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 103 - الجامعة االسراء كلية – االلكترونية االدارة منظومة

 

 

 

 

 ادارة االعمال : قسم
 ) 217 ( عدد الطالب المرحلة الحالية تخفيض لسنة النسبة قيمة التخفيض تاريخ االدخال

 ابراهيم سالم حنون مسلط صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 احمد حامد محمد حميد صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 احمد راميار احمد محمد صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 احمد سوالف فخري يوسف صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 احمد عبد الله عبدعلي ياسين صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 احمد عماد قاسم جلوب صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 احمد كريم عطا عبود صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 احمد وسام احمد عزيز صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 امين سالم عبد الله عبد الزهره صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 اوراس عبد المنعم مهدي صالح صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 محمودايات عبد زويد  صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 براق عبد الكريم عباس جاسم صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 حسن يحيى شاهين حرفش صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 حسين غازي لعيبي شنيشل صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 حسين محسن لفته كعيد صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 حسين مكي حامد مكي صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 حسين هادي جبار عبد صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 حيدر حمزه صالح حسن صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 عزيز حيدر خالد جليل صباحي 1 2019-2020 20% 500,000 

 دعاء علي عبد الجبار شبل صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 رانيا اياد عزيز جواد صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 رؤى نافع محسن عبد ال صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 
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 ) 217 ( عدد الطالب المرحلة الحالية تخفيض لسنة النسبة قيمة التخفيض تاريخ االدخال

 روز صالح عبد الله عبد الرزاق صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 لفته زبالهريام جبار  صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 زين العابدين محمد قاسم عبيد تايه صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 
2,500,000 

100 
% 

 زينب صبار دنبوس براك صباحي 1 2019-2020

 زينب قاسم عبد الكاظم عومي صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 زينب كامل راضي جوده صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 ساره علي محمد حسن صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 سامر جمال ابراهيم منيب صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 سجاد خضر عباس عداي صباحي 1 2019-2020 20% 500,000 

 سجى خضير عباس جاسم صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 سوالف حسن نواف عبد صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 سيف احمد عبد الزهره محمود صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 صفاء محمد مرشد ولي صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 ضياء سهيل نجم عبد صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 طه نبيل فخري عبد الله صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 الهادي جمعه العبدليعبد الباقي محمد عبد  صباحي 1 2019-2020 20% 500,000 

 عبد الله عباس فاضل هاشم العجيلي صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 علي باسم عبد فرج صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 جاسم محمد زيدان علي صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 علي حسام صادق مجيد المخزومي صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 علي حسين نجم عبد الجبوري صباحي 1 2019-2020 20% 500,000 

 علي زهير نوري عباس الدهلكي صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 علي ساده رضا حسن صباحي 1 2019-2020 25% 625,000 
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 ) 217 ( عدد الطالب المرحلة الحالية تخفيض لسنة النسبة قيمة التخفيض تاريخ االدخال

 علي صالح موسى صالح الجبوري صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 قيصر سليم شنون حاتم صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 كرار علي حسين كاظم صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 كوثر محمد حلو كاظم صباحي 1 2019-2020 50% 1,250,000 

 هاشم غنيليث حسين  صباحي 1 2019-2020 20% 500,000 

 
2,500,000 

100 
% 

 محمد باقر طارق عوده مري التميمي صباحي 1 2019-2020

 محمد باقر قائد جمعه علي فياء صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 محمد تقي خضير عباس حسن صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 محمد رعد برع محمد السليم صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 محمد شاكر تمر عيدي الكلبي صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 محمد عثمان موح محمود الجميلي صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 محمد نعيم ياسر شعنون مذكور صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 محمد يوسف محمود جمعه صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 محمود انور مهدي صالح صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 مرتضى اسعد سلمان خلف حالت صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 مريم احمد كريم جودي التميمي صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 مصطفى رياض محمد جاسم صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 مصطفى سمير حمود سالم صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 مصطفى علي حميد شنيشل الزيداوي صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 مصطفى غازي فيصل محمد صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 منار علي خالد خماس الزبيدي صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 مهند كريم زبون ثاني الساعدي صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 مياسه عصام عدنان محمد صالح الزبيدي صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 
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 ) 217 ( عدد الطالب المرحلة الحالية تخفيض لسنة النسبة قيمة التخفيض تاريخ االدخال

 ميالد فائز متي ساوا خالتو صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 المالكينور محمد كاطع هاشم  صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 هاني مضر عاصم خضير العبيدي صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 ياسر علي نعيمه عويد صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 يحيى عباس حسين كاظم الزبيدي صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 يونس رائد رياض عبد الرزاق القيسي صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 احمد عبد الرحيم زامل علوان مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 اسامه محمد ياسين خلف مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 المصطفى رعد مهدي سعيد الخفاجي مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 انس عمار عبد الكريم طه المشهداني مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 ايمان ناصر محمد سعيد ابو عكله مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 بيداء ستار احمد محمد مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 حسن قيصر حسن عمران مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 حسين حيدر عبد الرزاق حمود الياسري مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 غديرحسين سعد شافي  مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 حسين صبري عبود عباس العامري مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 حوراء سمير كامل خضير مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 حيدر جمعه قاسم بندر العكيلي مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 علي بندر عبيد حيدر مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 ذو الفقار علي سلمان كاظم محمد الشمري مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 زهراء سالم صباح محمد السوداني مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 زينب قاسم شاطي دنينه الشيحاني مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 ساره عبد االمير مطر عبد الله ابو رغيف مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 عبد الهادي حسن هادي جالب مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 
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 ) 217 ( عدد الطالب المرحلة الحالية تخفيض لسنة النسبة قيمة التخفيض تاريخ االدخال

 عسل صفاء كامل حمودي مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 علي جبار نعمه اميش مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 علي حكمت كاظم كيطان الزيدي مسائي 1 2019-2020 20% 500,000 

 علي عباس عبد جعفر االسدي مسائي 1 2019-2020 20% 500,000 

 علي عبد الحسين عبد الله طالع الساعدي مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 علي ناطق سلمان ملك ملك شاه مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 عمار سامي كاظم حمد مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 غزوه عبد العزيز جار الله مراد الخزعلي مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 فرح فالح حسن محمود الكيار مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 ماهر ياسين رسن سمير دلفي مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 فالح حسن البياتيمحمد سالم  مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 محمد عبد القادر محمد جاسم مسائي 1 2019-2020 20% 500,000 

 مرتضى جبار حمد نور الموسوي مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 مصطفى احمد كتيب دواي الحريشاوي مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 الموسويمصطفى حامد رزوقي محمد  مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 مصطفى قاسم خضير عباس مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 موده علي نزار احمد الخفاف مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 موسى حسن كاظم جعفر الدهلكي مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 هبه رياض حمود مطلق مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 وسن وديع داود منصور شعينا مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 ابتسام عباس كاطع سعيد صباحي 2 2019-2020 20% 500,000 

 امير علي حسين عتيوي صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 ايه رافد قحطان ابراهيم صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 تماره ثابت جبر علوان صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 
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 حسن ضياء عباس قدوري صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 حسن ليث فاضل عباس صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 طربوشحنين طعمه عبد الحسين  صباحي 2 2019-2020 25% 625,000 

 رسل عدي مجيد محمود صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 رفل عبد العزيز اسماعيل حيدر صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 زهراء كاظم حسن جوهر صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 زهراء محمد قاسم سوزه صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 زين العابدين ضياء كاظم حاتم صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 سيف سمير عبد كطوف المياحي صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 شهاب احمد شهاب احمد صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 ضحى حسن احمد فرج صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 ضرغام هيثم كريم نبات صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 طاهر قاسم طاهر ناصر الموالي صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 علي حسين علي مهودر الربيعي صباحي 2 2019-2020 20% 500,000 

 علي سعدي محمد جواد خماس خماس صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 فالح حسن نجف علي صباحي 2 2019-2020 50% 1,250,000 

 حسن عليوي علي فالح صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 غفران محمد نعمه رسن صباحي 2 2019-2020 50% 1,250,000 

 فاطمه احمد عباس موسى صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 فرح لؤي شهاب حميد صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 كرار حيدر كاظم محمد صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 ليديا مدحت جودت ميخائيل صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 محمد سالم جبوري ابراهيم صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 محمد شاكر حميد مجيد صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 
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 مروه عبد الهادي عبد الكريم قدوري صباحي 2 2019-2020 50% 1,250,000 

 مريم قاسم خلف صالح صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 مصطفى احمد محسن علي صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 مصطفى سعد عبد الباقي عبد العزيز صباحي 2 2019-2020 20% 500,000 

 كدر مصطفى كريم عبيد صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 منتظر علي وطن راضي صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 نور الهدى صالح حمزه نعيمه صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 نور عالء كريم علي صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 هند باسم عطا الله محمود صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 احمد شامل خلف عبد الله مسائي 2 2019-2020 50% 1,250,000 

 اريج فاضل عباس صالح مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 باقر كامل زغير عكله مسائي 2 2019-2020 30% 750,000 

 بكر اياد زوين محمد مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 جبار عبد الكاظم بستان نعمه مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 جالل يحيى عبد الهادي عبد الرسول مسائي 2 2019-2020 50% 1,250,000 

 باسم حسين لعيبي حسن مسائي 2 2019-2020 20% 500,000 

 زينب حازم شاكر علي مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 زينه رزاق عذيب ناهي مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 حاتمهاشم محمد  سجاد مسائي 2 2019-2020 50% 1,250,000 

 سعد سلمان حاجم دهيم مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 سمر عدنان دحام فرج مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 طيف طه صانت جعفر مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 ظاهر مصطفى حامد حسين مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 عباس كاظم جوديعالء الدين  مسائي 2 2019-2020 50% 1,250,000 
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 علي كاظم ثامر حسين مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 غسان هادي لطيف فرحان مسائي 2 2019-2020 20% 500,000 

 عماد محمد مرادمحمد  مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 مصطفى كريم صدام صالح مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 نور هادي حسين محمد مسائي 2 2019-2020 30% 750,000 

 احمد خلف علي جبر صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 انفال عبد الصاحب مهدي جابر صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 حاتم محمد خضير ايه صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 حنين محمود جاسم محمد صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 رسل حسن علي وهيم البو محمد صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 زين العابدين عبد الكريم جاسم كماش صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 سجاد جاسم فيصل حسن صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 سوزان محمد علي سلوم صباحي 3 2019-2020 30% 750,000 

 شهباء منعم غني حسن شربه صباحي 3 2019-2020 20% 500,000 

 ضرغام منعم عباس لطيف السراي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 علي اكبر كريم علي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 عدنان علي عبد المجيد التميميعلي  صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 عمر منعم محمود جاسم صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 كرم غالب اسماعيل محمد صباحي 3 2019-2020 50% 1,250,000 

 محمد رعد عبد الكريم عبد ياسين االلوسي صباحي 3 2019-2020 20% 500,000 

 زبيرمرام كاظم عيدان  صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 نبا شهاب حميد عبد علي الكناني صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 نور عبد الكريم راضي جوده العبودي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 نورهان قاسم مبدر حسون صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 



 الجامعة االسراء كلية

 الحسابات قسم

 2020-2019   سنة تخفيضات

 Administration - ص بواسطة االدارة االلكترونية10:09 - 2020/09/28 : تاريخ الطباعة

9 
 103 - الجامعة االسراء كلية – االلكترونية االدارة منظومة

 

 

 
 
 

 ) 217 ( عدد الطالب المرحلة الحالية تخفيض لسنة النسبة قيمة التخفيض تاريخ االدخال

 حسام عبد الرزاق محمود عباس مسائي 3 2019-2020 10% 250,000 

 حيدر صباح كاظم حنش مسائي 3 2019-2020 10% 250,000 

 سيف جالي سلمان علي مسائي 3 2019-2020 50% 1,250,000 

 طه عباس علي محمد مسائي 3 2019-2020 20% 500,000 

 مصطفى هادي عباس نجم مسائي 3 2019-2020 20% 500,000 

 ياسر علي كاظم عبيد مسائي 3 2019-2020 10% 250,000 

 ايمان جميل مهدي حسن صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 ايمان عماد حمود حمدي صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 سالم صدام صالح جمال صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 رفل عبد الستار انور عبد الجبار صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 ريا قاسم عبد الكاظم عومي الهليجي صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 زينب سليم هادي خصاف صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 شادان طالب احمد محمد صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 صفاء عالء لفته سليمان المحامدي صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 
2,500,000 

100 
% 

 علي السجاد مصطفى دهلوز عوده الحجامي صباحي 4 2019-2020

 علي ميثم محسن كاظم الموسوي صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 عمار ياسر عباس مراد السعيدي صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 عيسى حسون عيسى سالم الكناني صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 كاسب اسماعيل وقتي عباس الخالدي صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 محمد خيري ضاري حسين صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 محمد سالم خليل ابراهيم الزبيدي صباحي 4 2019-2020 20% 500,000 

 عبد الرسول علوان االطرقجيمصطفى مازن  صباحي 4 2019-2020 20% 500,000 

 احمد عبد الكريم كاظم عبد صالح الصفار مسائي 4 2019-2020 10% 250,000 
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 ) 217 ( عدد الطالب المرحلة الحالية تخفيض لسنة النسبة قيمة التخفيض تاريخ االدخال

 اصاله رياض كمال رفعت مسائي 4 2019-2020 10% 250,000 

 زينب محسن محل فارس الكروي مسائي 4 2019-2020 30% 750,000 

 ساره دواي سلمان شذر الربيعي مسائي 4 2019-2020 50% 1,250,000 

 سما نزار هاشم رشيد الحسني مسائي 4 2019-2020 20% 500,000 

 شذى احمد علون خلف الدليمي مسائي 4 2019-2020 10% 250,000 

 غفران مؤيد جعفر علو مسائي 4 2019-2020 10% 250,000 

 ) 217 ( عدد الطالب 
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 االعالم : قسم
 ) 46 ( عدد الطالب المرحلة الحالية تخفيض لسنة النسبة قيمة التخفيض تاريخ االدخال

 عبد الله علي مهدي حسين العابدين صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 علي حسين ذرب فليح الساعدي مسائي 1 2019-2020 20% 500,000 

 فالح حسن هليل حسين ذهيباني مسائي 1 2019-2020 20% 500,000 

 محمد عبد الجبار عبد الله مختاض مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 ايام حسن علي فتحي السليماوي صباحي 2 2019-2020 20% 500,000 

 علي الخفاجي سجاد فالح مهدي عبد صباحي 2 2019-2020 20% 500,000 

 كرار حيدر عبد الله حسن العكيلي صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 ليث داود سلمان حمود ال ازيرج صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 مصطفى داود علي سليمان الخالدي صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 الوائليانور صبيح رحيم عذيب  مسائي 2 2019-2020 25% 625,000 

 براء كمال فليح عبيد العابدي مسائي 2 2019-2020 50% 1,250,000 

 جاسم محمد سليمان عزيز سوره ميري مسائي 2 2019-2020 20% 500,000 

 حنان عويش هرمز ساوه ساوه مسائي 2 2019-2020 15% 375,000 

 حيدر حميد عبد الرضا خشين السراجي مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 حيدر راضي هاشم طابور الياسري مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 رشا كريم مصلح هندي الزيداوي مسائي 2 2019-2020 15% 375,000 

 ساره علي جبر شنشل العكيلي مسائي 2 2019-2020 20% 500,000 

 عباس عزيز فرحان ظاهر الدفاعي مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 علي كاظم زياره نخش السعدي مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 عماد كامل مطلك حسون السعيدي مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 
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 ) 46 ( عدد الطالب المرحلة الحالية تخفيض لسنة النسبة قيمة التخفيض تاريخ االدخال

 الجنابيلقاء زكي يحيى كاطع  مسائي 2 2019-2020 25% 625,000 

 محمد سمير زمام محسن السراي مسائي 2 2019-2020 50% 1,250,000 

 نورا جبار صادق حمد العزاوي مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 وسام هادي عبود حطاب الماجدي مسائي 2 2019-2020 20% 500,000 

 ياسر صباح حسن ابراهيم العبيدي مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 بهاء غافل صوالغ جباره الفرطوسي صباحي 3 2019-2020 10% 230,000 

 حسام عبد الزهره سلوكي جبر الهاللي صباحي 3 2019-2020 10% 230,000 

 حسن علي مزعل هادي الربيعي صباحي 3 2019-2020 10% 230,000 

 حسين فاضل كاظم حمد البخاتي صباحي 3 2019-2020 20% 460,000 

 حنين حسين جابر عبد الحميد الخاقاني صباحي 3 2019-2020 30% 690,000 

 رانيه احمد عبد الصاحب عباس بلداوي صباحي 3 2019-2020 20% 460,000 

 زهراء محمد ابراهيم ادم احمد عباسي صباحي 3 2019-2020 50% 1,150,000 

 النعيميزينب محمد عبد الفتاح ابراهيم  صباحي 3 2019-2020 50% 1,150,000 

 عبد الله جعفر قاسم علي الجيزاني صباحي 3 2019-2020 20% 460,000 

 نور علي الهادي حسين علي الشاقولي صباحي 3 2019-2020 10% 230,000 

 ياسر توفيق ظاهر حبيب الجنكاني صباحي 3 2019-2020 10% 230,000 

 المحمداويامين لفته عباس علي  مسائي 3 2019-2020 10% 230,000 

 حسين احمد باقر عيسى البطاطي مسائي 3 2019-2020 10% 230,000 

 فؤاد سالم ذهب محمد مسائي 3 2019-2020 10% 230,000 

 محمد رضا صدخان سلطان الربيعي مسائي 3 2019-2020 10% 230,000 

 ابو عبيده احمد وليد عبد الرحمن الدوري صباحي 4 2019-2020 10% 230,000 

 ساره سالم منصور حزام العيساوي صباحي 4 2019-2020 20% 460,000 

 ساره قصي خيري يحيى الحافظ صباحي 4 2019-2020 30% 690,000 

 علي حسين اجليوي عبد الكريم الشحماني مسائي 4 2019-2020 50% 1,150,000 
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 ) 46 ( عدد الطالب المرحلة الحالية تخفيض لسنة النسبة قيمة التخفيض تاريخ االدخال

 محمد باسل شاكر ناجي الربيعي مسائي 4 2019-2020 10% 230,000 

 محمد ماجد محمد علي الموسوي مسائي 4 2019-2020 10% 230,000 

 ) 46 ( عدد الطالب 
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 التربية البدنية وعلوم الرياضة : قسم
 ) 166 ( عدد الطالب المرحلة الحالية تخفيض لسنة النسبة قيمة التخفيض تاريخ االدخال

 احمد اثير قاسم محمد الدليمي صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 احمد حسام هادي عبدعلي السامرائي صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 احمد حسن علي حسين السراجي صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 احمد دريد محمدعلي بدر الشربتي صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 احمد قيس ضعيف محل صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 احمد ماجد حسن حسين صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 اديان فيصل غازي داود بناء صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 مطر الالمياسامه مؤيد فؤاد  صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 االبرار رشيد جواد كاظم الشمري صباحي 1 2019-2020 10% 200,000 

 امير احمد كاظم عريبي صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 امين اسامه عمران موسى صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 ايسر لؤي عدنان مكي العبودي صباحي 1 2019-2020 10% 200,000 

 جياد تمار عبد الناصر غازي عزيز صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 حسن سعد حسان محسن الغالبي صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 حسن عبد عبيد منسي السلطاني صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 حسن كريم عبد الخالق عباس االسدي صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 حسين اسماعيل فاضل غايب صباحي 1 2019-2020 10% 200,000 

 حسين جبار عكش عليوي الزهيري صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 حسين ستار عبد راضي الغريباوي صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 حسين عباس سلمان عباس الصالحي صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 
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 ) 166 ( عدد الطالب المرحلة الحالية تخفيض لسنة النسبة التخفيضقيمة  تاريخ االدخال

 حسين علي عادل حمزه العباسي صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 حسين علي كريم جواد الطريحي صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 حسين كاظم حسين جعفر زريك صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 حسين محمد عبد الحسين راضي المياحي صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 حسين محمد لفته نوح الطعاني صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 حسين وسام حسين علي الماجدي صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 ذو الفقار محسن برهان طرفه الربيعي صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 زيد عبد الحسن فاضل حسون البياتي صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 زيد علي جبل علي الكعبي صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 سجاد غني عبدعلي احمد العجيلي صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 سيف حسين كربول حسين الحمداني صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 صالح عدنان صالح جواد الخفاجي صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 ضياء مطر علوان محمود الزبيدي صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 عباس طالب عبد ذجر الفريجي صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 عبد الحميد علي حميد علي الجبوري صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 الرحمن عماد شاكر وهيب السعيديعبد  صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 عبد الله نعيم سلمان كاظم العبيدي صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 عبد الله هاشم جبر مهنا الحريشاوي صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 علي باسم لفته عبد كريشي صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 حسين عبد الله الساعدي علي جبار صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 علي حازم محمد رشيد الطائي صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 علي سعد الزم صالح الذهبي صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 علي كاصد نجم عبد الحسن الربيعي صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 علي لؤي خضر حميد الحميري صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 
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 ) 166 ( عدد الطالب المرحلة الحالية تخفيض لسنة النسبة قيمة التخفيض تاريخ االدخال

 علي مؤيد طارق عبد اللطيف العاني صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 علي محمد سالم عبيد الزبيدي صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 علي محمد علي سلمان النصار صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 فاروق واثق رحيم منصور الحيدري صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 فاضل عيدان مانع صلبوخ عكبي صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 كرار احمد انصيف جاسم الجميلي صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 موسى نعمه البهادلي كرار عقيل صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 كرار قاسم محمد شكر العبيدي صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 كرار مصطفى خوام خيون الساعدي صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 مبين عالء محسن لطيف الالمي صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 االسديمحسن محمد محسن عبد الرزاق  صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 محمد احمد سوادي عباس الزبيدي صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 محمد عبد الحسين علي مهدي الدهوي صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 محمد علي محمد عباس الساعدي صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 مرتضى حسن خضير محسن الرديني صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 مصطفى رياض عوده سعدون صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 مصطفى عبد الواحد فرج خلف صباحي 1 2019-2020 10% 200,000 

 مصطفى مثنى سامي خزعل الزبيدي صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 منتظر عبد الستار عبد الجبار عبد الكريم ال سيد صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 منتظر عبد زويد عمود الالمي صباحي 1 2019-2020 20% 400,000 

 ابوالحسن حميد ابراهيم عبد الكريم الجبوري مسائي 1 2019-2020 20% 400,000 

 احمد امين ابراهيم بداي العذاري مسائي 1 2019-2020 20% 400,000 

 احمد اياد رضا عبد الحسن الالمي مسائي 1 2019-2020 20% 400,000 

 احمد رعد برع محمد مسائي 1 2019-2020 20% 400,000 
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 ) 166 ( عدد الطالب المرحلة الحالية تخفيض لسنة النسبة قيمة التخفيض تاريخ االدخال

 احمد مجيد ماشاف سيد الالمي مسائي 1 2019-2020 10% 200,000 

 الكاظم غالي المحمداوياحمد وليد عبد  مسائي 1 2019-2020 20% 400,000 

 اركان عالء لفته سليمان مسائي 1 2019-2020 20% 400,000 

 البشير حسن محمد يسر الخزاعي مسائي 1 2019-2020 10% 200,000 

 اوس علي حسين الزم الساعدي مسائي 1 2019-2020 20% 400,000 

 هادي عباس حسين التميمي بهاء مسائي 1 2019-2020 20% 400,000 

 تيسير ماجد حافظ علي الكعبي مسائي 1 2019-2020 20% 400,000 

 ثامر عامر داخل سلطان البريصي مسائي 1 2019-2020 20% 400,000 

 جبار حسين كيطان سليم العوادي مسائي 1 2019-2020 20% 400,000 

 حسين جابر مارد موشلي المكصوصي مسائي 1 2019-2020 20% 400,000 

 حسين عباس علي احمد الكروي مسائي 1 2019-2020 20% 400,000 

 حسين عبد الكريم عبد الحسن بدر الزهيري مسائي 1 2019-2020 20% 400,000 

 حيدر عبد الجبار عبد المطلب محسن الحيدري مسائي 1 2019-2020 20% 400,000 

 رونق اديب جالل توفيق الربيعي مسائي 1 2019-2020 20% 400,000 

 زيد حقي اسماعيل خليل النعيمي مسائي 1 2019-2020 20% 400,000 

 صباح جبار داخل عنيد الساعدي مسائي 1 2019-2020 20% 400,000 

 صالح علي حسين هيلون البو محمد مسائي 1 2019-2020 20% 400,000 

 عباس جاسم احمد جواد الطائي مسائي 1 2019-2020 20% 400,000 

 عباس زكي جميل زويد العبودي مسائي 1 2019-2020 10% 200,000 

 عباس فرحان حميد خلف حميدات مسائي 1 2019-2020 20% 400,000 

 علي احمد جيخاو غضبان الساعدي مسائي 1 2019-2020 10% 200,000 

 علي جبار زغير بجاي الجعيفري مسائي 1 2019-2020 20% 400,000 

 عباس غانم البيضانيعلي خضير  مسائي 1 2019-2020 20% 400,000 

 علي عبد الكاظم جاسم محمود الطائي مسائي 1 2019-2020 20% 400,000 
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 علي هاشم علي راضي العالق مسائي 1 2019-2020 20% 400,000 

 كرار ريسان اسماعيل خليل الربيعي مسائي 1 2019-2020 20% 400,000 

 لؤي اسود سعد داغر المالكي مسائي 1 2019-2020 20% 400,000 

 لهيب يوسف عبد عبد الله لهيبي مسائي 1 2019-2020 20% 400,000 

 ليث عوده حاتم روفه الحدادي مسائي 1 2019-2020 20% 400,000 

 محمد احمد جمال عبد الغني جواد جراد مسائي 1 2019-2020 20% 400,000 

 
 مسائي 1 2019-2020 20% 400,000

 ساجت الهادي عبد احمد المصطفى محمد

 الفريجي

 محمد عباس حسين مرهج البهادلي مسائي 1 2019-2020 20% 400,000 

 محمود خلف زيدان ذرب الالمي مسائي 1 2019-2020 20% 400,000 

 محمود طالب صالح رهيف الساعدي مسائي 1 2019-2020 20% 400,000 

 محمود معن محمود كاظم التميمي مسائي 1 2019-2020 20% 400,000 

 مخلد رياض مزيد كريدي الطبيلي مسائي 1 2019-2020 20% 400,000 

 مصطفى سامي محمد علي التميمي مسائي 1 2019-2020 10% 200,000 

 مصطفى قيس كاظم عبد علي البناء مسائي 1 2019-2020 20% 400,000 

 منتظر هالل ذياب سلوس العكيلي مسائي 1 2019-2020 20% 400,000 

 ناظم جالي رحيمه فهد الهليبي مسائي 1 2019-2020 20% 400,000 

 نور سعد عبد الغفور عبد الرزاق مسائي 1 2019-2020 10% 200,000 

 اكويسن عبود حسين ال شنينهاشم  مسائي 1 2019-2020 20% 400,000 

 ياسر اياد صادق علوان العزاوي مسائي 1 2019-2020 20% 400,000 

 اريان نعمه بشير كمو صباحي 2 2019-2020 50% 1,000,000 

 استيفن عماد الياس موسى ال تصنيو صباحي 2 2019-2020 30% 600,000 

 المالكيامير عماد راضي محسن  صباحي 2 2019-2020 10% 200,000 

 انس محمود مسلم شامي الشمري صباحي 2 2019-2020 10% 200,000 
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 ) 166 ( عدد الطالب المرحلة الحالية تخفيض لسنة النسبة قيمة التخفيض تاريخ االدخال

 حسن سامي عطيه عبد الحسن الهليجي صباحي 2 2019-2020 10% 200,000 

 حسين شاكر حاتم رحمه الساعدي صباحي 2 2019-2020 20% 400,000 

 ذو الفقار علي ناصر راضي غريب صباحي 2 2019-2020 10% 200,000 

 سرمد سعد سليمان محمد صباحي 2 2019-2020 20% 400,000 

 عباس بيد الله كريم شراد الزاملي صباحي 2 2019-2020 10% 200,000 

 خالد احمد محمد الصوره مديعبد الله  صباحي 2 2019-2020 5% 100,000 

 علي ازاد كريم ملك اركوازي صباحي 2 2019-2020 10% 200,000 

 
2,000,000 

100 
% 

 علي جاسم محمد خلوف العتبي صباحي 2 2019-2020

 علي خالد احمد محمد الموره مري صباحي 2 2019-2020 5% 100,000 

 ميرزا المندالويكاظم جاسم سلمان  صباحي 2 2019-2020 10% 200,000 

 كرار مجبل هله بشاره الموسوي صباحي 2 2019-2020 10% 200,000 

 محمد علي خلف حسن الالمي صباحي 2 2019-2020 10% 200,000 

 محمد هشام فخري مسير الزيدي صباحي 2 2019-2020 10% 200,000 

 مصطفى عبد الهادي محمد نصيف صباحي 2 2019-2020 10% 200,000 

 الخفاجي مرزه منير صالح حسون صباحي 2 2019-2020 10% 200,000 

 ابي طالب عبد الكريم عبد الرضا مهدي الشمري مسائي 2 2019-2020 10% 200,000 

 احمد اسماعيل محمد ياسين الهيازعي مسائي 2 2019-2020 50% 1,000,000 

 جعفر صادق كاظم حسن العامري مسائي 2 2019-2020 10% 200,000 

 حيدر عالء مجيد ابودكه ابودكه مسائي 2 2019-2020 10% 200,000 

 حيدر قاسم داود سلمان الدلفي مسائي 2 2019-2020 10% 200,000 

 ذو الفقار علي ابراهيم محمد الزايراد مسائي 2 2019-2020 10% 200,000 

 علي مالك فليح حسن الجراح مسائي 2 2019-2020 20% 400,000 

 علي نجم الدين عبيد محسن التميمي مسائي 2 2019-2020 25% 500,000 
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 ) 166 ( عدد الطالب المرحلة الحالية تخفيض لسنة النسبة قيمة التخفيض تاريخ االدخال

