
الدورالتقديراسم الخري    جت

االولجيد جداضىح خالد محمد باقر محمد رؤوف1

ن مهدي مظلوم حمزه2 االولجيد جداياسمي 

االولجيد جداعبد العزيز اسامه نزار خضي 3

االولجيد جداحوراء حكمت شاكر وادي4

 صالح مهدي خضي 5
االولجيد جدامصطفن

ي6
االولجيد جدالىم فاضل سيد صىحن

االولجيد جدانور صالح جسام ظاهر7

االولجيد جداامنه خليل ابراهيم حمودي8

االولجيد جداهمام حسن عبد علي محمد9

االولجيد جداهدى سالم محمد جاسم10

االولجيد جدازهراء عقيل محمد رضا11

االولجيدعبد هللا ضياء عبد الرحمن محمود12

ن13 االولجيدعلي عبد الرزاق جبار حسي 

 عبد علي14
ن االولجيدايالف ضياء عبد الحسي 

 عبد الستار خضي  حسن15
االولجيدمصطفن

االولجيدسالي عباس جابر طاهر16

ن17 ن جاسم حسي  االولجيدفاطمه حسي 

االولجيدزهراء قصي مهدي عباس18

االولجيدساره رسمد ليث جعفر19

االولجيدعباس عبد داود سلومي20

االولجيدزمن احمد حميد محمد21

االولجيدسىحى حازم شاكر احمد22

االولجيدمروه عيىس جالل عيىس23

االولجيدايه صباح حمادي شهاب24

االولجيداحمد عباس جاسم لفته25

ن26 االولجيدهبه محمد علي امي 

االولجيدنوره نزار موكد ادري    ع27

االولجيدريا جعفر عبد الرزاق خليل28

ن29 االولجيدزينب صالح جاسم حسي 

االولجيدرنا امي  محمد علوان30

ن بدر حمزه محمد31 االولجيدحني 

ن32 االولجيدحوراء خضن عبد هللا ياسي 

االولجيدعمر عماد عبد العزيز خضن33

االولجيدثوبان احمد سلوم عبد34

االولجيدنور ابراهيم نجم جواد35

ن36 االولجيدعبد هللا يونس ابراهيم حسي 
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الدورالتقديراسم الخري    جت

