
 (5102/5102اسماء الطلبة المقبولين في الدراسة المسائية ضمن القناة العامة للعام الدراسي )

 المجموع الفرع الدراسي أسم الطالب  ت

 955 علمي احمد طه ياسين جواد 1

 955 علمي بتول رعد عبد الحسين بربوني 2

 935 علمي يحيى محمد عبد القادر ابراهيم 3

 905 علمي صالحاثير كوثر محمود  4

 909 علمي غفران محمد علي داود 5

 909 علمي نورس عبد الباقي عبد الواحد شهاب 6

 903 علمي تمارة قيس احمد محسن 7

 905 علمي حوراء سعد مهدي جاسم 8

 555 علمي سارة مجبل شاكر محمود 9

 555 علمي ارشد محمد شكر محمود 01

 550 علمي رنا علي حسين علي 00

 585 علمي ايالف عبد الرضا محمد سحاب 12

 588 علمي ايالف ماجد إلياس محمد 13

 583 علمي زهراء علي كاظم حسن 14

 585 علمي سلمان داود سلمان هظم 15

 584 علمي عبد الرحمن سعد هاشم حسين 16

 575 علمي عبد الملك احمد حسن علي 17

 578 علمي محمد كريم علي عبد 18

 579 علمي رافد محمد حسين شروق 11

 575 علمي شهد جعفر عبد االمير جعفر 22

 575 علمي زينب وليد جاسم محمد 21

 574 علمي ميثم جاسم حسن علي 22

 570 علمي محمد سهيل جميل ابراهيم 23

 570 علمي زياد ستار جبار حمودي 24

 555 علمي محمد شاكر حمودي علي 25

 558 علمي مروة ظاهر طالب علي 26

 558 علمي علي كهالن عبد سلطان 27

 558 علمي سالم حاتم عباس خزعل 28

 557 علمي ريام طالل خليل ابراهيم 21

 555 علمي شهاب احمد عليوي نحو 32

 559 علمي عبدالحميد تحسين قادر عرمان 31

 559 علمي غفران عاد علي حسين 32

 559 علمي محمد قاسم احمد نجم 33

 559 علمي حمد خلف ضاحي محمد 34

 559 علمي سحر عماد عدوان حمود 35

 595 علمي زياد طارق خليل ابراهيم 36

 595 علمي ايالف حسن عبد هللا محمد 37

 595 علمي هبه ستار عواد كاظم 38

 598 علمي محمد جاسم حسن علي 31

 598 علمي ختام عبد الكريم حسين حمد 42



 598 علمي زينة محمود حسن محمد 41

 595 علمي عباس عامر علي عباس 42

 599 علمي ايالف مجيد كاظم خلف 43

 599 علمي ابراهيم مشرع ابراهيم زيدان 44

 595 علمي عماد صفاء توفيق حسين 45

 593 علمي محمد عدي كامل محمود 46

 593 علمي عباس علي عباس كرمش 47

 595 علمي آيات صفاء مهدي جاسم 48

 590 علمي غني احمد جاسمضيف  41

 555 علمي اية جاسم حمد نجم 52

 555 علمي ابراهيم ناجي حسن رشيد 51

 558 علمي سمية علي حسين نصيف 52

 558 علمي انوار غازي ستار عبد علي 53

 557 علمي عز العرب ابراهيم نايف حمد 54

 557 علمي طارق داود حسن خلف 55

 559 علمي فيصل ابراهيم حسوني دلي 56

 555 علمي طه ثاير ولي ياس 57

 555 علمي ابراهيم محمد ابراهيم احمد 58

 553 علمي اثير موسى منصور مبارك 51

 555 علمي احمد رشيد سلمان حسين 62

 555 علمي آيات علي حسن كاظم 61

 554 علمي قصي علي عطية حسين 62

 554 علمي محمد علي حسين ابراهيم 63

 550 علمي عباس ستار مهدي آيات 64

 550 علمي علي عمران موسى حسن 65

 535 علمي نذير بشير ابراهيم اسماعيل 66

 535 علمي دعاء مهند حسين علي 67

 535 علمي آيات عماد عيدان ولي 68

 535 علمي فرقد عبد االمير عباس عبد 61

 535 علمي شهد صالح محمود شهاب 72

 538 علمي حيدر رشيد محمد ظاهر 71

 538 علمي ورقاء صفاء مهدي جاسم 72

 537 علمي ياسين عبد الستار علي ياسين 73

 537 علمي هبة جمال اسماعيل بيات 74

 537 علمي اية عبدالرزاق عبدهللا عبدالكريم 75

 537 علمي محمد نهاد رندل تايه 76

 535 علمي علي محمود فياض عذب 77

 535 علمي سجى حكمت بدر مجيد 78

