
 

     
اسماء الطلبة المقبولٌن فً الدراسة المسائٌة للعام 

 8102-8102الدراسً 
 المجموع اسم الطالب ت

 314 انوار عامر غلٌم خلٌل  0

 312 احمد عماد جلوب  8

مرٌم راغب عبد الرحمن عبد  4
 العزٌز 

314 

 302 علً حسٌن محمد اسماعٌل  3

 308 مصطفى محمد جراد محمد  5

 302 حر خالد حسٌن حسن  4

 308 هٌثم احمد ابراهٌم عجٌل  7

 312 رانٌا جلٌل علوان حسٌن  2

 304 مصطفى زٌدان خلٌفة حمادي  2

 307 رغد مزاحم عطٌة حمود 01

 302 فاطمة محمد رمضان محمد  00

 302 احمد طارق اسماعٌل حدٌد 08

 313 مدٌن احمد عبدهللا محمد  04

 304 ضحى زٌد مصطاف علً  03

 301 صهٌب جالل عبد اللطٌف سعود  05

 307 سلمان ٌوسف مهدي سلمان  04

 304 امٌر ماهر ٌاسٌن عباس  07

 314 زٌنب حسٌن هادي حمود  02

 300 رسل جاسم محمد اسماعٌل  02

 305 بتول امٌر خدا داد خان 81

 303 خدٌجة فرحان بطوش  80

 312 عباس جاسم عباس محمد  88



 300 مصطفى وائل عبد اللطٌف جاسم 84

 312 حسٌن علً ابراهٌم عبد الحمزة 83

 304 تبارك رعد علً حسن 85

 314 بهاء فالح مهدي صالح  84

 314 رائد خلف عواد  87

 308 احمد رحمن عبد المنعم جاسم  82

 304 اسماء مجول حمد حسٌن  82

 303 عبدهللا معن محمد صالح  41

 301 ٌقٌن جلٌل وداي حمود 40

 343 شهد جواد حسٌن جاسم  48

 344 رسل عماد عٌدان ولً  44

 302 ضحى غاٌب محمد منصور 43

 305 افراح طه خضٌر عباس  45

 302 ٌاسٌن عطا ٌاسٌن عباس  44

 317 سرور خلٌل ابراهٌم زٌدان  47

 312 حسن باسم عبد الرضا عبد هللا  42

 314 محً الدٌن خضٌر مصطفى سالم  42

 317 حسام هٌالن مطشر نجم  31

 345 عال كاظم ٌوسف مهدي  30

 427 رشا منعم فاضل مصلح  38

 385 علً عامر علً ولً  34

 302 هدٌل هادي سلومً داود 33

 312 هدى شحاذى عبد هللا حبش 35

 303 خدٌجه فرحان بطوش شخٌر 34

 388 احمد اسماعٌل حسٌن محمود 37

 312 زٌنب محمود حسن خٌون  32

 387 حسام محمد احمد دٌمً 32



 313  مدٌن احمد عبدهللا محمد 51

 343 آٌة رائد خالد احمد 50
 


