
الجنساسم الطالبالفرع/ القسمت
نوع الدراسة  

ي/صباحي
 
مسائ

الدور

االولصباحيركرأدًذ عثذ انعانً يذسٍاالرشاد انسٍادً/انسٍادة 1

االولصباحيركرسٍف عثذ انرزاق جعفراالرشاد انسٍادً/انسٍادة 2

االولصباحياَثىشروق يهذي سهًاٌاالرشاد انسٍادً/انسٍادة 3

االولصباحياَثىزٌُة عثذ انكاظى جثاراالرشاد انسٍادً/انسٍادة 4

االولصباحياَثى            سذٌر يؤٌذ عثذ انجهٍم           االرشاد انسٍادً/انسٍادة 5

االولصباحيركركرار كاظى كاطعاالرشاد انسٍادً/انسٍادة 6

االولصباحياَثىسجى عثذ انًطهة َاهًاالرشاد انسٍادً/انسٍادة 7

االولصباحيركركرار دسٍ سىادياالرشاد انسٍادً/انسٍادة 8

االولصباحياَثىآٌات عثذ انذسٍٍ جثاراالرشاد انسٍادً/انسٍادة 9

االولصباحيركر كرار َجى عثذ هللااالرشاد انسٍادً/انسٍادة 10

انثاًَصباحيذكردمحم هادي موسىاالرشاد انسٍادً/انسٍادة 11

االولصباحياَثىزهراء عثذ انسًٍع عثذ انسكًاالرشاد انسٍادً/انسٍادة 12

االولصباحيركرأيٍر عثذ انجىاد كاظىاالرشاد انسٍادً/انسٍادة 13

االولصباحيركرعهً صالح دسٍٍاالرشاد انسٍادً/انسٍادة 14

االولصباحيركرتساو عهً دسٍاالرشاد انسٍادً/انسٍادة 15

االولصباحيركريسهى عهً دسٍٍاالرشاد انسٍادً/انسٍادة 16

االولصباحيركرادًذ عثذ انكاظى يذسٍاالرشاد انسٍادً/انسٍادة 17

االولصباحيركرتاقر دمحم كاظى يذًىد االرشاد انسٍادً/انسٍادة 18

االولصباحيركرتشار فؤاد رزاق االرشاد انسٍادً/انسٍادة 19

انثاًَصباحيركرايٍر سعذ دمحم صادقاالرشاد انسٍادً/انسٍادة 20

االولصباحيركردسٍٍ يانك دًٍذ االرشاد انسٍادً/انسٍادة 21

االولصباحيركردمحم جًٍم جاسىاالرشاد انسٍادً/انسٍادة 22

الثانًصباحيذكرعقٌل حبٌب جمٌلاالرشاد انسٍادً/انسٍادة 23

االولصباحيركركرار عثاش عثادياالرشاد انسٍادً/انسٍادة 24

االولصباحيركردسٍٍ كرٌى عثذ انذسٍٍاالرشاد انسٍادً/انسٍادة 25

انثاًَصباحيذكرحسام ناجح عذاباالرشاد انسٍادً/انسٍادة 26

انثاًَصباحيركرياهر عثاش دمحم عهًاالرشاد انسٍادً/انسٍادة 27

االولصباحيركردمحم عثذ انرضا عثاش االرشاد انسٍادً/انسٍادة 28

الثانًصباحيذكرحٌدر رحٌم مرٌحاالرشاد انسٍادً/انسٍادة 29

االولصباحياَثىأَىار عثذ انكاظى صانخإدارة فنادق/سياحة 1

االولصباحيركردسٍٍ عهً عٍىيإدارة فنادق/سياحة 2

االولصباحيركردمحم رزاق يسهرإدارة فنادق/سياحة 3

االولصباحيركريرتضى عهً دمحم دسٍٍإدارة فنادق/سياحة 4

انثاًَصباحيركردمحم صادة شهٍذإدارة فنادق/سياحة 5

االولصباحيركريصطفى عهً شاكرإدارة فنادق/سياحة 6

االولصباحيركرفضم كاظى صانخإدارة فنادق/سياحة 7

