
الجنساسم الطالبالفرع/ القسمت
نوع الدراسة  

ي/صباحي
 
مسائ

الدور

األولصباحيانثىهٌام مهدي هاشم عبودارشاد سياحي /سياحة1

األولصباحيانثىزٌنب حٌدر طاهر حسنارشاد سياحي /سياحة2

األولصباحيذكرٌعقوب حمد حمادي عبود ارشاد سياحي /سياحة3

األولصباحيذكراكرم احمد عواد رسن ارشاد سياحي /سياحة4

األولصباحيذكرحسٌن دوخً حافظ ضوٌدارشاد سياحي /سياحة5

األولصباحيذكرلٌث عادل نعمه علٌويارشاد سياحي /سياحة6

األولصباحيانثىزٌنب سمٌر عبد الهادي عبد الكرٌمارشاد سياحي /سياحة7

األولصباحيذكررقٌب موسى عبد علٌوي ارشاد سياحي /سياحة8

األولصباحيذكرامٌر ثامر حمٌد رحالارشاد سياحي /سياحة9

األولصباحيانثىشٌماء عاٌد جبار موسىارشاد سياحي /سياحة10

األولصباحيذكرسجاد سعد فاضل جاسمارشاد سياحي /سياحة11

األولصباحيانثىفاطمه ستار جبار جاسمارشاد سياحي /سياحة12

األولصباحيذكرٌوسف حاكم عٌدان جعٌلارشاد سياحي /سياحة13

األولصباحيذكردمحم ٌاسٌن خضٌر عبدارشاد سياحي /سياحة14

األولصباحيانثىاضواءجواد حسن تقًارشاد سياحي /سياحة15

األولصباحيانثىفردوس ابراهٌم داود سلمانارشاد سياحي /سياحة16

األولصباحيذكرامٌر توفٌق محسن جمعهارشاد سياحي /سياحة17

الثانًصباحيأنثىزينب كامل سويفارشاد سياحي /سياحة18

مال ميثم علي عباسارشاد سياحي /سياحة19
ّ
الثانًصباحيأنثىا

ن ارشاد سياحي /سياحة20 الثانًصباحيأنثىسكينة عباس محي ياسي 

ن عباس دبدوبارشاد سياحي /سياحة21 الثانًصباحيذكرعلي حسي 

الثانًصباحيذكرخالد رشيد مطارد مشعل ارشاد سياحي /سياحة22

الثانًصباحيذكرأمي  علي حسن جفاتارشاد سياحي /سياحة23

الثانًصباحيذكريوسف دمحم حسن مزهرارشاد سياحي /سياحة24

الثانًصباحيذكرمالك عبود رسول جبارارشاد سياحي /سياحة25

ن عبد صبيح تفالارشاد سياحي /سياحة26 الثانًصباحيذكرحسي 

الثانًصباحيذكرنظام دمحم كاظم عيدانارشاد سياحي /سياحة27

ن كريم دمحم حسنارشاد سياحي /سياحة28 الثانًصباحيذكرحسي 

الثانًصباحيذكركريم  عبود لفته شمالارشاد سياحي /سياحة29

نارشاد سياحي /سياحة30 الثانًصباحيأنثىرسل صالح نارص حسي 

الثانًصباحيذكردمحم عباس دمحم قاسم ارشاد سياحي /سياحة31

الثانًصباحيذكرعلي مؤيد خليل عبد الرضا ارشاد سياحي /سياحة32

الثانًصباحيذكرهاشم ابراهيم كريم  كشيشارشاد سياحي /سياحة33

الثانًصباحيانثىفاطمة جبي  كريم عطيهارشاد سياحي /سياحة34

الثانًصباحيانثىارساء عالء حسون عباسارشاد سياحي /سياحة35

الثانًصباحيذكرحبيب كاظم كريم دمحم عبدارشاد سياحي /سياحة36

الثانًصباحيذكرحامد عظيم نجم نارصارشاد سياحي /سياحة37

