
( 2022/2021 )    الطلبة المقبولٌن فً قسم الفٌزٌاء الدراسة المسائٌة للعام الدراسً 

الفرعالمجموع االسم الرباعًت

تطبٌق512ًالعكٌلً حوٌش السادة عبد رضا سمٌة1

علم505ً حسٌن جبار كرٌم شٌماء2

العلم449ً الزرجً كرٌم جبار حمزة عل3ً

تطبٌق422ًالشلب شوٌلف عبٌد محمد حسٌن4

تطبٌق420ًالعكٌلً حوٌش السادة عبد رضا رقٌة5

احٌائ405ًالباوي مزعل نعمه شاكر محمد6

علم400ًالالمً كاظم خلٌف زٌدان رانٌه7

تطبٌق396ًالوحٌلً جاسم كاظم جواد امان8ً

علم395ًالالمً كاظم مهدي إبراهٌم عذراء9

تطبٌق389ًالالمً حمٌد فلٌح هاشم دنٌا10

تطبٌق388ًالبودراج موزان جاسم نصٌف اٌه11

تطبٌق381ًالكعبً عبٌد حسان فالح نازك12

تطبٌق379ًالحلفً علً عبد لطٌف مهدي منتظر13

علم379ًالدبٌسً عاصً عباس حٌدر كرار14

علم378ًالشروعً كاظم صالح زهٌر منار15

علم378ًالجبٌناوي كاظم بدن صباح نرجس16

تطبٌق377ًكورجً حسٌن علً رٌسان حسٌن17

تطبٌق375ًالجمالً شاٌع سدخان ماجد امٌر18

علم375ًالهلٌجً هللا عبد عٌدان عباس فاطمه19

احٌائ374ًالكعبً بطبوطً تالً فاضل الهدى نور20

تطبٌق371ًالعبٌاوي الوهاب عبد امٌر حٌدر21

تطبٌق371ًجنانة ال محمد جبر حافظ سجاد22

تطبٌق371ً الحلفً بدر هاشم عباس كرار23

تطبٌق368ًالشوٌلً حسٌن صاحب علً حسٌن24

علم368ًالٌاسري علً نعمه صالح آٌات25

علم368ًالسراجً سلمان جبر زهراو حسن26

تطبٌق367ًالكنانً فرج رمل فرج جاسم27

تطبٌق367ًالوحٌلً عباس جمعه محمد عل28ً

تطبٌق366ًالساعدي زبون خرٌبط عٌسى رشا29

احٌائ365ً رشم عبود موحان حسٌن30

تطبٌق364ً الكعبً جابر مري موٌع غدٌر31

تطبٌق363ً عباس رسن حسٌن زٌنب32

احٌائ361ً اسماعٌل والً عطٌة مرٌم33

تطبٌق360ًالسامرائً حمودي محمد الودود عبد هللا عبد34



احٌائ359ًالبخٌتاوي محٌسن شرهان ناجً سحر35

تطبٌق358ًالكعبً عبود محمد سرحان بسعاد36

تطبٌق358ًجوٌبراوي خالوي حمٌدي احمد منتظر37

علم358ً بدع مجٌد الكرٌم عبد علً حوراء38

احٌائ357ًالالمً العزٌز عبد صدام مانع رقٌة39

تطبٌق357ًالبهادلً ضمٌد جودة محمد احمد40

علم356ًالربٌعاوي مظلوم جاسم علً سارة41

تطبٌق355ًساهً جبار ستار امٌرة42

تطبٌق355ًالساعدي مجٌد صاحب جبار ضحى43

تطبٌق355ًالربٌعً كاظم جباري علً الدٌن نور44

احٌائ353ًالعلٌاوي طلٌع عنصٌل عدنان خدٌجة45

احٌائ353ًالغراوي الزم كاظم جاسم مٌعاد46

العلم353ًالسوٌعدي خلٌفة عبود اسعد مهٌمن47

تطبٌق353ًالبهادلً عطٌر جاسم حافظ حسٌن48

علم353ًالزبٌدي سالم مفتن عباس محمد49

تطبٌق352ًالشمٌالوي محمد كاظم سعٌد زٌنب50

تطبٌق352ًاالسدي عبٌد حسن فالح سجاد51

احٌائ351ًالشموسً ٌوسف سعدون محمد مصطفى52

تطبٌق351ًالجمالً جعفر حسن سالم سجاد53

تطبٌق349ًالحرٌشاوي عبود كاظم الحسٌن عبد معصومه فاطمه54

علم347ً حسن جبار جمعه مارٌا55

تطبٌق346ًالزبٌدي علً ماهود علوان رحمان56

تطبٌق346ً عبٌد مشعل حسٌم عل57ً

تطبٌق346ًالغنامً عوزه كاظم جواد كرار58

تطبٌق346ًالمحمداوي كلش شتٌت كاطع محمد59

علم346ً عبد جاسب محمد جاسم60

علم346ًالكنانً محمد حسٌن عوده محمد61

احٌائ344ًالهلٌجً حسٌن سعدون كاظم لٌث62

علم343ًالفرطوسً محمد ٌوسف عدنان زهراء63


