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 اســــم الطالـــب  ت   

 ابتسام محمود علي خفيف   1

 ابرار فؤاد كاظم طالب   2

 ابو الفضل وعد محمد هاشم   3

 احمد امجد حميد   4

 احمد حبيب عبد جباره   5

 احمد حسين عبد الرضا عريبي   6

 احمد حسين قاسم عبد الرضا  7

 احمد عودة لطيف اليذ   8

 احمد فاخر مجيد   9

 احمد قيس عدنان   10

 احمد كفاح عباس مال للا   11

 احمد وليد ضياء محمد   12

 اديان باسم كريم جواد   13

 ازهار مشرق خيري جاسب   14

 ازهر عويد علي عباس   15

 اسراء حبيب مفتاح   16

 اسراء مهند محمد ثجيل   17

 اسماء عبد الرحمن محمود عبد الكريم  18

 اقبال محمد عبد الرضا حاجم   19

 االء كامل طالب   20

 ام البنين باسم سوادي عذافة   21

 ام البنين حسن سالم عيسى   22

 امجد عبد الحميد علي حمادي   23

 ايات هيثم خلف هاشم   24

 ايات وسام حليم   25

 ايه حسن عجيل دامج   26

 ايه صادق جعفر الزم   27
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 ايه عباس لعيبي عبد علي   28

 ايه عبد للا كاظم حسون   29

 ايه محمد عبد الرضا   30
 2022/ 10/ 24في   6926/ 11/ 3واالستثناء من امر الترقين االمر    2022-2021للعام الدراسي احتساب سنة عدم رسوب  

 بتول عباس غازي جالي   31

 بدرية شاكر محمد رحيم   32

 بدور عبد للا معتوق سوادي   33

 براءة عبد االمير كاظم فيصل  34

 بنين حسين عزيز سلمان   35

 بنين علي جبار   36

 بنين علي جبر نايف   37

 طالب احمد بنين محمد   38

 بنين ناظم بدران درويش   39

 بنين وفيق عبد الخضر محمود   40

 تبارك حمود منصور عبد اليمة   41

 تبارك محمد شاكر خضير   42

 جابر محمد جابر   43
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 جنه رائد نجم عبد   44

 حسن صالح شمران   45

 حسن محمد بدر مطرود   46

 حسن نعيم رحيم   47

 حسين اذار سعيد   48

 حسين جواد عبد الكاظم صالح  49

 حسين حاكم مطير   50

 حسين حيدر حمزة عباس   51

 حسين خليف دشر خواف   52

 حسين طاهر احمد محمد   53

 حسين عبد الكريم عبد الرضا محمود  54

 حسين علي عبد النبي مبارك  55
 2022/ 10/ 24في   6926/ 11/ 3واالستثناء من امر الترقين االمر    2022-2021عدم رسوب للعام الدراسي احتساب سنة 

 حسين كاظم رحيمه دهش   56

 حسين مالك فيصل سيالوي   57

 حسين محمد جمعه   58

 حسين مشاري غافل   59

 حسين ياس خضير كطافه   60

 حمد عودة لفتة عيدان   61
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 حنين حسين كريم   62

 جوده جاسم حنين عبد السالم   63

 حوراء خليل ابراهيم عبد للا   64

 حوراء ضياء حسن صالح   65

 حوراء غازي ابراهيم عبد اللطيف  66

 حوراء محمد جابر   67

 حوراء هاشم حليم نعمة   68

 حيدر احمد رحيم   69

 حيدر جبار حافظ عبد الرزاق  70

 حيدر عبد االمير خلف سالم   71

 عاتي حيدر عالء نعمان    72
 19/10/2022في  3/11/6798االمر   2023-2022للعام الدراسي اعادة تسجيل ورسوب 

 حيدر محسن كاظم عباس   73

 حيدر نعيم عبد الصمد خلف   74

 خديجة كاظم حسن سلمان   75

 دعاء نافع فاضل جاسم   76

 رباب عبد الزهره كاظم عاجل  77

 رتاج وليد حميد مناتي   78

 رحاب جابر حزام سنيد   79

 رسل ضياء ناصر   80

 رسل غازي جمعه   81

 رضا طارق محمد علي   82

 رقيه محمد سالم عبد الرسول  83

 روان فاضل حسن محمد   84

 رؤى عادل سالم عبد الحسين   85

 رياض صالح عبد المهدي حبيب   86

 ريام رياض عبد الكريم سلمان   87

 شريف  زهراء جواد حوشان   88
 13/10/2022في  6555/  3/11االمر   2023-2022تعديل ترشيح الى كليتنا للعام الدراسي  

 زهراء جواد كاظم محمود   89

 زهراء حسين حبيب محمد   90

 زهراء حيدر عوده   91

 زهراء خالد عبد الكريم معن   92

 زهراء صالح عبد السادة صالح   93

 زهراء ضياء فالح محسن   94

 زهراء عبداالمير ناصر   95

 زهراء عدنان نعمة عباس   96
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 زهراء فاضل علي   97

 زهراء فاضل وحيد   98

 ناصر سلطان زهراء مؤيد    99

 زهراء وليد محمد علي   100

 زينب عباس عجيل لفته   101

 زينب عالء خليل شندي   102
 2022/ 22/3في  2333/ 3/11االمر  2022-2021رسوب بالغياب للعام الدراسي 

 زينب مسلم طويلب   103

 ساره ستار شنين   104

 سجاد جاسم راضي لفته   105

 سجاد جمال حسن نقاش   106
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 سجاد عباس خلف شنيخر   107

