
 قائمة باسماء طلبة المرحلة االوىل

  2018/  2017للعام الدراسي 

ي  اءـــــــاالسم ت
ون   الرقم االلكتر

 17001 االء عبد السالم صالح عبدهللا  .1

 17002 االءغالب عزاوي حمادي  .2

ي ابراهيم حسن  .3  17003 ابراهيم ختر

 17004 ابراهيم صباح عبد امتر   .4

 17005 ابراهيم مؤيد مصطف  عمر  .5

 17006 ابو الحسن خليل حسير    .6

ي عالء عبد الواحد مهدي  .7  17007 ان 

 17008 احمد بهاء شمس الدين عبد هللا  .8

 17009 احمد حيدر عبدالحسير  حميد  .9

 17010 احمد سالم علي سلمان  .10

 17011 احمد صباح لفته عباس  .11

 17012 احمد عامر جاسم عبدهللا  .12

 17013 احمد عزيز كاظم  .13

 17014 احمد كامل عبد اللطيف   .14

 17015 احمد ليث خليل  .15

 17016 احمد محمد اسود خلف  .16

ي   .17
 17017 اديان محمد اسود مطن 

 17018 اسامة علي احمد حمد امير    .18

 17019 اسامة كفاح غازي سليم  .19

 17020 ارساء خالد عبد هللا عبد  .20

 17021 اسالم عبد الكريم عبد  .21

 17022 اكرم سعد جميل حسير    .22

 17023 امنة حيدر عبد محمد  .23

 17024 امنة رائد جاسم   .24

 17025 امنة عامر ثامر حسن  .25

 17026 امنية حيدر ضياء حسن  .26

ي   .27
بين  ة السيد احمد الشر  17027 امتر

 17028 امير  نجم هادي سالم   .28

 17029 اوس اكرم يونس عبدالرحمن  .29

 17030 اية مؤيد خالد  .30

 17031 ايالف مازن محمد كاظم  .31

 17032 ايمان خضتر عباس  .32



 17033 ايمان ساجد شكر محمد   .33

 17034 ايمن مجيد حنا شعيا  .34

 17035 ايه رسمد ضياءالدين  .35

 17036 ايه طالب جاسم حمد  .36

 17037 باقر عبد الرضا كريم حبيب  .37

ي علي   .38  17038 بتول مهدي صت 

 17039 بسمة محمد علي   .39

ي   .40
ر
ق  17040 بنير  رياض محسن رسر

 17041 تفر محمد خالد  .41

 17042 ثريا خالد مؤيد عبدهللا  .42

 17043 جعفر حسير  محسن  .43

 17044 جعفر صادق حمد  .44

 17045 جعفر عبد الكريم محمود   .45

 17046 جوده مزهر حسن   .46

 17047 حسن عباس فاضل  .47

ف كاظم خضتر   .48  17048 الحسير  ارسر

 17049 حسير  حيدر حسير  نعمة  .49

 17050 حسير  حيدر حمودي جليل  .50

ي حسير    .51
ي بدر شمخ   17051 صت 

 17052 حنير  سعد حميد محمد سعيد  .52

 17053 حوراء ضياء ماجد حسير    .53

 17054 حيدر خالد عبدالعزيز  .54

 17055 خاجيك ديكران خاجيك ميناس  .55

 17056 دانيا كاظم عبد الشهيد كاظم  .56

 17057 دانية فراس حسير    .57

 17058 دانية مهدي صالح  .58

 17059 دانية علي شنشول جماىلي   .59

 17060 دجانة محمد ابراهيم علوان  .60

 17061 دعاء سعد عبد القادر  .61

 17062 دنيا سعد حنتوش  .62

 17063 دنيا قصي جاسم محمد  .63

 17064 دينا علي هيل مفير    .64

 17065 رانيه محمد احمد يوسف  .65

 17066 رتاج غسان باقر  .66

 17067 رحمة ساجد ابراهيم كاظم  .67



 17068 رحمه حامد علي عبدالقادر  .68

 17069 رسول هاشم حسير    .69

 17070 رقية علي سعدون  .70

 17071 رقية مدحت كريم حسير    .71

 17072 رندة اياد حسون علي   .72

 17073 ريم جواد حسن مهوال  .73

