
 الدراسة الصباحٌة 0202/0200اسماء الطلبة المتمدمٌن للكلٌة للعام الدراسً 

 

 المجموعة االولىالوجبة االولى 

 المالحظات المعدل الفرع االسم ت

   االدبً دهام سمر شاكر محمود  .2

   االدبً لدوري اساور خالد عاٌد  .0

   مهنً عبود اٌناس هٌثم مرشد  .3

   مهنً توفٌكرغد حمد كامل   .4

   مهنً نامس استبرق شالل خلف  .5

   ادبً مدب هدٌل حسٌن مزهر  .6

   ادبً  عبد الكرٌم احمد سلسبٌل جعفر  .7

   ادبً جمعة خضر عهد صدام  .8

   ادبً توفٌك  زٌنب عناٌت نامك  .9

   ادبً ٌاسٌن سالم وسن غازي  .22

   مهنً فاضل هدى نذٌر غٌدان  .22

   مهنً طلب لٌنا زٌاد لحطان  .20

   مهنً عبد السالم  فؤادة فؤاد احمد  .23

   ادبً عطٌة االء احمد ذٌاب  .24

   ادبً عوٌد سوزان حردان محمود  .25

   ادبً داود دٌنا سداد سلمان  .26

   مهنً حسٌن شذى حافظ صالح  .27

   ادبً معروف شهد ردام احمد  .28

29.      

02.      
 

 

 

 

 



 الدراسة الصباحٌة 0202/0200اسماء الطلبة المتمدمٌن للكلٌة للعام الدراسً 

 

 الوجبة االولى المجموعة الثانٌة

 

  

 

 

 المالحظات المعدل الفرع االسم ت

   علمً أ محمود حسٌن عمران احمد  .2

   مهنً خلٌفة اوس حمٌد حمٌدي  .0

   علمً /ت سعدي شهاب عبد الرحمن كوثر  .3

   ادبً  عامر عبدهللا ابهار هٌثم  .4

   ادبً حمٌد بالل سالم دروٌش  .5

   مهنً شهاب  دمحم احمد مدحت  .6

   علمً/أ مهدي احمد جاسم حسن  .7

   ادبً حٌدر عادل لطٌف جاسم   .8

   مهنً دمحم صفاء ابراهٌم علً  .9

   ادبً عمر لؤي محمود مراد  .22

   علمً أ دمحم ستار كرٌم عمران   .22

   مهنً عبد الحمٌد سعٌدتوفٌك محمود   .20

   مهنً  صالح مسلم عمٌل فاروق  .23

   علمً أ عمر عبدهللا عبد الرزاق كرٌم  .24

   ادبً لتٌبة مهدي عدنان مهدي  .25

   ادبً عبد اللطٌف احمد لطٌف كاظم  .26

   مهنً مصطفى سلٌم حسن احمد  .27

   مهنً زهمرعماد جلٌل محمود   .28

   مهنً اٌاد طارق صالح حمدي  .29

   علمً أ كاطع جهاد حمدعمر   .02



 الدراسة الصباحٌة 0202/0200اسماء الطلبة المتمدمٌن للكلٌة للعام الدراسً 

 

 الوجبة االولى المجموعة الثالثة

 

 

 

 

 المالحظات المعدل الفرع االسم ت

   مهنً منتظر علً جبار كاظم  .2

   ادبً عباس عادل عباس امٌن  .0

   ادبً دمحم مظفر عدنان عبد الرحمن  .3

   ادبً مصطفى وعد نصٌف جاسم  .4

   مهنً نوري ذٌاب نامس مزهر  .5

   علمً أ صدام حسٌن علً عبدهللا  .6

   مهنً فاروق عمر منعم دمحم  .7

   ادبً صالح غضبان شباط اكعٌد  .8

   ادبً دمحم عسكر عبدهللا عمٌري  .9

   ادبً روضان ادرٌس ناٌف عبد الرحمن  .22

   ادبً عبد الرحمن طه مطر سلٌمان  .22

   علمً أ مروان ابراهٌم جاسم حمٌدي  .20

   علمً أ شاكر خلٌل ابراهٌم حسٌن  .23

   ادبً احمد لٌس فرج عطوان  .24

   ادبً عبد المدوس فاضل علً دمحم  .25

   ادبً حسٌن توفٌك صالح دمحم  .26

   علمً ت عبدهللا علوان جاسم خلف   .27

   مهنً عبدهللا صالح حرجان جاسم  .28

   علمً ت سحاب سعد سحاب حسن  .29

   ادبً  احمد موسى علٌوي شكران  .02



 الدراسة الصباحٌة 0202/0200اسماء الطلبة المتمدمٌن للكلٌة للعام الدراسً 

 

