
2022-2021اسماء المرحلة االولى فً لسم تمنٌات ادارة المواد للعام الدراسً 
المالحظاتاسم الطالبت
ابتهال عبد االمٌر زامل1

اثمار احمد عبد زٌد2

احمد جمٌل مطرود جبر3

احمد فالح حمزة عباس4

احمد ماجد فاهم عبد5

التدار هٌمن عبد علً حسن6

االء دمحم كرٌم حسٌن7

امٌر صالح حسن حمود8

امٌر علً كاظم عبد الحسٌن9

امٌر محسن حنوف خضر 10

امٌن اسعد راضً عطٌة 11

اٌات اٌاد فهد عباس12

اٌة فؤاد حسون عبد هللا13

باسم كرٌم فرحان كنٌهر14

بتول حمزة عناد جابر 15

بتول كاظم عبد 16

براء عبد االمٌر اسٌود17

بشرى عماد كرٌم عبد عون18

بنٌن حازم كتاب عالوي 19

بنٌن خالد طالب جساب20

بنٌن عطا علً حمود 22

بنٌن عظٌم حاتم فٌصل 21

بنٌن كرٌم كاطع علً 23

تبارن علً حمٌد عباس24

تبارن كاظم حسن25

تحسٌن عمران شباط حرون26

تمى هاشم رحمن عباس27

جاسم حمد جاسم حمد 28

جنان حمٌد مخٌف ٌونس29

حسن سهل نجم عبد هللا30

حسن عاكف صوٌح كاظم 31

حسن عبد الرضا كاظم فزع32

حسن محٌسن رحمن طاهر33

حسٌن رٌاض زامل34

حسٌن عبد الحسن علً دمحم 35

حسٌن عبد الحسٌن مداول36

حسٌن علً سعار مجول37

حسٌن علً سعد صكبان 38

حسٌن نصر كاظم39

حمزه ابوخضٌره جبٌر جالب40

حمٌد مجٌد حمٌد مجٌد41

حنٌن حاكم ٌاسر هادي42

حنٌن عبد الحسٌن مدلول حسن43

حوراء جابر عبد الحسٌن44



حوراء عامر حبٌب عبد45

حوراء كاظم جونً كظوم46

حٌدر علً كاظم مهدي47

حٌدر مٌري شٌاع شناوة 48

خدٌجة جودة جعاز سلمان49

رباب جابر محسن50

رسل دمحم خماط51

رلٌة جودي عبد الكاظم دمحم52

رلٌة حسن علً فاضل53

رلٌة علً دمحم كاظم 54

رلٌة منصور كاطع عبد55

رٌمان عاٌد جواد كاظم56

زمن اٌاد جبٌر عبد عل57ً

زهراء جفات جٌاد 58

زهراء حٌدر كاظم 59

زهراء رسول حسن حمود60

زهراء فالح شرٌف جبر61

زٌن العابدٌن كامل عنون62

زٌنب ابراهٌم هادي علً 63

زٌنب حسٌن حسن زغٌر64

زٌنب حسٌن شاكر فرج65

زٌنب سلمان حمزة عودة66

زٌنب صادق جبار ناصر67

زٌنب فاضل محسن كاظم68

زٌنب وسام نعٌم طالب69

سارة رزاق عبد 70

سجاد جاسم دمحم عكاش71

سجاد سالم عبد االمٌر عبد عل72ً

الغاء قبول ورجع لدراسةسجاد عمٌل حمزة حٌوان 73

سجاد علً هاشم داخل74

سجاد فٌصل راضً عبد 75

سجى شاكر ولٌد ٌوسف76

سلوى حازم حسٌن ضاٌع 77

سٌف حسٌن جساب عبود78

سٌف سامً عبد علً عباس 79

سٌف دمحم حسٌن جعفر 80

شفاء محً ضاري حسن81

شهالء راشد عنون مهنا82

صادق رافد ناظم كاظم 83

صفا علً دمحم مهدي84

صالح حسن جامل شلب85

صالح حسن حسٌن حمزة 86

الغاء قبول ورجع لدراسةضاري ناظم ابلٌش سبهان 87

ضحى فائك علٌوي شاط88ً

طلبة ظاهر عطٌة 89

طٌبة حمزة عبد هللا جبر90



ظاهر جبار صالل حمود91

عباس راتب فاضل92

عباس رزاق عبد مشٌر93

عباس صالح مندٌل علوان94

عبٌر حسونً ناجً جواد 95

عمٌل ضٌاء نوٌر صكبان96

علً حسن شهٌد خماط97

علً رحٌم ممطار صراخ 98

علً طالل نجم جدوع99

علً عدنان تركً 100

علً دمحم عبد الحمزة نوح101

علً محمود عبد مزعل102

علً ناٌف طعمة103

غٌث ماجد نعمة حنتوش104

فاطمة حسونً ناجً جواد105

فاطمة شاكر عبد لفتة106

فاطمة عدنان لفتة107

فاطمة كرٌم عزٌز مح108ً

فاطمة دمحم حسن كاظم 109

كرار حسٌن علً شعالن 110

كرار صفاء داخل مك111ً

لٌث حسٌن ناشً جاسم112

ماجد سلمان حسٌن جاسم113

ماجدة سامً غانم بحلون114

دمحم البالر احمد محرج عبادي115

دمحم جاسم دمحم الٌذ116

دمحم حسن جواد شنوت117

دمحم حٌدر حسن هادي118

دمحم رائد كاظم حسن119

دمحم رضً عٌدان وادي120

دمحم شخٌر عباس متعب 121

دمحم عادل دمحم ابو هٌنه122

دمحم علً حسٌن حسن123

دمحم فالح حمزة عباس124

دمحم محً حسٌن سلمان 125

دمحم منذر كوٌر كاظم126

دمحم مورٌس عبد الهادي 127

دمحم هادي عناد 128

مرتضى لاسم محسن129

مرتضى دمحم ماجد عبد130

مسلم ناصر حسٌن حسون131

مصطفى رٌاض مراد مران132

تأجيل لتسجيله متأخرمصطفى عمٌل سرحان دمحم 133

منى عذاب نعٌم مظلوم134

مؤمل علً صالح عبد العباس 135

مٌر بلودان مٌر ابو زركه136



مٌس الرٌم باسم فاخر137

نادٌة فشالن صافً مهٌدي138

نبأ مٌثاق كاظم جبار139

نرجس حامد هادي140

نرجس صفاء عبد الحسٌن موسى141

نور الهدى خالد عبٌد 142

نور حمود شنشول دكمان143

نور مهدي محسن حسن144

نورة احمد مرزة حمزة145

نورة جاسم دمحم عبد146

هبة مجدي صبٌح147

هبة دمحم عبد كسار148

هدٌر دمحم ناصر حسون149

وائل كتاب حسن دمحم150

ودٌان غازي عبد الحسٌن 151