 535 علمي شيماء حامد عبد الرحيم عباس 71

 539 علمي تبارك عبد الرحيم ظاهر ناصر 82

 539 علمي اماني راسم محمد خلف 81

 535 علمي هدير نهاد طه عزيز 82

 535 علمي نور شاكر كشكول نصيف 83



 535 علمي هيثم عواد عباس فرج 84

 533 علمي حنين عبد االمير يوسف خلف 85

 533 علمي مصطفى وليد حسن علوان 86

 533 علمي مصطفى خالد عزيز عباس 87

 535 علمي نور علي خضير حسن 88

 535 علمي عبد الرحمن عبد العزيز كريم صالح 81

 535 علمي سجى حافظ عزيز خميس 12

 534 علمي عقيل احمد محمود سلمان 11

 530 علمي لقاء سلمان حسين علي 12

 530 علمي علي غزالاسامة حسين  13

 530 علمي مهند كريم احمد حمزة 14

 530 علمي احمد ليث فتاح محمود 15

 530 علمي مصطفى سامي محسن يعكوب 16

 555 علمي اشرف اسماعيل خليل حسين 17

 555 علمي ريام طارق لفته عبد هللا 18

 558 علمي بالل وليد سلمان محمود 11

 558 علمي عبد العليم حميد مجيد مصطفى 122

 557 علمي هبة زكي رشيد عليوي 121

 557 علمي محمد رحيم محمد محمود 122

 557 علمي امواج عبد الكريم محمد جاسم 123

 555 علمي محمد نزهان حسين فليح 124

 559 علمي غادة محمد مجيد حميد 125

 559 علمي فراس شالل علي سعيد 126

 559 علمي محمد جلو احمد عامر 127

 555 علمي علي محمد سلمان شاهين 128

 555 علمي مروة فيصل عدنان مهدي 121

 555 علمي رسل خالد يوسف محمود 112

 555 علمي حيدر محمد علي حسين 111

 555 علمي سارة صالح خضير رميض 112

 555 علمي حيدر عبد االمير محمود كون 113

 553 علمي محمد اسماء عبد المنعم جاسم 114

 553 علمي علي سالم حميد مطرود 115

 555 علمي مروان حاتم مجيد رشيد 116

 555 علمي مهند ريحان سالم دواش 117

 555 علمي نور عامر محمود علي 118

 550 علمي عبدالقادر ياس كاظم عبد هللا 111

 550 علمي زكريا يحيى عبد الوهاب محمد 122

 545 علمي الجبار عبد هللا ضحى ياسر عبد 121

 545 علمي عثمان حسين سالم محمد 122

 548 علمي السجاد مال هللا حسن خلف 123

 548 علمي مصطفى وليد غانم حمد 124

 548 علمي نبأمحمد صالح علي 125

 547 علمي نازك عدنان سعد هللا درويش 126



 547 علمي مقداد ماجد علي حسين 127

 545 علمي كاظم علوانعقيل مسلم  128

 545 علمي عمر زهير ابراهيم زبالة 121

 545 علمي علي حسن هادي عباس 132

 549 علمي تغريد نوفل محمود عيدان 131

 549 علمي نور الهدى ابراهيم حابس هاشم 132

 545 علمي كاظم حسين هادي نصار 133

 545 علمي اسماء حقي اسماعيل محمود 134

 545 علمي حسين سلمانمرتضى احمد  135

 543 علمي وليد جمهور محمد فاضل 136

 543 علمي ديانا ابراهيم محمد محمد امين 137

 543 علمي حسن علوان حسين حميد 138

 545 علمي الهام حافظ محمود محمد 131

 545 علمي علي عبد عيد حسين 142

 545 علمي زياد خليفة شكير محمود 141

 544 علمي خليل عبد الستار مجيد نبأ 142

 544 علمي شامل سمير شامل كامل 143

 544 علمي سهى علي نصيف عباس 144

 540 علمي مريم علي هاشم محمود 145

 540 علمي رفل محمد سعود ذياب 146

 505 علمي عمر رفعت فاضل ابراهيم 147

 505 علمي مصطفى عبد الواحد عطية حسيب 148

 505 علمي محمد تركي مطلك صفاء الدين 141

 507 علمي ايمان سعدون عباس رشيد 152

 507 علمي سوالف كريم عناد عطية 151

 507 علمي ابراهيم احمد دايح حسن 152

 505 علمي سالي جليل وادي حمود 153

 505 علمي عطية مطلب منصور مجيد 154

 505 علمي باسم كريم خلف حمد 155

 505 علمي حيدر ظافر فليح علي 156

 