 17074 زهراء حسير  جمعة عطروز  .74

 17075 زهراء صباح علي داخل  .75

 17076 زهراء عبدالجليل محسن  .76

 17077 زهراء عدنان قاسم بزاز  .77

 17078 زهراء عماد عيىس   .78

 17079 زهراء كريم جت  ثامر   .79

 17080 زهراء محمد جت    .80

 17081 زهراء محمد علي طالب  .81

 17082 زهراء هاشم جبار   .82

 17083 زيد محمد حماد  .83

 17084 زينب جواد كاظم علوان  .84

 17085 زينب ضياء منصور سلمان  .85

 17086 زينب عدنان صادق امير    .86

 17087 حويلي  زينب ماجد هادي  .87

 17088 زينة خاشع شاكر عبد الرحمن  .88

 17089 سارة احمد خضتر عباس  .89

 17090 ساره يارس مهدي صالح  .90

 17091 رسور عباس لطيف تاجر  .91

 17092 رسى حامد طالب منعب  .92

 17093 رسى فراس حامد سلمان  .93

 17094 سلوان محمد داوود محمود  .94

 17095 سما قيس احمد ابراهيم  .95

 17096 سماء طارق سعدون   .96

 17097 سمتر ليث محمود كريم  .97

 17098 سندس قاسم عبد صالح  .98

 17099 سهتر اسماعيل ابراهيم   .99

 17100 شمس انور فوزي منشد  .100

 17101 شمس حسير  فرج خلف  .101

 17102 شمس حمد محمد عبيد  .102



 17103 شهد زيد رشيد حميد  .103

 17104 شهد عباس محمد ياس  .104

 17105 مظلمشهد ناهض محسن   .105

ين فائز غالم علي   .106  17106 شتر

 17107 صادق رزاق منصور عيىس  .107

 مناوي علي   .108
 17108 صفا حسير 

 17109 صفا صيهود مولود هادي  .109

 17110 صهيب يونس محمود فرحان  .110

ي علي   .111
ر
 17111 ضخ حسن عبد الباق

 17112 ضخ ضياء خضتر عباس  .112

 17113 ضخ عادل عباس   .113

 17114 الكريم نارصطيبه ثامر عبد   .114

 17115 عائشه نوزاد نامق سمير    .115

 17116 عباس بالل علي حسير     .116

 17117 عبد العزيز فائز تركي يوسف  .117

 17118 عبد هللا كامل جميل حمد  .118

 17119 عبدالرحمن رائد يحنر سلمان  .119

 17120 عبدهللا حسن بوهان حاشوش  .120

 17121 عبدهللا حسير  محمود ضياء  .121

 17122 محمد عبدالرزاقعبدهللا سامان   .122

 17123 عبدهللا محسن فرحان حسن  .123

 17124 عثمان سالم اسماعيل عواد  .124

 17125 عذراء مالك جواد كاظم  .125

 17126 عال سالم لفته شكر  .126

 17127 عال علي غريب عبد  .127

 17128 علي جاسم محمد صالح  .128

 جاسم محمد علي   .129
 17129 علي حسير 

 17130 علي حيدر محمد عبد الرضا  .130

 17131 علي عز الدين احمد  .131

 17132 علي لؤي عبد الجبار حميد  .132

 17133 علي هيثم فخري جاسم  .133

 17134 عمر ثامر سعيد  .134

 17135 غدير رسمد حمودي  .135

 17136 غفران سامر خليل ابراهيم  .136

 17137 فاطمة الزهراء محمد فاضل  .137



 17138 فاطمة حمزة رحيم كضيب  .138

 17139 فاطمة عدنان هاشم نعمة  .139

 17140 فاطمة علي حسير  خضتر   .140

 17141 فاطمة فاضل عبدهللا  .141

 17142 فاطمه صالح عبيد زغتر   .142

 17143 فاطمه عدي احمد علي   .143

 17144 فاطمه مرتص  حافظ ابراهيم  .144

 17145 فرح عبد الستار عبد الزهرة زبون  .145

 17146 فرح ماجد جميل  .146

 17147 فهد ميش عبدالحسير  علوان  .147