 االمير جريد  سجى عبد   108

 سكينه محمود جعفر حسن   109

 شهد احمد دعير محمد   110

 شهد حاتم كاظم   111

 شهد حسين علي جاسم   112

 شهد صباح عبد اللطيف يعقوب   113

 شهد علي سعدون عبيد   114

 علي مجيد عبيد شهد   115

 شهد علي محمد علي يوسف   116

 شوق باسم جودة   117

 شيماء محمد سلمان محمد   118

 صفا حسين نجم عبد للا   119

 طيبه حازم جبار    120

 عباس حسين علي عبد الحسين   121
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 عباس صالح وسيل فالح   122
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 عباس علي خنوبة   123

 عباس محمد حسن محمد   124

 عباس هاشم شعالن   125

 عباس ياسين هادي   126

 عبد للا سمير شاكر خلف   127
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 عبد للا كريم كاطع ناصر   128

 عذراء جعفر حسين كاظم   129

 عذراء عودة بريج   130

 عذراء منذر عبدالزهرة   131
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 عالء جواد كاظم   132
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 علي جاسم محمد كاظم   133

 علي حليم سروال جاسم   134

 علي حيدر عبدالعزيز   135

 علي حيدر عدنان هادي   136

 علي زامل درويش   137

 علي عباس شاكر إبراهيم   138

 علي عبد الكريم كاظم   139
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 علي عدنان خلف يوسف   140

 علي عدنان عرنوص   141

 علي عماد عبد الكريم باهض   142

 علي نجاح عبدالرضا   143

 علي هاني شاكر   144

 فاطمة اسعد سلمان   145

 فاطمة سعدون راضي عويد   146

 فاطمة عوني حميد خضير   147

 فاطمة فاضل نجم هواز   148

 فاطمة قحطان غازي صكر   149

 كتيب ضمد فاطمة محمد   150

 فاطمة ناصر عطوان   151

 فاطمه حازم جاسب   152

 فاطمه حسن علي شهاب   153

 فاطمه حسين عبد نغيمش   154

 فاطمه عباس عبد الرضا عباس  155

 فاطمه عبد الحسين محمد مهلهل  156

 فاطمه عبد الرسول زهراو منصور  157

 فاطمه علي حمدي جبار   158

 فاطمه كاظم صاحب ثامر   159

 فاطمه لفته كامل معيبد   160

 فاطمه محمد عبد الكريم رمضان   161

 فرح جبار جري   162

 فهد قيصر ستار جبوري   163

 كرار رائد خلف محسن   164
 23/2/1659في   3/11/1659االمر   2022-2021تأجيل 

 كرار عدنان قاسم سعيد   165

 كرار لبيب احمد ذاري   166
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 لبنى فراس حسين جاسم   167

 مثنى جاسم حاصود   168

 مجتبى حسين علي ناصر   169

 طارق مجتبى محمد   170
 10/10/2022في   3/11/6435االمر  2023-2022تعديل ترشيح الى كليتنا للعام الدراسي 

 مجتبى مهند حمزه   171

 محمد احمد دحام رحم   172
 2022/ 27/9في  3/11/5943االمر   2023-2022اعادة تسجيل ورسوب للعام الدراسي 

 محمد حامد دحام   173

 محمد حسين علي   174

 محمد خزعل جاسب عجيل   175

 محمد علي محمد عبدالزراق راهي   176

 محمد كاظم طايع   177

 محمد نزار جابر عبد للا   178

 مرتضى علي ياسين علي   179

 مرتضى موسى ياسين حميد   180

 مريم امين محمد حسين موسى  181

 مريم زاهر دايخ حاتم   182

 مريم صباح جمعه عبد   183

 مريم علي عبد الرزاق حسين   184

 مريم محمد راضي حميد   185

 االله نعيم مسلم عقيل عبد   186

 مصطفى صالح عبدالرضا   187

 مصطفى كاظم عبدللا غالم   188

 مصطفى محمود شنيشل   189

 مقتدى صادق كاظم رزيج   190

 ملك حسنين علي   191

 منار عدنان جعفر   192

 منار محمد كاظم مناتي   193

 منتظر حسام قاسم غيالن   194

 منتظر عبد اللطيف محمد جاسم   195

 منتظر عقيل عبيد   196

 عاتي منتظر والء نعمان    197

 منى خالد كاظم   198

 مهدي ماجد حسين   199

 مؤمل فاضل محمود عبد الغفار   200

 ندى ضياء طعمة عبد العالي   201

 نرجس خزعل حسين علوان   202
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 نرجس مسلم فليح شجر   203

 نسرين صبيح عبد الحسين مزعل   204

 نور الزهراء علي هاشم محمود   205

 نور الهدى حيدر صبار كريم   206

 الزهره كاظم نور الهدى عالء الدين عبد   207

 نور الهدى فالح حسن مهوس  208

 نور الهدى محمد عايد راشد   209

 نور حسين عباس علي   210

 نوران مكي علي فاضل   211

 نوره جبار بشيت   212

 نوره حاتم قاسم جاسم   213

 هاجر رائد عبد العزيز عبود   214

 هاجر نجم عبدللا   215

 هدى عبد االمير كاظم محمد   216

 هدى هادي مكطوف   217

 جبار علي وجدان ياسر   218

 وفاء وليد احمد عبد للا   219

 ياسين احمد ياسين عبد السادة  220

 يحيى سعد جابر ظاهر   221

 يقين عباس غافل عناد   222

 يوسف جمال بندر محمود   223

 يوسف محمد عاصي   224

 استضافة من الدراسة المسائية  

 احمد فائز عذافة خشجوري   225
 ذوي الشهداء ضحايا االرهاب

 زينة علي شاكر فرج   226
 الشهداء نظام البائد ذوي 

 

 

 


