
 جدول باسماء الطلبت العراقيين

 

 اسم الطالب ث اسم الطالب ث اسم الطالب ث اسم الطالب ث

 رائذ غفاء حسٍٍ 231 يحًذ ْاضى حسٌٕ 76 طلبت النفقت الخاصت طلبت السمالت الدراسيت

 يُٓذ خًٍم غًُ 233 عهً غاحة ٌْٕذي 77 اندًٍهً نًى احًذ عذاي 33 ياسثً ْاضى  ظاْر َادر 2

انخفاخً عثذانحسٍٍ عهً  33 كردي عهٍّ ضاًَ حسٍ 1

 حسٍٍ

78 

 طّ ٌاسٍٍ سعٍذ

233 
 حساو خانذ عهً

 اًٌٍ احًذ حًٍذ 234 تطٍر يذ هللا يحًذ 89 انُدفً حًسج حسًَٕ غادق 34 انهثأي آٌاب عثاش َٔاش 3

 يحًذ غانة احًذ 235 أش عذَاٌ دأد 82 اندهثً سعذ ادْى حٍأي 35 اندثٕري يحًذ ضاري ٌٕسف 3

 رعذ رزاق خثار 236 ايًٍح خًٍم طارش 81 انمثطاٌ يػطفى احًذ ْاضى 36 انطًاع رغذ خٕاد احًذ 4

 عهً حًٍذ سٍذ حسٍٍ 237 اسايح سعذ عثذانرحًٍ 83 كُاظ يحًذ عثذ كُاظ 37 الدراسيتطلبت البعثت 

انُعًًٍ عهً عثذانْٕاب  5

 عثذانرزاق

38 

 انسعذي َٕار َاظى رضٍذ

83 

 رسٕل حٌُٕ عٍال

238 
 عهً فرلذ غانح

 ٌاسر طالل عهً 239 ًْاو كهًٍ يدٍذ 84 اليً عثاش كرٌى الزو 49 اندُاتً عهً عسٌس عثاش 6

 َاظگيحًذ عثذ  232 عمٍم يحًذ عهً حسٍٍ 85 انسعذي تٍذاء خٕاد كاظى 42 لثاط عًار عهً سٓراب 7

 َاظگاحًذ عثذ  231 غفاء عثذانٓادي خضٍر 86 كُاظ احًذ عثذ كُاظ 41 انسعذي طّ حسٍ عثٕد 8

 يػطفى احًذ ْاضى 233 زٌذٌٔ عالء دضر 87 انخالاًَ تٍٓح اتراٍْى يحًذ 43 انركاتً عثاش عثذانكاظى خهٍف 29

 يحًذ غازي اتراٍْى 233 احًذ َٕري يسهى 88 اندُاتً يحًذ غانة احًذ 43 عثٍذ زٍْر حًذ عثٍذ 22

 ضكار عهً رضٍذ 234 عهً عادل حسٍ 299 انًٕزاًَ رعذ رزاق خثار 44 انًسعٕدي يحًذ يٓذي يحسٍ 21

 زٌار خانذ يحًذ 235 غٍث كهًٍ يدٍذ 292 انطُاٌ عهً فرلذ غانح 45 انعثاسً ْطاو عذَاٌ عثذااليٍر 23

 ٔدٌاٌ عذَاٌ ساخت 236 يحًذ سالو عثذانحسٍٍ 291 األيٍر ضٍاء كاظى عهً 46 انخسرخً يانك َعًح حٕاش 23

 نثٍة يحًذ حسٍ يٓذي 237 خعفر عهً غادق 293 اندثٕري يٍعاد يحًذ خهف 47 انذنًًٍ يكً خهف حسٍٍ 24

 48 عثذهللا عًر عثذانْٕاب يحًذ 25

 انعسأي سالو يٓذي يٕسى

يػطفى عثاش يحًذ  293

 حسٍٍ

 
 

ال زكً انًٕسٕي سارِ لػً  59 انخانذي خاسى يحًذ خهٍم 26

 كايم

294 

 عثذهللا عهً خهٕب

 
 

ال زكً انًٕسٕي سثا لػً  52 انذنًًٍ حازو فانح حسٍ 27

 كايم

295 

 خعفر عهً خهٕب

 
 

