
الدورالتمدٌراسم الخرٌجت

االولامتيازنٌفٌن عامر ٌوسف عبد هللا1

االولجيد جداابراهٌم مجٌد حمٌد ابراهٌم2

االولجيد جداوسام عالء حسٌن ابراهٌم العزاوي3

االولجيد جداعلً رحٌم صدام كاطع4

االولجيد جداوسام زاهد سلٌم عبد علً الجبوري5

االولجيد جداسرى دمحم علً اسماعٌل6

االولجيد جدادمحم مجٌد احمد حسن7

االولجيد جداعمر فوزي هالل كمر8

االولجيد جدابدر شمسً دمحم منٌر عبد هللا9

االولجيد جداساره حسٌن علً صبار10

االولجيد جداٌمام رٌاض علً ظاهر السعدي11

االولجيددانٌه ثامر خلف حمزه12

االولجيددمحم نجم عبٌد جاسم العزاوي13

االولجيداٌات دمحم هندي جاسم14

االولجيداحمد سعد شهاب احمد15

االولجيدلٌث احمد جدوع دمحم الدلٌم16ً

االولجيدفاطمه سامر عبد الرضا هلٌل الهالل17ً

االولجيدابراهٌم خلٌل ابراهٌم كرٌم18

االولجيددمحم فؤاد عبد اللطٌف عبد الكرٌم19

االولجيدعال حٌدر عبد الحسٌن محسن20

االولجيدرنده اسماعٌل حمٌد فٌاض21

االولجيدطه جاسم دمحم خضر22

االولجيدشهد عبد االله دمحم صالح الخلف23

االولجيدهفال رزكار جمال حسٌن24

االولجيدسجى سعدي عبد هللا شنو25

االولجيدابراهٌم ستار علً عبود26

االولجيدهدى ضٌاء عبٌد حسٌن الكرطان27ً

االولجيداستبرق حسن عبد الرضا سلطان28

االولجيدطٌف طالل طارق دمحم الجبوري29

االولجيدضٌاء فالح عبد الهادي ناعور30

 

ادارة االعمال: كلٌة دجلة الجامعة                                                                المسم: الكلٌة

بكالورٌوس: الصباحٌة                                                                        الشهادة: الدراسة

الدورة الثالثة عشر:                                                            دورة التخرج2020-2019: سنة التخرج

2020 / 12 / 1 فً 489/ ت : الدور االول:                                    رلم االمر الجامعً

2020 / 12 / 2 فً 499/ ت :                                                            الدور الثانً



 

ادارة االعمال: كلٌة دجلة الجامعة                                                                المسم: الكلٌة

بكالورٌوس: الصباحٌة                                                                        الشهادة: الدراسة

الدورة الثالثة عشر:                                                            دورة التخرج2020-2019: سنة التخرج

2020 / 12 / 1 فً 489/ ت : الدور االول:                                    رلم االمر الجامعً

2020 / 12 / 2 فً 499/ ت :                                                            الدور الثانً

