
 (محقين الغير) النازحين الطلبة قبول          االلكترونية الحاسبة قسم

(2014-2013) الدراسية السنة خريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

الجديد القبولالمجموعالطالب اسماالمتحاني الرقمت

محق غير471الخفاجي محمد علي عبدهللا مراد1181421330124

محق غير502حامد نوري محمد بهاءالدين صباح2171421144040

محق غير469الجنابي محيميد حمزة سامي االء3181412165003

محق غير639الخضر رمضان محمد جمعة ضحى4171412237103

محق غير569مصطفى عبدالخالق نوزت عبدالخالق5171411025029

محق غير521المعاضيدي عزيز رجب شاهين آمنة6171412302003

محق غير567العبيدي عبدهللا حسن علي اخالص7171412230003

محق غير670عبدهللا فخري نبيل نور8171412275110

محق غير507الجبوري احمد حمد نوري داليا9171412257010

محق غير454الجبوري خلف عطية عبدالجبار بشائر10171412240006

محق غير488امين آل حسين يونس موفق نشأت11171421118081

محق غير444النعيمي خليل احمد عبدهللا احمد12171421027005

محق غير664ايوب حسين ميعاد13171412252074

محق غير513الخفاجي علي محمد حازم مؤيد14181421340464

محق غير503الطائي نفط محمود سامي ليث15171421015027

محق غير518يوسف اسماعيل موفق شهد16171412261120

محق غير608السبعاوي حمد هادي فتحي خولة17171412230014

محق غير505الجنابي صالح عبدالقادر عبدالسالم عالء18171421024031

محق غير628علي محمد كاظم جواد امير19171411064006

غير محق528احمد طالب خلف حمود الدليمي20181411004012

غير محق477رويدة مبارك عبدهللا مجيد الدليمي21181422228011

غير محق541احمد فرمان هادي حمد السبعاوي22181411081004

غير محق531سعاد عبدالكريم محسن مهيدي الدوري23181412247026

غير محق481دنيا سالم نزهان احمد الناصري24181422232016

غير محق465اياد عباس علي عبدالجادر25201421019006

غير محق389حسن فالح حسن سلطان26201421253018

غير محق442فراس احمد شالل خلف27201421251073

غير محق428محمد سلطان اسود سلطان الجبوري28201421261070

غير محق463سيف سعيد صالح محمد291714113500093

غير محق555مهند دريد محمد قاسم الحياوي30171411350266

غير محق461سعد عصمت محمود خضر31171421350178
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غير محق488عمر عبدالمجيد عثمان علي الراوي32171411118131

غير محق530لورنس ميزر عبدالرحمن احمد الجربا33171411008380

غير محق580انور ميزر عبدالرحمن احمد الجربا34171411008088

غير محق435خالد صالح احمد شالل35171421351088

غير محق441اية محمد خليل قاسم االعرجي36171422285003

غير محق530فرح ذنون يونس جاسم الربيعي37171412274108

غير محق434اسالم عبدالغني محمد عبدالحميد38171422286007

غير محق570ريان يونس عبدالعزيز عيدان39171421078002

غير محق573اسماء حمود هالل حمدي الجبوري40171412284003

غير محق558نسمة سعد عبدالرزاق احمد41171422237058

غير محق554ريم هشام مصطفى سليم قصاب42171422357029

غير محق456عالء حسين علي يحيى43171421351172

غير محق509عبدهللا بشار زكي عبدهللا44171411007113

غير محق459حميد عواد علي حياوي45171421350131

غير محق565امنة سالم محمد فتحي46171412301009

غير محق513احمد خلف احمد حسين47171421363005

غير محق620سارة سالم محمود محمد علي48171412301044

غير محق439مروان خالد سليمان رمضان49171421363218

غير محق444زينب ولي ويبس قاسم50171422265007

غير محق473منهل خليل ابراهيم محمود51181411340274

غير محق454غفران محمد فتحي52171412274102

غير محق575فاطمة عبدهللا علي عادل53171412285064

غير محق497فيصل فوزي سلطان زيدان العكيدي54171421026078

غير محق616اسراء نايف عبدالقادر حسين55171412260005

غير محق462احمد رمث حسن احمد56171411033002

غير محق534حمزة كمال عبدالرزاق خليل57171421020020

غير محق437اشرف محمد حسين علي58171411350040

غير محق518اوس ثامر محمود مصطفى59171411351055

غير محق487رباح عيدان سعيد محمود60201411019036

غير محق466جاسم محمد مديد مربط الجبوري61171411049017

غير محق653عمر ماجد فتحي حمد62171411017135
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غير محق428نور هيثم محي الدين محمد63171412262015

غير محق425اياد مؤيد جاسم محمد الطائي64171421012013

غير محق376بهاء سلطان الياس السبعاوي65171411050003

غير محق509مراد عبدالسالم محمود ابراهيم برد66171411016056

غير محق434امير مجيد علي خليف الجبوري67171421040007

غير محق552بالل عماد محمد حسين الجبوري68171411036010

غير محق505محمد نبيل محمد حامد69171411011173

غير محق659شهد جمال محمد بشير توفيق الخطابي70171412299041

غير محق445سعد محسن علي احمد الورشان71171411094011

غير محق402عادل قاسم محمد ابراهيم72201421016024
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