
الدورالتمدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جدامها سالم حمد عل1ً

االولجٌد جداسحر حامد مرعٌد شالل2

االولجٌد جداخالد عبد الرحمن حسٌن خضٌر3

االولجٌد جداٌوسف دمحم علً مامه4

االولجٌد جداعلٌاء دمحم احمد عبد هللا5

االولجٌد جدازٌنه اٌاد دمحم محمود6

االولجٌد جدادالٌا مناف كشكول حمود7

االولجٌد جدانور الهدى سعد مصعب محمود8

االولجٌد جداحنٌن رافع عبد الهادي جبار9

االولجٌدنغم رعد صبحً طالب10

االولجٌدوسن وادي علٌوي حسٌن11

االولجٌداحمد مامون خٌري عبد اللطٌف الشمال12ً

االولجٌدخالد محمود احمد جاسم13

الثانًجٌدهدى مهند عبد الستار عبد الواحد14

االولجٌدحمزه عمر عبود محسن15

االولجٌدرلٌه خٌري رحٌم خلٌل16

الثانًجٌدوداد غازي كوشً دعٌم17

االولجٌدامنٌه صباح عٌسى خضٌر18

االولجٌدمرتضى سمٌر ساهً حمادي19

االولجٌدرسل جبار عباس عبد عون20

االولجٌدزٌد عبد الكرٌم جبار حسن21

االولجٌدضٌاء انور عبد الجبار ٌاسٌن22

االولجٌدزهراء حسن فلٌح حسن23

االولجٌددمحم طالب عبد صالح24

االولجٌدهدٌل مؤٌد عبد الرزاق وهٌب25

االولجٌدعمر دمحم محمود حسٌن26

االولجٌدجٌهان فائز عباس عبد27

االولجٌدشهد احمد محمود احمد28

االولجٌداحمد حاتم علً سلمان29

االولجٌدكرار علً جوده جبر30
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االولجٌدغفران علً ابراهٌم عزٌز31

الثانًجٌدعذراء لٌث عبد الملن مصطفى32

االولجٌدكرار عمار احمد جاسم33

الثانًجٌداحمد لٌس عبد طرٌم34

االولجٌددمحم حسن فلٌح حسن35

االولجٌداحمد جلٌل ابراهٌم حمود36

االولجٌدعمر دخٌل حمدي حمد37

االولجٌدشمس علً عبد االمٌر محسن عل38ً

االولجٌدام البنٌن حسٌن مجٌد خزعل39

االولجٌدندى غانم محمود حموش40

االولجٌدعباس سامً علً دروٌش41

الثانًجٌدطٌبه ناهض دمحم جعفر شاكر42

االولجٌدوسام حٌدر حسٌن رزول43ً

االولجٌدعلً احمد فاضل دمحم44

االولجٌدٌسر حٌدر مسلم تم45ً

االولجٌدعمر نجم عبد هللا حسٌن46

االولجٌدمؤٌد وهاب رزٌج كاظم47

االولجٌدموسى احمد سالم دمحم48

االولجٌددمحم ستار جابر مهدي49

االولجٌدحسٌن عامر عبد االمٌر عباس50

االولجٌداحمد فالح شبٌب طه51

االولجٌدالمعتز عبد الوهاب احمد مبارن52

الثانًجٌدسرى احمد ناصر حسٌن53

االولجٌداحمد فاضل طالب علوان54

االولجٌدٌاسر صبحً احمد لطٌف العزاوي55

االولجٌدمصطفى صخً عاٌد عبد هللا56

االولجٌداحمد خالد دمحم احمد شٌال57

االولجٌدمصطفى دمحم حمٌد حسن58

االولمتوسطافٌاء دمحم محمود دمحم59

الثانًمتوسطبشرى عبد الرحمن حسٌن سعود60
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االولمتوسطعلً دمحم جلٌل اسماعٌل61