االولجيدنهى فالح علً عبٌد31

االولجيدلٌث سرمد عبد الوهاب عباس البصري32

االولجيدلٌث دمحم علوان حسٌن33

االولجيدالحكم شاكر محمود حسون34

االولجيدساره وسام نزار محمود النساج35

االولجيددمحم علً عالء حسٌن ٌاس الدواح36

االولجيدحوراء علً جواد دمحم عل37ً

االولجيدباسم طالب عبد هللا عباس المراغول38ً

االولجيدساره حسٌن محمود عٌدان الجناب39ً

االولجيدعلً مهدي هاشم خلف البو عل40ً

االولجيداحمد صالح درع حسٌن41

االولجيدجواد امٌن جاسم هلٌوي ال عباس42

االولجيدٌاسٌن خضٌر ابراهٌم زٌدان الجبوري43

االولجيداٌمان حسٌن خمٌس سلمان44

االولجيدٌاسٌن عبد الكرٌم عبد هللا حمود الطحان45

االولجيدعز الدٌن كرٌم شمران هزاع46

االولجيدهشام رائد محمود حسن47

االولجيددمحم كاظم مزٌد طاهر البهادل48ً

االولجيدنرجس دمحم داخل عوده البو زٌد49

االولجيدفٌصل سالم احمد علً الجبوري50

االولجيددمحم محمود دمحم عبد اللطٌف51

االولجيداٌه عصام عدنان حسٌن الدلٌم52ً

االولجيددمحم عبد الوهاب عبد الرزاق طه المجمع53ً

االولجيدعمر ثامر خماس زٌدان54

االولجيدعبد هللا محمود عبد هللا مطلن55

االولجيدعلً غالب جلٌل حمٌد56

االولجيدمصطفى سالم خفٌف سلمان57

االولجيداٌمن عبد الكرٌم سلمان حمود58

االولجيددمحم خضٌر رجه عباس العٌساوي59

االولجيدمصطفى جاسم دمحم جبر60
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االولجيدرفل جاسم عبد مخلف61

االولجيددعاء هادي جاسم صكر62

االولجيدسحر حسٌن راشد حمزه المعموري63

االولجيدجنان سالم عنٌد محٌل64

االولجيدبالل ابراهٌم ٌاسٌن كاظم65

االولجيدنصر مالن نصر جوده66

االولجيدساره احسان سرهٌد عناد الشعبان67ً

االولمتوسطاحمد ٌاسٌن عباس عل68ً

االولمتوسطمصطفى نجم عبد هللا مطلن69

االولمتوسطهاشم علً حسٌن عل70ً

االولمتوسطاحمد عامر عبد اللطٌف صالح71

االولمتوسطاحمد منمذ احمد خلف72

االولمتوسطخالد عبد الرزاق سلمان ضٌدان73

االولمتوسطدمحم سالم خالص خلٌفه الجمٌل74ً

االولمتوسطعمر امٌن علً سعود هٌازع75ً

االولمتوسطعمر غسان عبد الرزاق شاكر الحدٌث76ً

االولمتوسطمصطفى احمد حسن احمد الصابون77ً

االولمتوسطعلً فالح حسن كاظم78

االولمتوسطحنٌن حسن عبود طالل79

االولمتوسطاحمد عدنان خلف كمر80

االولمتوسطمروان ابراهٌم حالوب عوٌد81

االولمتوسطهشام رٌاض حامد روضان العامري82

االولمتوسطاحمد صفاء سامً عباس83

االولمتوسطدمحم حمزه عبد الحسن دمحم الشمري84

االولمتوسطمرٌم وصفً هاشم عباس85

االولمتوسطاحمد لؤي شوكت عبد اللطٌف86

االولمتوسطاستبرق ستار غرٌب مصلح87

االولمتوسطعلً عادل عباس علوان العكٌدي88

االولمتوسطعبد هللا سعٌد محمود عٌدان89

االولمتوسطاٌهاب سامً روكان عباس90
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االولمتوسطاحمد رعد عبود شرموخ91

االولمتوسطمصطفى دمحم علً خمٌس92

االولمتوسططٌف حسٌن جربوع علوان93

االولمتوسطامٌر اكبر حسٌن دمحم94

االولمتوسطاالمٌر علً دمحم عجٌل المعموري95

االولمتوسطسرمد ٌعموب ٌاسر موحان غرٌري96

االولمتوسطحٌدر حاتم مهدي صالح الغران97ً

االولمتوسطحوراء دمحم فرحان جاسم المسعودي98

االولمتوسطامٌن دمحم هادي جواد99

االولمتوسطدمحم فوزي مالن كرٌم الغبان100

االولمتوسطمهدي حافظ داود سلمان العكب101ً

االولمتوسطعلً دمحم جاسم كاظم الطائ102ً

االولمتوسطرلٌه دمحم علً دمحم103

االولمتوسطٌاسر عامر سلمان صفر المرٌان104ً

االولمتوسطحسٌن فالح حمزه خمٌس105

االولمتوسطاحمد دمحم عبد علً دمحم106

االولمتوسطمٌنه علً سلمان علً الجبوري107

االولمتوسطدمحم حٌدر عبد الغفار علً غفوري108

االولمتوسطسامر جاسم دمحم عبد هللا109

االولمتوسطمحمود رشٌد ابراهٌم محل العكٌدي110

االولمتوسطساره سعد عزٌز عبد الواحد الشمري111

االولمتوسطمصطفى دمحم جواد كاظم112

االولمتوسطسجاد دمحم جاسم دمحم السعٌدي113

االولمتوسطعالء شاكر احمد عٌفان114

االولمتوسطاحمد ٌحٌى جاسم دمحم115

االولمتوسطبارق زٌاد طارق عبد الجبار116

االولمتوسطمصطفى وجدان عبٌد حسون117

االولمتوسطحسام جوده كاظم حسون118

االولمتوسطعلً داود سلمان عبود119

االولمتوسطعلً عبد المهدي عبد الزهره حسن دغٌرات120
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االولمتوسطخالد ولٌد عزٌز دمحم121