ي   .148
 17148 كوثر عدي علي عانر

 17149 ليث احسان رضا عباس  .149

يف فجر  .150  17150 مجتن  محمد رسر

 17151 محمد باسل عباس  .151

 17152 محمد جاسم محمد علي   .152

 17153 محمد جبار محمد عواد  .153

 17154 محمد حمادي سعيد مهدي  .154

 17155 محمد خضتر مهدي محسن  .155

 17156 محمد رعد عبدالصاحب جواد  .156

 17157 محمد ضياء قاسم جاسم  .157

 علي   .158
 17158 محمد علي محمد حسير 

 17159 محمد معتصم علي لفته  .159

 17160 محمود اثتر احمد مطلوب  .160

ي علوان  .161  17161 محمود علي ناج 

 17162 مروان ادريس محمد حمود  .162

 17163 مريم علي رجاء صاحب  .163

 17164 مريم محمد عبيد سلمان   .164

 17165 مريم محمود شاكر عباس  .165

 17166 مريم محمود هادي كاظم  .166

 17167 مريم مهدي شاكر  .167

 17168 مصطف  توفيق وليد توفيق  .168

 جعفر علي اكت  اكت  قنت    .169
 17169 مصطف 

 17170 مصطف  خالص عبد مجيد  .170

 17171 مصطف  رياض عبد الحسير  جابر  .171

 سالم عبدالحسير  صالح  .172
 17172 مصطف 



 سامي هادي جاسم  .173
 17173 مصطف 

 فالح حسن تاىلي   .174
 17174 مصطف 

 17175 مصطف  كريم مطلب حسير    .175

 17176 مصطف  مثن  محمد  .176

 17177 مصطف  مازن صالح   .177

 17178 مصطف  محمد حامد  .178

 17179 مصطف  مؤيد هندي عبدهللا  .179

 17180 منور محمد عزيز محمد علي   .180

 17181 ميديا ثائر جبار مصلح  .181

 17182 ميمونة عبدالرحيم مصطف  عبدالحميد  .182

 17183 مينا حيدر خليل محمد  .183

 17184 مينا صالح مهدي حمدان  .184

 17185 مينا وسام حميد داخل  .185

 17186 ابراهيم هادي محمودبأ ن  .186

 17187 نبا عبد المطلب لطيف   .187

 17188 ندى عوف عبدالرحمن عبدالعزيز  .188

 17189 ندى مهدي علي   .189

 17190 نرجس اكرم نعيم عطوان  .190

 17191 نور الهدى احمد عباس كاظم  .191

 17192 رسول حميد جوادنور الهدى   .192

 17193 نور الهدى محمد هادي  .193

 علي حسير    .194
 17194 نور الهدى مرتص 

 17195 نور رافع محمد  .195

 17196 نور شاكر حمود مهنا   .196

 17197 نور علي مصطف  محمد  .197

 17198 نور عيىس عبدالستار هالل  .198

ي   .199
 17199 نور فراس محمد راض 

ة احمد فخري مستر   .200  17200 نتر

 17201 فارس حسن محمودهبة   .201

 17202 حسير   ههبة قتيبه عبد االل  .202

 17203 هبة محمود نورالدين علي   .203

 17204 هدى جواد كاظم حسير    .204

 17205 هدى حسير  عويد كاظم  .205

 17206 هدى خلف كاطع حسير    .206

 17207 هدى صالح مهدي علي   .207



 17208 هيا سليم حمادي  .208

 17209 وائل موس ثجيل عويز  .209

 17210 خضتر ياسير  ورود شاكر   .210

 17211 ورود طه عبد الجبار  .211

 17212 يارس ثامر فرحان   .212

ي عبداالمتر خضتر   .213
ر
 17213 ياسمير  شوق

اهيم  .214  17214 يخي محمد خليل الت 

 17215 يوسف محمد علي   .215

 جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية

 17250 احمد صفاء احمد   .216

 17251 احمد محسن احمد  .217

 17252 وليد جباراحمد   .218