الثانًصباحيانثىايمان هالل كاظم علوان ارشاد سياحي /سياحة38

ن حوير عاشورارشاد سياحي /سياحة39 الثانًصباحيذكرايوب حسي 

األولصباحيانثىبنٌن حٌدر محسن رضاإدارة فنادق/سياحة 1

األولصباحيانثىرفاه احمد سرحان نعمهإدارة فنادق/سياحة 2

األولصباحيانثىرٌهام عبد الرضا عبد علً حسٌنإدارة فنادق/سياحة 3

األولصباحيانثىطٌبه فاضل كزار صغٌرإدارة فنادق/سياحة 4

األولصباحيانثىغٌداء قٌصر دمحم كرٌم إدارة فنادق/سياحة 5

األولصباحيذكروسام ماجد وناس وحٌد إدارة فنادق/سياحة 6

األولصباحيذكرامجد علً حسٌن عٌدانإدارة فنادق/سياحة 7

األولصباحيذكرعلً جواد لفته عزٌزإدارة فنادق/سياحة 8

األولصباحيانثىامال جودة عباس جودة إدارة فنادق/سياحة 9

األولصباحيذكرعباس علً كاظم جاسمإدارة فنادق/سياحة 10



األولصباحيذكرمصعب علً عبٌد سلمانإدارة فنادق/سياحة 11

األولصباحيذكرموسى صاحب جابر علوانإدارة فنادق/سياحة 12

األولصباحيذكركرار جبار جمٌل هاديإدارة فنادق/سياحة 13

األولصباحيذكرحسٌن علً عباس خلفإدارة فنادق/سياحة 14

األولصباحيذكردمحم فاضل عباس حمودإدارة فنادق/سياحة 15

األولصباحيذكرحسن كامل راجً مهديإدارة فنادق/سياحة 16

األولصباحيذكرٌاسر قاسم فرحان سوٌدإدارة فنادق/سياحة 17

األولصباحيذكرعلً حسٌن علوان حسنإدارة فنادق/سياحة 18

األولصباحيذكرحبٌب نعمه عبد الحر مدبإدارة فنادق/سياحة 19

األولصباحيذكرحٌدر جاسم دمحم خلٌفإدارة فنادق/سياحة 20

األولصباحيذكرامٌر عباس علً طاهرإدارة فنادق/سياحة 21

األولصباحيذكراحمد ستار علٌوي عطٌهإدارة فنادق/سياحة 22

األولصباحيذكرمنتظر سعد حمٌد واديإدارة فنادق/سياحة 23

األولصباحيانثىسحر عدنان نعٌم صبرإدارة فنادق/سياحة 24

األولصباحيذكراحمد خالد حمزه علوان إدارة فنادق/سياحة 25

الثانًصباحيذكركاظم عامر شاكر عبد   إدارة فنادق/سياحة 26

ن حاجم عبيد جابر   إدارة فنادق/سياحة 27 الثانًصباحيذكرحسي 

ن حامد عبد مراحإدارة فنادق/سياحة 28 الثانًصباحيذكرحسي 

الثانًصباحيذكرمشتاق جاسب نعيثل شمسإدارة فنادق/سياحة 29

ن عباس حسن جيادإدارة فنادق/سياحة 30 الثانًصباحيذكرحسي 

الثانًصباحيذكرصاحب عزيز نارص زبالةإدارة فنادق/سياحة 31

الثانًصباحيذكرأمي  عبد العالي خضي  عبدإدارة فنادق/سياحة 32

الثانًصباحيذكرأمي  ماجد عبد الرزاق سلطانإدارة فنادق/سياحة 33

الثانًصباحيذكرعبد هللا خالد عبيد خضي إدارة فنادق/سياحة 34

الثانًصباحيذكرذوالفقار أحمد سالم موسىإدارة فنادق/سياحة 35

الثانًصباحيذكرمصطفن أحمد دمحم حسنإدارة فنادق/سياحة 36

الثانًصباحيذكرعلي رياض دمحم محلإدارة فنادق/سياحة 37


