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الطلبة المقبولون فً قسم المعلومات والمكتبات
للدراسة الصباحٌة للعام 8102-8102
احمد ابراهٌم ٌوسف كرٌم

2

احمد حازم ٌاسٌن عباس

3

احمد عبد الحسٌن ناٌف

4

احمد كاظم جمعه عكله

5

احمد ماجد جمٌل خلٌل

6

احمد نجم عبد هللا سلمان

7

ازهار حسن صبٌح بالسم

8

استبرق عمار تقً بالسم

9

اسراء اسعد صادق محمد

10

اسراء فٌصل جلوب ثابت

11

اسالم علً عبد العالً عطٌة

12

اسٌا جبر غاٌب سراب

13

اسٌل بشٌر محمد حطاب

14

اسٌل ومٌض هاشم جبار

15

اشواق طالب جبار مهوس

16

االء نجم عبود حسن

17

الزهراء اسعد سمٌر نغماش

18

امنه طعمه هادي صالح

19

اٌات صالح عداي صالح

20

اٌه عبد الزهرة محٌن كاظم

21

آٌات عباس جاسم زاٌد

22

بتول مشاري الزم مسعد

23

بتول هادي عذافه رحٌم

24

براء نعٌم بدن زوري

25

بسمه صبٌح قابل شهاب

26

بنٌن جواد محمد حسن

27

بنٌن عائد عبد هللا جابر

28

بنٌن مشتاق طالب عبود

29

بٌنات عبد القادر عبد الرضا مكلف

30

جبر كاظم جبار شندي

31

جمٌلة علً ناصر محمود

32

جٌهان محمود عبد اللطٌف عبد الرحمن

33

حباٌب خضر سهٌل بحر

34

حسن اسعد عبد الزهره علً

35

حسن علً رضا خمٌس

36

حسنٌن محمد شنشول حبش

37

حسٌن جاسم محمد شناوة

38

حسٌن جاسم ناصر حاجم

39

حسٌن سامً عبٌد هادي

40

حسٌن صباح عبد هللا عباس

41

حسٌن عبود جبار ناجً

42

حنٌن تحسٌن علً قاسم

43

حنٌن حسن كاظم حسن

44

حنٌن عبد الرزاق كاظم

45

حوراء جبار قاسم صابر

46

حوراء عادل حسن عبود

47

ذو الفقار وجدي حمٌد عبد هللا

48

رباب كاظم مجٌد اسماعٌل

49

رحاب كرٌم حسٌن عبد الرضا

50

رسل عقٌل مسلم ٌعقوب

51

روان فرقد عبد الحسٌن كثٌر

52

روٌدة بدر جاسم محمد

53

رٌاض محمد جاسم فجر

54

زهراء سعد عبد االمام سوادي

55

زهراء شرقً ناصر جابر

56

زهراء طالب محسن طعٌن

57

زهراء عبد الحسٌن سعدون كاظم

58

زهراء علً فرحان خلٌفه

59

زهراء علً وهٌب

60

زهراء كاظم خلف صالح

61

زهراء كرٌم شلش شرهان

62

زهراء مؤٌد صالح لفته

63

زهراء نعٌم عجمً حسٌن

64

زٌن العابدٌن بدران عٌسى خلٌو

65

زٌنب سعد هادي مغامس

66

زٌنب سلٌم قاسم زٌدان

67

زٌنب عبد الرضا كاظم جابر

68

زٌنب عبد الوهاب شهاب احمد

69

زٌنب عدنان صالح عبد السالم

70

زٌنب علً اسماعٌل علوان

71

زٌنب مجٌد سلمان حمٌد

72

زٌنب مكً عباس محسن

73

زٌنب نجم عبد هللا ٌوسف

74

سارة ناصر عبد الخضر جاسم

75

ساره عباس حسٌن جبر

76

ستار عجٌل موسى سلمان

77

سجاد اٌاد جلوب حسٌن

78

سجاد هادي جاسم

79

