
 2023-2022للعام   السنة االوىل -يات ادارة المكتب طلبة قسم تقن

 االسم الربايع للطالب ت

 احمد سعد خريجة عبود 1

 احمد صادق محمد غافل 2

 احمد عبد عبيد سلمان 3

 احمد هاشم جواد عيل 4

 امري فالح شهيد موىس 5

 بسعاد يوسف حسن عباس 6

 بنني احمد هاشم حسن 7

 تبارك جعفر عيل عبد اهلل 8

 تبارك عبد عيل عباس محسن 9

 حسن سالم حسني زغري 10

 حسني ادريس فاضل نعمه 11

 حسني حيدر محمد حسن هادي 12

 حسني عالوي حرب هليل 13

 حميد مجيد حميد هاشم 14

 حوراء عبد الحسني فضالة صالح 15

 دعاء فاضل هاين عطية 16

 رقية عصام عاجل هاشم 17

 رقية قحطان عيل عبد الحسني 18

 زهراء عبد االمري سلمان تعبان 19

 زهراء نصري رشيد معيوف 20

 زيد مصطفى حسني حسن 21

 زينب اسماعيل ابراهيم حسني 22

 زينب صالل وايل كاظم 23



 

 سجاد حيدر سالم جابر 24

 ضحى كاظم هندي كريم 25

 عالء حسني حسن عمران 26

 عيل حسني عباس احمد 27

 عيل حسني عطية وريوش 28

 عيل حسني نعمة كريم 29

 غفران كامل هالل جيجان 30

 فاطمة شاكر ذياب نزال 31

 فاطمة شاكر معيدي عباس 32

 فاطمة عقيل عباس فاضل 33

 محمد جاسم عطا اهلل جاسم 34

 محمد جواد عبد الكاظم عرمش 35

 محمد غازي عبد المحسن ياسني 36

 مرتىض احمد عبد االمري اسماعيل 37

 ابتسام جاسم فرحان خضري 38

 عبد اهلل محمد طالب احمد 39

 مصطفى نعيم كاظم عبد 40

 مؤمل حمزة عيل دخل 41

 نرجس محمد فرحان عبد النبي 42

 نرسني خضري شهيد عفلوك 43

 يقني فتوش حمود جرب 44



 2023- 2022   لسنة الثانية للعاما -طلبة قسم تقنيات ادارة المكتب 

 االسم الربايع للطالب ت

 احمد سعيد احمد هاشم 1

 ارساء محسن هادي حمود 2

 امنة عمار عبد خليفة 3

 امري خالد كزنوع كاظم 4

 انعام عبد الحسني عبد الواحد خابط 5

 ايات حسني حمزة جرب 6

 ايات حميد خضري علوان 7

 ايات عبد األمري هادي سلطان 8

 أزهر جبار هوان نغماش 9

 أسماء عادل بردان نايه 10

 آيات كريم حريب محمد 11

 بنني محمد عباس حسن 12

 بهاء فالح بناي علوان 13

 تغريد خضري عباس هادي 14

 توفيق ثائر توفيق عبد الكريم 15

 صكبان جالبجواد عبد الكاظم  16

 حسن حمزة فهد حسن 17

 حسن عبد عيل فليح جرب 18

 حسن فالح شنو جابر 19

 حسن محمد عبد عون جاسم 20

 حسنني حسن غافل حسن 21

 حسني عيل حمزة نجم 22

 حسني غسان عبد محسن 23

 حسني فالح كمرب حمزة 24



 حنان محمود كشاش عبد عون 25

 حوراء حسني حبيب عزر 26

 حوراء عباس مدلول تومان 27

 رباب عيل رشيد هادي 28

 رسل جاسم محمد مرشف 29

 رقية حامد رضيوي رحيم 30

 رقية سعدون دخل شهيب 31

 زهراء صباح عيل جعفر 32

 زهراء عباس حسن عباس 33

 زهراء عبد الحسني جرب حسني 34

 زهراء عيل عبد الكريم 35

 زهراء عيل عبود نايه 36

 زهراء وهاب حسني جياد 37

 زني العابدني عباس عبد الصاحب 38

 زينب حميد حسن فضالة 39

 زينب رائد ماجد جواد 40

 زينب قاسم محمد مخيف 41

 زينب قاسم هادي حسون 42

 سارة عيل مهدي هادي 43

 سجاد قاسم عفجاوي نايه 44

 سجى حيدر محمد جابر 45

 دهيمشسيف عبد االمري عبد العباس  46

 شهد رزاق زايد غايل 47

 شهد فالح مجيد عبيس  48

 صفا عماد هادي محسن 49

 عبد الرحمن عبد الرزاق عباس 50

 عيل حبيب ظاهر طه 51



 عيل حمزة جبار مجيد  52

 عيل سعد حمزة مهدي 53

 عيل شهيد كاظم جابر 54

 عيل صبيح فرح عيل 55

 عيل عبد الرحمن جودة عبد الحسن 56

 عيل فائق ريسان خديم 57

 عيل كاظم عبد جابر 58

 عيل ماجد عبيد حرج 59

 عيل محمد عبد حمزة 60

 عيل ميثم عبد الكاظم عبد 61

 علياء نجاح عبد جرب 62

 فاطمة عمران موىس حمود 63

 فاطمة فرحان نجم عبيد 64

 فاطمه سالم عزران مجيفي 65

 قبس قاسم محمد جار اهلل 66

 ليث عيل حسني حنتوش 67

 مجتبى عادل عليوي بجاي 68

 محمد عامرهاشم ثامر 69

 محمد عيل عبيس عيل 70

 محمد ماجد جخري الزم 71

 مروه حيدر حمزه محمد 72

 مسلم عباس عدنان هاشم 73

 مصطفى صباح مهاوش علوان 74

 مالك يونس شاكر عبد الكاظم 75

 منتظر جاسم محمد حسني 76

 منتظر مهدي عقيل عبد السادة 77

 مهند جاهل عاشور فناص 78



 

 مهند حامد هاشم رشيدة 79

 موىس جعغر صادق فاضل 80

 نبأ رزاق عبد عيل سلمان  81

 نبيل وهاب عدنان محمد 82

 نواف متعب نواف متعب 83

 نور سعد فرهود حويط 84

 نور مايح جبري راجي 85

 نور نارص جواد كاظم 86

 نور نجم عبد الكاظم كريم 87

 نورس مسلم كريم جواد 88

 هدى احمد عباس حسن 89

 يرسى عبد الحسني ياس خضري 90

 يوسف حمزة فاضل عيل 91


