياءيوسف ستار ابراهيم علوان433
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