
المالحظاتاسم اطالبت

ابراهيم محمد احمد مبارك1

ابراهيم مناضل عمر علوان2

اسعد راسم عبد هللا عسل3

ايناس علي عبد هللا حردان4

بارق مكي نومان مظلوم5

باقر ميثم محسن رشيد6

براءة نصر حسين علوان7

حسن عادل عزاوي محمود8

حسن كمال فليح حسن9

حسين غازي علوان حسين10

حسين قحطان حسن عبود11

حميد نصير حميد بريسم12

رسول عبود منهل حميد13

رويدة عبد االمير حمودي14

زينب دريد اسعد نصيف15

سارة حسين علي حسين16

سعدون عدنان جواد جميل17

سنار عدنان جميل خضير18

سيف فيصل جبر عباس19

شيماء جاسم محمد هيدان20

عباس صباح وهيب لطيف21

عبد الرحمن علي ابراهيم عارف22

23

عبد الرحمن مجيد حسين 

حسن

عبد هللا سالم ابراهيم حبيب24

عبد هللا محمود خميس محمد25

علي خليل ابراهيم علي خلف26

علي سرحان احمد حسين27
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علي شاكر محمود مهدي28

علي قاسم جواد كاظم29

علي نصيف جاسم حمدي30

31

عمر عماد عبد هللا عبد 

الرحمن

عمران موسى كنعان داود32

عوني اسماعيل ابراهيم شاكر33

غانم نوري سعيد مهدي34

كمرة مجيد عواد حمادة35

لبنى رحيم وحيد مزبان36

محمد حسين علي امين37

محمد حميد زيدان خليفة38

محمد عالء علي بريسم39

محمد فالح حسن خليل40

محمد قاسم حسن عباس41

مصطفى عالء علي حسين42

مصطفى محمود فاضل احمد43



المالحظاتاسم اطالبت

احمد علي حسين احمد1

اناهيد محمد عبد الحسين مهدي2

ايمن صالح نجم عبد هللا3

ايمن ياسين لطيف جاسم4

مطالبة مقاصة / نقل أشجان صالح حسن هادي5

اللغة )علمية 

للمرحلة  (االنكليزية 

اللغة )االولى ومادة 

للمرحلة  (االنكليزية

الثانية بموجب االمر 

 في 72المرقم 

24/11/2020

براء عوني صابر مجيد6

حمزة حسن عبد اللطيف احمد7

حمزة علي اسماعيل عبد الستار8

حوراء راسم خضير عباس9

دموع معد حمد براك10

رشا خضير ياس ابراهيم11

زبيدة فاضل حسين ذياب12

زينب عماد رجب ابراهيم13

زينب محمد جواد كاظم14

زينب محمد رحيم عيسى15

سالم داود سلمان جاري16

عباس قاسم حميد سالم17

عبد الرزاق وهيب جاسم محمد18

عبد الصمد صالح حيال حسن19

عبد هللا رشيد احمد فرج20

عبد هللا صالح حسن21

عبد هللا فاضل هادي صالح22

عثمان عالء تحسين محمود23
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علي جاسم نصيف يسر24

علي حسين كاظم حسين25

عمر جمال محمود سلمان26

محمد جاسم خليل علوان27

محمد جمعة كريم حسين28

محمد خالد حسين فدعم29

محمد سهيل عبد الرزاق عبد هللا30

محمد نصيف جاسم علوان31

محمد نعمان اسماعيل خلف32

محمود مؤيد حميد حسين33

مخلد داود عساف حمود34

مصطفى عدنان تلفان فاضل35

مصطفى نزار حبيب36

مصطفى نزار فاضل حميد37

مهند سلمان حسين علي38

نبا عبد الرحمن ابراهيم كيطان39

نجم عبد لفتة سالم40

نوار محمد عبد الستار محمد41

هيثم جمال عبد الغني حسن42



المالحظاتاسم اطالبت

ابراهيم عبد هللا محمد1

ابراهيم محمود خليفة عبد هللا2

مؤجلاحمد عبد الحسن هادي علوان3

احمد عيدان لهيبي زغير4

اسماعيل محمد حسن كيطان5

اشرف هادي رشيد جبارة6

7

اوس احمد نصيف جاسم

راسبباسم حاتم علي محمد8

بحر رشيد صكبان علوان9

10
راسب بمادة حسين احمد ابراهيم علي

التحميل 

 (الحاسبات)
رشا ثامر عودة سلمان11

رنا ثاير سامي عناد12

روكان باسم عبد الرحمن حكمت13

شهد فاضل عباس حسين14

صديق صدام جواد كاظم15

ضحى رعد حسين علوان16

عذراء علي عبد الحسين عبد علي17

عالء عبد اللطيف صالح علي18

علي حسين جهاد مهدي19

علي سلمان راضي محمد20

علي عبد الرزاق ياسين عبد الحسن21

علي عبد الرضا خلف ريحان22

عمر عيسى خنجر حرفش23

راسبفالح عبد الحسن رشيد24

كرار عبد هللا طه عبد هللا25

محمد حسين سامي عيدان26
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محمد خالد جاسم محمد27

محمد سامي عبد هللا عبد28

محمد سعدون علي ميرزا29

محمد صادق خضر عباس30

محمد علي حمد حسن31

محمد كاظم عبعوب علي32

محمد نهاد رندل تايه33

مصطفى ياسر حاتم محمد34

ناظم هادي محسن الحمد35

وضاح عدنان قحطان علوان36

ياسر عامر عبد اللطيف احمد37

هاجر تحسين خليل خضير38

هاشم حسن هاشم حمود39

ورود عباس فيصل صالح40

يوسف مقداد علي صالح41

وديان شهاب احمد شهاب42



اسم اطالبت

مصطفى نزار حبيب1

حيدر سعد فرمان2
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المادة

للمرحلة االولى (اللغة العربية)مطالب 

للمرحلة االولى (اللغة العربية)مطالب 



المالحظات

بموجب االمر االداري بالعدد 

9/8/2020 في 25م .ت

بموجب االمر االداري بالعدد 

9/8/2020 في 25م .ت

  2019/2020المقاصة العلمية للعام الدراسي 