 محمد رقيب اسماعيل قادر خوشناو مسائي 2 2019-2020 20% 400,000 

 عيسى مخيلف جار الله القريشيمحمد  مسائي 2 2019-2020 25% 500,000 

 معين حمزه ناصر حسين الخزعلي مسائي 2 2019-2020 50% 1,000,000 

 جعفر نوري شفيق عبد السيد المالكي صباحي 3 2019-2020 10% 200,000 

 حسن عبد الكريم غريب محمد حسين العبوسي صباحي 3 2019-2020 10% 200,000 

 حسن فالح حسن محمد الخالدي صباحي 3 2019-2020 10% 200,000 

 ذو الفقار حسين علي عباس العلوي صباحي 3 2019-2020 10% 200,000 

 زياد طارق عبد الغني الموسوي صباحي 3 2019-2020 10% 200,000 

 سعد لطيف دريول معالك الحلفي صباحي 3 2019-2020 20% 400,000 

 حمود الفرطوسيعلي صباح خاجي  صباحي 3 2019-2020 10% 200,000 

 عمار كامل ناصر سعدون الزيدي صباحي 3 2019-2020 50% 1,000,000 

 ميقات غالب هالل فيروز السعيدي صباحي 3 2019-2020 30% 600,000 

 احمد فاضل حسين لفته العتابي مسائي 3 2019-2020 10% 200,000 

 الربيعاويحبيب جعفر عكال سلطان  مسائي 3 2019-2020 25% 500,000 

 حسام علي مزعل هادي الربيعي مسائي 3 2019-2020 10% 200,000 

 ضياء عبد الحسين دواس سلمان الشويلي مسائي 3 2019-2020 25% 500,000 

 ليث حسين شهيب احمد السعد مسائي 3 2019-2020 25% 500,000 

 محمد رسن عبد هالل اوحيلي مسائي 3 2019-2020 25% 500,000 

 وداد محمد داود عباس الطائي مسائي 3 2019-2020 10% 200,000 

 اسراء ابراهيم حسين احمد صباحي 4 2019-2020 30% 600,000 

 المصطفى احمد خالد عدنان الدليمي صباحي 4 2019-2020 10% 200,000 

 حسين ماجد حسين علي صباحي 4 2019-2020 20% 400,000 

 احمد كاظم الخياط مضر حنين صباحي 4 2019-2020 10% 200,000 

 رفل ابراهيم حميد خيال المفرجي صباحي 4 2019-2020 10% 200,000 
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 ) 166 ( عدد الطالب المرحلة الحالية تخفيض لسنة النسبة قيمة التخفيض تاريخ االدخال

 المكصوصيفاضل مراد سرحان هارف  صباحي 4 2019-2020 50% 1,000,000 

 مصطفى فاضل كامل عبيد الالميي صباحي 4 2019-2020 10% 200,000 

 مصطفى محمد حاتم غالم الخزرجي صباحي 4 2019-2020 10% 200,000 

 نور الهدى محمد عباس حمد الجبوري صباحي 4 2019-2020 50% 1,000,000 

 ) 166 ( عدد الطالب 
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 التمريض : قسم
 ) 66 ( عدد الطالب المرحلة الحالية تخفيض لسنة النسبة قيمة التخفيض تاريخ االدخال

 امير جاسم كامل داخل صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 دانيا خليل ابراهيم عباس خضري صباحي 1 2019-2020 20% 800,000 

 عباس موسى عبد النبي شالكه الفريجي صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 علي ابراهيم علي جاسم جوراني صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 علي عبد الكريم قاسم غيمه صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 محمد امين كريم عطاالله صالح االسدي صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 محمد جمعه ناصر طوفان المياحي صباحي 1 2019-2020 20% 800,000 

 مرتضى عبد حسين سعيد طي صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 نسرين حسين علي شبيل المي صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 اسراء خماس محمود مطر الدفاعي مسائي 1 2019-2020 25% 1,000,000 

 امل حاكم جويت محان مسائي 1 2019-2020 20% 800,000 

 جاسم محمدخلف  بيداء مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 حسين جميل عبود علي مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 حسين عباس حسين علوان مسائي 1 2019-2020 20% 800,000 

 رباب حسين علي بابير مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 طيبه مكي خليف فراي مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 سمير طارش جبرعقيل  مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 علي اصغر لقمان علي حسين مرزه مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 علي حسين جار كاظم الدبي مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 غفران علي عبد الواحد حمد الله مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 
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 ) 66 ( عدد الطالب المرحلة الحالية لسنةتخفيض  النسبة قيمة التخفيض تاريخ االدخال

 فرقان علي فضاله عبود ال بور كريم مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 محمد قاسم فيصل طاهر مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 هاجر به ختيار بابا علي فقي مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 الكاظم وادي سكران الدبياحسان عبد  صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 احمد داود فليح حسن الحديدي صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 احمد رحمن فهد علي االبيض صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 ايه احمد كريم عطيوي العزاوي صباحي 2 2019-2020 50% 2,000,000 

 السواعدباقر مهدي شكاصي سلطان  صباحي 2 2019-2020 20% 800,000 

 تقى حبيب نجم عبد الزبيدي صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 حسن شاكر رشيد شحيت الالمي صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 حيدر علي خميس جسام الخزرجي صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 ذوالفقار عبد الرزاق حسين حربي الجحيشي صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 رشا منير نذير حيدر البياتي صباحي 2 2019-2020 20% 800,000 

 صادق ماجد راشد خرباط الخيكاني صباحي 2 2019-2020 20% 800,000 

 عباس عبد الزهره زمولي صخي الالمي صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 عبد الله حاتم محمود جليل الزيداد صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 علي حسن جلوب اعبيد المصلوخي صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 علي ظالل سلمان خشان البديري صباحي 2 2019-2020 20% 800,000 

 فاطمه احمد عبد الحمزه علوان الدفاعي صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 كرار حازم جليل ارحيمه االزيرجاوي صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 محمد صادق راضي لوتي مهاوي صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 محمد فرهاد حسين محمد الزهاوي صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 مرتضى محمد عبد العزيز طاهر السعدي صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 مصطفى ابراهيم لبيب عارف السعدي صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 
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 ) 66 ( عدد الطالب المرحلة الحالية تخفيض لسنة النسبة قيمة التخفيض تاريخ االدخال

 مهدي خلف مزهر بداي المالكي صباحي 2 2019-2020 50% 2,000,000 

 نسرين كاظم ثويني سيد صباحي 2 2019-2020 20% 800,000 

 داود محمود الردينينورس حسين  صباحي 2 2019-2020 20% 800,000 

 يوسف نهاد سعد الله محمد الخالدي صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 اشرف خليل راضي جدوع الربيعي مسائي 2 2019-2020 30% 1,200,000 

 بيداء جبر حسين محمد المصطفاوي مسائي 2 2019-2020 20% 800,000 

 الماجدي سجى فالح حسن شرهان مسائي 2 2019-2020 20% 800,000 

 شيماء وحيد عبد النبي عبد الله كنعان مسائي 2 2019-2020 10% 400,000 

 صفيه قاسم احمد ابراهيم مسائي 2 2019-2020 20% 800,000 

 لمياء علي زياره زايد الفرطوسي مسائي 2 2019-2020 10% 400,000 

 مهند فؤاد عباس جاسم الخزعلي مسائي 2 2019-2020 10% 400,000 

 
4,000,000 

100 
% 

 نوره محمد لفته جابر مسائي 2 2019-2020

 ابراهيم تيمور ثامر حسن المعموري صباحي 3 2019-2020 10% 400,000 

 احمد راضي مهوس تعيب العطاسي صباحي 3 2019-2020 10% 400,000 

 احمد غالب عبد الله عباس الالمي صباحي 3 2019-2020 10% 400,000 

 زهراء كريم عطيه حمزه النوام صباحي 3 2019-2020 50% 2,000,000 

 علي كريم نظامي باش اغا صباحي 3 2019-2020 20% 800,000 

 عمار حامد رديف داود الخزرجي صباحي 3 2019-2020 10% 400,000 

 كرم عادل عبيد عمران الدليمي صباحي 3 2019-2020 10% 400,000 

 محمد جاسم سرحان خليفه العموري صباحي 3 2019-2020 30% 1,200,000 

 محمد مازن موسى جعفر النجار صباحي 3 2019-2020 10% 400,000 

 نور هادي هليل كاطع السعيدي صباحي 3 2019-2020 20% 800,000 

 ) 66 ( عدد الطالب 
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 الصيدلة : قسم
 ) 573 ( عدد الطالب الحاليةالمرحلة  تخفيض لسنة النسبة قيمة التخفيض تاريخ االدخال

 ابراهيم محمد كامل محمد اللهيبي صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 احمد خالد حسن خضير الطائي صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 احمد صادق جليل طارش صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 الزهيرياحمد عدنان حسين علوان  صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 احمد مثنى حميد جليب صباحي 1 2019-2020

 احمد نجم احمد نجم االسوري صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 اديان هادي حسين فريح الدبي صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 اسراء موسى خلف كريم الشرع صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 اسماء غانم ابراهيم محمد صباحي 1 2019-2020

 
9,200,000 

100 
% 

 امنه عبد جوير منذور حسناوي صباحي 1 2019-2020

 امين عبد الكريم حسن حسين صباحي 1 2019-2020 25% 2,300,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 ايمن محسن علي مصطفى النداوي صباحي 1 2019-2020

 ايه خليل عبد الكريم عبد الرزاق صباحي 1 2019-2020 20% 1,840,000 

 ايه عباس جمعه جاسم السوداني صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 ايه عبد محمد جواد االرناوطي صباحي 1 2019-2020

 ايه علي حسين عباس صباحي 1 2019-2020 20% 1,840,000 

 محمد حمديبتول حسين  صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 
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 براء وليد كريم احمد االبراهيمي صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 بشير سعد عبد الله عباس صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 تبارك شاكر كريم خليفه المساري صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 تبارك ماجد جابر عبد البوصالح صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 جبار هادي خضير عباس عجياوي صباحي 1 2019-2020

 حسن احمد قاسم محمد القاضي صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 جواد نعمه محسن الساعديحسن  صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 حسين ابراهيم مجيد محمدعلي السعدي صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 حسين علي حسين طابور صباحي 1 2019-2020

 حمزه حامد حمزه عبيد الجنابي صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 حسينيحمزه سعد حسين حسون  صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 حيدر حامد ضبع حمد السويدي صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 خالد غسان وليد رجب الجنابي صباحي 1 2019-2020

 
9,200,000 

100 
% 

 داليا صباح سلمان مزيد صباحي 1 2019-2020

 دعاء رعد مهنه حسن الغراوي صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 ديانا عامر فارس حمادي صباحي 1 2019-2020

 دينا سعيد سلمان عبد الله العقابي صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 رباب هاشم عيال حبيب صباحي 1 2019-2020

 
9,200,000 

100 
% 

 رعد ياسر مناحي دريب الخزعلي صباحي 1 2019-2020
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 رفل داود سلمان جواد الشمري صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 رقيه حيدر جميل محمود الفالحي صباحي 1 2019-2020

 رواء عباس فاضل عوده صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 باسل داود حبيب زهراء صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 زهراء جاسم عبد الحسن مزعل السوداني صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 زهراء حامد صدام حسن العماري صباحي 1 2019-2020

 
9,200,000 

100 
% 

 زهراء نصير هاشم منيهل الشريفي صباحي 1 2019-2020

 
9,200,000 

100 
% 

 اسعد رحيم كاظم المعموري زينب صباحي 1 2019-2020

 زينب علي حسين خضير اللشمري صباحي 1 2019-2020 50% 4,600,000 

 ساره سهير قاسم جابر صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 ساره محمد عباس محمد اللهيبي صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 سالي اياد سمين فتح الله الربيعي صباحي 1 2019-2020 20% 1,840,000 

 سجاد حيدر حسن وهيب العبيدي صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 سجى خضير عباس حسون الفرحاني صباحي 1 2019-2020 20% 1,840,000 

 سجى فاضل عبد علوان الدراجي صباحي 1 2019-2020 50% 4,600,000 

 سلسبيل عباس محسن كاظم معاويه صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 سمير محمد علي حسين العزاوي صباحي 1 2019-2020

 شدن محمد ذياب احمد الحديثي صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 شمس محمد حسين كريم السعدي صباحي 1 2019-2020 20% 1,840,000 

 نشوان طارق مدحت الكرغول شمس صباحي 1 2019-2020 20% 1,840,000 
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 شهد جبار علي عذاب الساعدي صباحي 1 2019-2020 50% 4,600,000 

 شهد حسين نجم سلمان التميمي صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 شهد هيثم رؤوف احمد الحداد صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 صابرين ناهض جاسم محمد الجوالني صباحي 1 2019-2020

 
9,200,000 

100 
% 

 صفا عمر محمد عبد العزيز الحياني صباحي 1 2019-2020

 ضمياء كريم علي ناصر صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 طه عبد الكريم مهاوي بطي صبح صباحي 1 2019-2020 20% 1,840,000 

 عائشه مالك احمد فيصل المولى صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 عبد الله عالء ابراهيم مهدي الدليمي صباحي 1 2019-2020

 
9,200,000 

100 
% 

 عبد الله محمد نصيف جاسم الربيعي صباحي 1 2019-2020

 عبد خضر عبيد كاظم صباحي 1 2019-2020 20% 1,840,000 

 عسل احمد ناجي يعقوب الحريري صباحي 1 2019-2020 50% 4,600,000 

 عال عالء ضياء صادق الهاشمي صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 علي قاسم محمد احمد صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 مهديعلي محمد وهيب  صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 صباحي 1 2019-2020
 ناصر كاظم احمد ناصر كاظم احمد علياء

 الخفاجي

 غفران جمال عبد الله جاسم الجميلي صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 فاطمه اديب سلمان عبد الحسين صباحي 1 2019-2020 20% 1,840,000 

 صيهود سلمانفاطمه عبود  صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 فاطمه مؤيد عزت يحيى المنتفكي صباحي 1 2019-2020 100 9,200,000 
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  %    

 فرح رعد كاطع حسن االزرقي صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 كرار اسماعيل شنيف عاشور المالكي صباحي 1 2019-2020 20% 1,840,000 

 لينا سعد علي مشكور الشمري صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 محمد الباقر جليل خلف غبين شحماني صباحي 1 2019-2020

 محمد جبار عبد الصاحب سلمان الطائي صباحي 1 2019-2020 40% 3,680,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 محمد جواد خداداد علي االركوازي صباحي 1 2019-2020

 محمد منير ناصر حسين عتاب صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 مرتجى محمد علي حسين الهاشمي صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 مرتضى محمد ذهب عباس الحسني صباحي 1 2019-2020 50% 4,600,000 

 مرتضى محمد عاتي معارج السعيدي صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 مرتضى محمد عبد حاجم صباحي 1 2019-2020 25% 2,300,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 مريم نزار عبد الغفار رسن السامرائي صباحي 1 2019-2020

 
9,200,000 

100 
% 

 مصطفى احمد حنو جاسم صباحي 1 2019-2020

 مصطفى حسن عباس جوده البوناشي صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 مصطفى عبد المحسن فهد مسير الركابي صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 مصطفى عدنان رسن ياسين الفهداوي صباحي 1 2019-2020

 مصطفى محمد قاسم خليل الجميلي صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 منار ثابت حسن داود الدوله صباحي 1 2019-2020 20% 1,840,000 

 ميس عبد المنعم جبير فرج الكبيسي صباحي 1 2019-2020 100 9,200,000 
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  %    

 جميل هادي جياد نهار صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 نور احمد سمير شهاب القيسي صباحي 1 2019-2020

 نور الدين عبد اللطيف موسى عبد علي صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 نوره عبد الرحمن جاسم محمد صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 همسه صالح حمودي مجيد صباحي 1 2019-2020

 ود وثاب كنعان حسين صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 ودق احمد كاظم عبد المنعم صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 يوسف لقمان راضي صباحي 1 2019-2020 25% 2,300,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 يوسف محمد مجيد عبود الربيعي صباحي 1 2019-2020

 علييوسف يسار صبيح  صباحي 1 2019-2020 10% 920,000 

 ابراهيم رياض سمير ابراهيم الزبيدي صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 احمد حميد علي مفتن الكعبي صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 احمد عدنان درجال حسين االسدي صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 احمد عوده محسن علوان العيثاوي صباحي 2 2019-2020 20% 1,840,000 

 اذكار عوده عباس فليح الالمي صباحي 2 2019-2020 50% 4,600,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 اروى احمد عبد الله محمد المشايخي صباحي 2 2019-2020

 اسحاق محمد حسين كاظم الخفاجي صباحي 2 2019-2020 20% 1,840,000 

 اكرم عبد السالم جاسم محمد صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 الحسن غانم ذياب خليل الخزرجي صباحي 2 2019-2020
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 امير عدي سعد صباحي 2 2019-2020 25% 2,300,000 

 مرتضى مصطفىامين حازم  صباحي 2 2019-2020 25% 2,300,000 

 ايمان عباس محمد صالح عباس الحداد صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 ايمان محمد حسب الله ياس البنواوي صباحي 2 2019-2020

 
9,200,000 

100 
% 

 ايه حيدر كاظم فرعون الحسناوي صباحي 2 2019-2020

 الحسين كريم المياحيايه عالء عبد  صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 ايه محمد عباس حمد الجبوري صباحي 2 2019-2020

 باقر ستار جبار حسين العالي صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 بنين جبار مجيد ازغير صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 بنين عبد الحسين دواي محيبس صباحي 2 2019-2020 20% 1,840,000 

 بنين عمار ياسر ازغير العكيلي صباحي 2 2019-2020 20% 1,840,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 بهاء حسن فليح هراط الزبيدي صباحي 2 2019-2020

 
9,200,000 

100 
% 

 تقى حبيب طاهر محيسن صباحي 2 2019-2020

 
9,200,000 

100 
% 

 جميله حسن سعدون ابراهيم الدليمي صباحي 2 2019-2020

 جواد جبار عبود موسى العلي صباحي 2 2019-2020 25% 2,300,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 جواهر هادي حميد عبد الله الهيتي صباحي 2 2019-2020

 
9,200,000 

100 
% 

 جيهان عماد خلف احمد الرمالوي صباحي 2 2019-2020

 حر حمد فرحان مريوش التميمي صباحي 2 2019-2020 20% 1,840,000 
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9,200,000 

100 
% 

 حسن علي رحيم شداد الخفاجي صباحي 2 2019-2020

 حسن موسى حسن جبر السراج صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 حسن هادي عزيز حميدي الزاملي صباحي 2 2019-2020

 حسين صائب جعفر نجم الساعدي صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 حسين عبود جاسم محمد القيسي صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 حكم حسين شمس ذياب الطائي صباحي 2 2019-2020 25% 2,300,000 

 الخفاجي حنين احمد حامد جاسم صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 حنين طيعان جاسم علي الكمد صباحي 2 2019-2020 50% 4,600,000 

 حنين عبد الحسين دواي محيبس صباحي 2 2019-2020 20% 1,840,000 

 حنين محمد عبد الصاحب ابراهيم البياع صباحي 2 2019-2020 20% 1,840,000 

 الالميحوراء عقيل حسين حميد  صباحي 2 2019-2020 25% 2,300,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 حوراء كاتب محمد غافل الحمود صباحي 2 2019-2020

 
9,200,000 

100 
% 

 حيدر حسن كاظم وادي السراوي صباحي 2 2019-2020

 خليل اسماعيل حيدر صباحي 2 2019-2020 25% 2,300,000 

 حيدر عبد الزهره حسين علي صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 خالد محسن عبيد حسين صباحي 2 2019-2020 20% 1,840,000 

 خالد محمد عبد الله شناوه صباحي 2 2019-2020 20% 1,840,000 

 خديجه جبار حماد مناجد المحمدي صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 داود صالح داود حبيب الحسني صباحي 2 2019-2020 20% 1,840,000 

 دنيا قيس كاظم صباحي 2 2019-2020 25% 2,300,000 

 ديار ذاري حرفوش سلمان اليساري صباحي 2 2019-2020 25% 2,300,000 
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 راويه محمد كريم حمد صباحي 2 2019-2020 25% 2,300,000 

 رسل فرج زويد حسوني العويشجاوي صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 رشاد فيصل عبد الكريم احمد الدهلكي صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 رقيه حسين سالم مكاون الخالدي صباحي 2 2019-2020

 رنا فؤاد يوسف عبد الرحمن الجبوري صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 ريا احمد هاشم حمودي العنزي صباحي 2 2019-2020 50% 4,600,000 

 ريسان رحيم شمخي سفيح الدراجي صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 زهراء حسن مكطوف طاهر االسدي صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 زهراء عادل محمد عباس الصافي صباحي 2 2019-2020 20% 1,840,000 

 زهراء عدنان محسن شرف النداوي صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 زهراء كريم هاشم زامل الفرطوسي صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 زهراء مؤيد نجم عبد االنباري صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 زياد طارق محمد صباحي 2 2019-2020 25% 2,300,000 

 جبار عبدزين العابدين هادي  صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 زينب رعد سالم ارحيم صباحي 2 2019-2020

 زينب صادق عبد الرزاق حسين العامري صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 زينب علي سهيل صباحي 2 2019-2020 50% 4,600,000 

 زينب عمار يعكوب يوسف العبيدي صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 زينب هادي عزيز عمران صباحي 2 2019-2020 25% 2,300,000 

 زينب هيثم سلمان صباح المحمداوي صباحي 2 2019-2020 25% 2,300,000 

 ساره جواد كاظم شاطي صباحي 2 2019-2020 25% 2,300,000 

 ساره صاحب نورالله نصرالله صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 
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 ساره ليث عبد الصاحب ابراهيم البياع صباحي 2 2019-2020 20% 1,840,000 

 سالي ابراهيم لطفي صباحي 2 2019-2020 60% 5,520,000 

 سجاد سالم هادي زغير البوجمر صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 سليمان محمد حبيب صباحي 2 2019-2020 50% 4,600,000 

 سندس سالم رمضان حسن النعيمي صباحي 2 2019-2020 50% 4,600,000 

 شمس احمد مزعل حمود الزبيدي صباحي 2 2019-2020 25% 2,300,000 

 شمس رحيم رزيج عبد الرضا صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 محمد عبد علوان شهد صباحي 2 2019-2020 25% 2,300,000 

 صابرين داخل عبد الحسن ادعين الربيعي صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 ضحى عصام حمدان عباس الشمري صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 ضياء كطران محمد محرج صباحي 2 2019-2020

 الحصناويطيبه حسين محبس حسن  صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 طيبه حيدر عبيس عبادي الجبوري صباحي 2 2019-2020

 
9,200,000 

100 
% 

 طيبه رحيم عبود جالي الفرطوسي صباحي 2 2019-2020

 عباس حيدر علي ميرزا باجالن صباحي 2 2019-2020 25% 2,300,000 

 العتبيعباس مجيد ابراهيم كاظم  صباحي 2 2019-2020 25% 2,300,000 

 عبد الرحمن عاصم شكر داود الراوي صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 عبد الله جبار احمد كريم المندالوي صباحي 2 2019-2020

 عبد الله رائد ثعبان حمد صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 عذراء محمد عبد الرضا حسن جدي صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 عسل قصي مظهر صباحي 2 2019-2020 25% 2,300,000 
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 عال زاهد وسام ابراهيم السامرائي صباحي 2 2019-2020 20% 1,840,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 ابراهيم علي حمود المفرجيعلي  صباحي 2 2019-2020

 
9,200,000 

100 
% 

 علي حسين معروف عثمان صباحي 2 2019-2020

 علي رشاد جبار جياد الميالي صباحي 2 2019-2020 50% 4,600,000 

 علي زهير عبد الرضا عبد الله صباحي 2 2019-2020 60% 5,520,000 

 حسنعلي عبد الحسين  صباحي 2 2019-2020 50% 4,600,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 علي عدنان عواد عبد الله التميمي صباحي 2 2019-2020

 علي محمود حسين علي صباحي 2 2019-2020 30% 2,760,000 

 علياء احمد مفيد عبد الرزاق الحمامي صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 غدير محمد حسن فالح فندي صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 غفران عبد الكريم حاتم جابر الدراجي صباحي 2 2019-2020 20% 1,840,000 

 غيث محمد اوهيم محي الفيصلي صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 فاطمه حازم اسماعيل علي صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 فاطمه شامل عباس عبد مهدي صباحي 2 2019-2020 25% 2,300,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 فاطمه عادل شعالن علي العسافي صباحي 2 2019-2020

 فرح ياسر جابر حميد الحمامي صباحي 2 2019-2020 50% 4,600,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 كرار حيدر خيار حامد السعيدي صباحي 2 2019-2020

 
9,200,000 

100 
% 

 لبابه نجاح عبد الحسن عبد العارضي صباحي 2 2019-2020

 لينا ستار محمد عبيد السلمان صباحي 2 2019-2020 20% 1,840,000 
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 لينا علي عبد المحسن عبد الرحيم صباحي 2 2019-2020 25% 2,300,000 

 فاضل عباس الدفاعي لينا كريم صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 اسماعيل خليل محمد صباحي 2 2019-2020 25% 2,300,000 

 االمين علي حسين محمد صباحي 2 2019-2020 25% 2,300,000 

 محمد جواد كاظم داود الكعبي صباحي 2 2019-2020 20% 1,840,000 

 محمد ساجد سفيح عجرش الركابي صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 محمد عبد الحسين حسن فرهود الساعدي صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 محمد كنعان صالح حبيب الوائلي صباحي 2 2019-2020

 محمد ناصر هاشم ثعلب الساعدي صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 مرام علي عزيز محمدعلي دعياوي صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 مريم جواد كاظم جعفر صباحي 2 2019-2020 20% 1,840,000 

 مريم حسين جاسم حمادي العفريه صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 مريم لقمان ادريس صالح البياتي صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 مريم محمد خيري عبود الزهيري صباحي 2 2019-2020

 مصطفى احمد سلمان محمد الطائي صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 مصطفى حسين كامل صلبي الشمري صباحي 2 2019-2020 20% 1,840,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 مصطفى راسم ادريس عطيه التميمي صباحي 2 2019-2020

 
9,200,000 

100 
% 

 مصطفى كاظم جميل خلباص صباحي 2 2019-2020

 مصطفى وسام صبيح محمد الخفاجي صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 مالذ عماد خضر عباس الدلفي صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 مالك حيدر ماجد خضير الكناني صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 



 الجامعة االسراء كلية

 الحسابات قسم

 2020-2019   سنة تخفيضات

 Administration - ص بواسطة االدارة االلكترونية10:09 - 2020/09/28 : تاريخ الطباعة

37 
 103 - الجامعة االسراء كلية – االلكترونية االدارة منظومة

 

 

 
 
 

 ) 573 ( عدد الطالب المرحلة الحالية تخفيض لسنة النسبة قيمة التخفيض تاريخ االدخال

 منار صالح محمود كاظم الطائي صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 مهدي صالح مهدي بدر السلومي صباحي 2 2019-2020

 
9,200,000 

100 
% 

 ميرنا نبيل افرام نيسان حنا صباحي 2 2019-2020

 مينا هيثم عبد الجبار عباس الخزرجي صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 نافع كريم عباس عجيل صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 نرجس مجبل عطيه عاضي الدراجي صباحي 2 2019-2020

 
9,200,000 

100 
% 

 نور الهدى سليم محمد حمودي صباحي 2 2019-2020

 نور الهدى عالء جاسم فليح الدراجي صباحي 2 2019-2020 50% 4,600,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 نور حميد رشيد حسيجان الجوراني صباحي 2 2019-2020

 نور صاحب عبود رشيد العابدي صباحي 2 2019-2020 30% 2,760,000 

 نور عامر عبود جابر الدوري صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 هبه علي سعيد خفي صباحي 2 2019-2020

 هبه مكي كامل صباحي 2 2019-2020 25% 2,300,000 

 هدى سوري علي ظاهر صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 هدى فلحي ناصر عيسى صباحي 2 2019-2020

 والء ماجد نعمان حياوي صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 يسرى فارس عبد الفتاح رؤف صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 

 يسرى نافع بحر سلطان صباحي 2 2019-2020 50% 4,600,000 

 يوسف محمد مالخ عزيز صباحي 2 2019-2020 10% 920,000 
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 مشعان ابراهيم ابراهيم صباحي 3 2019-2020 25% 2,300,000 