االولجيدمحمد عباس حسن فرج37

االولجيدجنه حميد ابراهيم محمد38

ي39 االولجيداسامه هيثم شياع ناجى

ي كريم40
االولجيدشهد كريم راضن

االولجيدهند هيثم زوين محيسن41

االولجيدحميد حسن حميد نجم42

االولجيدرامي فرحان حمد محل43

ن عبود44 االولجيدامي  عبد الرضا عبد الحسي 

االولجيدرواء هادي بجاي عاضي45

االولجيدوالء عبد الجبار مجيد محمد46

االولجيدمصطفن عبد الجليل جوزي خليفه47

االولجيداحمد خالد فاضل عبد الفتاح48

االولجيدنماء سعد علي خضي 49

االولجيدوجدان محمد خميس احمد50

ن خضي  لطيف51  ياسي 
االولجيدمصطفن

االولجيدزين العابدين ذو الفقار داود سلمان52

االولمتوسطيوسف حيدر عبد الغفار علي53

االولمتوسطبتول فراس عامر عبد الرزاق54

االولمتوسطايه رعد سكران نجم55

االولمتوسطرفل عالوي عوده لفته56

ي57
االولمتوسطامجد ليث عبد الحميد عبد الغنن

االولمتوسطعمر قيس سالم صالح58

االولمتوسطجروح شامل محمود سلمان59

ن60  علي امي 
ن االولمتوسطنور حسي 

االولمتوسطالحارث عماد الدين نارص سعد61

 علي62
ن االولمتوسطهبه محمود حسي 

االولمتوسططيبه عماد علي حمود63

ن فليح64 االولمتوسطشهد علي حسي 

ن منذر محمد حسن عباس65 االولمتوسطحسي 

ن جابر66 االولمتوسطنور صفاء حسي 

االولمتوسطمروان ثامر عواد احمد67

االولمتوسطبالل محمود متعب حسون68

االولمتوسطمصطفن عبد الكريم عبد المجيد محمود69

االولمتوسطاحمد علي هادي مشهول70

االولمتوسطعبد الحميد سعد عبد الستار عبد هللا71

ي حمد72
 
االولمتوسطمحمد عبد اللطيف رزوف

ن73  علي حسي 
ن االولمتوسطعذراء حسي 

االولمتوسطعمر علي طاهر هاشم74

االولمتوسطعلي خليفه علي بدن75

االولمتوسطهبه صالح حسن طه76

االولمتوسطزيد وسام اليكس ادور77

االولمتوسطيوسف صباح نور الدين رضا78

ي79
االولمتوسطعثمان احمد عوده راضن

االولمتوسطمريم سعد سلمان عذاب80

االولمتوسطسيف ثائر كريم جليل81



الدورالتقديراسم الخري    جت

االولمتوسطعباس كريم جار هللا نايف82

ن رحيم83 االولمتوسطحسن علي حسي 

االولمتوسطعبد الرزاق عباس يونس فرحان84

االولمتوسطساره عيىس عبد الخضن سحيب85

االولمتوسطرنده احمد زيدان خلف86

ن سعود ديوان87 االولمتوسطاحمد حسي 

االولمتوسطنور مهند عبد الوهاب عبد المجيد88

االولمتوسطجعفر باقر صادق جواد89

االولمتوسطشهد ثامر سالم عيدان 90

ي91  فاضل كامل محن 
االولمتوسطمصطفن

االولمتوسطصفا مهدي صالح فرج92

االولمتوسطخطاب حسن هادي فاضل93

ن عبد الباسط ابراهيم عبد الوهاب94 االولمتوسطحني 

ن95 ي ضياء حسي 
 
االولمتوسطزهراء ارزوف

االولمتوسطاحمد صباح داود عباس96

االولمتوسطمصطفن حميد رشيد سلمان97

االولمتوسطعبد هللا سامي ستوري غفوري98

االولمتوسطعبد الرحمن عماد محمد علي99

االولمتوسطليث حيدر داود سلمان100

االولمتوسطعمر باسل خليل مردان101

االولمتوسطيوسف خضن عيىس درويش102

االولمتوسطسجا صالح حسن خليفه103

االولمتوسطيوسف عبد الرحمن احمد علي104

االولمتوسططارق فالح حسن محمود105

االولمتوسطسيف شاكر حماد عبد106

االولمتوسطيوسف شعالن صيى حمد107

ي رؤوف108
االولمتوسطمريم اسامه لطفن

ن صادق جعفر109 االولمتوسطعبد هللا حسي 

ن110 االولمتوسطرضا محمود يارس حسي 

االولمتوسطحنان جاسم محمد عبود111

االولمتوسططياب هادي كوكز حسون112

االولمتوسطمحمد نواف تركي محمد113

االولمتوسطحمزه ثامر نارص حسن114

االولمتوسطابراهيم جعفر صادق جاسم115

االولمتوسطرشا رياض حميد محمود116

 علي ابراهيم نصيف117
ن االولمتوسطحسي 

االولمتوسطمهند فارس اسماعيل جمعه118

االولمتوسطايهاب طالب علي حسن119

االولمتوسطذكرى حسن هادي حيدر120

االولمتوسطكرار حيدر محمد نعمه121

