
 
 

 المشمولين بالمنحة  5102 – 5102االقتصاد للعام الدراسي  اسماء طلبة قسم
 المرحلة االولى

 

 المالحظات  بــم الطالــــــــأس ت

  احمد صباح حميد جاسم 0

  أسماء فرحان منصور حسين 5

  أمير صالح عبد الكريم صالح 3

  أوس فاضل عبد هللا مسعود 4

  اياد محمد صبار عرمان 2

  بتول ذياب عبد صبر 2

  بيداء احمد شوكت محمد 7

  حسين حامد كامل حسين 8

  د عباسحميد خالد حمي 9

  حوراء عبد حسن شالل 01

  خليل شهاب خليل ابراهيم 00

  رسل ستار علون حسين 05

  زمن كريم داود عدمان 03

  زهراء اسماعيل كريم اسماعيل 04

  زينب يونس كامل منصور 02

  سجى قاسم مهدي صالح  02

  سرمد نائب غائب بيرام 07

  شهد حسن خليل عبد هللا 08

  اس محيسن سكرانظاهر عب 09

  عبد المهيمن قاسم حسن 51

  عبير ثاير مصحب جلوب  50

  عصماء حميد لطيف حميد 55

  علي رحيم عيدان زيدان 53

  علي قاسم مبارك  54

  عمر جمال جبار فليح 52

  عمر صكبان داخل فهد 52

  عمر قاسم محمد ابراهيم 57

  فرح غانم حميد جواد 58

  كوثر محمد جاسم عبد 59

  لمياء صالح مهدي 31

  مازن ابراهيم داود احمد 30

  ماهر حازم فاضل مصطفى 35

  محمد احمد حميد محمود 33

  محمد حسين كامل ناصر 34

  محمد رحمن خليفة شهاب 32

  محمد زياد طارق محي الدين 32

  محمد غانم خضير عسكر 37

  محمود كاطع فرج معيدي 38



  ميس عبد الرحمن خلف مظلوم 39

  نسرين عبد السالم محمد فرحان 41

  نور جاسم صالح 40

  نور واثق محمود عباس 45

  وطبان معن علم حسن 43

  وفاء ابراهيم خليل اسماعيل 44

  وليد خليل ابراهيم يحيى 42

  ياسر حسن فليح 42
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 المشمولين بالمنحة  5102 – 5102اسماء طلبة قسم االقتصاد للعام الدراسي 

 نية أالمرحلة الثا
 

 
 