 احمد اكثم حمودي محمد رؤوف صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 احمد خضير ياس خضير صباحي 3 2019-2020 20% 1,840,000 

 احمد رائد سامي قاسم صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 احمد زهير محمد عطيه صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 سلمانسلمان عبد الواحد  احمد صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 احمد عبد الله جابر يوسف الموسوي صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 احمد وعد سعد ساهي صباحي 3 2019-2020

 
9,200,000 

100 
% 

 افياء خنجر جاسم عجيل العزيزي صباحي 3 2019-2020

 
9,200,000 

100 
% 

 االء ابراهيم سمين احمد صباحي 3 2019-2020

 االء يوسف محمود لفته صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 امنه جواد قاسم فتاح صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 امير مالك مكطوف شالل صباحي 3 2019-2020

 محمد صادق عبد المالك امير صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 الجبار عباس امير نصير عبد صباحي 3 2019-2020 25% 2,300,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 ايات عبد الحسين جبر قاسم صباحي 3 2019-2020

 ايات عبد الزهره حلو حسون صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 ايات علي رحيمه كحيط صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 ايه عامر عبد الكريم محمد صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 باقر خضر عبد الرحيم حمدان صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 
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9,200,000 

100 
% 

 بتول فالح بشير حسين صباحي 3 2019-2020

 براء راضي برهان محمد صباحي 3 2019-2020 25% 2,300,000 

 تقى فاضل عبد علوان صباحي 3 2019-2020 20% 1,840,000 

 جيهان صباح جليل خليل صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 حسين حميد هادي عبد الحسين صباحي 3 2019-2020

 
9,200,000 

100 
% 

 حوراء جبار شنيت نكال صباحي 3 2019-2020

 حوراء عادل حميد عبيد صباحي 3 2019-2020 20% 1,840,000 

 حوراء محمد مسير حسن صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 حيدر حسن حمادي كطيو الزبيدي صباحي 3 2019-2020 50% 4,600,000 

 خليل ابراهيم خلف صالح صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 خيالء كاظم هالل يعكوب صباحي 3 2019-2020 20% 1,840,000 

 دالل احمد جمعه عويد صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 دالل عباس عبد غافل صباحي 3 2019-2020

 ديانا سالم عبد اليمه حسن صباحي 3 2019-2020 25% 2,300,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 رانيه حسن هادي كاظم صباحي 3 2019-2020

 
9,200,000 

100 
% 

 عبدعلي محيسنرزاق محمد  صباحي 3 2019-2020

 سعد علي حسين رسل صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 رسل فاضل عواد صباحي 3 2019-2020 35% 3,220,000 

 رغد سامي سعدون هادي صباحي 3 2019-2020 20% 1,840,000 
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 رقيه باسم مطشر شكر صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 رند اسماعيل ابراهيم محمد علي صباحي 3 2019-2020 25% 2,300,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 زهراء زيدان خلف سالم صباحي 3 2019-2020

 زهراء صباح جمعه عنكوش صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 عبد الله احمد زهراء صباحي 3 2019-2020 50% 4,600,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 زهراء علي جواد هادي صباحي 3 2019-2020

 زهراء غانم يوسف خضر الشطري صباحي 3 2019-2020 20% 1,840,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 زينب عبد الله حمه خان صباحي 3 2019-2020

 حسن بيجانزينب علي  صباحي 3 2019-2020 25% 2,300,000 

 زينب كريم شهاب حميد صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 زينب مهدي مجيد مذخور صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 سجاد حيدر ابراهيم محمد صباحي 3 2019-2020 25% 2,300,000 

 سجى حمزه سلمان حسون صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 سالم عادل هادي حسين صباحي 3 2019-2020

 سالم عباس شجاي رخيص صباحي 3 2019-2020 25% 2,300,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 سميه ابراهيم عالوي صالح الجميلي صباحي 3 2019-2020

 سيف طالب كريم حميد صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 وليد عبد الحميد شعيب صباحي 3 2019-2020 25% 2,300,000 

 صبا علي ناصر صباحي 3 2019-2020 25% 2,300,000 

 ضحى امين كريم امانه صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 
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 ضحى عامر احمد عبيد صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 طيف خالد محمد حيدر صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 عادل قاسم حمدان عبد صباحي 3 2019-2020

 عبد الله بشار دامر عبد الرحمن صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 عبد الله محمد حامد محمود صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 عذراء حكمت حاتم هاشم صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 عال عادل سليم عبد الرحيم صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 علي سعد حسن طاهر صباحي 3 2019-2020 75% 6,900,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 علي طالب ظاهر امير صباحي 3 2019-2020

 علي ظافر رضا مجيد المندالوي صباحي 3 2019-2020 30% 2,760,000 

 علي عذاب مسير راهي صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 علي عطوان عبد الله غانم صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 علي عماد يونس كريم صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 علي مقدام احمد صباحي 3 2019-2020

 علي ياسين علي شاه سايه صباحي 3 2019-2020 30% 2,760,000 

 عمار سعد حسن طاهر صباحي 3 2019-2020 50% 4,600,000 

 خالد نافع غاده صباحي 3 2019-2020 50% 4,600,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 غدير جبار عبد الحسن عبيد الساعدي صباحي 3 2019-2020

 
9,200,000 

100 
% 

 غفران سلمان نجم عبيد صباحي 3 2019-2020

 فاطمه حسين اسماعيل خفيف الربيعاوي صباحي 3 2019-2020 100 9,200,000 
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  %    

 فدوى حميد عطا الله صباحي 3 2019-2020 50% 4,600,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 فرح رفعت عزت عثمان صباحي 3 2019-2020

 قاسم مهدي صالح احمد صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 الرا اسماعيل ابراهيم ياسين القيسي صباحي 3 2019-2020 55% 5,060,000 

 ليث خميس محمد علوان صباحي 3 2019-2020 33% 2,990,000 

 ليث مهند عبد الكريم حبيب بكري صباحي 3 2019-2020 20% 1,840,000 

 مبين حمد جاسم نعمه صباحي 3 2019-2020 20% 1,840,000 

 مثنى علي عبد الله حمادي صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 محمد جبار منخي جبر صباحي 3 2019-2020 25% 2,300,000 

 محمد حسام احمد يحيى صباحي 3 2019-2020 50% 4,600,000 

 محمد حيدر خضير محمد صباحي 3 2019-2020 55% 5,060,000 

 محمد قيس عدنان عبد الرحمن الويسي صباحي 3 2019-2020 25% 2,300,000 

 محمد هادي شكر حمادي صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 مروه محمود سويف عباس صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 مروه ميثم جمال عباس صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 مريم سامي احمد حسن صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 مريم صدام جبار عبد الساده صباحي 3 2019-2020

 مصطفى احمد حسب الله سرحان صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 مصطفى طالب كاظم عبد الله صباحي 3 2019-2020 25% 2,300,000 

 مصطفى محسن حسين جلوب صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 مصطفى محمد بشير فتحي عبد الله صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 
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 منار منذر فاخر عبد النبي صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 عادل عبد الرضا مكلف منتظر صباحي 3 2019-2020 50% 4,600,000 

 موج فتاح فليح شرقي صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 ميس جاسم مهدي سلمان صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 ميمونه رائد عبد مطر صباحي 3 2019-2020

 نرجس مهند شهاب احمد صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 نور ضياء عباس جواد صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 نور فاضل جبار موسى صباحي 3 2019-2020

 نور نضال خشمان حميد صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 هند صبري جهاد رويض صباحي 3 2019-2020 20% 1,840,000 

 ورود جاسم محمد صباحي 3 2019-2020 25% 2,300,000 

 ياسر نصيف جاسم سبع صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 حيدر حمودي يسر صباحي 3 2019-2020 25% 2,300,000 

 يوسف عدنان عويد عذاب صباحي 3 2019-2020 25% 2,300,000 

 يوسف عمار يعقوب يوسف صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 يوسف موفق عبد الله محمد صباحي 3 2019-2020 10% 920,000 

 ابتهال محمد هليل صباحي 4 2019-2020 50% 4,600,000 

 احمد اسماعيل عبدعون كاظم المسعودي صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 احمد انور زين العابدين ولي صباحي 4 2019-2020 10% 920,000 

 احمد فالح عبد الحسين علي صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 اسعد شريف ابراهيم جاسم الياسري صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 جاسم حسن محمد امجد صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 
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 الفتالويامير قابل محمد راضي  صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 امير كاظم فرج فنجان صباحي 4 2019-2020 10% 920,000 

 انتصار لطيف صخي الخفاجي صباحي 4 2019-2020 50% 4,600,000 

 انتهاء حسين عبد حسين صباحي 4 2019-2020 33% 2,990,000 

 تقوى صالح حسن عبد صباحي 4 2019-2020 10% 920,000 

 جواد كاظم هالل يعكوب صباحي 4 2019-2020 20% 1,840,000 

 حامد عبد الواحد مغامس جباره النجار صباحي 4 2019-2020 33% 2,990,000 

 حسن رياض حسن هادي صباحي 4 2019-2020 10% 920,000 

 حسن سليم عباس محمد سعيد صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 حسن كريم جعفر يوسف صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 حسين عالء عباس طابو القرة غولي صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 حسين علي جميل خضير صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 حسين علي محيل عرط صباحي 4 2019-2020 10% 920,000 

 حنين محمود حسين علي صباحي 4 2019-2020 30% 2,760,000 

 حيدر حسين علي حسين العيداني صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 حيدر عبد الكريم صكر محمد صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 خالد جمال مهدي نجم صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 خيري محمد عبد الزهره حسين صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 داليا عالء حواس مشعب صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 دعاء فالح حسن عبود صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 رافد اياد كاظم محمد صادق صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 رانيا عماد عباس علي صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 ربا حامد جهاد حسن الدهي صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 رتاج علي كريم كاظم صباحي 4 2019-2020 10% 920,000 
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 ريام مهدي هادي سعيد صباحي 4 2019-2020 10% 920,000 

 زهراء سعدون سبتي محمد علي صباحي 4 2019-2020 10% 920,000 

 زهراء عباس فاضل جواد صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 زينب خضير ياسر علي صباحي 4 2019-2020 10% 920,000 

 زينب عبد الكريم حاتم صباحي 4 2019-2020 50% 4,600,000 

 زينب عبود صيهود سلمان صباحي 4 2019-2020 40% 3,680,000 

 زينب عدنان راضي كاظم صباحي 4 2019-2020 20% 1,840,000 

 زينب فراس اسماعيل صباحي 4 2019-2020 50% 4,600,000 

 سامح عباس كريم حمزه صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 سحر حسن سلمان حسن صباحي 4 2019-2020 10% 920,000 

 سماء احمد صالح مهدي صباحي 4 2019-2020 10% 920,000 

 محمدسماء عمار وهاب  صباحي 4 2019-2020 10% 920,000 

 سماح احمد حسن مريهج صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 سنا كاظم علي الناصر صباحي 4 2019-2020 10% 920,000 

 شهد عبد الستار حمادي حسن صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 علي سليم حسن شهد صباحي 4 2019-2020 10% 920,000 

 صاحب ابراهيم عبيس ابراهيم صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 عائشه حسام خضير عبود صباحي 4 2019-2020 50% 4,600,000 

 عبد الحمزه محمد فرحان صباحي 4 2019-2020 10% 920,000 

 عبد الله محمد عاتي منصور صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 علي ابراهيم فاضل عباس صباحي 4 2019-2020 20% 1,840,000 

 علي تعبان عبد الصاحب جبر صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 علي جبار كاظم سيد صباحي 4 2019-2020 10% 920,000 

 علي حسين فرهود محمد صباحي 4 2019-2020 10% 920,000 
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 علي صبيح كاظم ناصر صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 علي فيصل جعفر محمد صباحي 4 2019-2020 10% 920,000 

 علي محمد برغش تايه صباحي 4 2019-2020 10% 920,000 

 علي محمد سماج رشيح صباحي 4 2019-2020 10% 920,000 

 جاسمعلي محمد فاخر  صباحي 4 2019-2020 10% 920,000 

 علي محمد مالخ صباحي 4 2019-2020 50% 4,600,000 

 فاطمه عبد االمير حمزه عيسى صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 فاطمه عبدزيد كاظم ابراهيم صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 فرزدق عبد الصمد مهدي شمخي صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 قبس نجاح مهدي جابر صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 كرار ضياء عبد فرحان صباحي 4 2019-2020 10% 920,000 

 كرار كامل صباح صباحي 4 2019-2020 10% 920,000 

 كرار نضال شريف محمود صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 لبانه عيسى هادي كاظم صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 لبنى طالب فرحان غياض صباحي 4 2019-2020 20% 1,840,000 

 لينا ليث شاكر عبد الجبار الخطيب صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 لينا محمد صبحي كمال صباحي 4 2019-2020 10% 920,000 

 مؤيد صادق محيسن هاشم صباحي 4 2019-2020 30% 2,760,000 

 محمد احمد مهدي عبد صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 محمد حسن غائب مصطفى صباحي 4 2019-2020 10% 920,000 

 محمد رياض مهدي عباس صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 محمد زهير عبد الرضا عبد الله صباحي 4 2019-2020 60% 5,520,000 

 محمد سالم مخيبر حمود صباحي 4 2019-2020 10% 920,000 

 محمد سامي خليل ابراهيم الموسوي صباحي 4 2019-2020 10% 920,000 
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 محمد علي حاتم مهاوش صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 قاسم عزيز هاللمروان  صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 مروه كاظم نعمان شمخي صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 مريم فاضل علي حسون صباحي 4 2019-2020 10% 920,000 

 مريم نعمه حسوني جبر صباحي 4 2019-2020 33% 2,990,000 

 مسار حامد جبر حسن صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 مصطفى احمد صالح الدين عبد الرحمن صباحي 4 2019-2020 10% 920,000 

 مصطفى ثائر عبد الستار سعيد العاني صباحي 4 2019-2020 10% 920,000 

 مصطفى حاتم عمران حسين صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 مصطفى حسين علي سلطان صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 وديع كمر العيمصطفى  صباحي 4 2019-2020 10% 920,000 

 معتز عماد جابر عمران صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 موده محمد ابراهيم هزيم صباحي 4 2019-2020 20% 1,840,000 

 علي حسين حمودي مي صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 ميس علي حسين كريم صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 مينا ماجد حميد مجيد صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 نبا حسين علي حسين صباحي 4 2019-2020 10% 920,000 

 نبا حمزه عبد العباس عبيد صباحي 4 2019-2020 50% 4,600,000 

 نبا غسان عدنان عبد الرزاق صباحي 4 2019-2020 10% 920,000 

 نمير نوري حسين محمد صباحي 4 2019-2020 10% 920,000 

 نور الهدى عباس فاضل بيدي صباحي 4 2019-2020 10% 920,000 

 نور جمال عبد الرحمن ابراهيم صباحي 4 2019-2020 10% 920,000 

 نور عادل كاظم عبود صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 

 نور علي ناهي شبيب صباحي 4 2019-2020 25% 2,300,000 
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 حسين امير علي خان هديل صباحي 4 2019-2020 20% 1,840,000 

 هديل فائز شاكر عبد الله صباحي 4 2019-2020 50% 4,600,000 

 ورود عمر ناصر كريم صباحي 4 2019-2020 10% 920,000 

 وهد عبد الرضا محمد علي عبد الرضا صباحي 4 2019-2020 33% 2,990,000 

 يعقوب حسن كريم عباس صباحي 4 2019-2020 10% 920,000 

 يقين فاضل عواد الشويلي صباحي 4 2019-2020 35% 3,220,000 

 احسان حسن هادي كاظم صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 احمد حميد مجيد صاحب صباحي 5 2019-2020 50% 4,600,000 

 احمد رضا عبد الحسين سعود صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 ازهار جميل مسلم سلمان صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 االء علي زين العابدين قنبر صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 امنيه باسم مهدي علوان الربيعي صباحي 5 2019-2020 10% 920,000 

 امير عبد الكريم سلمان صباحي 5 2019-2020 50% 4,600,000 

 انمار حامد كامل عباس صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 ايام عادل رسول محمد النداف صباحي 5 2019-2020 30% 2,760,000 

 ايالف محمد رضا كمال صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 يعقوب الحريري ايه احمد ناجي صباحي 5 2019-2020 30% 2,760,000 

 بتول محمد ذهب عباس الحسني صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 بالل عبد الكريم محمد صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 تبارك محمد قاسم عبد الرزاق العاني صباحي 5 2019-2020 10% 920,000 

 جليل جاسم مازن حسن صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 حسين احمد عطيه كريدي صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 عبد اللطيف فتحي حسين صباحي 5 2019-2020 50% 4,600,000 

 حسين ميثم جابر مزهر صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 
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 حيدر اياد هادي وحودي صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 حيدر عوده مشلوش ظاهر صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 دهاق راضي عبيد عباس صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 ديانا كمال هادي ناجي العزاوي صباحي 5 2019-2020 10% 920,000 

 دينا خالد عبد الكريم محمد صباحي 5 2019-2020 33% 2,990,000 

 دينا سالم مشعان عباس القريشي صباحي 5 2019-2020 10% 920,000 

 ذو الفقار حيدر احمد غازي منى صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 رافد عبد داخل جماد صباحي 5 2019-2020 33% 2,990,000 

 عزيز محمد زهيان رند صباحي 5 2019-2020 10% 920,000 

 رنين رحمان سلمان جاسم صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 ريام حميد عبد الكاظم عبد الحسن الجبوري صباحي 5 2019-2020 10% 920,000 

 ريام سعيد عبد الساده رحيم صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 مصطفى الموسويزهراء جبار كاظم  صباحي 5 2019-2020 50% 4,600,000 

 زهراء حيدر كاظم جواد القزويني صباحي 5 2019-2020 10% 920,000 

 زهراء سعد علي حسين صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 زهراء عبد الحسين عبدعلي عبود المعماري صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 زهراء فالح مهدي جاسم صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 زهراء محمد حسين ابراهيم صباحي 5 2019-2020 33% 2,990,000 

 زينب جاسم علي زيدان صباحي 5 2019-2020 50% 4,600,000 

 زينب حمودي حسين كريم صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 شمس الدين يوسف محمد زينب صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 زينب عالء حسن علوان صباحي 5 2019-2020 10% 920,000 

 سالي صفاء حسين ناصر الخضري صباحي 5 2019-2020 10% 920,000 

 سجى جابر محمد زغير صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 
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 سحر خضير عبد االمير شالش صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 سرور رزاق صالح ديوان صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 سرى عادل سليم هادي الكيار صباحي 5 2019-2020 10% 920,000 

 شيرين تحسين علي عبد الحسين طعيمه صباحي 5 2019-2020 35% 2,100,000 

 صادق رحيم علي عبود صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 
9,200,000 

100 
% 

 طيبه حسين علي محيسن الزبيدي صباحي 5 2019-2020

 طيبه يونس ابراهيم حسين الشجيري صباحي 5 2019-2020 25% 2,000,000 

 ظاهر عبد العباس شبالوي حمزه صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 وهيب النعيمي عباس عدنان مجيد صباحي 5 2019-2020 10% 920,000 

 عبد الله عباس كريم محمد صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 عبد الله نجم عبد الله غانم الخزعلي صباحي 5 2019-2020 10% 920,000 

 عبد الهادي عبد الواحد عبد الله جعفر صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 ابراهيم شمشير العقابيعبير خليل  صباحي 5 2019-2020 10% 920,000 

 علي جبار ظاهر نصيف العزاوي صباحي 5 2019-2020 10% 920,000 

 جعفر محمد جواد علي صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 علي عبد الكريم خالد صالح صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 علي محمد حسين جبار حسين صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 علي محمد كريدي زاير صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 علي ناصر حسن حليم صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 غانم محمد خضير شنوف صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 فارس حسين موسى عبد الحسين صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 بديع عبد القادر محمد الدوريفاطمه  صباحي 5 2019-2020 10% 920,000 

 سعدي جاسم محمد الباير فاطمه صباحي 5 2019-2020 20% 1,840,000 
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 فاطمه هادي ابراهيم جاسم صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 فراس محمد صالح عبد صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 قاسم حمدي ستار احمد صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 قصي كاظم جوده حسين صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 كرار تركي نايف حسون صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 سلمان لفتهكرار ناجح  صباحي 5 2019-2020 33% 2,990,000 

 الرا قاسم عداي صابط البوعلي صباحي 5 2019-2020 20% 1,840,000 

 لنده حميد مجيد عبد الله السعدي صباحي 5 2019-2020 10% 920,000 

 محمد رياض حامد درويش الدرويش صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 الهاشميمحمد سعيد عبدعلي مشفي  صباحي 5 2019-2020 10% 920,000 

 محمد عبد الحسين سلمان طعمه صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 محمد فؤاد شاكر رشيد صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 مريم جواد كاظم حسن الخفاجي صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 مريم عقيل محمد علي محمد صباحي 5 2019-2020 33% 2,990,000 

 منتظر نجم عبد سالم صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 مهدي صالح حمود عواد صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 مهند حسن سلمان حسن صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 ميس علي هادي موسى صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 ناديا علي جبر شده صباحي 5 2019-2020 10% 920,000 

 نور حيدر سعيد اسماعيل صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 نور صباح سلطان عبد الكريم الخلف صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 نور عبد مهدي غضبان صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 هاله محمد صادق مهدي عبد الحسين صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 هبه ثامر محسن رشيد صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 



 الجامعة االسراء كلية

 الحسابات قسم

 2020-2019   سنة تخفيضات

 Administration - ص بواسطة االدارة االلكترونية10:09 - 2020/09/28 : تاريخ الطباعة

52 
 103 - الجامعة االسراء كلية – االلكترونية االدارة منظومة

 

 

 
 
 

 ) 573 ( عدد الطالب المرحلة الحالية تخفيض لسنة النسبة قيمة التخفيض تاريخ االدخال

 هجد رعد نوري مالك الجربوعي صباحي 5 2019-2020 20% 1,840,000 

 هديل جبار هادي ابراهيم صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 واصف عبد العزيز مهدي حبيب صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 وسام حسن كاظم رجابي صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 ياس خضير عباس ابراهيم البو عدوه صباحي 5 2019-2020 25% 2,300,000 

 ) 573 ( عدد الطالب 



 الجامعة االسراء كلية

 الحسابات قسم

 2020-2019   سنة تخفيضات

 Administration - ص بواسطة االدارة االلكترونية10:09 - 2020/09/28 : تاريخ الطباعة

53 
 103 - الجامعة االسراء كلية – االلكترونية االدارة منظومة

 

 

 
 
 

 

 القانون : قسم
 ) 314 ( عدد الطالب المرحلة الحالية تخفيض لسنة النسبة التخفيضقيمة  تاريخ االدخال

 احمد ماجد محمد علي صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 امير منير محمد ابراهيم صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 جاسم ضياء جاسم رهيف صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 رياض عبد الستار حيدرحسن  صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 حسين عيسى خنجر جبر صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 حسين محسن معن هارف صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 حسين منذر خزعل معرض صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 حسين ميسم حسين عبد صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 حنين جبار فاضل حمادي صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 حيدر خلف زيدان عاكول صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 حيدر وسام عبد ابراهيم الحردان صباحي 1 2019-2020 20% 500,000 

 ذو الفقار فاضل بريسم حسين صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 رانيا فاروق جواد جمعه صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 زين العابدين رحاب كاطع شعبان صباحي 1 2019-2020 50% 1,250,000 

 زينب سالم جبار وجر صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 زينه مالك صالح علي صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 ساره عدنان علي عبود صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 جاسم محمد محمودسجاد  صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 سجاد جعفر رسن سلمان صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 سجاد صباح خليفه سلمان صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 
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 سجاد صبار عبد الحسين طنين صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 طه مجيد ابراهيم زوبع صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 عبد الله عماد طه غني صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 علي رحيمه لفته غانم صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 علي سوادي غيالن خليفه صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 علي عبد الرضا جاسم خلف صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 علي كريم حسن زنيد صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 فاطمه طارق محسن الزم صباحي 1 2019-2020 20% 500,000 

 فاطمه مطلك رحيم صبيح صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 محمد صادق حكيم حسين سالم صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 محمد طالب حسن عباس التميمي صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 مسك عمار نوري مهدي صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 مصطفى عناد عبد الله عذيب صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 مصطفى محمد فؤاد صالح صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 هادي هاشم سالم مالك صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 مهيمن ظافر خليل ابراهيم صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 نهله نهاد طارق حسين صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 نور الحسن عماد حنون حنظل صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 نور حامد ساهي عبد صباحي 1 2019-2020 20% 500,000 

 نور صباح فليح حسن صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 نور صباح مهدي حمود صباحي 1 2019-2020 20% 500,000 

 ولي الدين غزوان جبار كاظم صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 يحيى محمد مرتضى عباس صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 اسراء كامل مصطفى محمد الحمداني مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 
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 افياء محمد قاسم حسن الالمي مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 انتصار كاظم بريدي سوير الزيرجاوي مسائي 1 2019-2020 20% 500,000 

 ثامر كريم عبد عطيه الربيعي مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 حسن طالب عبد علي كاظم مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 خوله احمد سليمان حسن الزبيدي مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 زهراء هاشم بريسم كشاش مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 سيف سعد محمد عبد مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 علي جاسم محمد رجب الغريري مسائي 1 2019-2020 20% 500,000 

 علي رافد صادق خضير العكيلي مسائي 1 2019-2020 20% 500,000 

 علي محمود عكنوش علي الحمد مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 فائزه يونس سالم وشاح الربيعي مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 كوثر جبر عناد نجم مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 مؤمل علي فهد عجرش المكصوصي مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 محمد عالء كريم حسون الدفاعي مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 مرتضى ثامر شناوه راهي الشمري مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 محمد الخفاف منار زهير عمر مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 منار ستار جبار دهله الركابي مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 هيلين هيثم جبار سيد مسائي 1 2019-2020 20% 500,000 

 ياسر عبد الكريم عبود كريم المالكي مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 احمد حبيب هاشم موات المزيعل صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 شاكر ثجيل مزبان شحماني احمد صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 احمد علوان صبيخي علوان الثابتي صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 احمد فاضل عواد الشويلي صباحي 2 2019-2020 35% 875,000 

 اسراء موفق محمد جعفر العبيدي صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 
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 ايه عماد يوسف كريم صباحي 2 2019-2020 50% 1,250,000 

 باسم خضر سدخان شتيت البونجم صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 براء مهدي رشيد عوده التميمي صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 بنين ميثم مهدي عبدعلي بني حسن صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 تبارك سلمان هادي مشوح الغرباوي صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 حسن قحطان جميل محمود الزيدي صباحي 2 2019-2020 20% 500,000 

 حسين جعفر بستان حميد المعموري صباحي 2 2019-2020 50% 1,250,000 

 حمزه ضياء منعم عيسى القيسي صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 ديانا عادل شامراد كاكه قره دلوس صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 رباب خالد نور الله نعمه الله الربيعي صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 رفل كاظم بزون محمد ال صبيح صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 رقيه محمد كناوي صالح الزبيدي صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 رماح كاظم صاحب كاظم الغانم صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 احمد حسين حسن الجنابي زهراء صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 فرمان فتاح قره لوس خليل زهراء صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 زهراء موسى عبد محمد الشامي صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 زين العابدين كاظم مظلوم علي الياسري صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 زينب جمال عبد الرضا نجم الجبوري صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 زينب عصام عبد الحميد عبد المجيد الفاعور صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 ساره فاضل زيدان بارس المكاصيص صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 سبا سهيل عدنان محمد صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 سجاد صاحب جاسب بنداوي التميمي صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 سجاد قاسم عبد فرحان الرماحي صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 سجود عبد الكاظم عبد الحسين شنوف الزيداوي صباحي 2 2019-2020 20% 500,000 
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 سعد قاسم كاطع مطشر الشويلي صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 جاسمعباس عبد الرزاق ارحيم  صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 عبد االله مشعان مهدي جبار السعدي صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 عبد الله صفاء كامل حمودي صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 عبد محمد عبد عبد الله الحياني صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 علي اسماعيل مهدي كاظم الشمري صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 فاطمه ماجد حسين موسى االعرجي صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 فهمي عبد الودود عبد الرضا حنحوص الجواري صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 كرار حيدر عبد الزهره عبد االئمه العزاوي صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 الجبار شكر العزاويعبد الرحمن عبد  مبشر صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 محمد انيس شاكر عبد الله االسعدي صباحي 2 2019-2020 20% 500,000 

 
2,500,000 

100 
% 

 محمد سالم لفته باني الزيادي صباحي 2 2019-2020

 محمود فاضل لعيبي حسن صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 قلولوس مصطفى اسماعيل سايمير هاشم صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 مصطفى حسين ربيع زهيان المهداوي صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 مصطفى سمير عبد جعفر صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 منتظر جمعه خصاف حليحل السعدي صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 مهدي محمد ستار نعمان البكري صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 نرجس عباس علي عطيه صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 هاشم عبد الوهاب فرج محمد الكرعاوي صباحي 2 2019-2020 20% 500,000 

