
المالحظاتعمد/نوع المالناالسم الثالثً ت

منسب الى كلٌة هٌتغٌر مشمولابراهٌم تحسٌن عل1ً

عمدابراهٌم جالل صلبً فٌاض2

مالنابراهٌم حمود مهنا3

مالنابراهٌم خلف حماد ثوٌنً 4

عمدابراهٌم خلٌل عبد اللطٌف5

عمدابراهٌم عبد ابراهٌم دولة6

عمدابراهٌم عبد شٌحان سالم7

مالنابراهٌم فالح ابراهٌم8

مالنابراهٌم دمحم حماد9

22/5/2022لدٌه إجازة المعٌل المتفرق  انفن بتارٌخ  غٌر مشمولابراهٌم مهدي حسن 10

مالنابراهٌم نجم عبد حسٌن11

مالناثٌر باسل عبد الكرٌم شاكر12

مالناثٌر سلٌم عبٌد كاطع13

مالناثٌر عمر عبد شرموخ14

مالناحسان خلف رثٌع15

عمداحسان علً حمٌد ابراهٌم16

5/6/2022لدٌه إجازة عجز صحً  بدا من تارٌخ غٌر مشمولاحسان نواف دحل17

مالناحالم سلمان عل18ً

مالناحالم عبد المادر ٌعموب19

مالناحالم دمحم عواد20

مالناحمد اسعد محمود جمعة21

عمداحمد اسماعٌل احمد خٌرهللا22

عمداحمد اسماعٌل حمد23

مالناحمد اكرم رجب ذٌاب24

مالناحمد باسل عبد الكرٌم شاكر25

عمداحمد بداع داود سالم26

مالناحمد تحسٌن عل27ً

عمداحمد جاسم دمحم28

مالناحمد جاسم دمحم حمٌد29

مالناحمد جبار جمعة امٌن30

مالناحمد جمعة دمحم31

الماستر الكارد/  النصف الثان2022ً لائمة صرف حوافز صندوق التعلٌم العالً لرئاسة الجامعة لسنة 