سجى ابراهٌم شبار راضً

80

سجى باسم كرٌم جاسم

81

سعد زاهد رزوقً جمعه

82

سعد ساجت عنٌد

83

سكٌنة محمد مهدي جواد

84

سلسبٌل خلٌل ابراهٌم محمد

85

سندس قاسم حمٌد كرٌم

86

سهٌله شهاب حمٌد عباس

87

شفاء عبٌد مطرود عبد الحسن

88

شكران ساجد كاظم قاسم

89

شمائل عبد اللطٌف عبد الحسن طعٌن

90

شهد جابر عودة غضبان

91

شهد عبد الرضا عبد الحسٌن كاظم

92

شهد علً فٌصل عتٌج

93

شهد هاشم هوكه خنٌفر

94

ضحى انور ٌعقوب

95

ضحى عقٌل حسن عبد علً

96

عاٌده غالً علً ارباط

97

عبد الرحمن منصور عبد القادر منصور

98

عبد هللا مكً علً راضً

99

عذاء محسن صالح مهدي

100

عذراء عقٌل ابراهٌم دروٌش

101

عقٌل اٌاد صبري عزٌز

102

عال حسن محٌسن صالح

103

عال حسٌن علً حلٌم

104

عالء زبون مري راشد

105

علً حمٌد شلتاغ شاهٌن

106

علً سالم عبد النبً حسٌن

107

علً عبد الرحمان ناصر غافل

108

علً عبد الشهٌد الزم مزبان

109

علً كاظم وادي خشان

110

علً هادي فنجان مهلهل

111

علً ٌوسف عبد القاسم

112

علٌاء حسٌن شٌاع محسن

113

غفران عائد تعبان دٌوان

114

فاضلة عقٌل فاضل علً

115

فاطمة احمد ناظم ٌسر البدران

116

فاطمة دعٌر منشد

117

فاطمة عبد الستار عبد الغفار سلمان

118

فاطمة علً عبد الجلٌل حمادي

119

فاطمة كاظم جبار مكطوف

120

فاطمة مجبل شعٌر حمٌدان

121

فاطمة محمد موسى جعفر

122

فاطمة ناجً عبد الرزاق ٌاسٌن

123

فاطمه راسم جعفر حسن

124

فاطمه فاضل حبٌب عبد هللا

125

فاطمه محمود عدنان محمد

126

فاطمه مؤٌد عبٌد محمد

127

لٌلى جعفر سعدون سهر

128

لٌلى عبد الحلٌم حسٌن علً

129
130

محمد بدر عبد هللا عبد الوهاب

131

محمد حسن نعمه محمد

132

مخلد قاسم حسن نٌسان

133

مراد لطٌف سالم نعاس

134

مروة حسٌن مٌلو محمد

135

مروة عادل حسٌن خلف

136

مرٌم جاسم موسى حسن

137

مرٌم خمٌس منثر ثامر

138

مرٌم منذر صدام خلف

139

مسرة علً نور علً محمد

140

مصطفى حمدان شلوكة سلمان

141

مصطفى سلٌم طارق سلٌم

142

مصطفى صمد سعود رجٌب

143

مصطفى عبد الستار علوان وشٌح

144

منار فاضل محمد علك الحلك

145

منار مؤٌد كرٌم مذخور

146

منال حسن خٌون مشاي

147

منة هللا ناظم كرٌم علً

148

منتهى ماجد عبد الساده جازع

149

منى قاسم رحمه جابر

150

مهدي صادق غالً سلمان

151

مورٌات احمد سلمان نعمة

152

ناهدة عبد الناصر فاضل ناصر

153

نبأ زكً عبد هللا هاشم

154

نبأ عبد المحسن علوان شعبان

155

نبأ نزار عارف علً

156

نعٌمه بشٌر عبد الجلٌل حاتم

157

نور الهدى تقً محسن داخل

158

هاجر محمد حسٌن نجم