 الوجبة االولى المجموعة الرابعة

 

 

 

 

 المالحظات المعدل الفرع االسم ت

   مهنً رواد دحام احمد فارس  .2

   مهنً مصطفى  رعد خلٌل شكر  .0

   ادبً سٌف عبدهللا جاسم صالح  .3

   علمً أ مصطفى جمال عبد ناصر  .4

   مهنً دمحم راسم علً جاسم  .5

   مهنً نوار رمضان عطٌة علً   .6

   ادبً علً صالحعلً ابراهٌم   .7

   ادبً حمزة رائد دمحم مطر  .8

   ادبً احمد عبد الستار حمودي ابراهٌم  .9

   ادبً عبد الكرٌم علً حسٌن محمود  .22

   ادبً فهد علً فهد طعمة  .22

   ادبً لٌث احمد عران علً  .20

   ادبً  عبد الرحمن بدري علً جاسم  .23

   مهنً عمار رحٌم لدوري جاسم  .24

   علمً أ مخلفمصطفى مبارن لفتة   .25

   ادبً مجاهد احمد منذر جهاد  .26

   ادبً عبد السالم عبدهللا احمد محمود  .27

   مهنً علً هانً عبد الرحمن فٌصل  .28

   ادبً انس دمحم جاسم دمحم  .29

   مهنً احمد عبد مخلف بدوي  .02



 الدراسة الصباحٌة 0202/0200اسماء الطلبة المتمدمٌن للكلٌة للعام الدراسً 

 

 الوجبة االولى المجموعة الخامسة

 

 

 

 

 المالحظات المعدل الفرع االسم ت

   ادبً باشا حسن حمٌد احمد   .2

   ادبً زهو مولود ٌاسٌن   .0

   ادبً سفٌان ظافر ابراهٌم طه  .3

   مهنً حسن عباس غضبان سمٌن  .4

   مهنً حسٌن عماد خلٌل حدو  .5

   ادبً بارق احمد ناهً حمٌد  .6

   علمً ت عبدهللا عدي وحادي سلٌمان  .7

   ادبً اسحاق ابراهٌم شذر حمد  .8

   ادبً فتاحمصطفى خضر عماد   .9

   ادبً ٌعموب عبود عبدهللا عبد  .22

   ادبً عامر احمد عبدهللا صالح  .22

   مهنً علً دمحم مهدي لنبر  .20

   مهنً ٌوسف عبدهللا خلف غضبان  .23

   ادبً هشام عبد احمد جاسم  .24

   ادبً عبدهللا علً جاسم دمحم  .25

   ادبً علً نزهان كاظم جواد  .26

   ادبً حارث عٌد دمحم علوان  .27

   مهنً عبد الرضا محسن رشٌد مالن  .28

   علمً أ دمحم حسٌن عواد حردان  .29

   مهنً دمحم داود ابراهٌم عبد  .02



 الدراسة الصباحٌة 0202/0200اسماء الطلبة المتمدمٌن للكلٌة للعام الدراسً 

 

 الوجبة االولى المجموعة السادسة

 

 

 

 

 المالحظات المعدل الفرع االسم ت

   علمً أ انجاد دمحم عبدهللا احمد  .2

   علمً أ اسماعٌل اٌوب عبد الجلٌل رومً  .0

   مهنً حسٌناسامة هٌثم جبار   .3

   مهنً همام فٌصل عطٌة عبود  .4

   ادبً عبد الباسط ابراهٌم علٌوي محمود  .5

   مهنً باز عبد الرزاق عبد الرحمن احمد  .6

   ادبً عمر جرجٌس ٌونس رمضان  .7

   علمً أ مهدي عباس حٌدر سمٌن  .8

   ادبً محمود عدنان سهٌل نجم   .9

   علمً أ عبد الملن محمود حماش خلف  .22

   علمً أ عزٌز مشوح معروفصمر   .22

   مهنً حسام حامد احمد رمٌض  .20

   ادبً فارس لاسم حمادي خلف  .23

   ادبً كاظم ماجد كاظم سالم  .24

   ادبً احمد صفاء كواد راهً  .25

   ادبً  احمد زٌاد طارق عزت  .26

   ادبً عبد المادر غازي علً خلف   .27

28.      

29.      

02.      