االولمتوسطفٌصل عالء الدٌن عبد الحسن حنظل االمٌر122

االولمتوسطدمحم عامر مهاوش عبد الكرٌم123

االولمتوسطمصطفى حمٌد فاضل صالح124

االولمتوسطزٌاد عبد الرحمن عران عل125ً

االولمتوسطعلً الكرار سالم ٌحٌى عبد االمٌر السبت126ً

االولمتوسطالحسٌن ٌحٌى ٌوسف عطٌه الكربالئ127ً

االولمتوسطمصطفى عماد دمحم راضً الناش128ً

االولمتوسطانس مالن دمحم كاظم129

االولمتوسطعبد الرحمن فاضل جاسم حمادي130

االولمتوسطحسٌن عادل فرحان عل131ً

االولمتوسطولٌد خالد رزولً ابراهٌم الكروي132

االولمتوسطمصطفى علً ناجً علً العزاوي133

االولمتوسطعمر فائك جاسم دمحم134

االولمتوسطمصطفى رحٌم حمٌد فعل البهادل135ً

االولمتوسطاسماعٌل شولً اسماعٌل رزول136ً

االولمتوسطكرم ظافر حسن نوري137

االولمتوسطسرمد احمد جاسم مزهر الزبٌدي138

االولمتوسطنبٌل سعد حسن عطٌه الم139ً

االولمتوسطمٌالد كرٌم دمحم سلمان ربٌعه140

االولمتوسطخالد حسن علً عباس المره غول141ً

االولمتوسطوطبان حسٌن كاظم عطٌه المعموري142

االولمتوسطعلً ابراهٌم علً دمحم ربٌعه143

االولمتوسطناصر ثامر عبد هللا ناصر144

االولمتوسطمالن سرمد صالح داود وهٌب145

االولمتوسطعلً دمحم عبد السالم عل146ً

االولمتوسطاحمد عبد الخالك سعٌد زوٌد147

االولمتوسطمصطفى واثك صالح محمود الجبوري148

االولمتوسطدمحم ستار عبود عباس العكٌدي149

االولمتوسطاحمد خوٌر عباس حسٌن150
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االولمتوسطناٌف فاضل ناصر عبد الدلٌم151ً