المالحظاتعمد/نوع المالناالسم الثالثً ت

مالناحمد حمد صالح مجٌد32

مالناحمد حمدي شالل33

 تنسٌب28/9/2022باشر بتارٌخ مالناحمد خضٌر عباس34

مالناحمد خلٌفه صكر مشعان35

مالناحمد ذاكر محمود36

مالناحمد راشد جرٌذي37

مالناحمد رٌاض عطاهلل ناصر38

مالناحمد سعود دمحم39

24/9/2020انفن للدراسة غٌر مشمولاحمد سلٌمان فرحان40

عمداحمد شاكر عبد جوٌر41

مالناحمد شاكر كردي42

عمداحمد شالل دمحم كرحوت43

مالناحمد شهاب احمد الف44ً

مالناحمد شٌبوب عبد هللا45

مالناحمد صالح عوٌد عل46ً

17/4/2022لدٌه إجازة المعٌل المتفرق  انفن بتارٌخ غٌر مشمولاحمد صبار صالح جاسم47

مالناحمد صبحً عبد الغفور جروان48

مالناحمد طلعت حمودي49

مالناحمد طه ٌاسٌن ندا50

مالناحمد عادل عبد الكرٌم مهدي51

مالناحمد عباس فضٌل عبد52

مالناحمد عباس مفرج53

مالناحمد عبد الحمٌد عبد المادر 54

مالناحمد عبد الستار لدوري55

مالناحمد عبد الستار دمحم 56

عمداحمد عبد الستار محمود حمادي57

مالناحمد عبد المطلب زٌدان ربٌع58

مالناحمد عبد جاسم59

مالناحمد عبد دخٌل60

مالناحمد عبد فلٌح61

مالناحمد عبدالكرٌم علً حسٌن62

مالناحمد عبٌد فرحان63



المالحظاتعمد/نوع المالناالسم الثالثً ت

مالناحمد عدنان سعٌد دمحم64

مالناحمد عران ناٌف65

عمداحمد عصام خضٌر66

عمداحمد عفتان مشعان حمود67

مالناحمد علً حماد خلف68

مالناحمد علً عبد هللا عزٌز69

عمداحمد عواد عبد الجلٌل محٌسن70

مالناحمد عودة دمحم71

مالناحمد غانم دمحم72

16/3/2022انفن لغرض الدراسات  بتارٌخ غٌر مشمولاحمد فاضل صالح جاسم73

مالناحمد فرحان مصلح74

مالناحمد فوزي شفٌك توفٌك75

مالناحمد متعب زومان76

مالناحمد مجٌد محسن ٌاس77

مالناحمد دمحم ابراهٌم خلف78

مالناحمد دمحم خلف حمادي79

عمداحمد دمحم عبد جاسم80

عمداحمد دمحم عبد علً 81

مالناحمد دمحم عثمان عبدالهادي82

عمداحمد دمحم علً خلف83

عمداحمد دمحم محمود84

مالناحمد دمحم هندي85

مالناحمد مخلف حمادي عبٌد86

مالناحمد مشرف رشٌد شاحوذ87

عمداحمد مطر خلف عبد88

مالناحمد منذر ناٌف عواد89

عمداحمد مؤٌد عٌسى سالم90

عمداحمد هادي جاسم دمحم91

عمداحمد هاشم عبد عل92ً

عمداحمد هاشم دمحم مخلف 93

عمداحمد ٌاسٌن مهٌدي94

عمدادهم عماد صبار كرٌم95



المالحظاتعمد/نوع المالناالسم الثالثً ت

مالنادٌب عباس عبد حمود96

عمدادٌبة خلف حمود ذٌاب97

مالناركان حسن جاسم حمادي 98

مالناركان درج دمحم99

عمداركان طه دمحم سعٌد100

مالناركان مناور حمد101

عمداروى مهند عبدالفتاح الظاهر102

مالناسامة ٌوسف دمحم سلطان103

30/9/2020انفن للدراسة غٌر مشمولاسامه ابراهٌم عبد104

مالناسامه حمٌد حمدان عل105ً

مالناسامه محسن علً عبد106

مالناسراء صالح رشٌد ابراهٌم107

مالناسراء عبٌد صبر فاعور108

مالناسراء غازي عبد هللا مشعل109

مالناسراء فٌصل جسام حمادي110

عمداسماعٌل خلٌل عٌد شٌحان111

مالناسماعٌل طه احمد112

مالناطٌاف صالح حمود113

20/10/2022باشر بتارٌخ مالناعتماد صالح خلف114

مالنافتخار عبد جٌجان احمد115

مالناكرم خاشع بدٌوي خلف116

عمداكرم رمٌض دمحم 117

10/10/2022باشر بتارٌخ مالناكرم شاكر محمود118

مالناكرم فوزي مرضً حنشل119

مالناكرم هاشم دمحم120

مالناالء خالد حسٌن121

مالنالفت مهدي صالح122

عمدالهام ضٌاء عبدهللا 123

عمدامال عبد السالم عبد الوهاب زبار124

مالنامانً خضٌر عبد هللا جاسم125

عمدامجد ادٌب احمد صالح126

عمدامجد خمٌس خلف كنهوش127



المالحظاتعمد/نوع المالناالسم الثالثً ت

مالنامجد خمٌس دمحم ناٌف128

17/10/2022باشرت بتاريخ مالنامنة البشٌر عبد الواحد خمٌس 129

مالنامنه ذٌب نزال غلٌس130

2/11/2022تنسيب الى قسم الدراسات مالنامٌر دمحم خلف 131

مالنامٌمة عبد العزٌز اسماعٌل عبدالعزٌز132

مالنامٌمة دمحم جاسم حمادي133

مالنامٌن ٌاسٌن عباس134

مالنانتصار مكً عمر دمحم135

مالنانس عبد المهار شاكر136

مالنانس ماجد شاحوذ137

عمدانس دمحم رجب 138

مالنانسام جبار عبد الرزاق عطاهللا139

عمدانعام خمٌس فرحان140

مالنانعام غازي عل141ً

مالنانعام دمحم عاٌد142

مالنانعام منذر نعمان143

عمدانمار عبد الستار غفوري144

عمدانهار محمود عبدهللا عواد145

مالنانور دمحم امٌن دمحم146

مالناوس احمد فرج لطٌف147

مالناوس سعد عبد العزٌز148

مالناوس ناظم مخلف149

مالناٌاد احمد خلف150

6/9/2022انفن لغرض الدراسة مالناٌاد جمعة خلف151

مالناٌاد عواد شعٌب152

مالناٌاد عواد مشعان حمادي153

9/3/2022اجازة امومة من تارٌخ غٌر مشمولاٌالف لاسم سعد هللا154

مالناٌمان امٌن محسن155

عمداٌمن ابراهٌم سلٌمان حمٌد 156

عمداٌمن طه عبد هللا محمود157

مالناٌمن دمحم زك158ً

عمداٌمن ٌونس محمود ابراهٌم 159



المالحظاتعمد/نوع المالناالسم الثالثً ت

مالناٌه احمد عبد هللا160

مالناٌهاب سمٌان فٌاض161

مالناٌهاب دمحم شهاب162

مالناٌوب ٌوسف احمد163