 يسر حيدر علي سعيد غصن صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 احمد احمد فاخر محمد النوري مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 بايش رسن زياره العبادي احمد مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 
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 احمد جهاد قاسم فتحي الهاشمي مسائي 2 2019-2020 20% 500,000 

 احمد نجم ثجيل باهض الربيعي مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 اخالص الزم حسن طعمه مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 اساور شهاب احمد حسين القيسي مسائي 2 2019-2020 20% 500,000 

 اسراء حسن رحيمه جاسم الساعدي مسائي 2 2019-2020 20% 500,000 

 الهمام علي مجيد جاسم الحيال مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 باسم علي سهرامير  مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 تبارك رافي محمود مصطفى مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 حسام سلطان طربوش محمد الحسني مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 رؤى عبيد مطشر زغير العزاوي مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 زينب جبار عبادي عيسى مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 سعاد كاطع جاسم عبد الرضا السراي مسائي 2 2019-2020 50% 1,250,000 

 سليم حرفش نهير محي الماجدي مسائي 2 2019-2020 20% 500,000 

 شهد منهل منذور طرنان العتابي مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 شهد هادي حاجم كاطع العبودي مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 صادق جعفر زبال حمدان العبيدي مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 صبا جليل ابراهيم عبود الجبوري مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 طيبه جليل علي خميس مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 عبد الله علي سلمان يوسف العزاوي مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 مرزه حميدعلي حياوي  مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 سعد كاظم عبد الحسن التميمي غيث مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 فاطمه سمير علي ياسين العتابي مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 كرار حيدر حميد عالوي الياسري مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 لمياء داود محمود شريدي الجبوري مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 
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 محمد اسماعيل صدام شريب الجيازنه مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 محمد رضوان عبد الجبار ياس مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 محمد سعد عبد الستار داود مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 محمد عبد الرحمن جاسم محمد زينب حمود مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 محمد عبد الكريم كاظم حبيب الخفاجي مسائي 2 2019-2020 20% 500,000 

 محمد فاضل عكاب صالح مسائي 2 2019-2020 50% 1,250,000 

 محمد شلبه الحسنيمروه قاسم  مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 مريم اسعد عبد اللطيف خليل القيسي مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 مسلم عقيل ادعيم عويد المالكي مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 مهيمن عبد هالل موسى البدري مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 النصراويميثم وشال محيسن لفته  مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 نرجس نزار محمد عبد الحسين الوائلي مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 نسرين عطيه بطاح عرباش البدري مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 هاجر عادل سلمان علي بياتي مسائي 2 2019-2020 50% 1,250,000 

 هبه رمزي ابراهيم محمد البصام مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 هناء محسن الزم خلف التميمي مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 يحيى علي حسن كريم الفرطوسي مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 يوسف مقداد عبد مضعن مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 احمد باسم حسن احميد العابدي صباحي 3 2019-2020 50% 1,250,000 

 احمد جاسم محمد عباس الربيعي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 احمد جميل شعير حمزه الزبيدي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 احمد ماجد حسين موسى االعرجي صباحي 3 2019-2020 16% 400,000 

 ادهم طارق كامل منصور القيسي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 امتحان عبد الحسين علوان الجبوريالمهند  صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 



 الجامعة االسراء كلية

 الحسابات قسم

 2020-2019   سنة تخفيضات

 Administration - ص بواسطة االدارة االلكترونية10:09 - 2020/09/28 : تاريخ الطباعة

60 
 103 - الجامعة االسراء كلية – االلكترونية االدارة منظومة

 

 

 
 
 

 ) 314 ( عدد الطالب المرحلة الحالية تخفيض لسنة النسبة قيمة التخفيض تاريخ االدخال

 ايات امين حسن كاظم الساعدي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 العبيديبتول مصطفى ابراهيم احمد  صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 بدور حيدر حسن عبد الله العالق صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 حسن هيثم سالم كاظم الخفاجي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 حسين باسم محمد هادي بو عليان صباحي 3 2019-2020 55% 1,375,000 

 حسين خضر عبد الحسن جاسم الربيعي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 حوراء جاسم محمد مجيد سويدي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 حيدر احمد جهاد قاسم العماش صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 رانيه بشير فخري جبر الساعدي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 رؤى حسين دينار فهد الالمي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 رحمان هاشم محمد لوالح القريشي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 رسل صالح مهدي فرحان مندالوي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 رسول خميس حسين بطين الشمري صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 زهراء حسين توفيق حسين صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 عصام مصعب يوسف العيساويزهراء  صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 زينه رضا كاطع خليل المالكي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 زينه سعد فرحان حسن القره غولي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 
2,500,000 

100 
% 

 ساره ميسر علي حسن طائي صباحي 3 2019-2020

 صالح الجوراني سجاد عبد الرزاق محسن صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 سرى وليد احمد عبد الله صباحي 3 2019-2020 20% 500,000 

 سالم عادل كوركيس داود سليمان صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 سيف ماجد ناجح عباس الحستاوي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 سيف محمد هاتف كاظم جيري صباحي 3 2019-2020 20% 500,000 
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 شيرين محمد حسن حمد الكناني صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 شيماء فيصل محمد عبد الله صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 يوسف مجيد جميل الحياليعادل  صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 عباس حسين علوان ياسين صباحي 3 2019-2020 50% 1,250,000 

 عال اسعد محمد علي الدهلكي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 علي االكبر عبد الحسين داود نغيمش الركابي صباحي 3 2019-2020 50% 1,250,000 

 علي نوبي علي بابكر محمد صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 علي حسن خليل ابراهيم صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 علي حسين علي حسون الدلفي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 علي حميد هليل راشد شيحان صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 علي راسم جوده شوكان الزبيدي صباحي 3 2019-2020 20% 500,000 

 نجم عبد الله حسين الشمري علي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 فاطمه محي الدين اسماعيل محي الدين الجميلي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 محمد الباقر باسم مثقال دواسه البوعطيه صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 محمد حاتم علي شالل الجعفري صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 محمد حسن هادي جالب العبيدي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 محمد رشيد فرحان وضاح السعيدات صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 محمد رياض مزيد كريدي الطبلي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 محمد سعيد حكيم حسين سالم الموسوي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 محمد سالم حاتم فالح الموسوي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 محمد كريم عبود جاسم الجعفري صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 مسلم طالب حاتم علوان السعدي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 مصطفى زهير عز الدين صادق صباحي 3 2019-2020 25% 625,000 

 مصطفى صباح محمد صالح العطار صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 
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 مصطفى علي عيدان لفته العادلي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 مظهر صالح احمد فرحان الشمري صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 منار عماد عبد الهادي احمد الحيالي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 ميس رافع فاضل حسن العزاوي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 ميس منذر علي شناوه العالي صباحي 3 2019-2020 25% 625,000 

 مينا وليد جبار مكطاع السعدي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 زاهر كامل انور الشيباني نبا صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 نور عماد عبد الهادي احمد صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 هاجر راضي حاتم دنانه الياسري صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 هدى طه دوشان مشري االبيض صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 صبيح حسين ثعلب هدير صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 هناء علي محمد علوان السامرائي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 هناء وليد حجاب خضير الدليمي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 ياسين عبد الرزاق عوفي جبر الالمي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 الجنابييمامه احمد علي محمد  صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 يونس عبد علي الزم راضي المحمداوي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 احمد عبد الكريم عذاري دخن الشويلي مسائي 3 2019-2020 20% 500,000 

 اريج حسن قيطان هندي القره غولي مسائي 3 2019-2020 10% 250,000 

 الشطاويبشائر حسين سعدي ذياب  مسائي 3 2019-2020 10% 250,000 

 بيداء حسن علوان شفلح التميمي مسائي 3 2019-2020 25% 625,000 

 تغريد عالء عبد الصاحب قاسم السوداني مسائي 3 2019-2020 50% 1,250,000 

 حسام شاكر ماجود سلمان الشمري مسائي 3 2019-2020 50% 1,250,000 

 الجعباويحسين عبيد محسن عليوي  مسائي 3 2019-2020 20% 500,000 

 حسين مثنى ابراهيم محمد امين الدوري مسائي 3 2019-2020 10% 250,000 
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 حيدر اياد محمد علي فاضل العبيدي مسائي 3 2019-2020 10% 250,000 

 حيدر جاسم محمد ناصر الشويلي مسائي 3 2019-2020 10% 250,000 

 ربيع موسى عمران كاظم الجشعمي مسائي 3 2019-2020 10% 250,000 

 زهراء ناظم محمد كيكه مسائي 3 2019-2020 10% 250,000 

 زيد ثائر محمد خورشيد الجباري مسائي 3 2019-2020 10% 250,000 

 زينب حسين علي جالم مسائي 3 2019-2020 20% 500,000 

 سراب نجاح نوري كيفان الشمري مسائي 3 2019-2020 20% 500,000 

 سهير زيدان رمضان يوسف مسائي 3 2019-2020 10% 250,000 

 عبد البديع محمد عبد الهادي جمعه العبدلي مسائي 3 2019-2020 10% 250,000 

 توفيقعبد الله والء زكي  مسائي 3 2019-2020 10% 250,000 

 عقيل حكمت كامل خلف الله النجادي مسائي 3 2019-2020 10% 250,000 

 علي احمد قيس عطيه السوداني مسائي 3 2019-2020 50% 1,250,000 

 علي باسل عبد الرزاق مسلم مسائي 3 2019-2020 10% 250,000 

 علي حسين خزعل محمود العبودي مسائي 3 2019-2020 10% 250,000 

 علي خضير غانم حواس المحمداوي مسائي 3 2019-2020 20% 500,000 

 علي محمد فارس عويز مسائي 3 2019-2020 10% 250,000 

 علي محمد مفتن سعيد التميمي مسائي 3 2019-2020 10% 250,000 

 علي هادي نجم عبد الله مسائي 3 2019-2020 10% 250,000 

 غنى شهاب احمد خليل مسائي 3 2019-2020 10% 250,000 

 ليث عيسى جبار جاسم مسائي 3 2019-2020 10% 250,000 

 مرتضى عيدان صالل مظلوم الكالبي مسائي 3 2019-2020 20% 500,000 

 مروه عبد المنعم حسن علي العكيلي مسائي 3 2019-2020 10% 250,000 

 مريم سليمان جاسم كاظم الطائي مسائي 3 2019-2020 10% 250,000 

 مصطفى سعد طاهر عبد الهاشمي مسائي 3 2019-2020 10% 250,000 
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 مصطفى غربي خليل رسول مسائي 3 2019-2020 10% 250,000 

 مطشر حسين التميميمصطفى فيصل  مسائي 3 2019-2020 10% 250,000 

 موسى جواد شامخ اشالش التميمي مسائي 3 2019-2020 10% 250,000 

 هدى اسماعيل سلمان حبيب الربيعي مسائي 3 2019-2020 10% 250,000 

 هديل هادي عويد عبد الله العبيدي مسائي 3 2019-2020 10% 250,000 

 عباس الجنابيهمام غزوان هاشم  مسائي 3 2019-2020 10% 250,000 

 احمد عصام شاكر حمزه زبيدي صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 امجد احمد سامي عبد الحسين صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 ايه فالح حسن خلف السعيدي صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 حسين لطيف زغير سعد الموسوي صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 دعاء فرحان عنيد هليل القريشي صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 ريام احمد رسن عوده العزاوي صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 زهراء زكي عبود سدخان الخليفاوي صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 زهراء ضياء فالح حسين الحسين صباحي 4 2019-2020 50% 1,250,000 

 زينب معن حسين علي ال حسين صباحي 4 2019-2020 20% 500,000 

 سيف وليد رفيق مصطفى البياتي صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 شيرين غضبان حسين ولي القره لوسي صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 صفوان وليد عبد اللطيف هايس العامري صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 طيبه حمزه علوان شنشل الالمي صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 عباس عبد الرحمن هاشم حديد صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 عبد الرحيم غفار رحيم جاري صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 عقيل ابراهيم داود عبدل المندالوي صباحي 4 2019-2020 20% 500,000 

 علي حسين علي عبد العادلي صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 علي عماد بشار محمد العبيدي صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 
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 علي كاظم جاسم عبد الله ابورغيف صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 علي كريم شبوط زوير الفريداوي صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 علي محمد غليم رحيمه الالمي صباحي 4 2019-2020 20% 500,000 

 علي موفق طالب مجيد الزبيدي صباحي 4 2019-2020 50% 1,250,000 

 فرح عبد الكريم لعيبي شمخي الربيعي صباحي 4 2019-2020 20% 500,000 

 محمد حاتم مشاري علك البيضاني صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 محمد حسين علي ساري العكيلي صباحي 4 2019-2020 50% 1,250,000 

 محمد صدر فتح الله غازي الساعدي صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 محمد علي ثابت سلطان شنيو صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 محمد فارس عبود حساني الربيعي صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 محمد كريم حسن فليح البهادلي صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 محمد هاشم حسين حميد الغزي صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 مريم صباح عباس كاظم النزاري صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 حسين علي صالح الموسويمصطفى  صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 مصطفى راضي عوده حلو العبودي صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 منتظر محمد الزم مطر الالمي صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 منهل علي رشيد منهل الجواري صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 الماجديمهدي عادل محسن حسين  صباحي 4 2019-2020 50% 1,250,000 

 موسى اسماعيل ناصر حسين صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 احمد شاكر كرم حنتوش السراي مسائي 4 2019-2020 10% 250,000 

 احمد علي علوان عطيه الكناني مسائي 4 2019-2020 20% 500,000 

 اديان كامل حزام عيال البو ويس مسائي 4 2019-2020 10% 250,000 

 اوس فائز خلف خضير مسائي 4 2019-2020 10% 250,000 

 جعفر صبار كوكز دعيم المرياني مسائي 4 2019-2020 10% 250,000 
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 محمد المرزوكدعاء عباس فاضل  مسائي 4 2019-2020 50% 1,250,000 

 سعد علي مشكور جباره الشمري مسائي 4 2019-2020 10% 250,000 

 عدي جاسم محمد الطائي سما مسائي 4 2019-2020 10% 250,000 

 فارس سلمان داود سالم المحمودي مسائي 4 2019-2020 30% 750,000 

 ماجد محسن هاشم علي الساعدي مسائي 4 2019-2020 10% 250,000 

 مخلد حازم خليل محمد الدرب مسائي 4 2019-2020 10% 250,000 

 مصطفى عبد الكريم اسماعيل محسن الصكر مسائي 4 2019-2020 10% 250,000 

 ميالد طارق غازي ميرجان الهاشمي مسائي 4 2019-2020 10% 250,000 

 ) 314 ( عدد الطالب 
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 امنه غالب كامل سلمان التميمي صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 تبارك احمد فليح مهلي الركابي صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 محياويعبد الله غني ارحيم مخيلف  صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 فاطمه حسن فياض عباس بلحاوي صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 فاطمه صالح عبد سعد صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 فاطمه عقيل عبد علي انفاوه صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 كاظم حنون ثاني موزان العطواني صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 كرار علي حسين عبد الله البو جاسم صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 منتظر مؤيد غانم طاهر الجنابي صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 عبد الحسين علي دلول ايدام الدبي مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 عبد الرحمن حسين صالح مجه الجواري مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 كرار باسم عبد راهي الشويلي مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 كرار حمدان مناحي مخيلف مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 محمد رضا علي بندر عبيد مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 نرجس جعفر معارج ثعلب عبودي مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 رحاب كاطع شعبان دراجيامنيه  صباحي 2 2019-2020 50% 1,250,000 

 ايات سمير بوده مطر صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 تبارك علي حسين كاظم عقابي صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 حسين علي عبد سلطان السوداني صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 دعاء صادق عبيد كاظم الشمري صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 
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 رانيا رياض سعد لهد البوسراي صباحي 2 2019-2020 20% 500,000 

 رؤى وليد حسين جوده الربيعي صباحي 2 2019-2020 20% 500,000 

 ياسين نعيم حسين المرشديرجاء  صباحي 2 2019-2020 20% 500,000 

 رند علي حسن عبد الغني الخطيب صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 روعه سعد رزوقي نجم العبيدي صباحي 2 2019-2020 20% 500,000 

 زينب عزيز علي رحيم صباحي 2 2019-2020 30% 750,000 

 ساره مهند ثابت نعمان الحديثي صباحي 2 2019-2020 20% 500,000 

 سما محمد علي صبري سلمان صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 علي جبار كريم احمد صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 حسن حميد خشان الزاملي علي صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 فاطمه حمزه محمد شيركه صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 قاسم عبد فرحان الرماحي ليالي صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 منال ماضي موسى محيسن الطليباوي صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 مهدي صالح مدب حمد صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 مياده مجيد حميد راضي الربيعي صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 مينه حامد شلش حامد العكيلي صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 نبا محمد عبد الحسين جاسم صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 عبد المهدي حمد خالد هدى صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 وسام اسعد زويد عبيد العكيلي صباحي 2 2019-2020 10% 230,000 

 رسل داخل حمود خميس الفهدي مسائي 2 2019-2020 20% 500,000 

 زينب عزيز عويد فرهود الهاللي مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 عالء غانم احمد جاسم النائلي مسائي 2 2019-2020 50% 1,250,000 

 عيسى ستار ذياب منثر مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 ايالف صبحي جعفر جواد صباحي 3 2019-2020 25% 575,000 
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 بنين اياد غالب غريب صباحي 3 2019-2020 10% 230,000 

 تبارك رحيم كريم جاسم الربيعي صباحي 3 2019-2020 10% 230,000 

 حنين وليد هادي علي السيالوي صباحي 3 2019-2020 10% 230,000 

 لطيف سيد نعمهحوراء  صباحي 3 2019-2020 10% 230,000 

 ختام خليل محسن خطاب الماجدي صباحي 3 2019-2020 25% 575,000 

 رجائي علي سلمان حبوب الفريجي صباحي 3 2019-2020 20% 460,000 

 حاتم حسين خفي الشيحان زهراء صباحي 3 2019-2020 10% 230,000 

 شمس احمد جبار مزهر صباحي 3 2019-2020 10% 230,000 

 علياء صادق عمر سلمان العبيدي صباحي 3 2019-2020 10% 230,000 

 فرح صالح هادي عبد المعموري صباحي 3 2019-2020 10% 230,000 

 كوثر سالم كريفع شطب الشمري صباحي 3 2019-2020 10% 230,000 

 مرح فاروق ثامر ناصر الصبحه صباحي 3 2019-2020 50% 1,150,000 

 دعاء كامل سرحان مزجان الدفاعي مسائي 3 2019-2020 10% 230,000 

 رشا نصر ابراهيم مراد مسائي 3 2019-2020 30% 690,000 

 نعمت عامر محمد علي البياتي مسائي 3 2019-2020 10% 230,000 

 وجدان حسين علوان حسن الساعدي مسائي 3 2019-2020 20% 460,000 

 علي كاظم الدراجيالزهراء حسن  صباحي 4 2019-2020 10% 230,000 

 اندرو رمزي مايكل شيفا كوشال صباحي 4 2019-2020 30% 690,000 

 الدين محمود محمد محمود القيسي بهاء صباحي 4 2019-2020 10% 230,000 

 حارث ضياء ابراهيم مهدي المشايخي صباحي 4 2019-2020 10% 230,000 

 ناصررغده رضوان عبد  صباحي 4 2019-2020 10% 230,000 

 زهراء محمد علي عبد الرزاق القزاز صباحي 4 2019-2020 20% 460,000 

 زينب رياض محمد عجيل الكورجي صباحي 4 2019-2020 10% 230,000 

 علي طالب محمد بجاي الربيعي صباحي 4 2019-2020 10% 230,000 
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 قمر اثير مؤيد جبوري الجميلي صباحي 4 2019-2020 10% 230,000 

 احمد عبيد تايه الحمداني مسائي 4 2019-2020 20% 460,000 

 زينب علي جعفر عبد الرضا الحميد مسائي 4 2019-2020 50% 1,150,000 

 محمد ابراهيم زهيريضحى هيثم  مسائي 4 2019-2020 10% 230,000 

 ) 72 ( عدد الطالب 
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 ) 147 ( عدد الطالب المرحلة الحالية تخفيض لسنة النسبة قيمة التخفيض تاريخ االدخال

 احمد جاسم حميد داغر صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 جبارالحارث جمال حسن  صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 امنيه كاظم عبد علي جياد صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 امير محمود عبد الجالل عبد الوهاب صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 انمار محمد عبد الله غالم صباحي 1 2019-2020 20% 500,000 

 حسين سعد مطلك عزيز صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 رسل فاضل حتاوه ثويني صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 زمزم حيدر عبد االله حمزه صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 زين العابدين محمد كاطع صلبوخ صباحي 1 2019-2020 20% 500,000 

 زينب رعد حميد سعيد صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 طيبه حامد مناوي علي زبيد صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 عبد اللطيف عالء نوري ظاهر صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 عبد الله رحمن مهدي محمود صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 عبد الله فائز علي محمد سعيد صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 عبد الله محمد عبد الرزاق حسن صباحي 1 2019-2020 20% 500,000 

 علي سعد عبد الكريم رشيد صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 علي عبد االمير بالص عليوي صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 علي عبد الرحمن غانم معيدي صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 علي نايف جدوع سيد صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 فاروق شامل خلف عبد الله صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 
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 فاطمه الزهراء حسين علي جاسم صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 كرار حيدر طاهر صالح صباحي 1 2019-2020 20% 500,000 

 احمد عطا كيالن شهاب صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 محمد الباقر ستار جبار عكله صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 محمد جمعه مجذاب حمزه صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 محمد عداي جريان سلطان صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 محمد غالب حسن حسين صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 محمد فتحي احمد حسن صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 محمد كاظم جواد احمد صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 
2,500,000 

100 
% 

 محمد هافال ادور عيسى صباحي 1 2019-2020

 محمد ياسر عبد الله عباس صباحي 1 2019-2020 20% 500,000 

 مصطفى اسامه عبد الكاظم شغاتي صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 مصطفى جاسب خليبص عطشان صباحي 1 2019-2020 20% 500,000 

 مصطفى رشيد عواد سعيد صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 مصطفى سالم خلف حردان صباحي 1 2019-2020 20% 500,000 

 ميثم يونس جاسم موسى صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 راضي ديوان المالكينارين لطيف  صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 نمارق علي حيدر احمد القيسي صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 نور الهدى جعفر عبود جاسم صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 هيا رياض سامي قاسم صباحي 1 2019-2020 10% 250,000 

 حسين فالح حسن سالم اوحيلي مسائي 1 2019-2020 20% 500,000 

 رفاه عبد الرزاق نوري محمد العزاوي مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 عبد الله محمد حسين قمر الطالبي مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 
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 احمد عاشور احمدغسان  مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 غند محمود عبد اللطيف حسن الصالحي مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 فاطمه كاصد شافي جارح المالكي مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 نور وليد مهدي صالح االوسي مسائي 1 2019-2020 10% 250,000 

 ابراهيم احمد هاشم احمد صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 احمد خضير عباس مطر صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 امنه كاظم عليوي وحيد صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 امير علي قاسم هاني الفريجي صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 ايات حسين علي جاسم صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 فاضل عباسايمان محمد  صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 براء محمود صبيح ابراهيم صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 بروج محمد رفيق توفيق صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 بسمله ماجد جبار كاظم صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 حسن راسم شهاب احمد صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 حسين علي منسي عوده صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 حوراء كريم حمود شاغي الكناني صباحي 2 2019-2020 20% 500,000 

 رؤى محمود محمد رضا حيدر صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 زهراء توفيق عباس طابو قره غولي صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 صبحي عدنان كريم صالح صباحي 2 2019-2020 20% 500,000 

 عبد الله راقب عبد المحسن عبد الحمزه صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 عبد الله عامر عبد حسين صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 علي جليل جان علي صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 فاطمه محمد خلف محمد علي صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 محمد حسين جاسم نجم عبد صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 
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 محمد سعد عبد االمير محمود صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 محمد عبد السالم علي ناضي صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 مريم محمد جمعه عباس صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 مصطفى زمان كاظم هاشم صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 منار الطيف محمد خلف صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 نمر علي خضير بدن صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 نور مصطفى محمد عبد صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 هاجر خالد حسين علي صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 هاله شامل خلف عبد الله صباحي 2 2019-2020 10% 250,000 

 امل عبودي خمو منصور مسائي 2 2019-2020 20% 500,000 

 حقي اسماعيل مهدي حسن مسائي 2 2019-2020 50% 1,250,000 

 عالء احمد منهل زهراء مسائي 2 2019-2020 40% 1,000,000 

 زيد حاتم رشيد جبار مسائي 2 2019-2020 50% 1,250,000 

 زيد قاسم نصيف لطيف مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 زينب احمد عبد اللطيف معروف مسائي 2 2019-2020 50% 1,250,000 

 سما سالم عبد الحسين حسين مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 سمر نصير عبد الله عواد مسائي 2 2019-2020 30% 750,000 

 سيف لؤي شاكر عبد الرزاق مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 عباس احمد عبد الله خالد مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 فاطمه فوزي فاضل كاظم مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 اكبر كمرمحمد شمس الدين  مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 مروه خضير حمود مشيهد مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 منتظر صالح مهدي جاسم مسائي 2 2019-2020 10% 250,000 

 احمد ناجي هليل كاطع السعيدي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 
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 اسل محمد جاسم عوده صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 انور حسن فرج فهد صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 ايات علي سلمان جابر العكيلي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 جعفر احمد فخري احمد السعدي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 حسن عزيز عبد الحميد نصيف صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 حسين كريم رمح خوين الطليباوي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 ديار علي عبد الحميد بريسم الفالي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 رسول لفته غانم جباره الياسري صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 زهراء احمد موسى مفتن صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 سجاد علي حسين مهدي الزبيدي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 سجاد مصطفى جواد كاظم صباحي 3 2019-2020 30% 750,000 

 سجى جبار لفته زباله صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 رحمن مهدي محمود شهد صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 ضرغام صباح محمد حسن صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 علي المرتضى طعمه زياره مطرود البهادلي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 علي جاسم محمد جرعيط الجنابي صباحي 3 2019-2020 20% 500,000 

 علي سالم نعمه جاسم الحيدري صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 علي عبد القادر سلمان حميد الشيخلي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 علي مهدي عطيه عبد صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 عمر حازم فاضل مهدي الدليمي صباحي 3 2019-2020 30% 750,000 

 عمر سالم عبد الحسين عبد الرحيم الساعدي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 فاطمه عادل عبد العزيز شهاب السامرائي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 كرار علي سلمان حوشي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 محمد صالح مزهر مطلب الدليمي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 
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 مريم ثامر يحيى ابراهيم الخفاجي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 مصطفى جاسم محمد طعمه الياسري صباحي 3 2019-2020 20% 500,000 

 ميثم صبار جبار قدوري صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 نهاد عيسى موله خلف الساعدي صباحي 3 2019-2020 50% 1,250,000 

 نهى كريم محمد عبيد القريشي صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 نوره مجيد جاسم محمد ال عساف صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 هدى ماجد محسن عباس صباحي 3 2019-2020 10% 250,000 

 ياسين فاخر محمود نعمه صباحي 3 2019-2020 50% 1,250,000 

 عزيز صالحزيد كريم  مسائي 3 2019-2020 10% 250,000 

 سالم علي كريم عكله المالكي مسائي 3 2019-2020 10% 250,000 

 صبحي رشيد علي عربيه مسائي 3 2019-2020 10% 250,000 

 عمار حاتم احمد حسين البدري مسائي 3 2019-2020 50% 1,250,000 

 محمد حسين عبد علو الجواري مسائي 3 2019-2020 20% 500,000 

 عباس كاظم جبر الجنابي هدى مسائي 3 2019-2020 10% 250,000 

 احمد ظافر خلف لفته العبودي صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 االء علي حسين عجم صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 الحمزه ادريس شيره علي صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 طعمهامير رحيم سلمان  صباحي 4 2019-2020 20% 500,000 

 امير فراس يحيى هادي الزيدي صباحي 4 2019-2020 30% 750,000 

 انوار علي مطر جاسم صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 بسمه عبود حمزه عليوي الزيدي صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 ريام نوري عباس مانع صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 زكريا يحيى فتحي احمد عدلوني صباحي 4 2019-2020 20% 500,000 

 زهراء جمعه عاشور سلمان البوعلي صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 
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 الربيعيسجاد محمد عوجان جباره  صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 علي فارس حيدر محمود صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 علي محمد محمود علي صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 لمعان علي هاشم محمد صباحي 4 2019-2020 25% 625,000 

 نرجس عبد الكريم كاظم حسوني الالمي صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 نسرين طه مشكور ابراهيم الدفاعي صباحي 4 2019-2020 10% 250,000 

 دنيا مازن عبود حبيب طبره مسائي 4 2019-2020 50% 1,250,000 

 سوزان كاظم قاسم شايع الشيحاني مسائي 4 2019-2020 10% 250,000 

 ) 147 ( عدد الطالب 
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 امير حسين محمد حمدي صباحي 1 2019-2020 10% 490,000 