االولمتوسطمرتضى دمحم مهدي دمحم حسن152

االولمتوسطنور طالل طه ٌاسٌن153

االولمتوسطحسٌن لٌس جاسم جبر الم154ً

االولمتوسطهمام سعد لطٌف رزول155ً

االولمتوسطدمحم سامً دمحم حبٌب المشهدان156ً

االولمتوسطعمر عالء خضٌر عباس157

االولمتوسطسامر لحطان عبد علً حسٌن الرماح158ً

االولمتوسطسالً دمحم محمود خضٌر159

االولمتوسطاحمد عادل صالح مهدي الزبٌدي160

االولمتوسطامٌر حٌدر عمران سلمان161

االولمتوسطعلً فاضل ابراهٌم مطر العٌثاوي162

االولمتوسطمروان ثامر جالب حواس سعٌدي163

االولمتوسطعلً فراس مهدي عبود البٌاع164

الثانيمتوسطعلً ظاهر حبٌب عل165ً

االولمتوسطدمحم عبد الجبار ابراهٌم باٌز166

االولمتوسطحسٌن علً عبد الجلٌل علً المجبل167ً

الثانيمتوسطاحمد سعد سوادي جارح مالج168ً

االولمتوسطاحمد عادل عبد اللطٌف فاضل169

االولمتوسطاحمد ستار عبد الجبار حمادي170

االولمتوسطمصطفى نعٌم اشرٌف جبره هللا العكٌل171ً

الثانيمقبولسفٌر صالح دمحم شنٌار172



الدورالتمدٌراسم الخرٌجت

االولامتيازارشد مجٌد عبد ناه1ً

االولامتيازعامر ابراهٌم اسماعٌل ابراهٌم2

االولجيد جدانهى نافع عبد المادر احمد حمام3

االولجيد جداطه حازم عثمان دمحم الجبوري4

االولجيد جداعلً حسٌن علوان ضبع5

االولجيد جداتمارا دمحم عبد الرضا وادي6

االولجيد جدابسمه عماد علً ٌوسف7

االولجيد جدادمحم مطر شربان كاٌم8

االولجيد جدامصطفى فالح مهدي منصور الذهٌباوي9

االولجيدسجى ماجد عبد خشان10

االولجيدمنى مهدي سرٌان شرهان المفرج11ً

االولجيدكرار عباس هادي عبٌد شمري12

االولجيدٌمٌن طارق مطلن حسٌن الجبوري13

االولجيددمحم رعد كاظم حسن جرٌو14

االولجيدمروان مهدي صالح مهدي عكٌدي15

االولجيدراوٌه احمد علوان دمحم السامرائ16ً

االولجيدفاطمه صالح مهدي حسٌن العال17

االولجيداٌالف جاسم عبد هللا جواد التمٌم18ً

االولجيدثامر عامر جمعه علً ربٌعه19

االولجيدسالم محمود عباس عوده20

االولجيدٌاسٌن مطر مربد كاطع21

االولجيدعمار ٌاسٌن طه نجم22

االولجيدعلً صباح ابراهٌم كصب الرفاع23ً

االولجيدبسام رعد ابراهٌم احمد الجبوري24

االولجيددمحم جمال عمار احمد25

االولجيدعلً حسٌن نعمه صخر الربٌع26ً

االولمتوسطعلً حمود علوان عبد27

االولمتوسطحسام سعد خٌون دمحم الغزاوي28

االولمتوسطعمران عصام عمران محمود النعمان29ً

االولمتوسطعلً جعفر هادي بالر شبر30
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االولمتوسطدمحم علً حسن جرو معموري31

االولمتوسطاحمد رعد كامل زٌدان المسعودي32

االولمتوسطكرار لٌث عٌدان سعدون الساعدي33

االولمتوسطعمر اسٌل حسٌن علٌوي34

االولمتوسطاثٌر لاسم دمحم حبٌب الزبٌدي35

االولمتوسطمصطفى صبري حسٌن حسن36

االولمتوسطمنتصر علً عطشان جادر الطفٌل37ً

االولمتوسطعلً حسٌن دمحم عٌدان38

االولمتوسطحسٌن سامً علً دروٌش ال ربٌع39

االولمتوسطدمحم رشٌد احمٌد حسٌن ابو دراج40

االولمتوسطمهدي ٌاسٌن فٌاض جاسم41

االولمتوسطرعد عباس خمٌس علً التمٌم42ً

االولمتوسطحٌدر نجم عبد هللا محسن المرغول43ً

االولمتوسطمهٌمن صالح دمحم اسماعٌل44

االولمتوسطروٌده لاسم محسن عبد هللا45

االولمتوسطعالء كرٌم ارحٌم حسٌن النجف46ً

االولمتوسطعلً خضر سرحان عباده غرٌري47

االولمتوسطعلً فاضل عبود مطرود48

االولمتوسطدمحم مهدي صالح جاسم العنزي49

االولمتوسطخضر كرٌم حمد مطر العبٌدي50

االولمتوسطمرتضى علً مجٌد حسن51

االولمتوسطدمحم كرٌم عرموط هوٌش البدٌري52

االولمتوسطاحمد عبد هللا كاظم عبد الشافع53ً

االولمتوسطزٌدون ابراهٌم عبد الوهاب دمحم الجادر54

االولمتوسطفاروق احمد محمود احمد المعموري55

االولمتوسطاسامه حاتم داود نجم56

الثانيمتوسطعمر عبد الجبار شفٌك عبد الجبار التكرٌت57ً

االولمقبولعمار باسم ٌحٌى عبد المادر التكرٌت58ً