مالناٌوب ٌوسف موسى احمد164

مالنباسم احمد زٌدان165

مالنباسم زعٌن دمحم166

مالنباسم علً سلٌمان167

مالنباسم دمحم مصطفى 168

مالنبتول رجا مخلف169

مالنبراء دمحم ابراهٌم نجم170

مالنبراء محمود عبد الكرٌم رمٌض171

مالنبرزان ستار صالح172

مالنبرزان دمحم نوار احمد173

مالنبسام امٌن صبري174

مالنبسام عبد الجبار عبد هللا عٌسى175

مالنبشار حامد جاسم176

مالنبشار حامد خلف صالح177

مالنبشٌر خلٌل ابراهٌم178

مالنبالل خالد خلف زٌدان179

مالنبالل عبد الستار فاضل180

22/8/2022باشر بتارٌخ مالنبالل ماجد طه 181

مالنبالل دمحم عبد 182

عمدبهاء الدٌن دمحم غازي ٌاسٌن183

عمدبهاء الدٌن محمود خلٌل ابراهٌم184

عمدبهاء عبد المنعم عاٌش حسٌن185

مالنبهجت حردان سلٌمان186

مالنبٌداء حمدي صالح مجٌد187

1/12/2022لدٌها إجازة لمدة شهرٌن بدا من مالنبٌداء علً حسٌن188

مالنتحرٌر مهدي عواد189

عمدتغرٌد خالد عبود190

مالنتماضر عباس رافع شٌحان191



المالحظاتعمد/نوع المالناالسم الثالثً ت

مالنتٌسٌر سمٌر جاسم192

عمدثابت حسان جاسم دمحم193

مالنثامر خلف عبود سعٌد194

مالنثامر نجم عبد هللا ناٌل195

مالنثائر حامد فرحان حمٌد196

مالنثائر شاكر محمود بطاح197

عمدثائر عبد سالم 198

مالنثائر عثمان خلٌل عبد199

عمدثرٌا رافع فرحان حمادي200

مالنجاسم خالد دمحم عنتر201

مالنجاسم عبد فٌحان202

مالنجاسم دمحم ناٌف جاسم  203

مالنجاسم دمحم نجم عبدهللا204

مالنجبار شهاب عٌادة205

مالنجمال اٌوب علً احمد206

مالنجمال مشرف علً فرحان207

مالنجمال نوري دحام208

مالنجمعة خلف عناد209

مالنجمعة دمحم احمد210

عمدجمٌلة اسماعٌل مصلح مشوح211

مالنحاتم خلف عبود212

عمدحاتم عامر دمحم الف213ً

مالنحارث معجل عل214ً

مالنحازم دحام تركً عفات215

عمدحازم علً زٌدان خلف216

مالنحامد حسن دمحم حمود217

1/9/2022باشر بتارٌخ مالنحامد حماد عبد 218

مالنحامد دلف احمد 219

مالنحامد شهاب حمد دمحم220

مالنحامد عطٌة ذٌاب حسن221

مالنحسام جاسم علً مخلف222

مالنحسام جاسم دمحم223



المالحظاتعمد/نوع المالناالسم الثالثً ت

مالنحسام ناجً مخلف حمادي224

عمدحسن متعب زومان225

مالنحسن محمود عبدهللا226

مالنحسن مصطفى عثمان227

مالنحسٌن احمد خلف غضا228

مالنحسٌن خالد عبد الرزاق 229

عمدحسٌن علً داٌح230

مالنحسٌن علً سلٌمان دمحم231

مالنحسٌن علً صالح ناٌف232

4/11/2021انفن لغرض الدراسات بتارٌخ غٌر مشمولحسٌن دمحم ترك233ً

مالنحسٌن مهدي حجالن ساري234

مالنحمً اسماعٌل جسام حمادي235

عقدحمدان خليفة عبيد236

عمدحمدي هاشم عبد عل237ً

19/9/2021انفن بتارٌخ غٌر مشمولحمزة خالد حرحوش238

عمدحمزة خالد عبد الرزاق239

مالنحمزة عادل رجب240

عمدحمزة عبد المطلب زٌدان ربٌع241

مالنحمٌد جسام حمادي حسٌن242

مالنحمٌد حماد خلف243

مالنحمٌد شاهر فرحان244

مالنحمٌد عبد دخٌل245

عمدحمٌد مطر خلف عبد246

لدٌها إجازة لمدة شهرٌنمالنحنان حماد مطلن247

مالنحنان خالد إبراهٌم 248

مالنحٌدر حمدي عبد الرزاق249

مالنحٌدر خلف عوده مجر250

لدٌه إجازة لمدة شهرٌنمالنحٌدر شاكر محمود خالد251

مالنحٌدر عواد مندٌل حسون252

عمدحٌدر دمحم خٌري مشعان253

مالنخالد ابراهٌم خلف عبد254

مالنخالد ابراهٌم عبد هللا عزٌز255



المالحظاتعمد/نوع المالناالسم الثالثً ت

مالنخالد ابراهٌم مبارن256

عمدخالد احمد حسٌن ثجٌل257

منسب  ٌومٌن  باالسبوعمالنخالد جمال حامد258

مالنخالد حردان مهنا259

22/3/2022إجازة المتفرغ المعٌل انفن بتارٌخ غٌر مشمولخالد رجب حمود دمحم260

عمدخالد شاحوذ حمادي261

مالنخالد صالح عوٌد حمد262

مالنخالد فرحان مخلف 263

مالنخالد مشرف على هللا264

عمدخالد هادي حسن265

مالنخالد ولٌد عبد266

مالنخالد ولٌد كاظم عرٌم267

عمدخبٌب باسم دمحم268

عمدخضر عمار راشد جمٌل269

مالنخضٌر حماد عرسان احمد270

مالنخلدون جمٌل عبد الكرٌم271

عمدخلدون فتاح فرٌح شرل272ً

ن273 عقدخليل ابراهيم حسي 

مالنخلٌل ابراهٌم محمود274

عمدخلٌل ظاهر عبدالعزٌز خلٌل275

مالنخمٌس خلف جرو شادش276

مالنخمٌس مصدف ذٌر مبارن277

عمدخٌر هللا خلٌل ابراهٌم سلمان278

مالنخٌر هللا مطر حمود سلطان279

مالنخٌري حمد شالل هالل280

مالندرٌد عدنان خلف ٌوسف281

مالندرٌد مؤٌد عبد 282

مالندٌنا ثامر حمودي283

مالنرافع جبار نمال حسٌن284

مالنرامً صٌهود عبدالعزٌز285

ن286 عقدرائد احمد حسي 

عمدرائد حمٌد نجم287



المالحظاتعمد/نوع المالناالسم الثالثً ت

مالنرائد خضر سلمان288

مالنرباح حمودي عودة نجم289

مالنرباح نوري فرحان 290

مالنربى خٌري علً دمحم291

27/9/2022تم اعفائه بتارٌخ مالنرسمً دمحم حمد292

مالنرسول دمحم عبد عل293ً

مالنرشا عدنان عبٌس294

مالنرشٌدة شرهان دمحم نصٌف295

7/12/2020انفن للدراسة غٌر مشمولرعد احمد عسل نجرس296

عمدرعد حمٌد عبد خلف297

مالنرعد خاشع حافظ298