 ريم اياد محمود حسين صباحي 1 2019-2020 10% 490,000 

 عبد الله رياض محمد اسماعيل صباحي 1 2019-2020 10% 490,000 

 مهدي مكاويمحمد حسين موسى  صباحي 1 2019-2020 10% 490,000 

 رعد حسين حاتم محيسن الكورجي مسائي 1 2019-2020 10% 490,000 

 حسن هادي سلمان خلف حالت صباحي 2 2019-2020 10% 490,000 

 حسين عادل عبد الحسين مطشر السوداني صباحي 2 2019-2020 20% 980,000 

 حسين قصي هاني حاجم الكرم صباحي 2 2019-2020 30% 1,470,000 

 علي ايهاب هاشم نعمه النصيري صباحي 2 2019-2020 10% 490,000 

 علي سامي حسين احمد الباجالن صباحي 2 2019-2020 50% 2,450,000 

 عماد عدنان خلف حسن صباحي 2 2019-2020 50% 2,625,000 

 مصطفى كريم حسن هاشم الماجدي صباحي 2 2019-2020 10% 490,000 

 مالك عالء حسن خضير السعدي صباحي 2 2019-2020 10% 490,000 

 حسين رحيم عبد النبي علي الساجت مسائي 2 2019-2020 25% 1,225,000 

 اسراء سعد معوض محمد صباحي 3 2019-2020 50% 2,625,000 

 بنين محمد سالم مطلق العميري صباحي 3 2019-2020 10% 525,000 

 حمود جار الله البهادليحيدر جبار  صباحي 3 2019-2020 20% 1,050,000 

 عدنان ضياء فالح حسين الحسين صباحي 3 2019-2020 10% 525,000 

 علي نجم عبد االمير قاسم صباحي 3 2019-2020 30% 1,575,000 

 مجتبى عبد الكريم صادق رزوقي الدهلكي صباحي 3 2019-2020 10% 525,000 
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 ريم اسعد عبد الله سلوم الكرخي مسائي 3 2019-2020 30% 1,575,000 

 زيد فالح جاسم صالح ادنيناوي مسائي 3 2019-2020 10% 525,000 

 اشراق هشام حسن هادي صباحي 4 2019-2020 10% 525,000 

 حسن علي حميد حبيب صباحي 4 2019-2020 50% 2,625,000 

 زين العابدين قاسم محمد عياده صباحي 4 2019-2020 10% 525,000 

 علي حسين عباس عبد الكريم صباحي 4 2019-2020 10% 525,000 

 علي حيدر ناصر مهدي السهالني صباحي 4 2019-2020 10% 525,000 

 مهدي صالحغفران خالد  صباحي 4 2019-2020 10% 525,000 

 كرار علي معارج صويدج البهادلي صباحي 4 2019-2020 50% 2,625,000 

 نور الهدى احمد شاكر مطرود عتاب صباحي 4 2019-2020 30% 1,575,000 

 نور محمد صالح زبون صباحي 4 2019-2020 20% 1,050,000 

 مخلد حازم خليل نور صباحي 4 2019-2020 10% 525,000 

 هبه هاتو عبد الحسين طه العزاوي صباحي 4 2019-2020 10% 525,000 

 مصطفى جمعه طاهر حمد مسائي 4 2019-2020 20% 1,050,000 

 ) 34 ( عدد الطالب 
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 احمد حاتم جاسم علي مسائي 1 2019-2020 10% 490,000 

 الحوراء نبيل عيسى جعفر الساعدي صباحي 2 2019-2020 20% 980,000 

 بارق حمادي عثمان حمادي المشهداني صباحي 2 2019-2020 10% 490,000 

 رباب عدي عبد الحسن عباس البلداوي صباحي 2 2019-2020 50% 2,450,000 

 رقيه مشكور عبد الله فالح الكليب صباحي 2 2019-2020 10% 490,000 

 علي عامر ناجي محمود الربيعي صباحي 2 2019-2020 10% 490,000 

 نجوم عبد الله جاسم الساعدي صباحي 2 2019-2020 10% 490,000 

 تقى عباس خضير عباس المسعودي مسائي 2 2019-2020 30% 1,470,000 

 تبارك ليث عبد االمير صباحي 3 2019-2020 20% 1,200,000 

 كريم قاسم حسين زهراء صباحي 3 2019-2020 10% 600,000 

 فاضل عباس فاضل عباس صباحي 3 2019-2020 50% 3,000,000 

 فاطمه الزهراء مهند شهاب احمد صباحي 3 2019-2020 30% 1,800,000 

 فاطمه رعد خزعل عطيه صباحي 3 2019-2020 35% 2,100,000 

 
6,000,000 

100 
% 

 محمد علي حسين عبد االمير صباحي 3 2019-2020

 سجاد محمد جاسم محمد مسائي 3 2019-2020 10% 600,000 

 ابرار عبد ابراهيم محمود صباحي 4 2019-2020 30% 1,800,000 

 زهراء سلطان طربوش محمد الحسني صباحي 4 2019-2020 10% 600,000 

 عقبه علي حسين علي صباحي 4 2019-2020 10% 600,000 

 محمد دريد يحيى عباس صباحي 4 2019-2020 50% 3,000,000 

 مالك شامل عبد الله سليمان صباحي 4 2019-2020 20% 1,200,000 
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 ) 20 ( عدد الطالب 
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 ) 406 ( عدد الطالب المرحلة الحالية تخفيض لسنة النسبة قيمة التخفيض تاريخ االدخال

 اسماء حامد عدنان طه االوسي صباحي 1 2019-2020 20% 800,000 

 اسيل حسن علي حسين صباحي 1 2019-2020 20% 800,000 

 امنه صابر حبيب رجب الحديثي صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 امير احمد سلمان عبد الزهره الزهيري صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 صباح رحيم ناصر الزيرجاوي انمار صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 ايه عماد حسن كريم صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 بركات سبتي جمعه خلف الحلواني صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 تاج صالح زبن دحام البازي صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 تقى رسول عبد الكريم مجيد السعدي صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 ثريا سعيد صالح مهدي الصافي صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 غايب الهيراري حمزه سامي عبد صباحي 1 2019-2020 28% 1,100,000 

 حنان علي مخيلف روفه الساعدي صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 حنين علي مطشر رداد العبد الساده صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 خديجه ساجت ناصر حمد الله الجيزاني صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 جار الله الساعديدعاء ابراهيم مهاوي  صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 دينا جاسم نريمان خانه الخالدي صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 رؤى جبار هاشم علي نور صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 رتاج نجم عبد الله غانم الخزعلي صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 رشا حبيب موسى علي صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 رفاه حامد مخور كنين الالمي صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 
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 رفل صباح محمد علي مهدي الحمداني صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 عيسى مطر الحسينرواء كاظم  صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 زهراء ابراهيم شاه حسين التميمي صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 زهراء جابر خشن سعيد االبيض صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 زهراء جبار شامخ عريان العكيلي صباحي 1 2019-2020 20% 800,000 

 العزاويزهراء خليل جميل سعد  صباحي 1 2019-2020 25% 1,000,000 

 زهراء رسول زهراو خلف الكعبي صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 زهراء سالم نعمه عبود الهنداوي صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 زهراء ستار مامور سلمان السراي صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 زهراء فالح حسن عيدان السويعدي صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 زهراء قاسم عبد الله كريم القره لوسي صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 زهراء محمد حسن كاظم السيد اسماعيل صباحي 1 2019-2020 20% 800,000 

 زهراء منشد غانم مشكور المالكي صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 الغرباويزين العابدين باسم غني كاظم  صباحي 1 2019-2020 30% 1,200,000 

 زينب برهان نعمه عبد الحسن العقيلي صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 زينب سعيد جاسم محمد الحميداوي صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 زينب علي عبود جبر الالمي صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 زينب محمد صالح محمد الجبوري صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 زينه سعيد سلمان عبد الله العقابي صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 سجاد سعد عنيد منصور الصبيحاوي صباحي 1 2019-2020 20% 800,000 

 سفانه رافد قحطان ابراهيم العامري صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 سيف الدين احسان جليل حسين الغرابي صباحي 1 2019-2020 20% 800,000 

 عباس عنيد عبيد فلفل الدراجي صباحي 1 2019-2020 20% 800,000 

 عذراء رعد ماضي راضي السراي صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 
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 الرضا محمد غائب هادي الخطيبعلي  صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 علي فالح حسن شامي القريشي صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 علي ميثم حسين كبه الجنابي صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 غدير صبحي مهدي كاظم الجصاص صباحي 1 2019-2020 50% 2,000,000 

 محمدامينفاطمه محمد قاسم  صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 فهد فالح ساجت مانع القريشي صباحي 1 2019-2020 20% 800,000 

 كرار عامر جبار مهنا البهادلي صباحي 1 2019-2020 20% 800,000 

 كوثر عبد الزهره عبد شباري الماجدي صباحي 1 2019-2020 20% 800,000 

 الرا سالم نعمه عبود الهنداوي صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 محمد عامر علي داود الزبيد صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 محمد عبد االمير حسن محمد صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 محمد علي حسين جاسم الذهب صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 محمد هالل خو رشيد رضا البياتي صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 مريم بشار ناجي عليوي الرويعي صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 مريم عمران فليح حسن العبيدي صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 مريم ماجد حميد عطيه الساعدي صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 مصطفى رغيد حسن خليف الجوراني صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 جمال كامل عبد القرغوليمنار  صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 خالد حسن خضير الطائي نبا صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 نبا صادق عبد االله مزهر الخيون صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 نوره ستار جبار عبيد البهادلي صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 التميمينورهان محمد احمد شلش  صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 هدى حيدر كاظم مكاوي الدهلكي صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 هناء بدر حافظ حسين صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 
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 ورود سالم زمام محسن السراي صباحي 1 2019-2020 40% 1,600,000 

 وفاء عبد الحسن حميد بدن الالمي صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 ياسر رحيم جوحي جابر العطواني صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 يوسف وليد يوسف كاكوس جفه صباحي 1 2019-2020 10% 400,000 

 علي البهادلياحمد رياض صالح  مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 اسماء عبد الغني يحيى علي المشهداني مسائي 1 2019-2020 20% 800,000 

 اسيل احمد رشيد جبر الفريجي مسائي 1 2019-2020 20% 800,000 

 امجد اراز قاسم سلمان الموسوي مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 السرياويايات محمد جواد كاظم  مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 ايمان عبد العباس محمد علي الفتالوي مسائي 1 2019-2020 20% 800,000 

 ايوب يوسف عجيل محمد الجبوري مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 برانس مايكل سمو ميخا كله مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 حنين سعيد صالح مهدي الصافي مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 حوراء محمد داخل عباس الالمي مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 حيدر جعفر كفيل سمير الطائي مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 دانيه علي عبد الرزاق محمد جواد النعيمي مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 دعاء حبيب شنين خضير البديري مسائي 1 2019-2020 20% 800,000 

 رؤى حيدر جبار زاير المسعداوي مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 رفل طالب حسين شرف الزبيدي مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 ريا حيدر حميد رشيد مال حسن مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 سالي كمال عزيز يارنظر الكاكي مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 سامي مهند سامي نايف القيسي مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 ميسر محمد احمد النعيمي سبا مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 عبد الله رعد جاسم حسين الجبوري مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 
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 عبد الله علي احمد محمود العبايجي مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 عبير اياد خضير حسين الجبوري مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 علي محسن مشلب محمد العتابي مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 علي هزاع عبد الكريم عبد مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 عمار كاظم عيسى هالل التميمي مسائي 1 2019-2020 20% 800,000 

 غيث عادل جبار صالح السعداوي مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 فاطمه جابر نعمه فرج الحسيني مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 فاطمه عباس عبد الله فرحان الموسوي مسائي 1 2019-2020 50% 2,000,000 

 محمد اياد فتح الله علي الدلو مسائي 1 2019-2020 20% 800,000 

 محمد هادي جبار عبد المياحي مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 مريم راضي رحيم علي الساعدي مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 منار عبد الرزاق سامي عبد المجيد العبيدي مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 منتظر صباح عكار مطرود الزركاني مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 منتظر عباس علي شخير الدراجي مسائي 1 2019-2020 25% 1,000,000 

 منتظر عبد المهدي عبد الزهره حمزه الرديني مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 منه الله مهند فاضل ياسين الهاشمي مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 نبا فاروق علي جاسم الزهيري مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 نور الهدى هيثم جواد كاظم الكناني مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 نور جاسم محمد ناصر الناصري مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 نور حسان علي عبد الحميد الموسوي مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 هبه فالح ادريس حميد اللهيبي مسائي 1 2019-2020 20% 800,000 

 والء جمعه شرموخ علي الكريماوي مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 ياسر عادل سلمان عبد الزيرجاوي مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 يوسف عذيب سلمان طلفاح الشمري مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 
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 احمد عاشور قاسم فرج الكعبي صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 احمد عباس حسن علوان الصالحي صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 االء ياسين حامد لفته التميمي صباحي 2 2019-2020 20% 800,000 

 الحسين رعد مهدي عبد صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 امن حسن عدنان ابراهيم السلطاني صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 ايه جاسم محمد رضا الخزرجي صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 ايه رياض جبار جاسم الدراجي صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 تبارك محمد جبار شاتي صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 تقوى الله مهدي عبد الحسين محسن غريب صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 حوراء علي كريم صباحي 2 2019-2020 50% 2,000,000 

 حوراء كامل زايد فاضل المفصوصي صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 علي العبيدي دنيا عبد الحكيم كاظم عبد صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 رقيه رفيع نعمه الزم الساعدي صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 زهراء سالم محمد حسين الدنيناوي صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 زهراء فاضل حسن جاسم صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 زهراء فراس كريم زاير الربيعي صباحي 2 2019-2020 20% 800,000 

 زهراء قاسم عبد فرحان الرماحي صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 زهراء كريم صبري عبد الساده المحمداوي صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 زهراء مهند عباس حسن االماره صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 زينب جبار مفتن جابر المحمداوي صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 زينب عالء عبد علي حسين الالمي صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 زينب قاسم عبد فرحان الرماحي صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 ساره بهجت مهدي حسين الخفاجي صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 ساره محمد علوان عوده السعدي صباحي 2 2019-2020 15% 600,000 
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 سجاد خضير طراد مول العرامي صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 حسين حمد رضا سجاد صادق صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 الزبيديسرى جميل عماش حسين  صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 سرى محمد علي حسين العاني صباحي 2 2019-2020 50% 2,000,000 

 احمد علي حسين شهد صباحي 2 2019-2020 20% 500,000 

 ضحى سمير كامل سلمان الزيدي صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 طيبه حيدر حبيب شناوه الدليمي صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 عبد العزيز عبيد مطشر زغير العزاوي صباحي 2 2019-2020 20% 800,000 

 علي جاسم لفته علي العكيلي صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 غدير خالد جاسب صبار الربيعاوي صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 غدير محمد عبد علي روضان الوائلي صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 غفران علي سوادي عذيب العرمشاوي صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 فاطمه رحيم حسان فرج الغراوي صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 فاطمه محمد احمد وهيب الحربي صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 رعد ثعبان لفته محمد صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 محمد عباس عبيد حمود الجبوري صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 محمد مهدي مجيد مذخور المالكي صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 مرتضى كريم حميد عبطان العلياوي صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 سالم نعمه مروه صباحي 2 2019-2020 55% 2,200,000 

 النعامنهمريم اسامه صادق بوري  صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 مريم جاسم جبار محمد الحصن صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 مريم خليل ابراهيم علي الركابي صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 مصطفى حميد عجيل جنيح الحسناوي صباحي 2 2019-2020 30% 1,200,000 

 ناصر قائد طالب عبود الدليمي صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 
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 نور احمد كاظم كاطع البيظاني صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 نور الهدى رعد عبد الحسين سلمان الالمي صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 نور حمد ابراهيم جاسم الفنطوسي صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 هاجر حسن محمد علي حسن الخباز صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 هدى محمد علي عبد الصاحب عجام صباحي 2 2019-2020 50% 2,000,000 

 هيام خلف مهدي جاسم الخفاجي صباحي 2 2019-2020 63% 2,500,000 

 وئام صبيح مكنزي سلمان االمي صباحي 2 2019-2020 20% 800,000 

 ابراهيم احمد عبد الله زبون الماجدي مسائي 2 2019-2020 20% 800,000 

 احمد كامل مجيد عجيل خماس مسائي 2 2019-2020 68% 2,700,000 

 ايات صادق سكر حسين الكرغولي مسائي 2 2019-2020 10% 400,000 

 صاحب علي الردينيايالف مجيد  مسائي 2 2019-2020 10% 400,000 

 تبارك ستار جبار حسين العالي مسائي 2 2019-2020 10% 400,000 

 رشا حسن صبار حسين مسائي 2 2019-2020 10% 400,000 

 رضا علي نزار حمد السباك مسائي 2 2019-2020 10% 400,000 

 فضيله محسن عذيب جبار المحمداوي مسائي 2 2019-2020 10% 400,000 

 محمد قاسم فاضل سعيدي الكعبي مسائي 2 2019-2020 25% 1,000,000 

 وئام جبار ثامر ظاهر البدري مسائي 2 2019-2020 10% 400,000 

 احمد خليل ابراهيم عباس خضري صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 احمد يالجين ابراهيم محمدسعيد صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 اسراء صاحب حسين علي التميمي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 امنيه مؤيد كاظم علي الجبوري صباحي 3 2019-2020 50% 1,750,000 

 امير جواد كاظم حميد البهادلي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 ايناس طارق مزعل عبد المفرجي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 ايه اياد حسن حسين السامرائي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 
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 ايه رحيم هويش عبد البديري صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 الشطاويايه فرات عبد المجيد حسين  صباحي 3 2019-2020 20% 700,000 

 ايه محمد امين يونس شريف الحافظ صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 براق هيثم عبد الله يحيى الجبوري صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 تبارك فاضل علي شاكر الخفاجي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 تقى ازهر كريم جاسم الموزائي صباحي 3 2019-2020 25% 875,000 

 تقى طعمه مطير حسين المرشدي صباحي 3 2019-2020 30% 1,050,000 

 جنان عواد كاظم مهبش الكعبي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 جيهان جبر محمد جبار الحلفي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 جيهان رعد جواد كاظم جوراني صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 حسين عالء منخي وهيب الكناني صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 حسين علي شلش حسن الفرطوسي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 حوراء جعفر عبد الله حسين العلي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 حوراء سليم جاسم عبود لالمي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 داليا عامر محمود مصلح الفراجي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 رانيا كاظم صاحب كاظم الغانم صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 رانيه وليد سعدون عزيز الدليمي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 رؤى باسم عبد الحسين صباحي 3 2019-2020 50% 1,750,000 

 محمد االمينرسل جمال خليل  صباحي 3 2019-2020 30% 1,050,000 

 رفل رعد جاسم احمد العبيدي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 رقيه خالد حميد داود البيضاني صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 رلى عيسى ابراهيم مطر الزبيدي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 رند علي فالح عوده العكيلي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 ريام علي جاسم محمد الغريري صباحي 3 2019-2020 15% 525,000 
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 زبيده راغب عاصي سند الكربولي صباحي 3 2019-2020 50% 1,750,000 

 زهره معله عبد شويش الياسري صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 زيد جبار هاتف راضي الجنابي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 زين العابدين جليل خليل محمد الربيعي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 زينب باقر اسماعيل مصطفى البياتي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 خالد صفر علي الفيليزينب  صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 محمد زرزور زينب مصطفى صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 سجاد احمد داود عبود المالكي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 سدى سعيد مؤنس محمد الربيعي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 سيف يوسف جاسم هاشم العنافجي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 شمس محمد عبد الرحمن ابراهيم الشيخلي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 شهد حامد سلمان علي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 شهالء هاشم صكبان مكي الزيدي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 ضي اياد عبد االمير حسين االسدي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 طيبه احمد داود عبود المالكي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 عبد الرحمن حمود نعمه عبد علي العكيلي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 عبد الرزاق رائد رياض عبد الرزاق الكروي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 عبد الله امين عبد الله مصطفى صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 عبد الملك صفاء خليل حمد الجبوري صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 علي حسين الماس نايف الزبيدي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 علي زاهد صبري حسين الربيعي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 علي عبد الرضا علي صباحي 3 2019-2020 50% 1,750,000 

 علي نجم عبد علي عساف صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 غدير غانم بجاي فليح ال مبارك صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 
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 غفران احمد حميد محمد الجبوري صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 فاطمه صابر عاكول عبد العكيلي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 فاطمه محمد حميد مجيد التميمي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 فرح حسن فالح محسن السوداني صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 كاني اسماعيل علي الرضا ابراهيم سوميري صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 كرار ضياء مجيد علوان العبودي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 جاسم قاسم خميس الشاعلي كوثر صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 محسن جعفر محسين حسين الساعدي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 محمد حسين عبد الحميد جعاطه الحمداني صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 محمد عصام عبد الزهره جبر الجنابي صباحي 3 2019-2020 20% 700,000 

 مريم رياض خليل خماس صباحي 3 2019-2020 50% 1,750,000 

 مصطفى عمر سالم حميد العبيدي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 ميس خالد حسن اسماعيل التميمي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 نبا اسماعيل عايد عساف المحالوي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 نبا ياسين ابراهيم عبود العجيلي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 نبيل عالء محسن كاظم الشمري صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 نجالء كريم صابر محمد المكاصي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 نمارق زياد طارق عباس صباحي 3 2019-2020 50% 1,750,000 

 نور الهدى رعد كاظم حسين الساعدي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 نور وليد نعمان مسعود الدباغ صباحي 3 2019-2020 50% 1,750,000 

 نوفل ابراهيم محمد كنج العزاوي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 طه علي محمد بشيرنيفان  صباحي 3 2019-2020 50% 1,750,000 

 هاجر ماهر بنيان محمد الحلفي صباحي 3 2019-2020 20% 700,000 

 هاله عدي حاتم عبد السلطاني صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 
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 هبه حيدر شبيب علي علي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 هبه سامي مزهر عبد صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 وسام طه تركي جاسم المخيبر صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 يوسف ماهر بولص ميخا نوجا صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 العبودي اسراء مهدي كريم علي مسائي 3 2019-2020 25% 875,000 

 ام البنين طالب محمد غالب اليعقوبي مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 

 انس محسن فرحان عيسى مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 

 اوس عبد المحسن زيادره مشجل الساعدي مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 

 بنان كاظم محارب ملوح الخفاجي مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 

 تقوى جواد حاجم حصان مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 

 تقى عامر جاسم محمد الحميري مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 

 حسين صالح جبر فعيل الالمي مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 

 حمد حسن الحج زين الحرداني مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 

 حنين علي عيسى نوري البهادلي مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 

 حيدر حسين بنيان محي مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 

 ديانا خالد عبود زبار العمار مسائي 3 2019-2020 50% 1,750,000 

 زهراء عاشور درويش زاير السوداني مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 

 شمس اللهزينا نعمان كريم  مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 

 زينب عبد الرزاق ارحيم جاسم الحجام مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 

 زينب كامل ابراهيم دبي القيسي مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 

 سجاد طارق اسماعيل عبد الحسين الموسوي مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 

 سجى كريم صابر محمد مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 

 سماء حسين ابراهيم حمود الجنابي مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 

 شهد فراس عبود عباس العبيدي مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 
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 عباس فاضل جبر فتحي فداوي مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 

 عبد الله جوده ياس عسل الدفاعي مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 

 علي خضير احمد سعيد مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 

 علي رحيم بعرور فلك الخزعلي مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 

 علي منير جاسم موسى الزيداوي مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 

 غفران عبد الحسين شامخ سلمان الساعدي مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 

 فاطمه حسين عبد الجبار نجم مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 

 كرار باسم احمد جاسم الحلفي مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 

 محمد جواد كاظم عبد الله المالكي مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 

 محمد سالم يحيى عيسى اكيم مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 

 محمد قاسم حسيب صالح الشيبناني مسائي 3 2019-2020 20% 700,000 

 مريم احمد عبد عليوي الغباوي مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 

 مصطفى احمد حسن سعودي الحلفي مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 

 معتز معروف نجم عبد الله مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 

 منتهى صالح رشيد عباس المياحي مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 

 ناريمان منذر محمود علي البياتي مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 

 حسن خنجر سلمان البهادلي نوار مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 

 نور صباح مراد محمود هواسي مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 

 نور عادل هادي رشيد االوسي مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 

 نور عيدان حسون خلف الدبي مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 

 نورس نزار عبد الكريم معروف السامرائي مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 

 عواد فرحان حسن الدلفيهديل  مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 

 هشام سامي ابراهيم سلمان الجبوري مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 

 وديان شاكر وهب محمد البو بدر مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 
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 ياسر حسن عبد محمد الفرطوسي مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 

 ابو الحسن هاشم محمد نوري حميد العالق صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 احمد علي اسماعيل علي الكعبي صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 احمد كمال احمد يوسف السوداني صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 احمد محمد كريم صيهود الحلفي صباحي 4 2019-2020 20% 700,000 

 االء منهل بدين محمد الركابي صباحي 4 2019-2020 20% 700,000 

 امير ماجد احمد دشر الربيعي صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 ايمن حاتم رشيد جاسم المشهداني صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 ايه رحيم عبد النبي علي صباحي 4 2019-2020 25% 875,000 

 ايه رشيد حسين جبير عجيلي صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 بان موسى شاكر جاسم الفياض صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 بتول حيدر عبد الكريم عبد الرزاق الكروي صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 نوري دلي داود القيسيبنين  صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 تبارك عبد الكريم جاسم شبيب السراي صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 حسن جاسم عطيه عبد الله السعداوي صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 حسن رزاق عزيز عباس الخفاجي صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 كاظم التميميحسن كريم علي  صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 حسين حكمت حسين علي صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 حسين نديم صدام عذيب السراجي صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 حوراء جبار عبد الحسن اميع السراجي صباحي 4 2019-2020 20% 700,000 

 دانيه نبيل مهنه عناد الربيعي صباحي 4 2019-2020 20% 700,000 

 دالل تحسين قاسم محمد الحسن صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 جالل جبار داود الفيلي زهراء صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 راضي جليل جاسم زهراء صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 
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 زهراء جمال علي جاسم البياتي صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 زينب قاسم محمد سلمان البو حسين صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 سجاد راضي مهوس تعيب العطاسي صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 سجى خالد سلمان فياض الموسوي صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 سجى محمد مظلوم شهيب الزبيدي صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 سما عالء قاسم محمد الالمي صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 سهى سمير شريف يونس السنجري صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 شمم سعد عبد شطب الشمري صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 صادق غدير كمر عباس الحمداني صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 صفاء جاسم سعيد حنظل بهادلي صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 عال عالء حسين محمود البياتي صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 علي احمد محمد رحمه الموسوي صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 مطير حياي علي حسين حنون صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 علي صباح شاه حسين عبد حسين المي صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 علي غالب ثجيل مهدي الشمري صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 علي غانم محمد صالح عبد الله صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 فاطمه غازي حمدان عباس الشمري صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 فاطمه ياسر حسن عبد الله العالق صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 كاظم عبد علي طشحيل عليوي العكيلي صباحي 4 2019-2020 20% 700,000 

 كرار حيدر عبد الكاظم محمد الشمخاوي صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 كرار حيدر علي مرزوك التميمي صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 محمد جواد صدام فلحي الحسيني صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 محمد عبد شمخي زيدان الكعبي صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 محمود لؤي مسعود جميل صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 
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 مرتضى طارق حسن مشيري االمي صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 مرتضى عباس نعيس عزيز زبيدي صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 مريم صفاء عبد محسن ابو تراب صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 مكرم شكور حسن علي البياتي صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 ميري مازن نجيب نعوم صباحي 4 2019-2020 30% 1,050,000 

 ميسم اياد كريم علي الربيعي صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 مينه منذر علي شناوه الوائلي صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 ناز غانم عبد الحميد عريبي الدليمي صباحي 4 2019-2020 20% 700,000 

 ندى سعد محسن خميط البيضاني صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 نور الهدى جمال جواد كاظم المحمداوي صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 نور الهدى خميس جاسم محمد الربيعي صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 نور عناد حمد جنيد صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 هاشم محمد خماس حسين الجميلي صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 هدى جبار عوده جواد المعموري صباحي 4 2019-2020 50% 1,750,000 

 هيا هشام محمود عبد اللطيف العابد صباحي 4 2019-2020 50% 1,750,000 

 احمد طالب بدر عبد الكاظم الخفاجي مسائي 4 2019-2020 10% 350,000 

 احمد عبد الله صالح حسن الجبوري مسائي 4 2019-2020 10% 350,000 

 الحسن مهند حسن علوان العزاوي مسائي 4 2019-2020 10% 350,000 

 انوار ناصر نجم عبد الطليحي مسائي 4 2019-2020 10% 350,000 

 ايالف عبد الصاحب عبد الجبار كمر خزعل مسائي 4 2019-2020 10% 350,000 

 ايه جاسم محمد علي العزاوي مسائي 4 2019-2020 10% 350,000 

 باقر جاسم فرج ثجيل الدراجي مسائي 4 2019-2020 10% 350,000 

 براء احمد رشيد مجيد مسائي 4 2019-2020 10% 350,000 

 حسن اياد مهدي عطيه الهاللي مسائي 4 2019-2020 10% 350,000 
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 حسن عبد الهادي جلوب محصر المالكي مسائي 4 2019-2020 10% 350,000 