 
 ت

 بـــم الطالــــــأس
 المالحظات        

  أثير اسعد علي حسين 0

  احمد بهاء حسين 5

  احمد عالء احمد مجيد 3

  احمد علي عبد الحسين حميد 4

  احمد عيدان ابراهيم شهاب 2

  عبداحمد فيصل خليل  2

  احمد ماجد سلمان عبد الرزاق 7

  احمد مجيد احمد كطو 8

  اشرف عبد الكريم مهدي  9

  اطياف رعد هيالن حسين 01

  افراح طالب عبد هللا عسل 00

  امير اسامة محمد  05

  اياد جعفر درويش حمودي 03

  بان قاسم كريم حسين 04

  بشار عادل علي حسن 02

  محمد بلقيس كهالن خالد 02

  جميلة صباح شاكر احمد 07

  حسام سعيد حبيب سليم 08

      حسن رجا حسين مهدي 09

  حسن عمر عبود عليان 51

  حسن عيسى حسين نصيف  50

  حسين علي محمود احمد 55

  حيدر علي محمد خميس 53

  حيدر يحيى علوان 54

  ديانا تحسين علي عبد هللا 52

  حموديرافد ستار جبار  52

   رافد فالح جاسم 57

  رسول مؤيد عبد الكريم 58

  رعد ناطق محمد هادي 59

  رقية احمد عبد خلف علي 31

  رؤى اسماعيل صادق مهدي 30

  زينب خالد ابراهيم حسن 35



  سارة حسن علي  33

  سرمد جميل عطية علي  34

  سهاد احمد صبري معين 32

  حسينسيف الدين زكريا يحيى  32

  سيف عالء عبد الجبار داود 37

  سيف غازي نصيف جاسم 38

  شاكر حميد وهيب  39

  صفاء كنعان محمود خلف 41

  صفوت سعدون ابراهيم حمود 40

  ضحى حسين حسن خضير 45

  ضياء حامد عبد خلف 43

  عادل احمد محمد احمد 44

  عبد الباسط طه جاسم حمودي 42

  عبد الخالقعبد الخالق نجم  42

  عبد اللطيف نصيف جاسم 47

  عبد هللا محمود عباس خلف 48

  عثمان دواي منديل صالح 49

  عصام جمار زبير غاوي 21

  عالء حسن حسين 20

  عالء هادي رحيم ضعين 25

  علي اسماعيل علوان             23

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 المشمولين بالمنحة  5102 – 5102اسماء طلبة قسم االقتصاد للعام الدراسي 
 انية بالمرحلة الث

 

 
 

 المالحظات أسم الطالب ت

  علي جواد كاظم 0

  علي حسين علي 5

  علي حسين كاظم 3

  علي رضا احمد حسين 4

  علي زنزل صالح 2

  علي يوسف عبد حسين 2

  عمر كاظم جميل 7

  غزوان عبد العزيز عارف 8

  غصون عيسى وهيب شهاب 9

  فراس احمد عواد 01

              فالح حسن عباس 00

  قاسم محمد حسب محمد 05

  ماجد جاسم حسين 03

  محمد اسماعيل خليل 04

  محمد رشيد حميد 02

  محمد سعيد مجيد كطيكط 02

  محمد عامر علي احمد 07

  محمد عامر مظهر صالح 08

  محمد عدنان رحيم 09

  محمد عماد صالح 51

  مراسي قاسم درويش خسارة  50

  مروان علي حاتم 55

  مروة حسين حميد هندي 53

  مريم كريم خسرو قنبر 54

  مصطفى احمد غريب قدوري 52

  مصطفى سلطان زيدان 52

  مصطفى عباس فاضل 57

  مصطفى عدنان سليمان 58

  مصطفى هاشم محمد حسن 59

  منار حميد طرفة  31

  المنصور باهلل احمد كريم 30

  نبا حسين رضا جاسم 35

  نورس ابراهيم كراج 33



  هاجر شهاب احمد مهدي 34

  هادي ابراهيم اسماعيل ابراهيم 32

  هبة حسين علي 32

  هبة علي خلف ابراهيم 37

  هدى فزع عسكر عبد الحميد 38

  هناء حسن علوان سلمان 39

  هيثم يوسف جليل اسماعيل 41

  وحيد عبد هللا سلمان منصور  40

  ورقاء خليل ابراهيم محمد 45

  وقاص اسعد جاسم  43

  وليد حميد يونس 44

  وميض صالح مهدي   42

  ياسر ناجح ناجي 42

  ياسمين عباس عبد حبيب 47

  يوسف قيصر حسن علي 48

  يوسف وليد ياسين عباس 49

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 المشمولين بالمنحة  5102 – 5102اسماء طلبة قسم االقتصاد للعام الدراسي 
 أالثالثة المرحلة 

 
 