مالنرعد عبد الكرٌم دمحم ظاهر299

عمدرعد لطٌف عبدالرزاق300

مالنرغد حمٌد عبد هللا301

مالنرفاه سالم جمعة302

إحالة الى التماعدمالنرفعت حامد عبدالرزاق حسن303

4/12/2022لدٌها إجازة بعد الوظع بداء من مالنرلٌه راضً محٌسن عل304ً

عمدرمضان عٌفان فرحان عبد305

مالنرمٌض دمحم فٌصل 306

مالنرنا عزٌز فٌاض 307

مالنرٌاض شهاب احمد جبٌر308

مالنرٌاض عبد فرحان خلٌفة309

مالنرٌام زٌن شوكت عبدهللا310

مالنرٌكان حماد دمحم311

مالنزكٌة حامد رجب312

مالنزهٌر احمد صالح خلف313

مالنزهٌر جابر مشرف314

مالنزٌاد خضٌر عباس جرو315

مالنزٌاد خلف حسٌن عل316ً

28/4/2021انفن بتارٌخ غٌر مشمولزٌاد خلف منف317ً

مالنزٌاد طارق حمٌد مخلف318

عمدزٌاد عبد هللا عاٌد احمد319



المالحظاتعمد/نوع المالناالسم الثالثً ت

مالنزٌاد كامل جاسم خلف320

عمدزٌاد لٌث لاسم دمحم321

مالنزٌاد ناظم جاسم322

عمدزٌد فتاح حمودي323

مالنزٌدون فالح مخٌلف324
لدٌه إجازة مصاحبة زوجٌة لمدة سنة  باشر بتارٌخ 

12/10/2022

مالنزٌدون محسن عل325ً

مالنزٌن العابدٌن حسٌن عبٌد326

مالنزٌنب جعفر صادق جاسم327

مالنزٌنب عبد الواحد عبد الستار328

مالنزٌنب دمحم مجٌد 329

مالنزٌنة جمٌل عبد الكرٌم عبدالمادر330

مالنسارة ثامر هادي 331

مالنسارة عبد الجبار حمود جاسم332

مالنسامر دمحم حمود333

مالنسامً عوض دمحم334

مالنستار جبار حماد335

مالنسحر حمد احمد عواد336

عمدسحر دمحم مولود شفٌك337

مالنسداد حازم عبد338

مالنسدٌر عبد الواحد فاضل339

عمدسراج الدٌن خالد مشرف على هللا340

عمدسرمد حمدي محمود بطاح341

عمدسرى حاتم سوٌد حمادي342

مالنسرى دمحم هاشم343

مالنسعاد شالل شحاذة344

مجاز دراسٌاغٌر مشمولسعد جاسم دمحم رجب345

مالنسعد جمار نشمً عل346ً

مالنسعد شفٌك عبٌد  جاسم347

عمدسعد عبد الكرٌم عل348ً

مالنسعد علً محمود عبد349

مالنسعد فاروق نعمان350

مالنسعد مجبل شاحوذ جاسم351



المالحظاتعمد/نوع المالناالسم الثالثً ت

مالنسعد مشرف على هللا352

مالنسعد نجم عبد حسن353

مالنسعد نوري رشٌد مطلن354

مالنسعٌد خالد دمحم355

31/10/2022إجازة المتفرغ المعٌل انفن بتارٌخ مالنسعٌد صباح سعٌد356

مالنسفٌان حامد صالح عبطان357

مالنسفٌان صالح ذٌاب358

مالنسفٌان علٌوي دمحم كماش359

مالنسفٌان دمحم شرتوح360

مالنسفٌان ناجً نجرس361

مالنسالم حسن مصلح شرل362ً

مالنسالم عبد فٌاض363

مالنسلوان محمود عبد اللطٌف364

مالنسماح اسماعٌل عطٌوي الطٌف365

مالنسمر سعد عطاهلل ناصر366

عمدسمٌة هشام عبد الحمٌد 367

مالنسمٌر عبد رشٌد فرحان368

مالنسنان سامر سعٌد369

6/10/2020انفكت بتارٌخ غٌر مشمولسندس حسن علً ناصر370

عمدسهام سلٌمان سرٌح371

مالنسهى طالل فٌصل372

مالنسوسن محمود ترك373ً

مالنسٌزار سهٌر ابراهٌم حاجم374

مالنسٌف ابراهٌم فزع375

مالنسٌف الدٌن عبد الرزاق سالم376

عمدسٌف سعد جالل صلب377ً

مالنسٌف سعد منصور 378

عمدسٌف سلٌمان عبد الكرٌم عبد الحمٌد379

مالنسٌف مصطفى عبد المجٌد احمد380

مالنشاكر حمادي حسٌن381

مالنشاكر حمودي عساف عل382ً

عمدشاكر نٌسان عٌسى عواد383



المالحظاتعمد/نوع المالناالسم الثالثً ت

مالنشامل ابراهٌم عٌادة384

مالنشامل اسماعٌل نعمة385

مالنشامل كامل احمد شٌحان386

مالنشامل كامل جاسم387

مالنشذى عبد الرسول عناد مزٌد388

مالنشهاب احمد زٌدان389

عمدشهد عباس مفرج390

مالنشٌماء حامد عبود391

مالنشٌماء نجم عبد هللا392

مالنصادق علً عبد دخٌل393

مالنصادق مشعل خلٌفة394

عقدصالح محمود صالح395

مالنصباح سلطان فرحان396

مالنصبحً عبد الغفور جروان زبار397

عمدصبري امٌن صبري398

عمدصبري صفاء صبري399

مالنصدام حسٌن عبد400

مالنصدام عبدالزهرة فرحان401

مالنصفاء خلف عواد 402

مالنصالح جمعه حسٌن فرحان403

مالنصالح صبار ثمٌل404

مالنصالح مرشد فرحان405

مالنصهٌب عدنان حمود406

مالنضاري خمٌس عسكر نمر407

مالنضٌاء جاسم دمحم مصلح408

مالنضٌاء حامد علً خلف409

مالنضٌاء خمٌس عل410ً

مالنضٌاء زٌدان خلف عطٌة411

مالنضٌاء صالح عبد عل412ً

27/11/2022تمت احالته الى التماعد انفن بتارٌخ مالنضٌاء نوري سعٌد دمحم413

مالنضٌاء ٌاسٌن عبد414

عمدطارق ثابت صبري احمد415



المالحظاتعمد/نوع المالناالسم الثالثً ت

مالنطالب خلٌل ابراهٌم416

مالنطه حمد عبد فرحان417

مالنطه صبري ممبل418

مالنطٌف جاسم دمحم 419

مالنظافر اسماعٌل ابراهٌم420

مالنظاهر فٌصل بدٌوي421

مالنعادل ابراهٌم خلٌفة سلٌمان422

مالنعادل جابر احمد حسٌن423

مالنعادل حسن محمود424

مالنعادل حسٌن عل425ً

مالنعادل حمد خلف 426

عمدعادل حمٌد محان 427

عمدعادل محمود رحٌم احمد428

14/11/2022باشر بتارٌخ مالنعادل موفك كاظم429

مالنعاصف رعد حمٌد430

عمدعامر احمد جمٌل مزٌد431

مالنعامر جمٌل شرٌف 432

مالنعامر حمٌد امون433

عمدعامر عباس كرٌشان434

عمدعامر عبد المنعم عبد الفتاح435