 حنين بالل جبار سبع القيسي مسائي 4 2019-2020 10% 350,000 

 حيدر رحيم عسكر مولى دعيمث مسائي 4 2019-2020 10% 350,000 

 خديجه جبار حميدي مزبان العبودي مسائي 4 2019-2020 10% 350,000 

 دعاء اكرم فاضل خضير التويجري مسائي 4 2019-2020 10% 350,000 

 دعاء عواد نصيف جاسم الشمري مسائي 4 2019-2020 10% 350,000 

 رويده صادق سعيد نعمه االبيض مسائي 4 2019-2020 10% 350,000 

 محمد راشد خرباط خيكانيريام  مسائي 4 2019-2020 10% 350,000 

 ساره سمير عبد االمير عباس االسدي مسائي 4 2019-2020 10% 350,000 

 سرى سعدون كاظم عكله الدبي مسائي 4 2019-2020 10% 350,000 

 صادق معمر كاظم ناصر ال اززيرح مسائي 4 2019-2020 10% 350,000 

 سركال الركابي طه جواد عبد الرحيم مسائي 4 2019-2020 10% 350,000 

 عصام صادق علي حمود العيثاوي مسائي 4 2019-2020 20% 700,000 

 علي حسن خلف حمد الكعبي مسائي 4 2019-2020 10% 350,000 

 فاطمه الزهراء ليث صالح التكريتي مسائي 4 2019-2020 10% 350,000 

 المفتيفيصل محمود سامي عبد القادر  مسائي 4 2019-2020 20% 700,000 

 الرا عبد الله حمدان محيميد الجميلي مسائي 4 2019-2020 10% 350,000 

 محمد رافد بسيم محمد يحيى الكيشاني مسائي 4 2019-2020 10% 350,000 

 محمد طالب هندي جابر الجمراوي مسائي 4 2019-2020 10% 350,000 

 عون العقابيمحمد كاظم عبد التاج عبد  مسائي 4 2019-2020 10% 350,000 

 محمود محمد عبد الجبار عبد الرزاق الدباس مسائي 4 2019-2020 10% 350,000 

 منهل مهدي قيطاس عباس سوراب مسائي 4 2019-2020 10% 350,000 

 ناديه جبار عبادي عيسى الرحمه مسائي 4 2019-2020 10% 350,000 

 نبا هادي علي ياسر مسائي 4 2019-2020 10% 350,000 
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 نور الهدى عباس خضير ياس المحياوي مسائي 4 2019-2020 10% 350,000 

 يقين عبد الرزاق ابراهيم عبد الزبيدي مسائي 4 2019-2020 10% 350,000 

 ) 406 ( عدد الطالب 
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 ) 579 ( عدد الطالب المرحلة الحالية تخفيض لسنة النسبة قيمة التخفيض تاريخ االدخال

 ابراهيم عدنان حميد كامل العاني صباحي 1 2019-2020 70% 7,595,000 

 ابراهيم محمد حسين عليوي العبيدي صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 اجود حامد عبد الرضا سلمان العبيدي صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 احمد حاكم نقي رحيمه الشاهر صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 احمد حسن علي اكبر زكريا الطائي صباحي 1 2019-2020 20% 2,170,000 

 احمد خضير احمد سعيد الدهلكي صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 احمد شهاب نعمه محسن الجريخي صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 احمد طاهر خلف محسن الربيعي صباحي 1 2019-2020

 
10,850,000 

100 
% 

 احمد قاسم جبار علي الدراجي صباحي 1 2019-2020

 احمد مهدي جابر هليل صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 اسراء ربيع محمد كبيس العكيلي صباحي 1 2019-2020

 الحسن يوسف عبد الواحد يوسف الحدراوي صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 انهار رحيم محمد حيدر الشميالوي صباحي 1 2019-2020 35% 3,850,000 

 جاسم محمد لعيبي الحلفي ايناس صباحي 1 2019-2020 20% 2,170,000 

 ايه اسعد مزهر حسين الهاشمي صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 ايه سعد محسن مرشد الكعبي صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 بتول حمزه رشيد عبد الصاحب السعدي صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 براء حيدر عبد الواحد وهيب التميمي صباحي 1 2019-2020
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10,850,000 

100 
% 

 براء سعد عبد الحسن عبد الربيعي صباحي 1 2019-2020

 بنين اوراس كاظم صعصع الصدعاني صباحي 1 2019-2020 25% 2,712,500 

 بنين شافي علوان هادي الخماسي صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 بنين فالح حسن جبيل المالكي صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 بهاء الدين قيس عبد الهادي علي النصراوي صباحي 1 2019-2020

 تارا هشام جليل اسماعيل السعيدي صباحي 1 2019-2020 8% 850,000 

 تاره راميار احمد محمد شوائي صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 تبارك سمير محمود الدليمي صباحي 1 2019-2020

 
10,850,000 

100 
% 

 تبارك عباس مهدي حالوب الشمري صباحي 1 2019-2020

 تقى خضر عباس سلمان الحرباوي صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 جمانه صالح سلمان محمود صباحي 1 2019-2020 25% 2,712,500 

 
5,425,000 

100 
% 

 حارث هيثم ستار داود الدليمي صباحي 1 2019-2020

 حسين وصفي طه سرحان الطائي صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 حال اسعد كامل سلمان الشمري صباحي 1 2019-2020 30% 3,255,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 حوراء كريم حربي طرفه مهيات صباحي 1 2019-2020

 حوراء محمود شاتي مسلم العكبي صباحي 1 2019-2020 25% 2,712,500 

 
10,850,000 

100 
% 

 حيدر شهاب رحيم جبر العتابي صباحي 1 2019-2020

 
10,850,000 

100 
% 

 دعاء عبد الرحمن جاسم محمد السعدي صباحي 1 2019-2020
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 رانيه جمال نوري احمد الجبوري صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 رسل فيصل مخلف محمد البو سوره صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 الزهره عوض الجبوريرسل نبيل عبد  صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 رضاب سالم خليف جاسم الجبوري صباحي 1 2019-2020 8% 850,000 

 رفل مازن كريم حسن التميمي صباحي 1 2019-2020 25% 2,712,500 

 
10,850,000 

100 
% 

 رقيه محمود جبر ضمد المشرتاوي صباحي 1 2019-2020

 خطاب الحديثيريم رائد سعدون  صباحي 1 2019-2020 45% 4,850,000 

 زهراء ابراهيم حميد ابراهيم الشيخ حسين صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 زهراء فؤاد مزهر جابر الحميداوي صباحي 1 2019-2020

 زهراء مهدي ناهي شيال بويس صباحي 1 2019-2020 20% 2,170,000 

 نصير عبدعلي محمد ابو التمنزهراء  صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 زينب ابراهيم شاكر محمود المعموري صباحي 1 2019-2020

 زينب الحوراء احمد حسين كريم التميمي صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 زينب حسن عبد الوهاب بداي الساعدي صباحي 1 2019-2020

 
10,850,000 

100 
% 

 زينب رشيد محمود مهدي التميمي صباحي 1 2019-2020

 
10,850,000 

100 
% 

 زينب كريم عبد الرضا عوده الالمي صباحي 1 2019-2020

 زينب محمد جواد عبد الكريم الطائي صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 ساره راضي علي زبون الساعدي صباحي 1 2019-2020 20% 2,170,000 

 سجى سعد جهان كير سلمان القللوسي صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 
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 سجى غالي عالوي غالي العبودي صباحي 1 2019-2020 50% 5,425,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 مطشر رحيم طاهر النداويسجى  صباحي 1 2019-2020

 سرى رائد كامل عبد الوهاب الشيخلي صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 شمس مهدي كاظم لطيف الجنابي صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 شهد احمد رشيد حسن المشهداني صباحي 1 2019-2020

 صالح فاضل علوان السباكشهد  صباحي 1 2019-2020 50% 5,425,000 

 شهد عماد خضير حسين البلداوي صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 ضحى ثامر كريم علوان الجادري صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 ضحى شاكر حسين كاظم السراجي صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 فحل الجنابيطيبه عادل عبيد  صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 عباس شهاب حمود ناصر الشمري صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 عباس عبد السالم كامل حمزه النعيمي صباحي 1 2019-2020

 عبد الرحمن اياد نوري جاسم الربيعي صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 عمر خليل غفوري العبيديعبد الله  صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 عبد الله مصطفى حبيب دشر الربيعي صباحي 1 2019-2020 25% 2,712,500 

 
10,850,000 

100 
% 

 عفراء محسن ناصر شنيع درساوي صباحي 1 2019-2020

 علي حسين مهدي احمد العتبي صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 كاظم مغامس علي سعيد صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 علي سمير حسين دهيس الخفاجي صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 علي كاظم جاسم خضير ال شبوط صباحي 1 2019-2020 20% 2,170,000 

 علياء عبد الواحد عبد الرسول خليل البياتي صباحي 1 2019-2020 100 10,850,000 



 الجامعة االسراء كلية

 الحسابات قسم

 2020-2019   سنة تخفيضات

 Administration - ص بواسطة االدارة االلكترونية10:09 - 2020/09/28 : تاريخ الطباعة

104 
 103 - الجامعة االسراء كلية – االلكترونية االدارة منظومة

 

 

 
 
 

 ) 579 ( عدد الطالب المرحلة الحالية تخفيض لسنة النسبة التخفيضقيمة  تاريخ االدخال
  %    

 
10,850,000 

100 
% 

 عمر سعد عبد جاسم الجبوري صباحي 1 2019-2020

 فاتن حمدي حبيب جاسم الجبوري صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 الهالليفاطمه الزهراء اياد مهدي عطيه  صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 فاطمه تركي روكان ورد التميمي صباحي 1 2019-2020

 
10,850,000 

100 
% 

 فاطمه جواد كاظم عبد علي القريشي صباحي 1 2019-2020

 فاطمه رعد عبد الحسين مرتضى الدلوجي صباحي 1 2019-2020 20% 2,170,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 سامي سعدون هادي الحميداويفاطمه  صباحي 1 2019-2020

 
10,850,000 

100 
% 

 فاطمه سالم جاسم محمد الشدود صباحي 1 2019-2020

 
10,850,000 

100 
% 

 فاطمه كريم احمد حمزه التميمي صباحي 1 2019-2020

 
10,850,000 

100 
% 

 فاطمه واثق صبار كريم الحريشاوي صباحي 1 2019-2020

 
10,850,000 

100 
% 

 فهد سمير سامي ساير الفهداوي صباحي 1 2019-2020

 فيصل مصطفى عبد الواحد محمد الفيصل صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 قاسم خالد عبد عبد الله الجبوري صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 كرار عدنان عبد القادر صدام الحميداوي صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 لطيف خالد لطيف مطر العميدي صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 ليلى قحطان عدنان كامل وادي صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 مؤتمن حسان علي حميدي الدوري صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 
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 محمد اسامه علي كاظم الشاوي صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 محمد اكرم عبد الرزاق علي البارح صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 
 صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000

 القره الرزاق عبد الستار عبد محمد االمين محمد

 غولي

 محمد الباقر هيثم بنوان حسين الربيعي صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 محمد امين غانم ابراهيم زيدان زيدان صباحي 1 2019-2020 20% 2,170,000 

 محمد باسم صدام عطيه السوداني صباحي 1 2019-2020 50% 5,425,000 

 جاسم محمد فيصل الطائي محمد صباحي 1 2019-2020 20% 2,170,000 

 محمد حيدر عبيس عيد الشمري صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 محمد رحيم رزيج عبد الرضا الكناني صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 محمد صادق صاحب محمد الشمخاوي صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 محمد ضياء محمدحسن حسون الدجيلي صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 محمد عبد الله خلف فرحان المساعده صباحي 1 2019-2020 20% 2,170,000 

 محمد نوري محمد لعيبي السوداني صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 محمود عبد الحليم كاظم عبد الحسين الخفاجي صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 محمود محمد هاشم محمود العبيدي صباحي 1 2019-2020

 
10,850,000 

100 
% 

 مخلد علي هادي غلوم الدراجي صباحي 1 2019-2020

 مرتضى محمد عبد المحسن فيصل الزبيدي صباحي 1 2019-2020 20% 2,170,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 مريم احمد جبار كاظم الشامي صباحي 1 2019-2020

 
10,850,000 

100 
% 

 ناصر الياسريمريم شاكر محمدحسين  صباحي 1 2019-2020

 مريم عبد الحسين اصغر علي بندر صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 
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 مريم فارس كريم بريهي الحساني صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 مريم مسلم حسين عبد الحرباوي صباحي 1 2019-2020

 مريم وسام عز الدين حميد نجف صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 مصطفى حميد عاصي مطر صباحي 1 2019-2020 25% 2,712,500 

 مصطفى شامل منصور عيال الشمري صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 مصطفى صباح جالي ثويني المحمدي صباحي 1 2019-2020

 
10,850,000 

100 
% 

 عبد الصاحب حسين راضي المياحي مصطفى صباحي 1 2019-2020

 مصطفى يحيى علي حسن صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 منار سعد علي ناعور الشمري صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 منتظر ظاهر حبيب عبود العبيدي صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 مهدي ساجد سفيح عجرش المطوكي صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 ميس رائد سعدون خطاب الحديثي صباحي 1 2019-2020 45% 4,850,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 نبا شامل مجيد رشيد المهدي صباحي 1 2019-2020

 نور الهدى جبار اسماعيل دعيبل الجنابي صباحي 1 2019-2020 34% 3,650,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 نور الهدى علي دعير مطر العكيلي صباحي 1 2019-2020

 نور حسام الدين قحطان حسام السعدي صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 هدى خالد صالح حمادي المشهداني صباحي 1 2019-2020

 
10,850,000 

100 
% 

 هدى عبد الصاحب محمد شيره الفيلي صباحي 1 2019-2020

 هديل عيسى شاه مراد سليمان صباحي 1 2019-2020 100 5,425,000 
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  %    

 
10,850,000 

100 
% 

 وديان صباح سلمان مزيد صباحي 1 2019-2020

 
10,850,000 

100 
% 

 ياسر سعد حمد ابراهيم صباحي 1 2019-2020

 ياسين طارق عبد الله عبد اللطيف المشهداني صباحي 1 2019-2020 10% 1,085,000 

 يوسف محمد شهاب احمد الهنداوي صباحي 1 2019-2020 20% 2,170,000 

 احمد طه عبد شلفون الزهيري صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 احمد عبد الله ضايع عاصي العطواني صباحي 2 2019-2020 25% 2,712,500 

 
10,850,000 

100 
% 

 احمد عبد الله مالح محمود الجواري صباحي 2 2019-2020

 
10,850,000 

100 
% 

 احمد مسير جوده خضير العجياوي صباحي 2 2019-2020

 اسق هيثم خزعل عبد الحميد العزاوي صباحي 2 2019-2020 50% 5,425,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 العباس صالح يحيى حسين الربيعي صباحي 2 2019-2020

 امير عباس عبد الهادي عباس العلي صباحي 2 2019-2020 25% 2,712,500 

 اوس خالد علي جاسم الكروي صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 اياد غالب محيميد صخل الغرابي صباحي 2 2019-2020

 ايه رحيم لعيبي حمد الشويلي صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 ايه طارق جواد حسين الساده صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 ايه غازي حسين محمود العتبي صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 ايه محمد كامل عبد الحسن السعد صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 ايه محمد نجم عبد الله العامري صباحي 2 2019-2020
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 سلطان طربوش محمد الحسينيبراء  صباحي 2 2019-2020 55% 5,967,500 

 بسمه محمد شهاب حميد صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 بنين سعد فزاع عبد الشمري صباحي 2 2019-2020

 
10,850,000 

100 
% 

 بنين نعمه ظاهر حسن الجحيشي صباحي 2 2019-2020

 
10,850,000 

100 
% 

 ابراهيم حسون الزبيديتبارك حسن  صباحي 2 2019-2020

 تبارك سامر فاضل عبد علي الهاشمي صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 تبارك عطا ياسين سيد الزهيري صباحي 2 2019-2020 20% 2,170,000 

 تقى عبد العماد صبار كاظم االعرجي صباحي 2 2019-2020 25% 2,712,500 

 
10,850,000 

100 
% 

 سعدون شاتي جباره الكورجي تكتم صباحي 2 2019-2020

 ثامر عامر ثامر علي الدلفي صباحي 2 2019-2020 20% 2,170,000 

 جمان عصام موسى راضي الدباج صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 حسام فالح احمد مطلك الشمري صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 علي بدر المهداويحسن محمد  صباحي 2 2019-2020

 حسين جاسم فرج ثجيل الدراجي صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 حسين خضر سيالن ثابت البيضاني صباحي 2 2019-2020 20% 2,170,000 

 حسين خضير عباس محمد خزرجي صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 الياسريحسين علي موسى حسن  صباحي 2 2019-2020 30% 3,255,000 

 حسين كريم منصور عيال صباحي 2 2019-2020 20% 2,170,000 

 حمزه عواد حمودي عباس الدليمي صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 حوراء حيدر عبد اليمه عبد الحسين الزيادي صباحي 2 2019-2020 100 10,850,000 
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  %    

 حوراء محمد عبد الرضا صادق بني صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 خطاب علي نجيب رجب الراوي صباحي 2 2019-2020 25% 2,712,500 

 دان حسين اسماعيل ياسر الجوراني صباحي 2 2019-2020 25% 2,712,500 

 رؤى عدي محسن حمدي الساعدي صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 ردينه رعد رحيم احمد الفراجي صباحي 2 2019-2020

 
10,850,000 

100 
% 

 رشا باسم حسين مطشر الصريفي صباحي 2 2019-2020

 رشاد حمد صالح رشيد الكيم صباحي 2 2019-2020 50% 5,425,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 رغد شمران عجيل عبد التميمي صباحي 2 2019-2020

 رفل يونس عبود محيسن الراوي صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 رقيه عبد العباس علي غلوم البدري صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 ريام لؤي مزعل محمد رضا حمندي صباحي 2 2019-2020 50% 5,425,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 زهراء جعفر عزيز عليوي الحسناوي صباحي 2 2019-2020

 زهراء زكي علي حسين محمد العزاوي صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 زهراء محمد نوري صادق الجواد صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 زين العابدين سليمان جعفر رضا رضا عرفات صباحي 2 2019-2020 50% 5,425,000 

 زين العابدين كريم مجهول شهد الزيادي صباحي 2 2019-2020 20% 2,170,000 

 زينب حميد علي سلطان الكعبي صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 زينب سعد ريه خنيو الزهيري صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 زينب عبد الحسين حلواص علي العفودل صباحي 2 2019-2020 50% 5,425,000 

 زينب عبد الحسين عبد الساده عالوي الجماسي صباحي 2 2019-2020 50% 5,425,000 
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 زينب علي حاتم حسن الحسناوي صباحي 2 2019-2020 20% 2,170,000 

 زينب فاضل محمد فريح الفرطوسي صباحي 2 2019-2020 30% 3,255,000 

 نبيل عبد الله كميل الخزاعي زينه صباحي 2 2019-2020 25% 2,712,500 

 ساره فراس فوزي محمود الشكرجي صباحي 2 2019-2020 30% 3,255,000 

 سجاد اياد سمين فتح الله الربيعي صباحي 2 2019-2020 20% 2,170,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 سجاد علي هداد موزان ال موزان صباحي 2 2019-2020

 سجى اسعد جواد كاظم الربيعي صباحي 2 2019-2020 20% 2,170,000 

 سجى علي صالح علي حالفي صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 سجى مهدي هادي علي الفكيكي صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 سراب علي صالح عبود الجميلي صباحي 2 2019-2020

 سرى حسين علي محمد النداوي صباحي 2 2019-2020 50% 5,425,000 

 سكينه ناهد حبيب داود صباحي 2 2019-2020 20% 2,170,000 

 سلمان ناظم مولود عزيمه المندالوي صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 سوما بهروس امين محمد علي باالني صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 شمس محمود كامل عبد عبد المجيد رشيد اغا صباحي 2 2019-2020

 شهد رياض محمد محمدجياد البيضاني صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 شهد ستار عبد النبي مهبش الماجدي صباحي 2 2019-2020

 شوخان عدنان شكور احمد صباحي 2 2019-2020 50% 5,425,000 

 ضحى ظافر شاكر ناجي الربيعي صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 ضياء رعد عبد الكريم مصلح الحياني صباحي 2 2019-2020
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 طه عبد السالم حسين نافع صباحي 2 2019-2020 25% 2,712,500 

 عامر عبد الله حمدان صالح الدليمي صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 عبد الحكيم قاسم شندوخ زيدان الموسوي صباحي 2 2019-2020

 
 صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000

 الله عبد سعيد محمد ابراهيم الرحمن عبد

 المشهداني

 عبد الله حسين علي سويل الزاملي صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 عبد الله طارق عبد اللطيف حسن العاني صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 الفرابيعبد الله عباس اموري حبيب  صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 عبد المهيمن احمد جعفر صادق سلمان العبيدي صباحي 2 2019-2020 20% 2,170,000 

 عثمان اياد مظهر عبد العزيز الزبيدي صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 عذراء قيس عواد عبد الشمري صباحي 2 2019-2020 28% 3,005,450 

 حسين راضي هويدي الزبيديعلي االكبر  صباحي 2 2019-2020 50% 5,425,000 

 علي جعفر محمد كاظم محمد حسين الحسني صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 علي حسين صادق امين الربيعي صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 علي صباح حمود راضي المالكي صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 عدنان علي جالل الموسويعلي  صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 علي محسن حسين زين العابدين جوالق صباحي 2 2019-2020 20% 2,170,000 

 علي محمد سلمان كركز الكرطاني صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 عهود عباس علي عذاب الساعدي صباحي 2 2019-2020 25% 2,712,500 

 خزعل عطيه السودانيغدير سعد  صباحي 2 2019-2020 28% 3,070,000 

 غسق ظافر ناموس خلف الطائي صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 غسق عصام موسى راضي الدباج صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 فاطمه اسهل حاتم عبد الحليم العاني صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 
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 فاطمه الزهراء فيصل لعيبي شنيشل الساعدي صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 فاطمه حميد علي سلطان الكعبي صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 فاطمه صالح جبار عباس الموسوي صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 فاطمه صالح ظاهر اصدار القره غولي صباحي 2 2019-2020 50% 5,425,000 

 فاطمه عبد الله عبد علي باهض المالكي صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 فاطمه عقيل هالل طعمه الكناني صباحي 2 2019-2020 50% 5,425,000 

 فاطمه ناضر باقر امين الورد صباحي 2 2019-2020 50% 5,425,000 

 فاطمه هاشم جاسم علوان صباحي 2 2019-2020 25% 2,712,500 

 فدك حيدر عبد االمير محمد الدليمي صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 فراس خضير عباس زايد الحجيمي صباحي 2 2019-2020

 
10,850,000 

100 
% 

 فرح ابراهيم حمود نعمه الموسوي صباحي 2 2019-2020

 فرح حيدر نوري عبد المهدي االدريسي صباحي 2 2019-2020 50% 5,425,000 

 قطر الندى زايد عبد الله لطيف الجبوري صباحي 2 2019-2020 50% 5,425,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 محمد الباقر حسن عناد يعقوب العتبي صباحي 2 2019-2020

 سلمان العقابي محمد انيس جحيل صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 محمد عامر سلمان حبيب التميمي صباحي 2 2019-2020 50% 5,425,000 

 محمد عبد الحسن احمد شريف الخالدي صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 محمد علي جعفر صادق الصفار صباحي 2 2019-2020 20% 2,170,000 

 محيسن الردينيمحمد كريم عيفان  صباحي 2 2019-2020 20% 2,170,000 

 محمد لقمان ادريس صالح البياتي صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 مرتضى عدنان عبد السيد عبد الدراجي صباحي 2 2019-2020 20% 2,170,000 
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 مرتضى غني غافل جبر المنهالوي صباحي 2 2019-2020 50% 5,425,000 

 مرتضى نبيل خليل سبع العزاوي صباحي 2 2019-2020 25% 2,712,500 

 مروه احمد شهاب احمد الطريحي صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 مريم حسين عبد الرضا جبر البيضاني صباحي 2 2019-2020 50% 5,425,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 مريم حيدر نايف مطلك العبادي صباحي 2 2019-2020

 
10,850,000 

100 
% 

 مريم عبد الوهاب علي احمد الحديثي صباحي 2 2019-2020

 
10,850,000 

100 
% 

 مريم علي صادق عبد الحسين خوشبند صباحي 2 2019-2020

 الكنانيمريم عيسى خنجر جبر  صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 مريم محمود عبد الحسين ثاني السوداني صباحي 2 2019-2020

 مريم مصعب محمد جاسم الطائي صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 مسلم عبود عايش عبود الركابي صباحي 2 2019-2020

 جبر الساعدي مصطفى رحيم صدام صباحي 2 2019-2020 50% 5,425,000 

 مصطفى رياض خلف سلمان البلحي صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 مصطفى عبد النبي عبد الحسن جعفر الساعدي صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 مصطفى غازي غافل عبد الوهاب اسودي صباحي 2 2019-2020 25% 2,712,500 

 محمد كيالن عبد القادر الركابيمنار  صباحي 2 2019-2020 60% 6,510,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 منتظر اسعد صالح عكال المجبلي صباحي 2 2019-2020

 
10,850,000 

100 
% 

 منصور جاسم دايخ شالل ال حمد صباحي 2 2019-2020

 مهدي عباس مهدي صالح صباحي 2 2019-2020 25% 2,712,500 
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 ميثم عيدان محمد عالوي صباحي 2 2019-2020 25% 2,712,500 

 ميسره عماد فرحان عبد البيضاني صباحي 2 2019-2020 20% 2,170,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 مينا خيون مهدي جبر الشمري صباحي 2 2019-2020

 نبا حامد عبد الرضا سلمان العبيدي صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 نور احمد محمد حسن هاتف الخفاجي صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 نور علي حاجم ناصر الزيدي صباحي 2 2019-2020

 نور عمار كامل محمد السامرائي صباحي 2 2019-2020 30% 3,255,000 

 نور محمد فهيم محي ابو حمره صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 نور نجيب سعيد زغير العبيدي صباحي 2 2019-2020

 
10,850,000 

100 
% 

 نورا جبار هجاو داود البياتي صباحي 2 2019-2020

 
10,850,000 

100 
% 

 هبه شاكر صاحب صالح االبراهيمي صباحي 2 2019-2020

 هدى خالد عباس محمود الجنابي صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 هدى عامر محمد حسن علي قره غان صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 يسر فاضل ثامر حنتوش العكيلي صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 يوسف عدنان سويد ابراهيم الشمري صباحي 2 2019-2020 10% 1,085,000 

 اباء ثائر عباس هاشم النصراوي صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 اباذر سعيد حميد عبد الوهاب الربيعي صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 ابراهيم صدوف ابراهيم علي الربيعي صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 احمد خلف حسن كريم البودي صباحي 3 2019-2020 25% 2,712,500 

 احمد سنان ماجد عبد الستار الياس صباحي 3 2019-2020 30% 3,255,000 
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 احمد صالح عبد ساجت الجوراني صباحي 3 2019-2020 30% 3,255,000 

 احمد عالء حسين نجم العاني صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 احمد قاسم محمد حسين العامري صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 احمد محمد ذياب سلمان الطائي صباحي 3 2019-2020 15% 1,627,500 

 احمد هاشم مسلم حسين الموسوي صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 ازهر كاظم عناد حسين صباحي 3 2019-2020

 اسراء ذنون يونس احمد انصاف صباحي 3 2019-2020 50% 5,425,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 اسماء مطشر عبار جاسم صباحي 3 2019-2020

 عادل احمد علوان المشهداني اسيل صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 خلف الشاعليافنان علي عيال  صباحي 3 2019-2020

 االء عبد االمه بركه علي الربيعي صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 الزهراء علي كريم علي الشمري صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 الشهباء احمد فؤاد عباس البغدادي صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 مسيرامال ابراهيم خليل  صباحي 3 2019-2020 50% 5,425,000 

 امل احمد سمير عبد الحميد النعيمي صباحي 3 2019-2020 50% 5,425,000 

 امير زهير عبد االمير عبد الرسول الحسيني صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 انس عبود حميد هاشم الميالي صباحي 3 2019-2020

 عوده حسن البهادليايالف كاظم  صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 ايالف ماجد علي عبيد الباوي صباحي 3 2019-2020

 ايه احمد حسين محسن البلداوي صباحي 3 2019-2020 100 10,850,000 
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  %    

 تبارك سعدون حسن مال العزاوي صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 تبارك عماد كاظم حسون العيفاري صباحي 3 2019-2020

 تبارك فاروق ناصر عليوي الجواري صباحي 3 2019-2020 50% 5,425,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 تقى طالب موسى احمد البلداوي صباحي 3 2019-2020

 حسن مهدي موحي شنيشل الغانمي صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 حسين خالد صالح علي العكيلي صباحي 3 2019-2020

 حسين سعد غني عزيز ابو الهوا صباحي 3 2019-2020 25% 2,712,500 

 حسين علي سالمه سعد اسليم صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 حوراء جعفر ناصر ساكن الربيعي صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 حيدر علي جاسب جبر العلياوي صباحي 3 2019-2020

 حيدر فاضل كاظم جابر الصافي صباحي 3 2019-2020 50% 5,425,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 ختام فنجان حرز سبع النقاشي صباحي 3 2019-2020