 17253 اسامة حسن خلف  .219

 17254 ارساء رياض عبد الستار   .220

 17255 افنان حمد علي   .221

 17256 اية رحيم عبدالواحد  .222

 17257 اية محمد اسماعيل  .223

 17258 باقر علوان سعدون  .224

ائيل ساجد جابر  .225  17259 جت 

 17260 جمانة ثامر صاحب  .226

 17261 حسير  وضاح مطلوب  .227

 17262 كاظمدعاء زوره    .228

 17263 دنيا جاسم صاحب  .229

 17264 ديانا رحمان غالم  .230

 17265 رانيا كاظم محمد  .231

 17266 رحمه عماد فاضل  .232

 17267 رفل عبدهللا حسير    .233

 17268 رنا اياد ياسير    .234

 17269 رند حيدر عبدالحسير    .235

 17270 رند علي خليفة  .236

 17271 رؤى احمد سعدون  .237

ي  .238  17272 زهراء سامر صت 

 17273 مكي عزيز زينب  .239

 17274 زينب نارص حسير    .240

 17275 سخ  رزاق جابر  .241



 17276 سخ  محمود عباس  .242

 17277 سند سمهري عبدالرضا  .243

 17278 شفاء عبادي سلمان  .244

 17279 صابرين ثائر خضتر   .245

 17280 صفا علي حسير    .246

 17281 ضخ عمار عبد علي   .247

 17282 طيبية اكرم حسير    .248

 17283 طيبية يوسف هايت  .249

 17284 عال حبيب جواد  .250

 17285 فاطمة امجد عبدالصاحب  .251

 17286 فرح باسم عباس  .252

 17287 كاظم حسن جبار  .253

 17288 محمد جليل محمد  .254

 17289 محمد حسن هاشم  .255

 17290 مريم مؤيد محمد  .256

 17291 موس جعفر موس  .257

 17292 مؤمل محمد سالم  .258

 17293 نور الهدى احمد مجيد  .259

 17294 عبدالكريم مهدينور الهدى   .260

 17295 نور حسير  كاطع  .261

 17296 نور عدنان عباس  .262

 17297 نور محمد عبد حبيب  .263

 17298 هبة ابراهيم محمود  .264

 17299 ورود هاشم مطلب  .265

 17300 يقير  غانم سالم  .266

يف  .267  17301 اوس معن طه محمد رسر

 17302 ايات مهدي عبداالمام محمد  .268

 17303 ايات وائل مصطاف خميس  .269

 17304 بنير  اركان صبيح عبدالحسير    .270

 17305 حيدر محمد عبدهللا علوان  .271

 17306 داليا نصتر عبدالجبار عباس  .272

 17307 رسول كمر عيدان خميس  .273

 17308 رند سعد زامل خزعل  .274

 17309 زهراء سامي مصلح حسن  .275

 17310 زهراء عماد عبدالحسير  عبدالصاحب  .276



 17311 زين ضياء كامل عبدهللا  .277

 17312 كريم قاسم حسير    زينب  .278

 17313 زينب يارس نادر محمد  .279

 17314 صفا علي قاسم حسن  .280

 17315 علي اكت  رافد مانع  .281

 17316 غدير تحسير  فالح خطاب  .282

 17317 قتيبة محمد احمد شهاب  .283

 17318 محمد فاضل عبد داود  .284

 17319 محمد ياسير  خضتر سلطان  .285

 سالم حسير  تمر  .286
 17320 مصطف 

 17321 عبد حمادينبأ خلف   .287

 17322 نور الهدى محمد رحيم مهينو  .288

 17323 نور عقيل عبدالحميد محمد باقر  .289

 17324 نور غزوان مزاحم احمد  .290

 17325 محمد ضياء الدين علي محمد صالح  .291

 17326 احمد مصطف  عماد توفيق  .292

 17327 اية فالح حسن ابراهيم  .293

 17328 محمد مزهر مطر شبيب  .294

 17329 عبدالزهرة عبدالحسنعلي مناضل   .295

 17330 احمد مكي مجيت عوده  .296

 


