
قسم تقنيات ادارة مواد 

 الطلبة االوائل في قسم تقنيادت ادارة المواد لخمس سنوات 

2017-2016الطلبة االوائل للعام الدراسي 

المعدل العاماسم الطالبت

89.366غيداء رياض مطر جواد1

85.373ضحى مسلم وناس عبادي2

80.933بنين محمد عبد زيد عواد عمران3

80.600ورود حسين حمزة جالب4

80.046حنين علي عبد شاهر5

79.993فاطمة حسين نشاد عناد6

77.053سندس مشكور حسين جابر7

76.466بان هادي خضير عباس8

74.580حنين اسعد عريبي غالي9

74.333محمد علي عريبي جابر10

74.100احمد رزق زعالن موسى11

73.366صابرين عقيل ساجت رشيد12

72.866غفران دوهان صالح مهدي13

72.413فاطمة عبد هللا سالم مخيف14

72.106حسين كريم جايش نصيف15

72.046كفاء ذياب سلمان رهيف16

قسم تقنيات ادارة مواد 

 الطلبة االوائل في قسم تقنيادت ادارة المواد لخمس سنوات 

2018-2017الطلبة االوائل للعام الدراسي 

المعدل العاماسم الطالبت

94.703عبد هللا عظيم ابو سودة دليم 1

83.968رغد كريم حسين شراد حميدي2

81.097نور ثائر ترف سلمان 3

80.903هاشم صالح نعمة عودة4

80.625ماجدة فؤاد صالح مهدي 5

79.871عباس فارس كامل صالح 6

79.645امجد صباح عودة عفن 7

79.400طيف ثائر فاضل خزعل8

78.587سليل قصي عبد الرزاق سلمان9

77.929زين العابدين حسين علي10

77.251مصطفى عبد  سوادي حمزة 11

76.419غيث كاظم عبد شعالن12

74.870فاطمة نجم عبد جودي13

74.516حسين علي حسين عاجل 14



قسم تقنيات ادارة مواد 

 الطلبة االوائل في قسم تقنيادت ادارة المواد لخمس سنوات 

2019-2018الطلبة االوائل للعام الدراسي 

المعدل العاماسم الطالبت

89.245زهرة ميثم رزاق خلف1

84.045زهراء حسين طالب زواد2

79.864ايات كامل عبد الحسين مزعل3

75.948جعفر سرهيد حريجة روضان4

75.598امل ستار حسن طرفة5

74.696لمياء عباس كامل كريدي6

74.226داليا صالح هادي حاجم7

72.613مريم ناجي حنش عيساوي8

72.239غدير يوسف بنيان جودة9

71.832احمد تحسين شاكر فيصل10

70.400زهراء قاسم غضبان علي11

70.206كوثر ناصر عبد الجاسم سياب12

69.755حسين باسم فنوخ كركور13

قسم تقنيات ادارة مواد 

 الطلبة االوائل في قسم تقنيادت ادارة المواد لخمس سنوات 

2020-2019الطلبة االوائل للعام الدراسي 

المعدل العاماسم الطالبت

91.342رانيا خالد ميري مزهر1

89.587ريام مهدي زبون عوفان2

85.374عالء حسين علي حمزة3

85احمد كاظم ساجت عباس4

84.961غفران وليد جميل موسى5

84.935جعفر علي عبد هللا جاسم6

84.322اسراء كاظم عبد السادة7

82.69تمارة عبد الحسين ارهيف جاسم8

82.535امنة ناصر فارس عدام9

82.4افراح محمد كدر شليش10

81.677نور ه حاتم عبد العظيم جبار11

81.484رقية ياس صبري عبود12

80.981حسين عبد االمير كاظم موحن13

80.787حسين فالح حسن سدخان14

80.213هبة علي ناصر حسين15

80.11محمد جاسم عليوي جاسم16

79.78نبأ عالء هادي عبود17

79.697عبد العظيم طه جبار عبدهللا18

79.219  محمد ضاحي مشيد عبود19



قسم تقنيات ادارة مواد 

 الطلبة االوائل في قسم تقنيادت ادارة المواد لخمس سنوات 

2021-2020الطلبة االوائل للعام الدراسي 

المعدل العاماسم الطالبت

87.42هناء حمزه هويدي كاظم1

85.194غفران عواد يوسف عبد2

84.639براء رائد جاسم عذاب3

83.375بتول حسين قاسم سالم4

82.142زهراء حسون حبيبني  سوادي5

81.632اسيل رحيم عذاب جياد6

81.238مصطفى رائد جاسم عذاب7

80.729هدى حسنين محمد عباس8

80.496حيدر علي حسين محمد9

80.432ايات مثنى عبد الكاظم عبد10

80.361وسام عقيل شمران عوده11

80.342بنين حيدر حبيب ربيع12

80.277نسرين سعد زواد ذباح13

80.258خمائل عبد عبداالمير محمد14

80.155لمى فاضل عاجل جبار15

79.471سجاد علي غالب جادر16

79.413رواء كريم يونس كريم17

79.297عقيل مصطفى عبد حسون18

79.194عالء فضل جدعان كزار19

79.084حسن عبدالحسن نهير طالع20





 