مالنعامر مهدي صالح جاسم436

15/7/2022لدٌها إجازة امومة بدا من غٌر مشمولعائشه عمر احمد عطٌوي437

مالنعباس عٌد عبد حسٌن438

عمدعبد االله عران ترك439ً

مالنعبد الجبار ضٌاء داود سلٌمان440

مالنعبد الجلٌل ابراهٌم سوٌد441

عمدعبد الحلٌم حامد عبد حمادي442

عمدعبد الحمٌد صالح كرٌم عبد443

مالنعبد الحمٌد كرٌم خلٌفة كلٌب444

مالنعبد الخالك صالح عزٌز445

مالنعبد الرحمن إبراهٌم مصطفى446

مالنعبد الرحمن حماد جاسم عباس447



المالحظاتعمد/نوع المالناالسم الثالثً ت

عمدعبد الرحمن سبتً فدوي فٌاض448

مالنعبد الرحمن عامر عبود449

30/10/2022 دراسات علٌا باشر بتارٌخ مالنعبد الرحمن عباس مخلف450

عمدعبد الرحمن عماد خلف451

مالنعبد الرحمن كرٌم علٌوي452

عمدعبد الرحمن دمحم سعٌد محسن453

مالنعبد الستار خلف جاسم حمادي454

عمدعبد الستار غفوري فٌاض455

مالنعبد الستار محمود حمادي احمد456

مالنعبد السالم عبد الوهاب زبار457

مالنعبد السالم عبد صالح458

عمدعبد العزٌز حسن خمٌس459

مالنعبد العزٌز خضر عباس خلف460

مالنعبد العزٌز صالح شالل هالل461

مالنعبد العزٌز معاذ جاسم462

عمدعبد العلٌم دمحم حمود463

عمدعبد المادر مهٌدي صالح464

مالنعبد المادر نبٌه مولود بكر465

مالنعبد الكرٌم احمد مخٌلف عبد الرحمن466

مالنعبد الكرٌم حمودي عساف467

مالنعبد الكرٌم علً عبد هللا468

مالنعبد الكرٌم دمحم خلف ضاح469ً

مالنعبد اللطٌف محمود عل470ً

مالنعبد هللا اسماعٌل حمد471

مالنعبد هللا اسماعٌل خلٌل ابراهٌم472

مالنعبد هللا حامد جمٌل473

عمدعبد هللا حسن خربٌط خلف474

7/12/2020 دراسات علٌا انفن بتارٌخ غٌر مشمولعبد هللا ساطع داود475

عمدعبد هللا ساٌر احمٌد جمٌل476

مالنعبد هللا فاضل عبٌد477

15/11/2022باشر بتارٌخ مالنعبد هللا لٌس علٌوي478

مالنعبد هللا دمحم عبد عل479ً



المالحظاتعمد/نوع المالناالسم الثالثً ت

مالنعبد الناصر ثابت منٌر480

مالنعبد زبن صالح عبد481

عمدعبدالجبار عدي شاكر482

عمدعبدالرحمن ساٌر احمٌد جمٌل483

مالنعبدهللا عزٌز فٌاض عبدهللا484

عمدعبدالناصر جمال دمحم485

مالنعبٌر طالل فٌصل شنتاف486

مالنعبٌر فالح حسن487

عمدعثمان جمعة جاسم488

مالنعثمان حمد حمادي489

عمدعثمان خمٌس جاسم490

مالنعثمان زٌدان خلف تاٌه491

عمدعثمان عبد الغفور جروان492

عمدعدنان عٌسى عواد فتٌح493

8/7/2019انفن بتارٌخ غٌر مشمولعدنان دمحم اذوٌب494

عمدعدنان مناور حمد حسٌن495

عمدعدنان هادي حمد مخلف496

مالنعدنان ٌوسف عبٌد497

مالنعدوٌة سعٌد ابراهٌم شهاب498

مالنعدي حاتم عبدهللا صالح499

مالنعدي حماد جاسم عباس500

مالنعدي خضٌر عباس السٌد501

مالنعدي عبد الحكٌم خلف صالح502

مالنعذراء خلٌل خلف503

مالنعذراء كرٌم علٌوي حمادي504

مالنعز العرب دمحم جاسم 505

4/9/2022باشر بتارٌخ مالنعزمً شوكت عبد البالً 506

مالنعصام خمٌس شالل507

14/9/2022تم انهاء تكلٌفة من رئاسة المركز بتارٌخ مالنعصام طه ٌاسٌن508

عمدعصام عبد الحمٌد دمحم509

مالنعصام فؤاد دمحم510

14/12/2022باشر بتارٌخ مالنعصام دمحم عبد الحمٌد ظاهر511



المالحظاتعمد/نوع المالناالسم الثالثً ت

مالنعصمت ناصر جمٌل احمد512

مالنعمبة شاحوذ مشعل حمد513

مالنعمٌل شاكر محمود عطاهللا514

مالنعالء احمد عباس لاسم515

مالنعالء حامد علً خلف516

مالنعالء حسٌن حمد كسار517

مالنعالء صفٌان سلمان خلف518

مالنعالء عبد الغنً حسٌن519

مالنعالء عبد المهار جهاد520

مالنعالء مصطفى رجب ذٌاب521

عمدعالء نجم عبٌد522

مالنعالء نجم لطر الندى523

عمدعلوان ربٌع راشد جمٌل524

مالنعلوان ناٌف مهدي صالح525

عقدعلي احمد جياد 526

عمدعلً انور داٌس527

عمدعلً انور عبد الرزاق528

مالنعلً جبٌر مصطفى لطٌف529

2/9/2019دراسات بتارٌخ غٌر مشمولعلً جمال مهدي530

مالكعلي جمال هالل531

مالنعلً حبٌب شعٌوط 532

عمدعلً حسٌن ثجٌل مزٌد533

مالنعلً حسٌن خضٌر 534

6/12/2022تنسيب الى  الدراسات االستراتيجية باشر في مالنعلً حسٌن علً 535

مالنعلً حمٌد مراد عل536ً

عمدعلً خمٌس عبد537

عمدعلً ربٌع راشد جمٌل538

مالنعلً صالح عالوي539

مالنعلً طالب عبد الواحد540

مالنعلً عباس رافع شٌحان541

مالنعلً عبد الستار عبد االله عالوي542

عمدعلً عبد اللطٌف كردي543



المالحظاتعمد/نوع المالناالسم الثالثً ت

مالنعلً عبد الهادي عبد المجٌد544

مالنعلً عبد شراد545

عمدعلً عبدالجبار عبد حسٌن546

عمدعلً عبٌد زوٌد547

عمدعلً عران ترك548ً

مالنعلً عزاوي عبداللطٌف عاص549ً

عمدعلً عطاهلل حماد550

مالنعلً عطٌة ذٌاب حسن551

عمدعلً عطٌه عل552ً

مالنعلً عٌسى عواد فلٌح553

مالنعلً غنام زعٌان دمحم554

مالنعلً فدعم عبد هللا احمد555

مالنعلً دمحم هللا وخش556

مالنعلً دمحم حسٌن عل557ً

مالنعلً دمحم رجه558

عمدعلً مطر دمحم جلعوط 559

مالنعلً مهدي عواد حمٌد560

مالنعلً موفك رشاد عبدهللا561