 داليا حسن راعي حويز الشمري صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 دعاء عبد الرسول ذياب حميدي السعداوي صباحي 3 2019-2020

 
10,850,000 

100 
% 

 دنيا ابراهيم عويد شحاذه صباحي 3 2019-2020

 دينا حمزه قدرت رضا صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 رانيا رشيد حميد مطر الربيعي صباحي 3 2019-2020 20% 2,170,000 

 رغده فالح كريم فارس السعدي صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 
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10,850,000 

100 
% 

 رقيه حسن عبد علي كاظم كاظم صباحي 3 2019-2020

 زهراء علي عبد النبي فاضل البناء صباحي 3 2019-2020 15% 1,627,500 

 
10,850,000 

100 
% 

 زهراء محمد قاسم مطر الموسوي صباحي 3 2019-2020

 
10,850,000 

100 
% 

 زيد عدنان جاسم محمد الدليمي صباحي 3 2019-2020

 
10,850,000 

100 
% 

 زينب حسن علي جاسم الشواعلي صباحي 3 2019-2020

 زينب صباح جمعه عنكوش الحسني صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 ساره عبد الرضا مصحب شنان الداوري صباحي 3 2019-2020

 
10,850,000 

100 
% 

 ساره فالح حسن منصور القريشي صباحي 3 2019-2020

 سجاد خلدون عبد الله جويعد التميمي صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 سجاد علي عبد جزي العطواني صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 سجاد مزهر عبد ماضي صباحي 3 2019-2020 50% 5,425,000 

 سجى يوسف عبد الحسن خميس الدفاعي صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 سرى عبد الستار محمد حسين التميمي صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 سرى عصمت ادهم اسماعيل الصالحي صباحي 3 2019-2020 20% 2,170,000 

 علي محمد حسين سلر صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 سمر معتز خليل ابراهيم البيطار صباحي 3 2019-2020 50% 5,425,000 

 علي كريم بالسم سيف صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 ضحى اسعد جواد كاظم الربيعي صباحي 3 2019-2020 20% 2,170,000 

 ضحى وسام حمود حسين الجبوري صباحي 3 2019-2020 20% 2,170,000 
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 ضرار باقر مجيد كريم الربيعي صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 عبد الرحمن باسم مهدي صالح البو هادي صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 عذراء احمد عبد الله زبون الماجدي صباحي 3 2019-2020 20% 2,170,000 

 الساعديعال ابراهيم كيطان زيدان  صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 علي تحسين هادي حسين الزبيدي صباحي 3 2019-2020 50% 5,425,000 

 علي حيدر عبد علي عبد صباحي 3 2019-2020 50% 5,425,000 

 علي رعد مظلوم خلف الخفاجي صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 علي سعد عبد اللطيف جسام الكرخي صباحي 3 2019-2020

 علي شكر محمود مصلح الفراجي صباحي 3 2019-2020 50% 5,425,000 

 علي عبد االمير فرحان حسناوي الميالي صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 علي عبد المحسن عبد فنجان البنوه صباحي 3 2019-2020 25% 2,712,500 

 
10,850,000 

100 
% 

 علي غسان مظهر صالح صباحي 3 2019-2020

 علي معتز داود سلومي البطاوي صباحي 3 2019-2020 20% 2,170,000 

 عمر صالح خلف حمود الشجيري صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 غدير حسين علي جواد عباس صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 غزوان علي سعدي علوان الصالحي صباحي 3 2019-2020 20% 2,170,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 غفران حسين محسن عطيه الدراجي صباحي 3 2019-2020

 غفران حسين موحان بصراوي ال وشاح صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 غفران محمد جوده زعيتر صباحي 3 2019-2020 15% 1,627,500 

 فاطمه حسين عزيز سعيد المعاضيدي صباحي 3 2019-2020 50% 5,425,000 

 فاطمه مجيد حميد عبيد الجميلي صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 
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10,850,000 

100 
% 

 فدك احمد يوسف نعمه السوداني صباحي 3 2019-2020

 بريس خميس الالمي فرقان عاصي صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 قدس خالد احمد سهيل الزوبعي صباحي 3 2019-2020 20% 2,170,000 

 كوثر موسى عبد الصاحب موسى االعرجي صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 ليث ستار عبد الواحد مجيد ابو درب صباحي 3 2019-2020 25% 2,712,500 

 عيدان بلم االسديليث مجيد  صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 ليالن حيدر كاظم خوين اللهيب صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 ماهر محمود عالوي عبد الله صباحي 3 2019-2020 50% 5,425,000 

 محمد حسين علي عبد النبي الحريشي صباحي 3 2019-2020 20% 2,170,000 

 محمد محمد خالد عبد الكريم صباحي 3 2019-2020 55% 5,967,500 

 محمد عبد الستار عبد الجبار ويس الدوري صباحي 3 2019-2020 20% 2,170,000 

 محمد غانم عبد الغني سعيد المله صباحي 3 2019-2020 25% 2,712,500 

 محمد مزهر طالب عبد المعموري صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 شهاب الزهيري محمد منذر عبد علي صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 محمد هوني عبد طوبان الطوبان صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 مرتضى ياسين مرزه حمزه الراجحي صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 مروان عبد الغفور نعمان تركي صباحي 3 2019-2020

 مروه ضياء كمر صفر صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 مريم شريف محمد كاظم عبد الحسين الصراف صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 مريم عباس سلمان جبر الربيعي صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 مصطفى احمد عبد االمير ناجي الجبوري صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 حمد الفهداويمصطفى محمود فرحان  صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 
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 ميقات جاسم محمد حسن البهادلي صباحي 3 2019-2020 50% 5,425,000 

 مينا احمد سامر محمد فهمي ناظم العمري ناظم صباحي 3 2019-2020 70% 7,595,000 

 مينا وسام صبيح محمد الخناق صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 نادين فاضل عباس بدر العبادي صباحي 3 2019-2020 38% 4,170,000 

 نرجس حازم محمد خضير الطائي صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 نصير محسن حمد دهش الجبوري صباحي 3 2019-2020

 
10,850,000 

100 
% 

 نور الهدى طالب حمد بداع العسافي صباحي 3 2019-2020

 
10,850,000 

100 
% 

 نور صالح عبد الحسن عبد الرضا الكرعاوي صباحي 3 2019-2020

 
10,850,000 

100 
% 

 هاجر حسين ضعيف عاصي هذيلي صباحي 3 2019-2020

 الجبوريهدى كاظم ديلي حسن  صباحي 3 2019-2020 30% 3,255,000 

 وفي شاكر علي مسلم المسيلم صباحي 3 2019-2020 63% 6,781,250 

 ياسر رعد محمود ابراهيم الساعدي صباحي 3 2019-2020 30% 3,255,000 

 ياسين علي ياسين حردان الموزاني صباحي 3 2019-2020 10% 1,085,000 

 
10,850,000 

100 
% 

 يمامه خالد عزاوي محمد صباحي 3 2019-2020

 ابراهيم حسام الدين ابراهيم خضير الربيعي صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 

 ابراهيم حسين عداي علي زيدي صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 

 احمد امير طلب علي الصالح صباحي 4 2019-2020 25% 2,712,500 

 احمد سليمان علي حمد صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 

 احمد عبد الكريم ناصر محمود الخطيب صباحي 4 2019-2020 25% 2,712,500 

 احمد علي احمد محمد المرسومي صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 



 الجامعة االسراء كلية

 الحسابات قسم

 2020-2019   سنة تخفيضات

 Administration - ص بواسطة االدارة االلكترونية10:09 - 2020/09/28 : تاريخ الطباعة

121 
 103 - الجامعة االسراء كلية – االلكترونية االدارة منظومة

 

 

 
 
 

 ) 579 ( عدد الطالب المرحلة الحالية تخفيض لسنة النسبة قيمة التخفيض تاريخ االدخال

 محمد احمد داور احمد صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 

 احمد محمد عبد الستار عبد الرزاق القره غولي صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 

 حبيب محمد الكناني منصور احمد صباحي 4 2019-2020 15% 1,627,500 

 ايمان فاضل جليل مهدي عتوك صباحي 4 2019-2020 25% 2,712,500 

 تسنيم علي الصغير محمد علي الموسوي صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 

 حسن فاضل فرج حافظ الالمي صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 

 حسين سعد كريم علوان الدراجي صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 

 حسين عبد الكريم حسن محيسن صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 

 حسين علي طالب محمد علي كمونه صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 

 حميد محمد حسن فليح حسن التميمي صباحي 4 2019-2020 30% 3,255,000 

 دالل زاهد وسام ابراهيم السامرائي صباحي 4 2019-2020 20% 2,170,000 

 دينا ماجد جاسم حمود الجنابي صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 

 رسل طالب ناصر نطاح الصياد صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 

 رسل عباس كريم نهابه صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 

 رشا حسن هويدي فرحان الهزاع صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 

 رغد عمار شاكر محمود صباحي 4 2019-2020 30% 3,255,000 

 جاسب كاطع زويد الدلفي زهراء صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 

 زهراء كمال ناصر حسين الجحيشي صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 

 زهراء ماجد اسماعيل حسن الموسوي صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 

 زهراء هيثم رؤوف احمد الحداد صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 

 زيد اياد صليبي مصطفى الراوي صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 

 زين العابدين فاضل محي محمد الدجيلي صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 

 زينب جاسم محمد عبد الحرباوي صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 

 زينب فالح جبار علي الشحماني صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 
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 زينه زياد عطا ضاحي التكريتي صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 

 زينه مشرق ناجي عبود صباحي 4 2019-2020 25% 2,712,500 

 ساره مهدي محمد مهدي الحسن صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 

 زاهر عبد االميرسجى  صباحي 4 2019-2020 50% 5,425,000 

 سما فراس حامد سلمان صباحي 4 2019-2020 55% 5,967,500 

 سيف فالح سالم محسن الكاهجي صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 

 صبري محمد غازي صبري الصافي صباحي 4 2019-2020 20% 2,170,000 

 ضحى باسم محمد جاسم الحسيني صباحي 4 2019-2020 20% 2,170,000 

 طيبه عالء الدين ابراهيم سلمان صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 

 عبد القهار عباس محمود جسام صباحي 4 2019-2020 25% 2,712,500 

 عذراء كريم ماهود مناتي الشمري صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 

 عال حيدر محمد علي هادي الجبوري صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 

 عالء طه صالح محمد صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 

 علي حسن فاضل عبد الله البلداوي صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 

 علي هادي هاشم كاظم العبادي صباحي 4 2019-2020 25% 2,712,500 

 عمر عامر عباس سلمان الجميلي صباحي 4 2019-2020 20% 2,170,000 

 غاده محمد كاظم ناجي الربيعي صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 

 غدير جمال سلمان جواد النعيمي صباحي 4 2019-2020 20% 2,170,000 

 فاطمه الزهراء مكي علي مصطفى الكيدار صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 

 فاطمه حسين هادي جاسم العبودي صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 

 فاطمه عدي سبتي محمد العلي باشا صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 

 كرار احمد عبد الله زبون الماجدي صباحي 4 2019-2020 20% 2,170,000 

 محمد الباقر قيس اسماعيل جبار الكالبي صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 

 محمد عالء عبد الحسن عطيه الزعيبي صباحي 4 2019-2020 25% 2,712,500 
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 محمد علي حميد راضي العميري صباحي 4 2019-2020 20% 2,170,000 

 علي مهدي محمد الخاصكي محمد صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 

 محمد هاشم جابر حسن الموسوي صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 

 مريم جواد صالح علي حالفي صباحي 4 2019-2020 25% 2,712,500 

 مريم حسين صالح حسن الجراخ صباحي 4 2019-2020 25% 2,712,500 

 مريم حسين محبس حسن الحضادي صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 

 عبد الوهاب عبد الرزاق القيسيمريم عبد الرزاق  صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 

 مسلم حيدر حسن جوده الزيدي صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 

 مصطفى هادي كريم هادي الشنان صباحي 4 2019-2020 50% 5,425,000 

 منار عبد الستار جابر لعيبي المسعودي صباحي 4 2019-2020 20% 2,170,000 

 موسى قاسم ابراهيم حسين البصام صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 

 ميمونه ثائر عبد الستار سعيد العاني صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 

 نبا علي حسن عبد الهادي المختار صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 

 نور عبد االمير علي صباحي 4 2019-2020 50% 5,425,000 

 ناجح هادي مجيد الربيعينور  صباحي 4 2019-2020 50% 5,425,000 

 هند خالد ابراهيم عبد الله العكيدي صباحي 4 2019-2020 10% 1,085,000 

 احمد ثامر رحيم جباره الصويطي صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 احمد خالد محمود معارك قيس صباحي 5 2019-2020 10% 1,085,000 

 عيدان عبيد العتابي احمد رعد صباحي 5 2019-2020 50% 5,425,000 

 احمد سعد حنظل طارش الجوذري صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 احمد عالء سلمان مهدي العقابي صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 اسراء كريم هاشم ثامر التميمي صباحي 5 2019-2020 10% 1,085,000 

 ناصر االنباريافياء رعد كريم  صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 العباس عبد الكريم علي فارس الشمري صباحي 5 2019-2020 20% 2,170,000 
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 اوراس خضر فيصل خريبط الشرماني صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 ايات عدنان علي حسين النصراوي صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 ايات محسن شياع محسن المحمداوي صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 ايه صالح وهاب شاكر العنتاكي صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 براء طه ياسين فزع العبيدي صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 بنين رياض راهي صباحي 5 2019-2020 50% 5,425,000 

 تقى مروان عبد المالك ذنون صباحي 5 2019-2020 10% 1,085,000 

 حسن عبد االمير سعودي مجيد صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 حسن عصام عبد الجبار محمود ال عبد الجبار صباحي 5 2019-2020 33% 3,526,250 

 حسنين سامر هادي عبود صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 حسنين سعد منديل حبيب االسدي صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 حسنين عبد الجبار حسين ارزوقي السامرائي صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 حسنين ياسين عايد خديم عايد صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 حسين عدنان محمد فرج المحميداوي صباحي 5 2019-2020 10% 1,085,000 

 حنان جليل جعفر صادق السعيدي صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 حنان شاكر علي حسين الشويخي صباحي 5 2019-2020 33% 3,526,250 

 حنين صيهود سلمان محجوب العزي صباحي 5 2019-2020 20% 2,170,000 

 حسام الدين قحطان حسام السعدي حيدر صباحي 5 2019-2020 10% 1,085,000 

 حيدر عبد الرضا جليل عواد الجابري صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 حيدر عدنان كاظم وادي الموسوي صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 دالل مهند طارق مسلم الخزعلي صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 رانيا اسماعيل نعمه غيالن السراج صباحي 5 2019-2020 20% 2,170,000 

 راويه نجم ابراهيم نجم الطائي صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 رسل صيهود سلمان محجوب العزي صباحي 5 2019-2020 20% 2,170,000 
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 رسل عبد االمير علي عبد عون الشمخي صباحي 5 2019-2020 33% 3,526,250 

 رهام عيدان عبد الله علي الدلفي صباحي 5 2019-2020 10% 1,085,000 

 ريام فراس كريم حمود العبيدي صباحي 5 2019-2020 10% 1,085,000 

 زحل كاظم سعد قندي الخفاجي صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 زهراء اسامه عبد المهدي فاضل السعدي صباحي 5 2019-2020 10% 1,085,000 

 زهراء اياد عجمي مجول الشويلي صباحي 5 2019-2020 10% 1,085,000 

 زهراء حسن حسون جاسم الشيباني صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 زهراء عادل ناجي جواد دبش صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 زهراء عدنان كرجي فرحان العايد صباحي 5 2019-2020 8% 850,000 

 زيد عبد الكريم عبودي عبد العباس التميمي صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 زينب هاشم حميد عبيد صباحي 5 2019-2020 50% 5,425,000 

 اللجونساره تقي الدين عبد الهادي حمدان  صباحي 5 2019-2020 10% 1,085,000 

 ساره هاشم جعفر حسين الموسوي صباحي 5 2019-2020 20% 2,170,000 

 سما انمار ناظم جعفر حمندي صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 شمس عبد الجبار عبد النبي كلخان البيضاني صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 القره غولي شهاب احمد صكب منصور صباحي 5 2019-2020 33% 3,526,250 

 صبا حسين ضبع عوده صباحي 5 2019-2020 20% 2,170,000 

 طيبه رعد سوادي مجيد الكعبي صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 عباس سلمان جبر عباس الربيعي صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 عباس محمد ابراهيم رسولي الراشد صباحي 5 2019-2020 33% 3,526,250 

 عبد الحسين علي مسلم عبد العباس العبيدي صباحي 5 2019-2020 10% 1,085,000 

 عز الدين ستار ورور عيسى البهادلي صباحي 5 2019-2020 20% 2,170,000 

 عصمت غزوان عباس محمد ال ياسين صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 العبيديعقيل نجم محي محمد  صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 
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 عال سعد سامي هادي الجبوري صباحي 5 2019-2020 10% 1,085,000 

 علي احمد علي محمد ربابعه صباحي 5 2019-2020 20% 2,170,000 

 علي حسين محمد صالح احمد صباحي 5 2019-2020 10% 1,085,000 

 علي عبد الكاظم فتنان عكيلي الشبالوي صباحي 5 2019-2020 10% 1,085,000 

 علي عطيه عبد الزهره عباس الحميدات صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 علياء عزام عدنان محمد ال قبع صباحي 5 2019-2020 50% 5,425,000 

 غدير حسن حميد محسن الطائي صباحي 5 2019-2020 10% 1,085,000 

 غيث عاصم كاظم جدوع عريعر صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 فاطمه ضياء جبار احمد المياحي صباحي 5 2019-2020 10% 1,085,000 

 فاطمه كفاح هادي جليل الحجيمي صباحي 5 2019-2020 10% 1,085,000 

 فريد ابراهيم شبلي شافي الفريجات صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 كرار عبد االمير حمود غضبان الفريجي صباحي 5 2019-2020 50% 5,425,000 

 لمى هشام نجم محمد الجبوري صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 مثنى حميد صابر علي الموسوي صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 محمد االمين رافد عبد المجيد محمد الخفي صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 محمد حسن منصور حسين هادي ال زينل صباحي 5 2019-2020 33% 3,526,250 

 محمد ديوان عبد الله دفار المالكي صباحي 5 2019-2020 10% 1,085,000 

 محمد عبد العباس علي غلوم البدري صباحي 5 2019-2020 33% 3,526,250 

 محمد عبد المنعم رجب سعيد الفاني صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 عدنان كشاش جاسم الصالحي محمد صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 محمد منعم مكي عبد الرضا صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 محمود فيصل محمد موسى الربيعي صباحي 5 2019-2020 10% 1,085,000 

 مرتضى حسن حميدي عذار الحسناوي صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 مرتضى يحيى زكريا جعفر السعدي صباحي 5 2019-2020 10% 1,085,000 
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 ) 579 ( عدد الطالب المرحلة الحالية تخفيض لسنة النسبة قيمة التخفيض تاريخ االدخال

 الرسول عباس مجيد ال سمينمروه عبد  صباحي 5 2019-2020 40% 4,340,000 

 مسره مازن مظهر عبود العجيلي صباحي 5 2019-2020 10% 1,085,000 

 مصطفى رياض كاظم دنان الحجيمي صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 محمد حسين علي الخفاجي مصطفى صباحي 5 2019-2020 50% 4,750,000 

 نعمان احمد عبد الله السعديمصطفى  صباحي 5 2019-2020 10% 1,085,000 

 منار خليل عكيش هادي الشمري صباحي 5 2019-2020 10% 1,085,000 

 منار عبد الله شديد سلمان صباحي 5 2019-2020 10% 1,085,000 

 منتظر كاظم فالح خطاب السوداني صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 حليحل وادي المالكيمنقذ علي  صباحي 5 2019-2020 68% 7,425,000 

 مي ياسر عبد الجبار محمد العمري صباحي 5 2019-2020 20% 2,170,000 

 نافع عبد منجل فرج الشمري صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 نبع باسل مولود يوسف التكريتي صباحي 5 2019-2020 60% 6,510,000 

 حسين العبيدينماء ماهر عالوي  صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 نوار صباح نوري حسن السعودي صباحي 5 2019-2020 10% 1,085,000 

 نور باسم فاخر محسن الزيرجاوي صباحي 5 2019-2020 33% 3,526,250 

 نور رزاق مجيد جاسم ال غريب صباحي 5 2019-2020 10% 1,085,000 

 نور سعد راشد مجيد البعاج صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 نور محمد شهاب احمد االصيفر صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 هيا حمادي ثويني محمد الجنابي صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 وعد خشان خليل ابراهيم الكربولي صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 ياس خضير فرحان دويج العكيلي صباحي 5 2019-2020 25% 2,712,500 

 ياسر اسماعيل خليل ابراهيم العامري صباحي 5 2019-2020 10% 1,085,000 

 ياسر باسم محمد حسين البو عايش صباحي 5 2019-2020 33% 3,526,250 

 ) 579 ( عدد الطالب 
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 هندسة البناء وادارة المشاريع : قسم
 ) 11 ( عدد الطالب المرحلة الحالية تخفيض لسنة النسبة قيمة التخفيض تاريخ االدخال

 سجاد ستار جبار رفيج مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 علي احمد شريف غضبان مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 ميس فراس محسن علي مسائي 1 2019-2020 10% 400,000 

 اسماء نوري عبد عليوي صباحي 2 2019-2020 10% 400,000 

 سلى امير حسن علي صباحي 2 2019-2020 30% 1,200,000 

 حيدر محمود عبد الرضا مرهون مسائي 2 2019-2020 50% 2,000,000 

 خلف زيد خلف حسن مسائي 2 2019-2020 20% 800,000 

 جميل مهدي صالح معاذ مسائي 2 2019-2020 20% 800,000 

 حسن عالء نوري ظاهر صباحي 3 2019-2020 50% 2,000,000 

 كمال فرج جبر زرزور صباحي 3 2019-2020 20% 800,000 

 محمد سلمان هادي مشوح صباحي 3 2019-2020 30% 1,200,000 

 ) 11 ( عدد الطالب 
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 هندسة تقنيات االجهزة الطبية : قسم
 ) 206 ( عدد الطالب المرحلة الحالية تخفيض لسنة النسبة قيمة التخفيض تاريخ االدخال

 ابراهيم اثير طه اسمر صباحي 1 2019-2020 10% 450,000 

 احمد عبد الستار سهيل نجم صباحي 1 2019-2020 20% 900,000 

 ايات سعد خزعل حميد صباحي 1 2019-2020 10% 450,000 

 ايه رعد عبد الجليل محمود صباحي 1 2019-2020 10% 450,000 

 احمد خميس ياسينبسام  صباحي 1 2019-2020 20% 900,000 

 حمزه عادل عبيد فحل صباحي 1 2019-2020 10% 450,000 

 حمزه مجيد محروز محمد صباحي 1 2019-2020 10% 450,000 

 حيدر سليم عبود جاسم صباحي 1 2019-2020 20% 900,000 

 رامي عماد احمد محمد صباحي 1 2019-2020 10% 450,000 

 زهراء عماد غالم محمد صباحي 1 2019-2020 10% 450,000 

 سجاد عصام صفر ضمد صباحي 1 2019-2020 20% 900,000 

 سراء محمد ابراهيم محمد رؤوف صباحي 1 2019-2020 10% 450,000 

 شيرين جواد كاظم عبد صباحي 1 2019-2020 10% 450,000 

 صهيب ابراهيم محمد خلف صباحي 1 2019-2020 10% 450,000 

 عباس رياض جبار ثجيل صباحي 1 2019-2020 10% 450,000 

 عباس عقيل عبد الستار اسماعيل صباحي 1 2019-2020 20% 900,000 

 علي حمزه سعيد رغيف صباحي 1 2019-2020 20% 900,000 

 علي قاسم مولود عزيمه صباحي 1 2019-2020 20% 900,000 

 فاطمه طه محمود علوان صباحي 1 2019-2020 10% 450,000 

 محمد حسن هادي عبد الواحد صباحي 1 2019-2020 20% 900,000 
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 سليمان علي اكبر نجف محمد صباحي 1 2019-2020 20% 900,000 

 حسين عليويمحمد قاسم  صباحي 1 2019-2020 10% 450,000 

 محمد نعمان رحيم احمد صباحي 1 2019-2020 20% 900,000 

 مسلم احمد عبد الحسن عبد الرضا صباحي 1 2019-2020 20% 900,000 

 مصطفى حيدر ابراهيم تقي صباحي 1 2019-2020 20% 900,000 

 مصطفى مهدي ماذي مشجل صباحي 1 2019-2020 20% 900,000 

 معتز جمال صافي كاظم صباحي 1 2019-2020 20% 900,000 

 منتظر ماجد صاحب رحيمه صباحي 1 2019-2020 20% 900,000 

 مهند صالح محسن فرحان صباحي 1 2019-2020 20% 900,000 

 نور عاشور حمود داود صباحي 1 2019-2020 20% 900,000 

 نور علي احمد ناصر صباحي 1 2019-2020 20% 900,000 

 هبه الله مهدي عبد غايب صباحي 1 2019-2020 10% 450,000 

 هيثم خليل زامل محسن صباحي 1 2019-2020 10% 450,000 

 ابراهيم ياسين رحمان محمد مسائي 1 2019-2020 20% 900,000 

 اسراء علي خزعل حسين مسائي 1 2019-2020 10% 450,000 

 عبد الحسينانوار اياد مسلم  مسائي 1 2019-2020 10% 450,000 

 اوس ثامر جارالله نايل مسائي 1 2019-2020 20% 900,000 

 باقر احسان كاطع محسن مسائي 1 2019-2020 20% 900,000 

 تبارك بشار دامر عبد الرحمن مسائي 1 2019-2020 10% 450,000 

 حسن خليفه ازغيرون اكويطع مسائي 1 2019-2020 20% 900,000 

 حسين عبد االمير حبيب عباس مسائي 1 2019-2020 10% 450,000 

 حيدر رياض كاظم علي مسائي 1 2019-2020 20% 900,000 

 خلود عبد الزهره كريم ناصر مسائي 1 2019-2020 10% 450,000 

 زيد محمد محمد رضا كاظم مسائي 1 2019-2020 20% 900,000 
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 ضحى سالم خليل محمد مسائي 1 2019-2020 10% 450,000 

 عباس صبيح كريم جاسم مسائي 1 2019-2020 10% 450,000 

 عبد الله خشان عليوي شراد مسائي 1 2019-2020 10% 450,000 

 صبري جابر حسينعلي المرتضى  مسائي 1 2019-2020 10% 450,000 

 علي الهادي مهند شياع علي مسائي 1 2019-2020 20% 900,000 

 علي حسن دخيل فزع مسائي 1 2019-2020 20% 900,000 

 لؤي عباس ذيب علي مسائي 1 2019-2020 20% 900,000 

 علي ناطق خليفه سلمان مسائي 1 2019-2020 10% 450,000 

 علي نزال جعيز عكض مسائي 1 2019-2020 20% 900,000 

 كاظم سالم جاسم محمد مسائي 1 2019-2020 20% 900,000 

 محمد جبار حيدر عسكر مسائي 1 2019-2020 10% 450,000 

 محمد خليل ابراهيم حسين مسائي 1 2019-2020 10% 450,000 

 محمد عادل جاسم شنان مسائي 1 2019-2020 20% 900,000 

 عبد الساده عبيد خفيف محمد مسائي 1 2019-2020 20% 900,000 

 محمد وليد نصار رجاء مسائي 1 2019-2020 10% 450,000 

 محمدزهير عبد الكريم زهير عبد الكريم مسائي 1 2019-2020 20% 900,000 

 مرتضى حيدر محمد عبطان مسائي 1 2019-2020 20% 900,000 

 شاللمصطفى زياد محمد  مسائي 1 2019-2020 20% 900,000 

 منار احمد فيصل حسن مسائي 1 2019-2020 20% 900,000 

 وسن احمد حسن مطشر مسائي 1 2019-2020 10% 450,000 

 ابراهيم صالح داود سلمان صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 ابراهيم محمد علي صالح محمد علي صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 ابراهيم معن عباس امين صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 احمد ابراهيم عبد الله حسين صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 
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 احمد جاسم عداي موزان صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 احمد سمير بوده مطر صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 احمد كريم خماط كعيبر صباحي 2 2019-2020 50% 2,250,000 

 احمد وحيد شاتي محمد صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 الحسن ضياء سلمان مهدي صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 فاضل خضير عباس الياس صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 امير ستار جبار عبيد صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 
4,500,000 

100 
% 

 امير عبد الزهره عليوي حسين صباحي 2 2019-2020

 ايات كريم جاسم عريبي صباحي 2 2019-2020 20% 900,000 

 باقر رحيم عبد الحسن قاسم صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 تبارك اسماعيل كاظم حسن صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 تبارك غسان سلمان حسن صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 تحسين عبد الحسين علي حسين صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 تقى خضير عبد قصاب صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 حسين حسام يوسف مهدي صباحي 2 2019-2020 50% 2,250,000 

 حسين فاضل كاظم جابر صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 حسين محمد حسين فاضل عباس صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 حوراء عبد الزهره فاضل حسين صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 روزان محمد عبد الرضا نصيف صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 صالح عبيدزهراء سلمان  صباحي 2 2019-2020 20% 900,000 