 51 انسَكُأي خاسى يحًذ يُػٕر 28

 ياْر حازو حًٕديانعثٍذي 

رَذ َػٍر عثذانٕاحذ  296

 عسٌس

 

 

 53 خهٍم نثراٍْى عثاش 19

 ال غرٌة زٌذ عثذانعثاش عثذ

رَا َػٍر عثذ انٕاحذ  297

 عسٌس

 

 

انثٕ يحًذ يحًذ غازي  53 خاسى حافع يحًذ 12

 اتراٍْى

298 

 يحًذ حًٍذ عثذهللا

 

 

انذْص احساٌ عثذانْٕاب  54 نٍث تٕفٍك عثذ عهً 11

 عهً

229 

 عًر عًاد سعٍذ احًذ

 

 

يحًذ يحًذ عثذ انْٕاب  55 ًْاو عثذانػاحة َدى 13

 يحًذ

222 

 عهٍاء يحًذ حسٍ يٓذي

 

 

   خٕاد نطٍف خاتر 221 انًٍاحً غفاء احًذ خاسى 56 أش خهٍم رٍْف 13

   احًذ خهٍم احًذ 223 يٓذي سالو حسٍ يٓذي 57 ٌاسًٍٍ عثذانغُة عثذانكرٌى 14

   ضٍرٌٍ خهٍم احًذ 223 اندًٍهً رخّ رٌاب خاسى 58 عالء حسٍ عهً 15

   احًذ عثذ انرضا 224 سٍذ عهً حًٍذ سٍذ 69 طلبت االجازة الدراسيت

   َٕرِ نٕاء عثذ انكرٌى 225 انسٌرج احًذ طانة عهً 62 انخالاًَ ياْر غادق حسٍ 16

   تٍذاء ياخذ عثاش 226 انُعًًٍ عًر عالء انذٌٍ ْاضى 61 انخالاًَ يُٓذ عثذانسْرج خثار 17

 63 انعاًَ حساو َاظى عثذانرحٍى 18

 اندُاتً احًذ طّ اتراٍْى

اسرار يحًذ ضاري  227

 ٌٕسف

 

 

   عًر سعذ ضثٍة 228 انُدار عالء َاخً غانح 63 انحًذاًَ فراش ْاضى لًر 39

   يحًذ احًذ عثًاٌ 219 انتَٕدً ْٕنٍا عًاد سعٍذ 64 انعاًَ يُى َٕري اسًاعٍم 32

   عثاش كرٌى الزو 212 انسٌرج طانة عهً عٍسى 65 انذنًًٍ عًر حًٍذ اتراٍْى 31

   سراج فائس يحًذ سهٍى 211 غذٌك غثري عهً 66 انًعًٕري احًذ حكًت يحًذ 33

   سٍف يؤٌذ حسٍ 213 ثائر عثذااليٍر حسٍٍ 67 انساعذي احًذ حايذ خٕحى 33

   ٌاسٍٍ طّ يرِٔ 213 خانذ حًٍذ كًثص 68 ايدذ خًعح فرحاٌ 34

   يػطفى َسار ادٌة 214 ْٔاب رزاق عدالٌ 79 ضٍاء ريضاٌ عهٕاٌ 35

 72 عػاو خانذ خهف 36

 عهً عاير يحًذ

حٍذر سعٍذ ْاضى  215

 انسًُذري

 
 

   يػطفى احًذ عثًاٌ 216 َٕرا ٔائم رضٍذ 71 سعاد غثار يخهف 37

   انكرٌىَٕر ضٍاء عثذ  217 عثاش خاسى حسٍٍ 73 زٌُح زٍْر حسٍٍ 38

   غفراٌ عهً حًذ غانح 218 ياخذ فٍػم خاسى 73 زٌذ ٌٕسف سثٓاٌ 39

   حسٍ عهً حسٍ 239 عاير عثٍذ عٍادج 74 عًاد خاسى يحًذ 32

   انُعًاٌ احساٌ َعًاٌ 232 يخهع اسًاعٍم كاظى 75 االء حسٍٍ عهً خٕاد 31

 