مالنعلً نزار علً حسٌن562

عمدعلً ٌحٌى عبد الرزاق563

مالنعلٌاء كرٌم علٌوي حمادي564

مالنعلٌم جالل طربٌل دمحم565

مالنعماد احمد مشعل خلف566

عمدعماد حسٌن خضٌر شهل567

غٌر مشمولعماد حمدي صالح568

مالنعماد حواس موسى عبد569

مالنعماد خضٌر سلمان شرٌمط570

مالنعماد طلفاح عبد الغن571ً

مالنعماد عادل حمد572

مالنعماد نجم عبدهللا خضر573

مالنعمار حاتم كامل574

28/9/2020انفن بتارٌخ غٌر مشمولعمار راتب علٌوي575



المالحظاتعمد/نوع المالناالسم الثالثً ت

عمدعمار رحمن ظاهر576

مالنعمار رحٌم سالم577

مالنعمار سعدي روضان فرحان578

مالنعمار سلمان حمادي عل579ً

مالنعمار صالح مخلف580

مالنعمار عبد الواحد تبان581

مالنعمار فٌاض عطا هللا عواد582

مالنعمار دمحم عطٌة زٌد583

عمدعمر ابراهٌم عٌادة حمادي584

مالنعمر بدٌوي صالح585

عمدعمر جمعة فدوي586

مالنعمر حماد جاسم عباس587

مالنعمر خلدون عبد الرحمن588

عمدعمر رٌكان ترك589ً

مالنعمر زهٌر عامر كامل590

عمدعمر ساطع داود سلمان591

عمدعمر شهاب احمد حمادي592

مالنعمر صبار صالح جاسم593

2/10/2022باشر بتارٌخ مالنعمر صالح نوٌران594

عمدعمر طه ٌاسٌن سعٌد595

مالنعمر عبد الرحمن دواد596

مالنعمر عبد المنعم خلٌل 597

مالنعمر عبد عٌد598

عمدعمر عدنان رشٌد كرٌم599

مالنعمر فتاح كامل600

عمدعمر فؤاد مخلف ذٌاب601

عمدعمر لحطان دمحم نوار602

مالنعمر مال هللا رزٌج603

مالنعمر دمحم عركد دب604ً

عمدعمر دمحم كردي605

مالنعمر محمود صالح جاسم606

مالنعمر مدٌح شتٌوي حامد607



المالحظاتعمد/نوع المالناالسم الثالثً ت

مالنعمر نافع نوري608

مالنعمر ٌاسٌن نده محل609

عمدعمر ٌحٌى فٌاض610

عمدعمر ٌعموب ٌوسف611

مالنغازي حمٌد زومان شرموط612

مالنغافل عبد العزٌز دمحم مشروح613

مالنغالب جلوي اسود614

ت بتاري    خ مالنغفران طارق دمحم 615 4/10/2022باشر

عمدفادٌة اسماعٌل خلٌفة مروح616

مالنفادٌة حامد نواف 617

مالنفاضل حسٌن مخلف618

عمدفاطمة جبار زٌدان مخلف619

عمدفاطمة حازم عفات ٌوسف620

12/10/2022نملت الى التربٌة اإلنسانٌة انفكت فً مالنفاطمة خلٌل اسماعٌل طه621

عمدفاٌك احمد مطلن622

عمدفائز شالل دمحم كرحوت623

مالنفراس اسماعٌل ٌوسف خضر624

مالنفراس حماد زبن جزاع625

مالنفراس خلٌل ابراهٌم626

مالنفراس طه ٌاسٌن627

عمدفراس عبدالحمٌد محمود628

مالنفراس علً صالح629

مالنفراس فاضل صالح630

مالنفراس فرٌح حماد631

مالنفراس دمحم جاسم مخلف632

مالنفرح غسان تركً 633

مالنفرحان عبد حرب634ً

مالنفالح حسن علً ناصر635

مالكفالح خلف علي636

مالنفالح دحام رشٌد637

مالنفالح مبارن بردان 638

عمدفهد طالب فهد639



المالحظاتعمد/نوع المالناالسم الثالثً ت

عمدفهد مجٌد صالح مخلف640

مالنفواز عزٌز محان حمادي641

مالنفوزٌة عبد الرحمن دمحم منصور642

مالنفؤاد شهاب جاسم643

مالنفؤاد عوده صبار علٌوي644

مالنفؤاد فاضل مشرف645

1/11/2020انفن للدراسة غٌر مشمولفٌصل غازي حمود646

مالنلاسم سلٌمان خلف عبد647

مالنلاسم عبد الستار عبد الرحمن سفر648

مالنلاسم عبد المجٌد زكً سلٌمان649

مالنلاسم دمحم نواف حسٌن650

مالنلتٌبة فرحان داود651

مالنلحطان عدنان عبدهللا عٌسى652

مالنلحطان دمحم عبدهللا نهار653

مالنلصً بدٌع عل654ً

25/9/2022دراسات باشر بتارٌخ مالنلصً حاتم عٌسى655

عمدلصً خضٌر عباس656

مالنكرٌم جاسم دمحم صبار657

مالنكرٌم حمودي داٌح658

مالنكرٌم مخلف خلف جاسم659

1/11/2020انفن غٌر مشمولكرٌم ناظم منصور660

مالنكزال ٌحٌى انور حردان661

عمدالرا زٌاد جاسم دمحم662

مالنالرا هاشم عبد المجٌد663

عمدلبٌد خالد رشٌد عواد664

مالنلطٌف جاسم مخلف سلٌمان665

مالنلماء ٌونس مفرج فحل666

26/7/2020منسب فً صندوق االعمار بتارٌخ غٌر مشموللؤي حمٌد فرحان جدٌع667

مالنلؤي فاضل خلف668

18/10/2022نمل الى كلٌة االداب انفن بتارٌخ عمدلؤي ماهر حماد صالح669

 لغرض الدراسة27/10/2022انفن بتارٌخ مالنلٌث احمد محمود670

1/12/2022تنسٌب باشر بتارٌخ مالنلٌث مصلح نجٌب671



المالحظاتعمد/نوع المالناالسم الثالثً ت

مالنلٌنا صباح نوري طه672

22/9/2021انفن لغرض الدراسة بتارٌخ غٌر مشمولماجد حمٌد فهد673

مالنماجد صبار دمحم عبد هللا674

مالنماجد عطٌة عزٌز اٌوب675

مالنماجد لطٌف عبد الرزاق عبدهللا676

مالنماجد دمحم خلٌفة عرسان677

مالنمازن حافظ جبٌر678

مالنمازن حمٌد امون 679

مالنمازن سمٌر حبٌب فتٌح680

مالنمازن عبد الرحمن جمعة681

عمدمازن محمود معروف محمود682

عمدمامون إسماعٌل حسن683

عمدماهر ابراهٌم عٌادة684

مالنماهر خلف عل685ً

مالنماهر صبار صالح جاسم686

عمدماهر عدي شاكر خالد687

مالنماهر نجم عبد هللا ناٌل688

مالنماهر ٌحٌى فٌاض عنزان689

عمدمتعب احمد ثوٌنً معجل690

21/9/2022باشر بتاريخ مالنمثنى بدٌع  فرحان 691

عمدمثنى حامد عواد سوٌد692

مالنمثنى حمٌد عبٌد جاسم693