 المالحظات أسم الطالب ت

  ابراهيم ثامر نعمان سالم  0

  احمد ابراهيم كاظم جاسم 5

  احمد ثائر عبد عالن  3

  احمد حمزة احمد علي 4

  أحمد رعد عناد كريم 2

  احمد عيدان عبد رديني 2

  محمد نهر باللاحمد  7

  أسماء خميس حسون زغير 8

  امنه سالم سبع كشاش 9

  ايه قاسم عباس فاضل 01

  ايهاب حسين صاهود صحو 00

  باسم محمود عباس جاسم 05

  بركات غانم فرحان علوان 03

  بشرى حميد حمد محمد 04

  بيداء عدنان كامل مصطاف 02

  حسين جاسم محمد فرج 02

  عبد صالححسين علي  07

  حسين كامل ابراهيم دنبوس 08

  حيدر حسين خليل الطيف 09

   خديجة سعيد عزاوي رشيد 51

  دانيا تيمور زامل عبد الغفور 50

  دعاء احمد نعمة جواد 55

  دعاء حسين علي حسين 53

  راضي منصور حلبس سوادي 54

  رغد عامر محسن فليح 52

  ستار محمد مشوط كصب 52

  سجى حسن عباس حسن 57

  سحر محمود كريم جمعة 58

  سرمد محسن جاسم محيميد 59

  سروه عباس خطاب عمر 31

  سعد محمد منصور خضير    30

            سفيان سائق ابراهيم 35

  سمر كريم عيدان عطية 33



  سيف باسم ابراهيم 34

  شهد سامي محمد فاضل 32

  شهد سالم خليل لطيف 32

  شيماء صالح حسن حسين 37

  صباح جليل ابراهيم فليح 38

  صباح غازي فليح  39

  صباح مجيد حمد دواح 41

  صباح ناجي عبد محمود 40

  ضياء طه اسماعيل حميد 45

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 المشمولين بالمنحة  5102 – 5102اسماء طلبة قسم االقتصاد للعام الدراسي 

 بالمرحلة الثالثة 
 

 
 

 

 المالحظات أسم الطالب ت

  علي احمد محمد احمد 0

  علي خالد ابراهيم احمد 5

  علي كاظم عبد محمد 3

  علي مظهر محمد 4

  علياء كريم عدنان عبد 2

  عمار عبد الواحد عزيز 2

  عمر برهان مزهر حسن  7

  عمر جمعة خلف علي 8

  فاتن محمد جاسم عباس 9

  مازن جعفر محمد حسين 01

  محمد ايوب كريم هندي 00

  محمد حسن غضبان خضر 05

  محمد حسن كاظم علي 03

  محمد خالد جاسم سالل 04

  علي محمد زيد خادم 02

  محمد عبد هللا محمود يوسف 02

  محمد فيصل يحيى سعود 07

  كمر قاسم كريممحمد  08

  محمد كنعان عويد علي 09

  محمد مهدي ياس خضير 51

  مصطفى ردام سلطان حسين 50

  مصطفى عدنان علي منصور 55

  مصطفى عواد رحيم جسام 53

  معتز رعد عطيه علي 54

  نبأ عبد الرزاق وهيب احمد 52

  نبراس عدنان مسرهد خميس 52

  نهى سعدون حسن هادي 57

علي احمد طاهر نور 58   

  نور ياسين زبار ناموس 59

  هاشم سرحان حسن شكور 31

  هدير علي سلمان جواد 30



  هشام طالل حبيب سلمان 35

  هند فرات سلمان عبد الوهاب 33

  هيثم حسين هليل خلف 34

  وديان خليل ابراهيم احمد 32

   ورود سالم داود سالم 32

  ورود محمد جاسم محمد 37

  وليد محمد كاظم عبعوب 38

  وئام زياد مصطفى محمد 39

  ياسر سليم  كرجي 41

  يسر زاحم حسن حسين 40

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 المشمولين بالمنحة  5102 – 5102اسماء طلبة قسم االقتصاد للعام الدراسي 
 رابعة أالمرحلة ال

 

 
 

