
القسمالمجموعالفرعاسم الطالبت

1
علي محمد صالح محمد نوري 

عيسى
االدارة الصناعية366ادبي

االدارة الصناعية366ادبيمحمد مثنى موفق اسعد2
االدارة الصناعية366ادبياحمد سالم فالح حسن3
االدارة الصناعية366تطبيقيفاضل عباس صبار عمر4
االدارة الصناعية366تطبيقيالن اسعد خضر داود5
االدارة الصناعية366احيائيريان بدل الياس رشو6
االدارة الصناعية366احيائيمهند طالل يحيى احمد7
االدارة الصناعية366احيائيرحمة خلف خضر احمد8
االدارة الصناعية366احيائيسجى اسماعيل احمد بركات9
االدارة الصناعية366احيائيعبيد احمد محمد حبيب10
االدارة الصناعية366احيائيبراء صالح خليل وحيد11
االدارة الصناعية366احيائيحسن سامي مختار ايوب12
االدارة الصناعية366احيائيايمن حمد علي خديدا13
االدارة الصناعية366احيائيتماره مثنى هاشم نجم14
االدارة الصناعية366احيائيعلي احمد علي احمد15
االدارة الصناعية366احيائيعهد عبد هللا جدعان عكلة16
االدارة الصناعية366احيائيمصطفى احمد عبد القادر احمد17
االدارة الصناعية366احيائيرسول حسين رسول كاظم18
االدارة الصناعية366احيائييسرى محمود حسين علي19
االدارة الصناعية365ادبيمصطفى فيصل حسين عبدهللا20
االدارة الصناعية365ادبيمحمد شامل سعيد ذنون21
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االدارة الصناعية365ادبيحسن وضاح احمد صالح22
االدارة الصناعية365ادبيعلي طه علي محمد23
االدارة الصناعية365ادبيعبد العزيز وديع ناصر وري24
االدارة الصناعية365احيائياحالم خالد احمد همت احمد اغا25
االدارة الصناعية365تطبيقيقاسم يحيى عسكر عبد هللا26
االدارة الصناعية365تطبيقيزيد محمد احمد محمد27
االدارة الصناعية365تطبيقيديانا علي مصطفى سليم28
االدارة الصناعية365تطبيقييمان خليل ابراهيم حسين29
االدارة الصناعية365تطبيقيعبيدة جاسر طالب ابراهيم30
االدارة الصناعية365احيائيخديجه محمود محمد صالح حسن31
االدارة الصناعية365احيائيمحمد مجبل حسين ضايف32
االدارة الصناعية365احيائيامال محمد هاشم فارس33
االدارة الصناعية365احيائياحمد جاسم علي شحاذة34
االدارة الصناعية365احيائيايوب وليد محمود عبد هللا35
االدارة الصناعية365احيائيفواز ازهر فواز عبد36
االدارة الصناعية365احيائيحمزة محمد عويد سالمه37
االدارة الصناعية365احيائيمحمد صيهيب عبد الرحمن احمد38
االدارة الصناعية364ادبيمحمود حسين محمود محيميد39
االدارة الصناعية364ادبيعمر اكرم علي مخلف40
االدارة الصناعية364ادبياحمد عايش صالح محسن41
االدارة الصناعية364ادبياحمد عبد الباسط محمد خطاب42
االدارة الصناعية364احيائيبسمه حبيب يونس محمد43
االدارة الصناعية364احيائيميادة عبد السالم محمد حسين44
االدارة الصناعية364احيائيفاطمة محمد حسين طلب45
االدارة الصناعية364احيائيامنه عبد السالم عطا هللا غائب46
االدارة الصناعية364احيائياحمد كامران محمد طاهر كريم47



االدارة الصناعية364احيائيحسن عالء مصطفى مجيد48
االدارة الصناعية364احيائيعبد الرحمن جاسم محمد هالل49
االدارة الصناعية364احيائيعائشه ايمن هاشم سعيد50
االدارة الصناعية364احيائيخضر الياس حجي ابراهيم51
االدارة الصناعية364احيائيعلمدار محمد خضر صالح52
االدارة الصناعية364احيائيعبد الرحمن فارس ياسين محمد53
االدارة الصناعية364احيائيعاليه بكر مراد خلف54
االدارة الصناعية364احيائيمثنى سعد هللا حمادي داود55
االدارة الصناعية364احيائيمحمد نوفل ادريس احمد56
االدارة الصناعية364احيائيموسى محمد خليفة دوشان57
االدارة الصناعية364تطبيقيامنه ليث عبد القادر حميد58
االدارة الصناعية364تطبيقيزبيدة عمر سعد هللا احمد59
االدارة الصناعية364تطبيقيعثمان محمد عبد الغني سليمان60
االدارة الصناعية363ادبيمصطفى عامر عبره عبيد61
االدارة الصناعية363ادبيمحمد غانم علي فتاح62
االدارة الصناعية363ادبيمصطفى احمد عبد هللا يوسف63
االدارة الصناعية363ادبيمحمد عبد الغني جعفر محمد64

65
علي عبد السالم صالح الدين 

يحيى
االدارة الصناعية363احيائي

االدارة الصناعية363احيائيمحمد عبد هللا حسين حمد66
االدارة الصناعية363احيائيصفا محمود سعدي حسون67
االدارة الصناعية363احيائيانور رياض شكر وهيب68
االدارة الصناعية363احيائيتبارك محسن جميل نوري69
االدارة الصناعية363احيائيحمزه يوسف طاهر ادريس70
االدارة الصناعية363احيائيغاليه صعب حمود عياده71
االدارة الصناعية363احيائيامير عباس دندل نعمت72



االدارة الصناعية363احيائيعبد هللا رغيد خيري نجم73
االدارة الصناعية363احيائيليلى ساعد مصطفى محمد74
االدارة الصناعية363احيائيزياد مصطفى احمد خضر75
االدارة الصناعية363احيائيمصطفى علي يونس محمد76
االدارة الصناعية363احيائياحمد ابراهيم علي يونس77
االدارة الصناعية363احيائيحارث عامر حسين علي78
االدارة الصناعية363احيائيمحمود يونس محمد حسن79
االدارة الصناعية363تطبيقيحسين علي نقي علي عبد الرزاق80
االدارة الصناعية363تطبيقيعلي عبد الرسول سبتي محمد81
االدارة الصناعية363تطبيقيسعد هللا ريان سعد هللا عزيز82
االدارة الصناعية363تطبيقيضياء رافع عباس خضر83
االدارة الصناعية363تطبيقياسامة ميسر داؤد يحيى84
االدارة الصناعية363تطبيقياسماعيل غانم ظاهر منيف85
االدارة الصناعية363تطبيقيعبد الرحمن علي جاسم ذياب86
االدارة الصناعية363تطبيقيياسر عبد الغني محمد سعيد87