االولصباحيركريهذي دمحم صانخإدارة فنادق/سياحة 8

االولصباحيركردمحم يجٍذ َاجً يجٍذإدارة فنادق/سياحة 9

االولصباحيركرفاضم عثاش جهىبإدارة فنادق/سياحة 10

االولصباحيركريختار كرٌى دًسِإدارة فنادق/سياحة 11

االولصباحيركريصطفى ياجذ غضثاٌإدارة فنادق/سياحة 12

االولصباحيركركاظى عًاد دسٍٍإدارة فنادق/سياحة 13

االولصباحيركردمحم غاَى يذنىلإدارة فنادق/سياحة 14

االولصباحيركرعهً عثذ انهادي دمحم رضاإدارة فنادق/سياحة 15

انثاًَصباحيركرعهً دٍذر جاتر خضٍرإدارة فنادق/سياحة 16

االولصباحيركردمحم عثاش رشٍذإدارة فنادق/سياحة 17

االولصباحيركريصطفى دمحم عثذ انسادِإدارة فنادق/سياحة 18

االولصباحيركردمحم عهً أدًذ يىسىإدارة فنادق/سياحة 19

االولصباحيركرعهً صانخ عثذ جثرإدارة فنادق/سياحة 20



االولصباحيركردمحم غرٌة عثذ انرضاإدارة فنادق/سياحة 21

االولصباحيركردمحم عثذ انعسٌس طانةإدارة فنادق/سياحة 22

االولصباحيركردمحم عثذ انذسٍ جٍجاٌإدارة فنادق/سياحة 23

انثاًَصباحيركرايٍر عسٌس يذًىدإدارة فنادق/سياحة 24

انثاًَصباحيركرعثذ هللا عثاش عثذ هاديإدارة فنادق/سياحة 25

انثاًَصباحيذكرعادل جواد فاضلإدارة فنادق/سياحة 26

االولصباحيركردسٍ سًٍر هاشىإدارة فنادق/سياحة 27

الثانًصباحيذكرعباس ٌاسر شرٌفإدارة فنادق/سياحة 28

انثاًَصباحيذكرحٌدر جواد كاظمإدارة فنادق/سياحة 29

االولصباحيركردمحم عثذ انكرٌى عهىاٌإدارة فنادق/سياحة 30

الثانًصباحيذكرحٌدر رعد حسنإدارة فنادق/سياحة 31

االولصباحيركرعثاش َجى عثذ هللاإدارة فنادق/سياحة 32

االولصباحيركريصطفى جاسى يهذيإدارة فنادق/سياحة 33

انثاًَصباحيذكرمصطفى دمحم جوادإدارة فنادق/سياحة 34

االولصباحيركرعهً غًُ عثذ َاهًإدارة فنادق/سياحة 35

االولصباحيركريصطفى عثاش يسعمإدارة فنادق/سياحة 36

الثانًصباحيذكراحمد سالم اسماعٌلإدارة فنادق/سياحة 37

الثانًصباحيذكرامٌر احمد عبد السادةإدارة فنادق/سياحة 38

الثانًصباحيذكراحمد فرحان كرٌديإدارة فنادق/سياحة 39

الثانًصباحيذكرسبطٌن وجدي كاظمإدارة فنادق/سياحة 40

الثانًصباحيذكررعد اسعد شاكرإدارة فنادق/سياحة 41

الثانًصباحيذكرمصطفى طالب دمحم علًإدارة فنادق/سياحة 42

الثانًصباحيذكرحسٌن دمحم صوٌحإدارة فنادق/سياحة 43

الثانًصباحيذكروسام دمحم عباس محسنإدارة فنادق/سياحة 44

الثانًصباحيذكربشار سمٌر عبد المحسنإدارة فنادق/سياحة 45

الثانًصباحيذكرمصطفى علً نعمةإدارة فنادق/سياحة 46

الثانًصباحيذكرمصطفى حامد لطٌفإدارة فنادق/سياحة 47