االولمتوسطمحمد رباح علي ويس122

االولمتوسطمياده علي عادل عذاب123

االولمتوسطعمر طالل علي ابراهيم124

االولمتوسطسما سامر عصمت زينل125

االولمتوسطمريم باسم عباس سلطان126



الدورالتقديراسم الخري    جت

ن عليوي127 االولمتوسطايه علي حسي 

االولمتوسطالمثنن عبد الخالق يونس فرحان128

االولمتوسطعبد الكريم محمد عبد عزيز129

االولمتوسطوئام يحن  رحيمه لفته130

ن حياوي عبد131  حسي 
االولمتوسطمصطفن

االولمتوسطحمزه حسن فؤاد منعم132

االولمتوسطعبد هللا حيدر عبد علي محري133

ي علي134
ن
االولمتوسطمحمد حبيب عوف

 علي غازي حميد135
االولمتوسطمصطفن

االولمتوسطزينب ياس اكرم احمد136

 علي موحان فرحان137
ن االولمتوسطحسي 

االولمتوسطحسام حسن عبيد ماكر138

االولمتوسطعذراء حيدر ابراهيم حسن139

االولمتوسطمحمد باقر حسن خلف عواد140

االولمتوسطخطاب عمار محمد حميد141

االولمتوسطانمار جبار شهاب عليوي142

االولمتوسطمحمد قاسم عبد االمي  عبد الساده143

االولمتوسطمحمد حامد محمد عبد144

االولمتوسطايه شاكر فالح مطلق145

146
االولمتوسطسيف سعد عبد علي مصطفن

االولمتوسطعمر محمد يحن  عبد الجليل147

االولمتوسطمخلد حسن عبد هللا خلف148

االولمتوسطرفل هيثم عباس سعيد149

االولمتوسطاحمد جواد كاظم عثيج150

ن عبد هللا كاظم151 االولمتوسططالل حسي 

االولمتوسطاحمد فياض محمد رخت152

ي153 االولمتوسطمحمد ليث شاكر ناجى

ن عبد الرضا154 يمتوسطهبه حاتم حسي 
ن
الثان

االولمقبولمصطفن ناظم صبىحي توفيق155

االولمقبولمصطفن منذر عدنان كرماش156

يمقبولحيدر يوسف زيدان احمد157
ن
الثان

االولمقبولعباس سعدون عليوي الحسن الشطاوي158



الدورالتقديراسم الخري    جت

االولممتازاياد عبد القهار عبد السالم راهي1

االولجيد جداحيدر سالم عبد االمير مايح2

ق رغيد وهيب حمد3 االولجيد جدااستير

االولجيد جدارنا محمد جاسم خليف4

االولجيد جداافراح اسحاق شمينا يوسف5

االولجيد جدااالء ولي عبد مسلم6

االولجيد جداعلي احمد رسحان احمد7

االولجيد جداهبه عبد المحسن داود سلمان8

االولجيد جداعلي حازم سالم خلف9

االولجيداروى داود حسن علي10

ن سليم حنون حمود11 االولجيدحسير

االولجيدارساء علي كاظم جواد12

ن13 ن مصطفن ياسير االولجيدنور حسير

االولجيدغسق ياس خضير طه14

االولجيدهمام فيصل حميد يحير15

ن صالح محمود شهاب16 االولجيدحنير

االولجيدهانا زهير عبد الجبار علي17

االولجيدرحمه رعد خضير محمد18

ن سعد يارس عبد هللا19 االولجيدحسير

االولجيدمرسه عبد السالم عطيه عبد السالم20

االولجيدعلي حميد هامل علوان21

ن22 االولجيدايات خضن عبد هللا ياسير

االولجيدساره حميد شكر مير علي23

االولجيدريتا موفق بطرس عبد االحد24

ن علي مالك منشد25 االولمتوسطحنير

االولمتوسطعقيل رضا سعيد علي26

ن قاسم محمد عسكر27 االولمتوسطحسير

االولمتوسطمصطفن ثامر حامد عبد الكاظم28

ن علي محمود29 االولمتوسطهاجر حسير

االولمتوسطعلي شاكر بكر كريم30

االولمتوسطعمار حسيب جهاد عباس المختار31

االولمتوسطمهدي صالح كريم علي32

االولمتوسطصابرين شاكر عبد الوهاب محمد33

االولمتوسطفاطمه شاكر جابر طاهر34

االولمتوسطميس جاسم محمد خلف35

االولمتوسطعبد العزيز خالد عبد هللا طه36

:الدور االول: رقم االمر االداري الجامعي 

ي: رقم االمر االداري الجامعي 
ن

:الدور الثان

 للدراسة المسائية
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الدورالتقديراسم الخري    جت

االولمتوسطعلي سليم عبد عون عبد الساده37

االولمتوسطابراهيم عبد الجبار سالم كزار38

االولمتوسطعمر اثير نجم هراطه39

االولمتوسطابراهيم مصطفن ابراهيم مشهد40