عمدمثنى سلمان فجر بدر694

مالنمجٌد حمٌد ابراهٌم عواد695

مالنمجٌد حمٌد احمد عل696ً

مالنمجٌد خلف فرحان ذٌاب697

عقدمجيد نصار شحان698

مالندمحم ابراهٌم سلمان ابراهٌم699

مالندمحم ابراهٌم عبد هللا عزٌز700

مالندمحم ابراهٌم عبد دمحم701

عمددمحم احمد جٌاد702

عمددمحم احمد حمادي عل703ً



المالحظاتعمد/نوع المالناالسم الثالثً ت

مالندمحم احمد حمد جاسم704

مالندمحم احمد خلف تاٌه705

مالندمحم احمٌد رشٌد احمد706

مالندمحم اسماعٌل حمد707

20/10/2022تمت احالته الى التماعد انفن بتارٌخ مالندمحم اسماعٌل عواد708

مالندمحم اسماعٌل ٌوسف خضٌر709

عمددمحم امٌن صبري سعد710

عمددمحم انور داٌس711

عمددمحم إسماعٌل خلف712

مالندمحم تركً محمود713

عمددمحم جالل صلب714ً

مالندمحم جمعه جمٌل احمد715

عمددمحم جٌاد مرشد عبد 716

عمددمحم حارث عبد فٌاض717

عمددمحم حامد سروان عنتر718

مالندمحم حامد عرسان حمد719

مالندمحم حسن رشٌد720

مالندمحم حسٌن عبد721

عمددمحم حسٌن علً زٌدان722

مالندمحم حسٌن محمود 723

مالندمحم حماد مراد عل724ً

مالندمحم حمود مهنا725

عمددمحم حمٌد حماد خلف726

عمددمحم حمٌد عاٌد سعدون727

عمددمحم حمٌد مطن728ً

مالندمحم خلف رزاق خلف729

مالندمحم خلٌل ابراهٌم اسود730

عمددمحم خلٌل ابراهٌم سلمان731

مالندمحم رافع احمد732

مالندمحم رجب دمحم احمد733

مالندمحم رحٌم احمد محمود734

مالندمحم رعد تحسٌن عل735ً



المالحظاتعمد/نوع المالناالسم الثالثً ت

مالندمحم رٌاض عطاهلل ناصر736

مالندمحم سامً فرحان737

مالندمحم سرحان زٌغان صبر738

مالندمحم سعٌد عبد هللا خلٌفة739

عمددمحم سعٌد دمحم740

عمددمحم سلٌمان مخلف741

عمددمحم صالح كمال صالح742

مالندمحم صالح وهٌب محمود743

مالندمحم صالح رشٌد ابراهٌم744

مالندمحم طه ٌاسٌن سعٌد745

مالندمحم عاشور عناد ناٌل746

مالندمحم عاصم نصرت سعٌد747

لدٌه إجازة لمدة ثالثة اشهرمالندمحم عبد الرزاق رجب ذٌاب748

مالندمحم عبد العزٌز محمود عل749ً

مالندمحم عبد هللا شرموط750

مالندمحم عبد حمود751

عمددمحم عبد صالح مخلف752

عمددمحم عبدهللا حمد مخلف753

عمددمحم عبٌد زوٌد754

مالندمحم عبٌد صالح755

مالندمحم عبٌد مناجد756

مالندمحم عثمان موسى 757

عمددمحم عطاهلل حماد كٌفً 758

عمددمحم علً خلف عبٌد759

عمددمحم علً خلٌفة علٌج760

مالندمحم علً سلٌمان فٌاض761

مالندمحم علً فلٌح762

عمددمحم علً مخلف حماد763

مالندمحم غازي ٌاسٌن764

مالندمحم فرج حمادي765

مالندمحم فرحان مصلح766

مالندمحم لحطان حامد صالح767



المالحظاتعمد/نوع المالناالسم الثالثً ت

مالندمحم لٌس عبد مصطفى768

مالندمحم كامل فرحان خلف769

مالندمحم كرٌم دمحم770

مالندمحم مثنى عبد الغفور771

مالندمحم مخلف حماد772

مالندمحم مخلف طعٌس773

عمددمحم مشعان خلٌفة774

 مجاز دراسٌا باشر بتارٌخ20/9/2022مالندمحم منذر ذاكر775

مالندمحم مهدي حسٌن حسن776

مالندمحم ناجً جاسم دمحم777

مالندمحم ناظم بدٌوي حداد778

5/9/2022تمت احالته الى التماعد انفن بتارٌخ مالندمحم هوبً دوٌح كرحوت779

مالنمحمود جاسم مخلف منصور780

عمدمحمود حاتم نوار781

22/10/2020انفن غٌر مشمولمحمود شاكر محمود782

مالنمحمود عبد الرحٌم محمود مخلف783

مالنمحمود عبد اللطٌف محمود عل784ً

مالنمحمود عبٌد جاسم 785

مالنمحمود عطاهلل بدٌوي جاسم786

مالنمحمود مخلف حسن خلف787

مالنمحمود مصلح دمحم اسماعٌل788

مالنمحمود مهدي عواد حمٌد789

مالنمحمود ٌاسٌن خلف احمد 790

عمدمحمود ٌاسٌن عبد طه791

مالنمرتضى عمر مصطفى792

عمدمروان حامد صالح حدٌد793

عمدمروان خلٌل ابراهٌم سلمان794

مالنمروان ذاكر عبد جوٌر795

عمدمروان صالح دمحم ناٌل796

عمدمروان غازي عفات ٌوسف797

عمدمروان كاظم صلبً فٌاض798

مالنمروان دمحم عبد799



المالحظاتعمد/نوع المالناالسم الثالثً ت

مالنمروان محً الدٌن خلف 800

عمدمروان مصطفى عبد المجٌد احمد801

مالنمروان منعم مشرف 802

مالنمروة صباح لطٌف احمد803

مالنمروه فائز عبد هللا804

عمدمرٌم كرٌم علٌوي حمادي805

عمدمزهر جبٌر ثجٌل806

مالنمزهر مجبل نهر807

مالنمشتاق احمد غرب808ً

مالنمشتاق طالب جاسم عبد809

عمدمشتاق علً ناصر810

عمدمصطفى احمد عبد811

عمدمصطفى امٌن شامان812

مالنمصطفى إسماعٌل ناٌف 813

عمدمصطفى برزان دمحم نوار814

عمدمصطفى جمعة مخلف815

13/3/2022انفن لغرض  الدراسة بتارٌخ غٌر مشمولمصطفى حامد صالح816

مالنمصطفى حسن بتال شاهر817

22/10/2020انفن بتارٌخ غٌر مشمولمصطفى حسٌن عل818ً

مالنمصطفى حمد عبد مهاوش819

مالنمصطفى خاشع فرج820

مالنمصطفى خلٌل عبد جراح821

عمدمصطفى سعدي علً بدٌوي 822

23/9/2021انفن لغرض الدراسات بتارٌخ غٌر مشمولمصطفى صفون ابراهٌم823

عمدمصطفى صالح شوكت فهد824

مالنمصطفى عادل عبد الرحٌم825

عمدمصطفى عباس فٌاض عطا هللا826

مالنمصطفى عبد المنعم مصطفى827