 المالحظات أسم الطالب ت

  ابراهيم خليفه فرحان مبارك 0

  ابراهيم عبد الجبار ابراهيم  5

  احمد اثير اسماعيل جاسم 3

  احمد اياد اموري حسن 4

  احمد سالم منعم علي 2

  أحمد عبود صالح حبيب 2

  احمد قادر رحمان سعيد 7

  احمد مظهر كامل زيدان 8

  أستبرق عالء عبد حسين 9

  آالء نهاد موسى محمود  01

  أمجد محمد ابراهيم كيطان 00

  اميمة عبد الكريم محمد محمود 05

  أنس محمود نجم عبدهللا 03

  أوس فاضل محمود محمد 04

  آيات جمال صالح محمد  02

  محمود كاظمايه علي  02

  براق حسين محي نايف 07

  بسام موسى عيدان مطر 08

  بيداء حامد عبد هللا سلطان 09

  حسن محمد منصور حنش 51

  حسين حبيب حسين علي 50

  حسين علي خليل ابراهيم 55

  حياة خليل وهيب شهاب 53

  داليا موفق جاسم محمد 54

  دعاء جمعه درويش شيرخان 52

  مقداد علي حسيندعاء  52

  راسم والس جاسم محمد 57

  رائد مجيد ذياب علي 58

  ُرسل ابراهيم خليل عبد 59

  رسل عمر مجبل رحيم 31

  رضوان محمود فليح حسن 30

  رعد داوود سلمان يعقوب 35

  رنين ردام ابراهيم عبد 33



  رهام سعد يوسف مسعود  34

  رؤى حسين سعيد حسن 32

  عزيز اسعد نداوي ريام 32

  زهراء جاسم محمد موسى 37

  زيد عبد االله حسن علي 38

  زينب عزيز مالح قادر 39

  سجى عبد الجبار حميد ابراهيم 41

  سجى عبد الخالق حسن 40

  سرمد حلمي رزوقي وهيب 45

  سعدون كريم عبد علي 43

  سفيان ثائر ودود علي 44

  سفيان محمود حمد رحيم 42

  سالم صالح حسين مطلك 42

  سمر ادهام هالل سلطان 47

  سمر نعمان نوروز درويش 48

  سهير تركان قادر صالح 49

  سيف علي يحيى حسن 21

  شذى محمد رضا عبود 20

  شهاب احمد عبد خضير 25

  شهد صكبان ابراهيم وشل 23

  صابرين عباس اسماعيل 24

  صابرين علي مصطاف محمد 22

  صالح حميد عبد عبد هللا 22

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 المشمولين بالمنحة  5102 – 5102اسماء طلبة قسم االقتصاد للعام الدراسي 
 رابعة بالمرحلة ال

 

 
 

 المالحظات م الطالبـــأس ت

  ضحى هادي حسن هادي 0

  طلب يونس طلب منهل 5

  طه ابراهيم طه حسين 3

  عباس طالب خليفة هداوي 4

  عبد الرحمن محمد صالح علو 2

  عثمان هادي صالح مرداس 2

  احمدعذراء أحمد شهاب  7

  علي حسن هادي محمد 8

  علي خلف حسن عواد  9

  علي سعد طاهر حسين 01

  علي سعد موفق سمير 00

  علي سعدي سلمان راضي 05

  علي صبار شمال ردام 03

  علي طالب جسام محمد 04

  علي عبد المهدي حسن مهدي 02

  علي محمد جدوع حسين 02

  اسماعيل يحيىعلي محمود  07

  علي مشرف عزيز حسين 08

  عمر حبيب شالل خلف 09

  كريم عمر علي عبد الحسين 51

   غفران هادي صالح حسن 50

   غيث خصرو يحيى حماده 55

   فاطمة حسين حميد هندي 53

   فاطمة صباح مهدي  54

   فاطمه جبار جاسم محمد 52

   قيصر حميد فيصل محمد 52

احمد علي حسينلؤي  57   

   ماهر فاضل هجول ابراهيم 58

  مثنى سالم يحيى حسن 59

   محسن كاظم جاسم مريوش 31



   محمد االمين محمد فاضل  30

   محمد ثاير ابراهيم جواد 35

   محمد صبري جاسم محمد 33

   محمد ضياء حسين مجيد 34

   محمد عبد الرزاق عبد الوهاب  32

   حميد عبدمحمد مجيد  32

  محمد هشام خزعل حمزه 37

  محمد يحيى جواد حبيب 38

   مروه محمد مهدي صالح 39

  مصطفى خليل محمد حسن 41

  مصطفى رياض حاتم كاظم 40

   مصطفى سعدي صالح عباس 45

  مصطفى فؤاد شهاب احمد 43

   مضر محمد عبد هللا احمد  44

   مهند جواد كاظم محمود 42

جمعة حاتم عبد هللا موزر 42    

   مؤيد صيهود جاسم نصيف 47

  نداء رحمان دعدوش بنيان 48

   نسرين مثنى اكرم محمد 49

  نور ظافر هادي ويس 21

  نور غانم جمعة حسن 20

  هاجر قيس محمد خلف 25

  هدى عدنان عبد علي 23

   هديل محمد منصور حسن 24

  هناء محمد مجيد احمد 22

   وائل فاروق سلمان عبد  22

  والء أحمد خلف سليم 27

   وميض عماد محمود شكري 28

   ياسر غانم يحيى حسن 29

حسن يوسف حاتم لطيف 21     

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


