
الجنساسم الطالبالفرع/ القسمت
نوع الدراسة  

ي/صباحي
 
مسائ

الدور

االٔلصباحياَثٗضًاء ياجذ ْاشى االرشاد انطٛادٙ/انطٛادت 1

االٔلصباحياَثْٗذٖ دمحم دًسِاالرشاد انطٛادٙ/انطٛادت 2

االٔلصباحياَثَٕٗر عبذااليٛر عبذانكاظىاالرشاد انطٛادٙ/انطٛادت 3

االٔلصباحيركريرتضٗ شاكر فٓذ دنٙاالرشاد انطٛادٙ/انطٛادت 4

االٔلصباحياَثٗدٕراء عذَاٌ شُاٌاالرشاد انطٛادٙ/انطٛادت 5

االٔلصباحياَثٗزْراء ياجذ جابر االرشاد انطٛادٙ/انطٛادت 6

انثاَٙصباحيركريُٓذ فاضم عباش عهٙاالرشاد انطٛادٙ/انطٛادت 7

االٔلصباحياَثٗاالء خهٛم ابراْٛى طراداالرشاد انطٛادٙ/انطٛادت 8

انثاَٙصباحيركرعاير دمحم عهٕاٌ دمحماالرشاد انطٛادٙ/انطٛادت 9

االٔلصباحيركريصطفٗ شاكر فٓذ دنٙاالرشاد انطٛادٙ/انطٛادت 10

االٔلصباحياَثٗدٕراء تٕفٛك اضًاعٛماالرشاد انطٛادٙ/انطٛادت 11

االٔلصباحيركرايٛر ضهًاٌ عهٙاالرشاد انطٛادٙ/انطٛادت 12

انثاَٙصباحياَثٗرٚى جًال ادًذ عباشاالرشاد انطٛادٙ/انطٛادت 13

انثاَٙصباحياَثٗيطهى كاظى جبار كاظى االرشاد انطٛادٙ/انطٛادت 14

االٔلصباحياَثٗيرِٔ فاضم عبذيطهىاالرشاد انطٛادٙ/انطٛادت 15

االٔلصباحيركرصالح كاظى فُطماالرشاد انطٛادٙ/انطٛادت 16

انثاَٙصباحيركرضٛاء ردًٍ دطٍٛ عبٛصاالرشاد انطٛادٙ/انطٛادت 17

انثاَٙصباحياَثٗافراح َاظى جاضى دمحم االرشاد انطٛادٙ/انطٛادت 18

انثاَٙصباحيركرصفاء َسار عبذ عبذانذطٍٛاالرشاد انطٛادٙ/انطٛادت 19

انثاَٙصباحيركرايٛر دمحم عالٔ٘ دطٌٕ االرشاد انطٛادٙ/انطٛادت 20

انثاَٙصباحيركرفراش دٛذر جٕاد جاضى االرشاد انطٛادٙ/انطٛادت 21

انثاَٙصباحيركريرتضٗ دطٍ دطٍٛ َجىاالرشاد انطٛادٙ/انطٛادت 22

انثاَٙصباحيركرعًار عهٙ الزو دًٕد االرشاد انطٛادٙ/انطٛادت 23

انثاَٙصباحيركرايٛر عبذانسْرة عبذانعظٛى غانٙاالرشاد انطٛادٙ/انطٛادت 24

انثاَٙصباحيركرإَر عباش كرٚى عبٛذاالرشاد انطٛادٙ/انطٛادت 25

االٔلصباحيركردمحم ٚاضٍٛ يٕضٗ عبذإدارة فنادق/سياحة 1

االٔلصباحيركرَادر عهٙ رشٛذ دطٍٛإدارة فنادق/سياحة 2

االٔلصباحيركرضُذ عاٚذ جهٕ٘ ضاٚر إدارة فنادق/سياحة 3

االٔلصباحيركركاظى ردٛى كاظى دطٍٛإدارة فنادق/سياحة 4

االٔلصباحيركردٛذر دطٍٛ عبذهللاإدارة فنادق/سياحة 5

االٔلصباحيركردمحم اضًاعٛم كهم َاْٙإدارة فنادق/سياحة 6

االٔلصباحيركرادًذ دمحم عبٛذ عسٔزإدارة فنادق/سياحة 7

االٔلصباحيركرزٍٚ انعابذٍٚ َجاح َعًّإدارة فنادق/سياحة 8

االٔلصباحيركردمحم عالٔ٘ شًخٙإدارة فنادق/سياحة 9

االٔلصباحيركراضايت جٕاد كاظى دبٛبإدارة فنادق/سياحة 10

االٔلصباحيركريرتضٗ ايجذ عبذانًطهبإدارة فنادق/سياحة 11

االٔلصباحيركردطٍٛ كذاح كهم َاْٙإدارة فنادق/سياحة 12

االٔلصباحيركريصطفٗ عادل دطٌٕإدارة فنادق/سياحة 13

انثاَٙصباحياَثٗرٚاو ْاد٘ جهٛم صانخإدارة فنادق/سياحة 14

االٔلصباحيركركرار دمحم رضا ْاَٙإدارة فنادق/سياحة 15

االٔلصباحيركرٔضاو كرٚى عبذانًذطٍإدارة فنادق/سياحة 16

االٔلصباحيركربالر اضًاعٛم خشٍ إدارة فنادق/سياحة 17

االٔلصباحيركرادًذ عبذانبالٙ ادًذإدارة فنادق/سياحة 18

انثاَٙصباحيركرْٛثى ضًٛر عبذانُبٙ إدارة فنادق/سياحة 19

االٔلصباحيركريصطفٗ عًراٌ خضٛرإدارة فنادق/سياحة 20

االٔلصباحيركردٛذر غانب صانخ صادبإدارة فنادق/سياحة 21

االٔلصباحيركريصطفٗ ضعٛذ طّ طاْرإدارة فنادق/سياحة 22



انثاَٙصباحيركرفخرانذٍٚ ضرغاو دطاو إدارة فنادق/سياحة 23

االٔلصباحيركردٛذر َاظى عبذانُبٙ إدارة فنادق/سياحة 24

االٔلصباحيركرعالء فراث طانب كاظىإدارة فنادق/سياحة 25

االٔلصباحيركرازْر اٚاد دمحم عهٙ كرٚىإدارة فنادق/سياحة 26

االٔلصباحيركريصطفٗ دمحم جهٛم دًذإدارة فنادق/سياحة 27

االٔلصباحيركرٔنٛذ جٕدة عبٛذ شُتأ٘إدارة فنادق/سياحة 28

انثاَٙصباحيركرٚاضر عبذانذطٍ دمحم إدارة فنادق/سياحة 29

انثاَٙصباحيركردطٍ رزاق دطٍٛإدارة فنادق/سياحة 30

االٔلصباحيركرصفاء جٕاد رضٕل طانبإدارة فنادق/سياحة 31

االٔلصباحيركرعالء ادًذ عباش عجٛمإدارة فنادق/سياحة 32

االٔلصباحيركرفؤاد َجى كايم كرٚىإدارة فنادق/سياحة 33

انثاَٙصباحيركرعهٙ كرٚى جبر َاصرإدارة فنادق/سياحة 34