عمدمصطفى عبدالجبار صالح828

عمدمصطفى عبدالغفور شهاب829

مالنمصطفى عدنان ثرثار830

عمدمصطفى عدنان عبٌد عوده831



المالحظاتعمد/نوع المالناالسم الثالثً ت

مالنمصطفى نهاد جمعة832

عمدمصطفى هادي جاسم دمحم833

مالنمصطفى ٌوسف البكري هدٌب834

مالنمعاذ سعد عطاهللا ناصر835

مالنمعاذ هالل جاسم حمادي836

مالنمعتز اسماعٌل خلف837

مالنمعتز حازم عفات ٌوسف838

مالنمعتز شبٌب حمود نجم839

1/9/2022تنسٌب من تارٌخ مالنمعتمد صائب دل840ً

مالنمعمر ناجً حسٌن عل841ً

مالنمعن ارثٌع عبد842

مالنمعن عبد اللطٌف خلف843

مالنممداد ذاكر شمعوط فلٌح844

مالنمنتهى كمال جٌاد845

عمدمنذر جبٌر ثجٌل مزٌد846

مالنمنذر عبد الرزاق حسٌن عل847ً

مالنمنٌر ناجً احمد848

مالنمها مصطفى رشٌد849

مالنمهند ابراهٌم حسٌن850

19/9/2021انفن غٌر مشمولمهند جاسم حسن851

مالنمهند حمد احمد852

مالنمهند سعٌد رشٌد دمحم853

عمدمهند صالح اسماعٌل854

مالنمهند عامر شرٌف855

مالنمهند عبد هللا حماد كٌف856ً

مالنمهند عبد صالح فٌاض857

عمدمهٌمن صالح حسن858

مالنمؤنس اسامه ضٌاء الدٌن 859

مالنمؤٌد توفٌك عبد المحسن860

مالنمؤٌد ثمٌل برغوث861

عمدمؤٌد نجم عبد هللا862

مالنمٌثاق لحطان حامد863



المالحظاتعمد/نوع المالناالسم الثالثً ت

مالنمٌسر لطٌف رزج حمد864

مالنمٌسر دمحم صالح خلٌفة865

مالنمٌسون فٌاض حسن866

مالنمٌسون لحطان دمحم ابراهٌم867

مالنمٌالد عبد المطلب زٌدان ربٌع868

مالنناجً نجم عبود869

مالنناجً ولٌد ناجً مطر870

مالنناصر فهد جرن عبداله871

مالنناصر هندي عمٌر جاسم872

مالنناظم ابراهٌم عٌاده حمادي873

18/10/2022نمل الى كلٌة الحاسوب انفن بتارٌخ مالنناظم حسٌن حمد كسار874

عمدناهد صالح ذٌاب ضاح875ً

5/10/2022تنسٌب الى كلٌة المانون  انفن بتارٌخ مالنناهً احمد عوٌد شبٌب876

مالنندى ناجً عٌدان العان877ً

مالننزار عصمت سٌنو878

مالننسرٌن فرحان مصلح879

مالننسرٌن دمحم محمود رجب880

عمدنشوان حسنً عٌادة عبدالمحسن881

مالننصر خالد عبد الرزاق882

مالننضال علً حسٌن883

مالننعمان دمحم نوار884

عمدنعٌم احمد حسن ثجٌل885

مالننعٌم ٌعموب ٌوسف886

مالننهاد عاٌد عبٌد887

مالننهاد دمحم حمظل888

مالننهاد دمحم عبود889

عمدنهى خٌري علً دمحم890

مالننهى عبد هللا حمد شكر891

مالننور الهدى جسام دمحم892

مالننور حمٌد حنوش893

مالننور عبد المنعم مصلح894

عمدنور دمحم جسام حمادي895



المالحظاتعمد/نوع المالناالسم الثالثً ت

عمدنور ٌوسف عثمان896

عمدنوفل خاشع حافظ897

مالننوفل عدنان صبري 898

مالننٌسان صبار ثمٌل عطوان899

مالنهادي حماد عواد نجم900

مالنهاشم دمحم هاٌس نجرس901

مالنهالة ارشد عل902ً

مالنهانً شاكر محمود 903

عمدهبة نصٌر لطٌف عناد904

مالنهبه ودٌع فتٌخان عبدالمجٌد905

مالنهجران اسماعٌل حمد جردان906

مالنهدٌل دمحم صالح907

مالنهدٌل دمحم طاهر908

20/9/2021انفن لغرض الدراسة بتارٌخ غٌر مشمولهشام عادل مصعب909

مالنهشام مهٌدي صالح910

مالنهمام راضً داود911

مالنهمام عبدالستار صبح912ً

مالنهند خلٌل ابراهٌم جاسم913

مالنهند ٌاسٌن نواف حسٌن914

مالنهٌثم احمٌد عواد سوٌد915

مالنهٌثم حامد صالح916

مالنهٌثم عبٌد خلف917

مالنهٌثم علً عطا هللا 918

لدٌه إجازة لمدة ثالثة اشهرمالنهٌمن سلمان فجر بدر919

مالنواثك ناظم دهام920

عمدوجدي خمٌس خلف كنهوش921

منسب  ٌومٌن  باالسبوعمالنوسام احمد امٌن922

مالنوسام خالد جمار نشم923ً

عمدوسام رمٌض دمحم 924

مالنوسام صالح غرٌب925

مالنوسام صلفٌج دمحم926

مالنوسام طالب وٌس 927



المالحظاتعمد/نوع المالناالسم الثالثً ت

مالنوسام دمحم صالح حسن928

مالنوسام هاشم خلٌل929

مالنوسام ٌاسٌن دمحم عبٌد930

25/10/2022إجازة امومة من مالنوسٌم علً ٌونس931

عمدوطفاء هشام عبدالحمٌد دمحم932

مالنوفاء لدوري عبد933

مالنوفاء كامل ابراهٌم حمادي934

3/10/2022نمل الى كلٌة الهندسة انفكت بتارٌخ مالنوفاء كرٌم علٌوي حمادي935

عمدولٌد خالد احمد جمٌل936

عمدولٌد خالد عمر عبد937

مالنولٌد خالد هندي صالح938

عمدولٌد عناد عبود داٌح939

16/9/2021انفن لغرض الدراسة بتارٌخ غٌر مشمولولٌد مجٌد زبار940

مالنومٌض وردي جمٌل941

مالنٌاسر احسان رشٌد942

مالنٌاسر حسٌن عبد علوان943

مالنٌاسر حماد جاسم عباس944

عمدٌاسر خمٌس عبد945

مالنٌاسر صالح عزٌز حسٌن946

مالنٌاسر محسن ٌوسف 947

6/11/2022باشر بتاريخ مالنٌاسر مرعً ناٌف 948

عمدٌاسمٌن جمعة خلف حسٌن949

مالنٌاسٌن سلٌم ٌاسٌن950

عمدٌاسٌن دمحم لطٌف احمد951

عمدٌوسف حاتم ابراهٌم شاهر952

مالنٌوسف خلف جبر دمحم953

مالنٌوسف عبد الجبار ستوري 954

عقديوسف عويد ابراهيم955

عمدٌوسف فؤاد ٌاسٌن سعٌد956

مالنٌونس خلف جبر957

عمدٌونس عواد صالح عباس958

30/10/2022إجازة العجز الصحً  بدا من مالنٌونس محمود ابراهٌم959

مالنٌونس هندي علٌوي 960