 زهراء غسان عبد الحسين خضير صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 نبيل حميد جابر زهراء صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 زينب عبد اللطيف مجيد صباحي 2 2019-2020 50% 2,250,000 
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 ساره امجد شهاب حميد صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 ساره سداد سلمان ذياب صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 سجاد مهدي خلف علي صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 سجى علي حسين محمد رسول صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 سعيد عمار سعيد عبد الله صباحي 2 2019-2020 20% 900,000 

 سلسبيل علي نعمه محمد صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 سيف صالح مهدي عبد االمير صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 صفاء سامي ياسين عبد الحسين صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 حمودطه زامل عوفي  صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 طه محمد غازي صبري صباحي 2 2019-2020 20% 900,000 

 عادل كريم داخل جاسم صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 عثمان محمد احمد علي صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 علي جاسم فريح مناوي صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 سلمان علي عباس صبيح صباحي 2 2019-2020 20% 900,000 

 علي عباس فاضل ارحيمه صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 فاطمه جاسم شيرو نياز صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 كرار حسين علي حسون صباحي 2 2019-2020 20% 900,000 

 كوثر اسامه محمود حسين صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 حسن عبد الله نعيمهليث  صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 
4,500,000 

100 
% 

 محمد جاسم دايخ شالل صباحي 2 2019-2020

 محمد حسين علي مهودر صباحي 2 2019-2020 20% 900,000 

 محمد سعد هاشم جعفر صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 محمد علي قاسم عبد المجيد عباس صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 
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 محمد فائز احمد جواد صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 محمد ياسر محمود عباس صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 محمود حميد عبد الحسن بدر صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 مرتضى فاضل علي اكبر حسن صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 مرتضى معد فارس عباس صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 مريم حسين شاكر وحيد صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 مصطفى عقيل كريم جمعه صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 ميار جواد كاظم مهدي صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 نضال محمد عبد المطلب حسون صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 نور صباح عجرش مسعود صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 نور عمار جواد كاظم صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 عبد السليم قاسم كاظم نورالحسين صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 يوسف نمير جابر محمد علي صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 احمد حسين مطرود فرحان مسائي 2 2019-2020 15% 675,000 

 احمد كريم علي جبر مسائي 2 2019-2020 10% 450,000 

 اسراء عبد الواحد شاني ظاهر مسائي 2 2019-2020 10% 450,000 

 زهراء كاظم رحيم جبر مسائي 2 2019-2020 50% 2,250,000 

 زيد جمال محمود عبد الله مسائي 2 2019-2020 10% 450,000 

 زينب يوسف طنش ابراهيم مسائي 2 2019-2020 10% 450,000 

 سجاد اكرم جاسم جار الله مسائي 2 2019-2020 10% 450,000 

 داغر زغير سجاد خليل مسائي 2 2019-2020 10% 450,000 

 حسون حسنسماره عبد االمير  مسائي 2 2019-2020 30% 1,350,000 

 علي الكرار سعد حميد طاهر مسائي 2 2019-2020 10% 450,000 

 فهد احمد داود مسائي 2 2019-2020 10% 450,000 
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 كاظم مكاويكرار حيدر  مسائي 2 2019-2020 10% 450,000 

 ليث عبد الله عليوي شالل مسائي 2 2019-2020 10% 450,000 

 محمد سعد حميد طاهر مسائي 2 2019-2020 10% 450,000 

 محمود عبد الله راشد مصطفى مسائي 2 2019-2020 20% 900,000 

 مصطفى رحيم عداي دشر مسائي 2 2019-2020 10% 450,000 

 مها فالح مجمان لفته مسائي 2 2019-2020 20% 900,000 

 وسام صائب سامي فالح مسائي 2 2019-2020 50% 2,250,000 

 ابراهيم فالح عبد الحسين خلف صباحي 3 2019-2020 10% 450,000 

 احمد احمد فيصل ابراهيم صباحي 3 2019-2020 10% 450,000 

 احمد عالء فيصل مسلم صباحي 3 2019-2020 10% 450,000 

 احمد مثنى محمود هندي صباحي 3 2019-2020 10% 450,000 

 امير محمد حسين عبد علي عباس صباحي 3 2019-2020 10% 450,000 

 انمار علي سمير عباس صباحي 3 2019-2020 10% 450,000 

 ايه حمزه رشيد عبد الصاحب صباحي 3 2019-2020 10% 450,000 

 حسين علي تقى سالم محمد صباحي 3 2019-2020 10% 450,000 

 حنان حميد سرحان علي صباحي 3 2019-2020 10% 450,000 

 حيدر بشير حميد مهدي صباحي 3 2019-2020 10% 450,000 

 ديمه مصطفى عبد الواحد محمد صباحي 3 2019-2020 30% 1,350,000 

 زبيده صفاء الدين شعالن جاسم صباحي 3 2019-2020 10% 450,000 

 ياسر غانم خالد زهراء صباحي 3 2019-2020 10% 450,000 

 زينب محمد باقر مال الله صباحي 3 2019-2020 10% 450,000 

 ساره ناهض محمد جبر صباحي 3 2019-2020 20% 900,000 

 محمد قاسم سعيد سعيد صباحي 3 2019-2020 10% 450,000 

 شهد ثامر محمد لفته صباحي 3 2019-2020 10% 450,000 
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 شهد ليث عبد الكريم محمود صباحي 3 2019-2020 10% 450,000 

 ضحى عماد ذكر الله محمد صباحي 3 2019-2020 10% 450,000 

 طارق شريفعلي ثامر  صباحي 3 2019-2020 50% 2,250,000 

 فهد قتيبه موفق اسعد صباحي 3 2019-2020 10% 450,000 

 مبين عالء حسين فنجان صباحي 3 2019-2020 10% 450,000 

 محمد حسن ثابت حسن داود صباحي 3 2019-2020 10% 450,000 

 محمد قاسم حسن طعمه صباحي 3 2019-2020 20% 900,000 

 نعيم خريبط عبد الساده محمد صباحي 3 2019-2020 10% 450,000 

 مريم عبد الخالق فخري عبد الخالق صباحي 3 2019-2020 10% 450,000 

 موسى حسن فيصل عوده صباحي 3 2019-2020 10% 450,000 

 نور الحسين محمد قاسم كاظم صباحي 3 2019-2020 10% 450,000 

 نور رياض راجي عمران صباحي 3 2019-2020 10% 450,000 

 هاجر محمد تركي عبد الجليل صباحي 3 2019-2020 10% 450,000 

 هجر مبارك حميد ضيدان صباحي 3 2019-2020 10% 450,000 

 ويف كريم جاسم محمد صباحي 3 2019-2020 10% 450,000 

 ياسر عدنان عبودي صباحي 3 2019-2020 50% 2,250,000 

 حسين يسر حيدر لفته صباحي 3 2019-2020 20% 900,000 

 يوسف رائد علي توفيق صباحي 3 2019-2020 10% 450,000 

 احمد سالم محمد عبيد مسائي 3 2019-2020 10% 450,000 

 امنه حميد محمد علوان مسائي 3 2019-2020 10% 450,000 

 بسمه فاهم مجيد فنر مسائي 3 2019-2020 10% 450,000 

 علي رحيم حسنعبد الرحمن  مسائي 3 2019-2020 10% 450,000 

 قصي قيس جوده جباره مسائي 3 2019-2020 10% 450,000 

 محمد مزهر تركي هندي مسائي 3 2019-2020 10% 450,000 
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 رحيم ثجيل جبرمصطفى  مسائي 3 2019-2020 10% 450,000 

 مصطفى سعد قاسم هاشم مسائي 3 2019-2020 10% 450,000 

 هاله حسين عبد علي جياد مسائي 3 2019-2020 20% 900,000 

 بكر نبيل صبحي شاكر صباحي 4 2019-2020 10% 450,000 

 جعفر جواد كاظم شاطي صباحي 4 2019-2020 50% 2,250,000 

 حسن عبد الكريم عبد الرضا هوبي صباحي 4 2019-2020 10% 450,000 

 عبد العباس علي خلوفي حيدر صباحي 4 2019-2020 10% 450,000 

 زهراء عصام حنتوش عبد االئمه صباحي 4 2019-2020 10% 450,000 

 زينب بالل محمد حسين مجيد صباحي 4 2019-2020 10% 450,000 

 عدنان خزعلعدنان سعد  صباحي 4 2019-2020 10% 450,000 

 علي رعد عبد الهادي جاسم صباحي 4 2019-2020 10% 450,000 

 غصون فريد محمد حسين صباحي 4 2019-2020 10% 450,000 

 محمد الباقرمحمد كامل فرج صباحي 4 2019-2020 10% 450,000 

 مرتضى رعد نعيم محمد صباحي 4 2019-2020 20% 900,000 

 مرتضى محمد مهدي عبيد صباحي 4 2019-2020 50% 2,250,000 

 ناز عدنان محمد جواد صباحي 4 2019-2020 10% 450,000 

 هبه مزهر عبد الحسن ضاحي صباحي 4 2019-2020 10% 450,000 

 وركاء كريم حمد صباحي 4 2019-2020 50% 2,250,000 

 يسر هشام عبد الله عبد الزهره صباحي 4 2019-2020 10% 450,000 

 يوسف محمد عبد الكاظم سلطان صباحي 4 2019-2020 10% 450,000 

 ) 206 ( عدد الطالب 
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 هندسة تقنيات البناء واالنشاءات : قسم
 ) 48 ( عدد الطالب المرحلة الحالية تخفيض لسنة النسبة قيمة التخفيض تاريخ االدخال

 بهنامجميل رغد جميل  صباحي 1 2019-2020 10% 450,000 

 حيدر ثامر مزهر كريم صباحي 1 2019-2020 20% 900,000 

 سجاد خلف داود عطيه صباحي 1 2019-2020 20% 900,000 

 عباس ستار محيل جباره صباحي 1 2019-2020 20% 900,000 

 علي الهادي صالح مهدي نور صباحي 1 2019-2020 20% 900,000 

 احميد مديلي رزاق مرتضى صباحي 1 2019-2020 10% 450,000 

 وسام عبد الحميد محسن ثلوج صباحي 1 2019-2020 20% 900,000 

 تركي سعد تركي راضي مسائي 1 2019-2020 20% 900,000 

 
4,500,000 

100 
% 

 ماجد ساهي عبد حمزه مسائي 1 2019-2020

 ريم محسن علي سمير مسائي 1 2019-2020 20% 900,000 

 عباس عبد الرزاق ستار علوان مسائي 1 2019-2020 20% 900,000 

 المجيد وليد مجيد مخلف عبد مسائي 1 2019-2020 10% 450,000 

 علي جمال صبيح جواد مسائي 1 2019-2020 10% 450,000 

 انمار عزيز فلحي كزار صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 زينب يحيى يوسف عطيه صباحي 2 2019-2020 30% 1,350,000 

 عبد الله فاضل زايد فاضل صباحي 2 2019-2020 20% 900,000 

 علي زكي عبد الحسن علي صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 قاسم محمد عبد عبد الله صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 منتظر سلمان راهي جاسم صباحي 2 2019-2020 10% 450,000 

 عدنان صادق حسينحسين  مسائي 2 2019-2020 50% 2,250,000 
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 مرتضى صبري حسين محمد مسائي 2 2019-2020 30% 1,350,000 

 حبيب خضير بداي هناء مسائي 2 2019-2020 20% 900,000 

 يوسف تحسين سامي اسماعيل مسائي 2 2019-2020 10% 450,000 

 احمد جميل خشان فياض صباحي 3 2019-2020 10% 450,000 

 حمزه عزيز كشيش ناصر صباحي 3 2019-2020 10% 450,000 

 رافت صالح جاسم حمادي صباحي 3 2019-2020 10% 450,000 

 زيد علي نعمه غالب صباحي 3 2019-2020 10% 450,000 

 علي ازويد ابشير جابر صباحي 3 2019-2020 20% 900,000 

 علي جاسم محمد علي باقر صباحي 3 2019-2020 10% 450,000 

 علي نوفل عبد الكاظم جاري صباحي 3 2019-2020 10% 450,000 

 فاروق محمود سامي عبد القادر صباحي 3 2019-2020 10% 450,000 

 ماهر سعدون دويج فارس صباحي 3 2019-2020 10% 450,000 

 محمد احمد مطشر لعيبي صباحي 3 2019-2020 10% 450,000 

 محمد علي كريم طالل صباحي 3 2019-2020 10% 450,000 

 محمد قلب الدين اياد سماوي صباحي 3 2019-2020 10% 450,000 

 مصطفى حميد عزيز ثابت صباحي 3 2019-2020 10% 450,000 

 عبيد فنديمصطفى علي  صباحي 3 2019-2020 10% 450,000 

 منتظر وليد خلف اخصيب صباحي 3 2019-2020 10% 450,000 

 جعفر حسام علي حسين مسائي 3 2019-2020 10% 450,000 

 رائد عبد الرضا عزام زوير مسائي 3 2019-2020 50% 2,250,000 

 علي جابر ذياب عبود مسائي 3 2019-2020 30% 1,350,000 

 علي حسين علي ملك مسائي 3 2019-2020 20% 900,000 

 
4,500,000 

100 
% 

 نور ناجح عبد الهادي سلمان مسائي 3 2019-2020
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 االء رحاب سعدون سلمان صباحي 4 2019-2020 30% 1,350,000 

 حسام سلمان عبد الجبار سلمان صباحي 4 2019-2020 10% 450,000 

 حسين ستار جبار جسام صباحي 4 2019-2020 20% 900,000 

 مصطفى ثائر فليح علي صباحي 4 2019-2020 10% 450,000 

 ناصر طارق ناصر عبد القادر صباحي 4 2019-2020 50% 2,250,000 

 ) 48 ( عدد الطالب 
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 هندسة تقنيات التبريد والتكييف : قسم
 ) 60 ( عدد الطالب المرحلة الحالية تخفيض لسنة النسبة قيمة التخفيض تاريخ االدخال

 احمد سليم مجيد محمد الصوافي صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 

 الضرغام احمد حسن عبد االمير صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 

 بشار هشام محمد درويش الخطيب صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 

 سجاد سعيد زنبيل محمد القريشي صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 

 صفاء علي جبار علي الدراجي صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 

 عباس حسين لطيف غميس المكصوصي صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 

 الحميد انور عبد الحميد جمعه السامرائيعبد  صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 

 عبد الرسول مازن عبد الرسول علوان االطرقجي صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 

 علي قاسم عبد الساده محسن الركابي صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 

 محمد المصطفى خليل محسن حطاب الماجدي صباحي 1 2019-2020 43% 1,500,000 

 صباح جاسم قاسم محمد صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 

 نورالرحمن عامر حسين شاكر صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 

 يوسف شرق هادي حسن الشمري صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 

 احمد جاسم محمد وحيد المعموري مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 مهدي عبد الحسين صريم الشمرياشرف  مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 اصيل عبد الباقي عبد الحسين هاشم الجراح مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 امير محمد صادق محمد جواد صادق الكناني مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 حسنين حسين عبد اللطيف حسين الونداوي مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 حسين علي هادي بدر العامري مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 حسين محمد موسى راضي الدباج مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 
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 الحميد الحيالي حيان جابر عبد الله عبد مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 رافد جبار زبون محيسن العقابي مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 صباح عبد حسين علي مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 عباس رحيم حسون كزار شويالت مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 عبد القادر بداي بطي عويس الدراجي مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 عقيل عبد علي انفاوه حاله العكيلي مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 علي عامر محمد صبحي يحي العبيدي مسائي 1 2019-2020 30% 1,050,000 

 عمار عبد االمير سالمه عصفور القيسي مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 ناهض شاكر عوده الفلوجي مؤمل مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 محسن فاضل عباس كاظم الفريجي مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 محمد كريم سلمان علوي العبادي مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 منتظر محمد ولي علي المندالوي مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 ميالد عادل كوركيس داود سليمان مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 نوري خميس جبر عزيل الوائلي مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 حسين احمد عباس منهل العميري صباحي 2 2019-2020 10% 350,000 

 محمد عبد الساده عيدان عبد الجيميعاوي صباحي 2 2019-2020 10% 350,000 

 مصطفى سعد عدنان سالم العبيدي صباحي 2 2019-2020 10% 350,000 

 وثاب جاسم محمد عباس الخزعلي صباحي 2 2019-2020 30% 1,050,000 

 ازهر قحطان جواد كاظم الشمري مسائي 2 2019-2020 50% 1,750,000 

 حازم عيفان محان شيحان مسائي 2 2019-2020 20% 700,000 

 عزيز عدنان ابراهيم غانم النعيمي مسائي 2 2019-2020 10% 350,000 

 علي جاسم محمد حسين جاسم القزاز مسائي 2 2019-2020 10% 350,000 

 مرتضى عبود حسن عبيد العامري مسائي 2 2019-2020 10% 350,000 

 حسن صاحب غيدان حمود صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 
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 حسن نعمه حمزه علي المياحي صباحي 3 2019-2020 50% 1,750,000 

 عبد الله علي حميد عباس الخزرجي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 محمد كاظم عبد الحسن هادي علوان التميمي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 عباس اكريم جازع غياض العكيلي مسائي 3 2019-2020 30% 1,050,000 

 عماد جاسم محمد غدير الشجيري مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 

 فراس بديع عبد الواحد محمد العبد السالم مسائي 3 2019-2020 50% 1,750,000 

 وائل جبار حياوي مسائي 3 2019-2020 20% 700,000 

 امير ناجح عبد الحمزه كاطع صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 عبد الله عبد العزيز صاحب عبد الحمداني صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 حيدر عيدان عبد النبي ناصر مسائي 4 2019-2020 71% 2,500,000 

 عباس فرج حسن علي الدايلكي مسائي 4 2019-2020 20% 700,000 

 عمر طارق سعيد عبد الكريم العاني مسائي 4 2019-2020 10% 350,000 

 محمود علي سلمان عباس الربيعي مسائي 4 2019-2020 30% 1,050,000 

 مصطفى عبد العزيز طاهر جاسم الخفاجي مسائي 4 2019-2020 35% 1,225,000 

 وليد حسن يوسف مجيد مسائي 4 2019-2020 25% 875,000 

 ياسر مهدي حسين علي مسائي 4 2019-2020 10% 350,000 

 ) 60 ( عدد الطالب 
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 هندسة تقنيات الحاسوب : قسم
 ) 139 ( عدد الطالب المرحلة الحالية تخفيض لسنة النسبة قيمة التخفيض تاريخ االدخال

 احمد شاكر جابر خضير البركاوي صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 

 احمد عالء علوان عبد الحسين الهيلجي صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 

 احمد محمد حمود حطاب الساعدي صباحي 1 2019-2020 30% 1,050,000 

 امجد عالء شدهان شاهين السراي صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 

 امير مؤيد فؤاد مطر الالمي صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 

 حسن ضياء علوان عبد الحسين الهليجي صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 

 حسن عالء خليل حسين السعدي صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 

 حسين نجم عبد الزهره عبود الالمي صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 

 حسين ياسين ابراهيم عبود صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 

 حيدر خضير عباس فاضل الطليباوي صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 

 خلف سلمان التميميحيدر زيد  صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 

 زيد ياسر مزاحم نافع الكواز صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 

 زينب علي احمد زيدان الربيعي صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 

 زينب علي جمعه عبد الساعدي صباحي 1 2019-2020 10% 350,000 

 عباس فاضل جاني محمد الربيعي صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 

 عبد الرحمن وميض خالد ناجي المحمدي صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 

 عبد الله حسين جبار عبد الحسين الشاوي صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 

 علي احمد محسن محمد الزبيدي صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 

 العزاويعلي السجاد باسم ابراهيم جاسم  صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 

 علي صادق فرحان خلف العقابي صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 
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 علي محمد طعمه عذيب صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 

 محمد كاظم عبد الجبوريعلي  صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 

 فادي صباح ميخا مروكي العمران صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 

 فرقان حمزه محسن مانع المانع صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 

 قبس سامر يحيى ابراهيم الخفاجي صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 

 الحجامي مؤمل شاكر جعفر عذيب صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 

 محمد جمال محمد كاطع صباحي 1 2019-2020 10% 350,000 

 محمد حميد غازي ضاحي الدلفي صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 

 محمد ضياء غازي حرفش صباحي 1 2019-2020 10% 350,000 

 محمد عصام محمد جبر العتابي صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 

 محمد كاظم حروبي حسن الساعدي صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 

 مرتضى فالح محسن متاني العكباوي صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 

 مصطفى سامي جبار حمزه الدايني صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 

 مهند محمد صالح مهدي البياتي صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 

 شاكر جعفر عذيب الحجاميمهيمن  صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 

 نبيل ليث نجيب افرام بشاره صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 

 هاجر مجيد حبيب حلو الموسوي صباحي 1 2019-2020 20% 700,000 

 احمد محمد حميد فرج النعيمي مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 الربيعيجاسم علي جاسم محمد  مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 جعفر صادق حسن بديوي شيحان مسائي 1 2019-2020 10% 350,000 

 حسن اركان حسن علي الجوهر مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 حسين حسن حسين جواد الرديني مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 حسين رائد عبد الرزاق فليح الجاسم مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 حيدر عبد الله عكار حافظ الدراجي مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 
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 سرى خضير عباس علي الحجامي مسائي 1 2019-2020 10% 350,000 

 عبد الحسين زبونسيف احمد  مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 شهاب احمد بشار احمد االصيغر مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 صالح حسن ثعبان خضير القره غولي مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 صالح صالح مهدي حسين الشمري مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 الحلوعباس فيروز عبد الساده محمد  مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 عبد الله حسن فرحان خلف مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 عبد الله وميض خالد ناجي المحمدي مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 علي جاسم سعيد حسون الجبوري مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 علي عيسى داود سلمان الجبوري مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 عماد زيد خلف غضبان القريشي مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 ليث عالء برزان طاهر النعيمي مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 مؤيد ابراهيم علي حسين الشمري مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 مؤيد جبار عاصي علي الساعدي مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 محمد سعد غائب كعيد المحمدي مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 محمد عاشور حمود داود مسائي 1 2019-2020 40% 1,400,000 

 محمد عمر سليم صالح البلداوي مسائي 1 2019-2020 10% 350,000 

 محمد قاسم حسن جاسم السلطاني مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 بجاي الجعيفريمحمد هلول زغير  مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 مرتضى جاسم جماغ خابط الربيعي مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 مروان حكمت سحاب مزيد العبيدي مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 مروان عبد الستار سلمان حمد الجواري مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 الحامي مروه نبيل عبدعلي عمار مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 منجد سداد سلمان ذياب الجنابي مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 
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 ميثم علي قاسم محمد الجبوري مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 ناجي حلو محمد نصيف الروضان مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 وقاص اسعد حمد حمود الجبوري مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 ياسر عادل جاسم محمد المعموري مسائي 1 2019-2020 20% 700,000 

 ابوالحسن عمار سلمان كاطع الساعدي صباحي 2 2019-2020 10% 350,000 

 علي رشيد مهدي السلطانيارشد  صباحي 2 2019-2020 10% 350,000 

 جعفر احمد عبد التاج علي صباحي 2 2019-2020 10% 350,000 

 جعفر صادق عيدان جودت الله الخرسان صباحي 2 2019-2020 25% 875,000 

 زينب باسل فهمي يحيى الشكرجي صباحي 2 2019-2020 50% 1,750,000 

 لفته العميريسجاد ثامر بالل  صباحي 2 2019-2020 10% 350,000 

 سجاد حسام جعفر محمدعلي الخفاجي صباحي 2 2019-2020 30% 1,050,000 

 صادق جعفر رحمه الرسن الساعدي صباحي 2 2019-2020 10% 350,000 

 عبد الله حسين عبد االمير خلف العامري صباحي 2 2019-2020 10% 350,000 

 الزهره حسن الالميعلي جمال عبد  صباحي 2 2019-2020 10% 350,000 

 علي جمال عبد الكريم كزار الزبيدي صباحي 2 2019-2020 10% 350,000 

 علي خضير علي كيطان الزبيدي صباحي 2 2019-2020 10% 350,000 

 علي ماجد حامد طه الدليمي صباحي 2 2019-2020 10% 350,000 

 الساعديفاطمه ضياء جمعه جاسم  صباحي 2 2019-2020 10% 350,000 

 محمد احمد هامل زيدان الجواري صباحي 2 2019-2020 20% 700,000 

 مصطفى حيدر عبد الكريم عبد الرزاق الخفاجي صباحي 2 2019-2020 10% 350,000 

 مصطفى علي حسين محمد الالمي صباحي 2 2019-2020 50% 1,750,000 

 السعديهاشم قاسم جاسم حسين  صباحي 2 2019-2020 50% 1,750,000 

 هدى جابر نعمه فرج صباحي 2 2019-2020 10% 350,000 

 زهير فاضل صفي محمدعلي العقابي مسائي 2 2019-2020 10% 350,000 
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 ياسر محمد عليوي العتابيعامر  مسائي 2 2019-2020 20% 700,000 

 مسلم شافي علوان هادي الخماسي مسائي 2 2019-2020 10% 350,000 

 امير نبيل لطيف حسن طبيه صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 حسنين حيدر خليل عبد العزيز الحكيم صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 حسين الشعربافحسين نمير احمد  صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 حيدر علي رشيد مهدي السلطاني صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 رضا علي مجيد حميد كرماشه صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 رقيه عبد الرضا عباس محمد البقال صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 سلوان فيصل محمد خلف الحيدري صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 عبد الرحمن ماجد حامد زيدان الجبوري صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 عبد الله ادهم اكرم محمد علي المدفعي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 عثمان محمد عبد الجبار ابراهيم الطائي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 عبد العزيز الشيخعمر نبيل عبد الوهاب  صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 فيصل جواد كاظم رشيد الكدمي صباحي 3 2019-2020 10% 350,000 

 كرار علي حامد عبيد حمزةعبد الله صباحي 3 2019-2020 30% 1,050,000 

 محمود شاكر محمود مجيد عميري صباحي 3 2019-2020 20% 700,000 

 االسديمصطفى كريم نجم خلف  صباحي 3 2019-2020 20% 700,000 

 احمد فيصل احمد محمد العباسي مسائي 3 2019-2020 50% 1,750,000 

 انوار عدنان جاسم محمد الجيزاني مسائي 3 2019-2020 50% 1,750,000 

 حيدر رشيد فاضل محمود الطائي مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 

 ستار جبار فداوي عواد الدبي مسائي 3 2019-2020 20% 700,000 

 سيف مهند فالح ارحيم ال جحيش مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 

 عالء عبد حمد ارديني مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 

 فائق صبر لطيف مليكط الدراجي مسائي 3 2019-2020 10% 350,000 
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 شهاب احمد شاكر عبد الرضا الزويني صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 شهد جميل احمد حمزه السامرائي صباحي 4 2019-2020 50% 1,750,000 

 عبد الله احمد محمد سعيد الخفاجي صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 محمد العجيلي عبد الله كامل كاظم صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 قيصر نصير كاظم جعفر صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 محمد رشيد سبع ليث صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 ليث وليد خلدون رشيد العبيدي صباحي 4 2019-2020 7% 250,000 

 مرتضى حسن علي صفر الفيلي صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 مريم محمد ابراهيم جليل صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 مصطفى يونس ماجد محسن الربيعي صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 منتظر عقيل علي فليح الخرساني صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 مينا احمد دالل رمضان صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 سليمان كنجوهنادين ظافر نوح  صباحي 4 2019-2020 10% 350,000 

 هند رعد فريد محمد العزاوي صباحي 4 2019-2020 25% 875,000 

 احمد خير الله نعمان حميد الحياني مسائي 4 2019-2020 30% 1,050,000 

 براء لفته عبد الرضا علي الكناني مسائي 4 2019-2020 10% 350,000 

 علوان الطائيرائد عبد الغني مطلك  مسائي 4 2019-2020 10% 350,000 

 زيدون خضر باري فريح السراي مسائي 4 2019-2020 10% 350,000 

 سندس مصطفى خزعل مصطفى التميمي مسائي 4 2019-2020 20% 700,000 

 عمر شهاب احمد محمود الخشالي مسائي 4 2019-2020 10% 345,000 

 محمد تقي صالح رحمه ثابت الساعدي مسائي 4 2019-2020 10% 350,000 

 محمد عبد الحسين جيجان ظفير الظفيري مسائي 4 2019-2020 10% 350,000 

 مصطفى حسين صباح حسن الكرخي مسائي 4 2019-2020 10% 350,000 

 ) 139 ( عدد الطالب 
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 القسم مبلغ التخفيض

 ادارة االعمال 79,750,000

 االعالم 20,430,000

 وعلوم الرياضةالتربية البدنية  64,000,000

 التمريض 43,000,000

 الصيدلة 1,776,480,000

 القانون 111,275,000

 اللغة االنكليزية 25,770,000

 المحاسبة 53,125,000

 الهندسة المدنية 34,685,000

 الهندسة المعمارية 29,850,000

 المختبرات الطبية تقنيات 203,200,000

 طب االسنان 2,192,097,950

 هندسة البناء وادارة المشاريع 10,400,000

 هندسة تقنيات االجهزة الطبية 142,875,000

 تقنيات البناء واالنشاءات هندسة 44,550,000

 تقنيات التبريد والتكييف هندسة 44,950,000

 هندسة تقنيات الحاسوب 86,345,000

 مجموع التخفيضات 4,962,782,950
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