الثانًمتوسطبكر فراس علً محمود62

االولمتوسطهدى طه خضٌر بخٌت63

االولمتوسطعلً عادل حتروش داود64

االولمتوسطعلً صالح احمٌد دمحم65

االولمتوسططه حامد دمحم ارحٌم66

االولمتوسطمصطفى جبار علً سلطان67

االولمتوسطنمٌر عبد الكرٌم عبد هللا كواد68

االولمتوسطهبه فرٌاد عمر عبد هللا69

االولمتوسطزٌن العابدٌن علً حسونً جوٌد70

الثانًمتوسطلٌلى محمود عبٌد عبد عل71ً

االولمتوسطبكر دمحم نجم حسن72

االولمتوسطاحمد عادل عبٌد محٌمٌد73

الثانًمتوسطرلٌه احمد دمحم حسن74

االولمتوسطحسٌن ٌاسٌن عبد مهنه75

االولمتوسطعلً عبود جاسم عل76ً

االولمتوسطمصطفى تحرٌر نعمه كاطع77

االولمتوسطزٌنب حٌدر ٌحٌى دمحم78

االولمتوسطعمر ماهر محمود حماد79

االولمتوسطدمحم صفاء سامً هالل80

االولمتوسطعالء خالد رشٌد عبادي81

االولمتوسطابراهٌم فاضل عطٌه سلمان82

االولمتوسطمجبل عامر رحٌم عبد هللا83

الثانًمتوسطزهراء سامً محسن عبد هللا84

االولمتوسطعبد الرحمن احمد خمٌس خلف85

الثانًمتوسطهٌا علً محمود دمحم86

االولمتوسطضرغام حازم حمزه جلٌو87

االولمتوسطزٌنب باسم عبد علً حسٌن الجلٌل88

االولمتوسطدمحم عمٌل جبار دمحم89

االولمتوسطحسٌن جالل خلف عبد90
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االولمتوسطصباح رعد علوان حسٌن91

االولمتوسطابراهٌم خلٌل ابراهٌم دمحم92

االولمتوسطسجاد اٌاد ٌوسف ناج93ً

االولمتوسطسعود نبٌل حسٌن علً ال شاٌع94

االولمتوسطعلً رزاق عبد النبً موزان95

الثانًمتوسطسلوان ستار دعٌج خرٌبط96

االولمتوسطعلً عبد العزٌز حمزه علوان97

االولمتوسطعبد هللا حسن كاظم محسن98

االولمتوسطعدي محمود حسن جلوب99

االولمتوسطالحسٌنً علً عبد العظٌم مجٌد100

االولمتوسطمصطفى جعفر سلمان دمحم الشمري101

االولمتوسطعبد الحمٌد رزاق عبد هللا حسن102

االولمتوسطعمر عاٌد لفته عاٌد103

االولمتوسطرامً اٌهاب عدنان رؤوف الربٌع104ً

االولمتوسطدمحم احمد لاسم صالح105

االولمتوسطمروان اعمٌر دمحم فرحان106

الثانًمتوسطمصطفى باسم خمٌس زبار107

االولمتوسطعمار رأفت حبسً خالد سلمان108

االولمتوسطمهدي حسٌن دمحم عبود109

الثانًمتوسطعبد هللا دمحم عبد هللا ابراهٌم الطائ110ً

االولمتوسطعلً مولود احمد جاسم111

الثانًمتوسطرامً مؤٌد حسٌن عل112ً

الثانًمتوسطعلً رٌسان جبٌر عنبر113

االولمتوسطحسن علً كاظم عذار114

االولمتوسطاحمد كامل احمد علٌوي115

االولمتوسطزٌد سعد دمحم حسن دمحم حسٌن116

الثانًمتوسطكرار عٌدان نابت منشد117

االولمتوسطدمحم هاشم سلمان دمحم الٌساري118

الثانًمتوسطعلً سعد احمد دلٌم119ً

الثانًمتوسطعمر لٌس خضر توفٌك الحٌال120ً
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االولمتوسطزٌد ٌحٌى ابراهٌم دمحم121

الثانًمتوسطمحمود عبد العزٌز حمد هندي122

االولمتوسطعلً حسٌن حسن سعٌد123

الثانًمتوسطمصطفى سلٌم جاسم محمود124

الثانًممبولفٌصل صباح ناصر جبر مسعدي125

االولممبولدمحم محسن جبر هوٌرف126

االولممبولعلً موسى دٌنار عل127ً

الثاتًممبولهاشم حسٌن سلٌم جواد128

الثانًممبولعلً ابراهٌم خلٌل كمر129



الدورالتسلسلاسم الخرٌجت

االولامتٌازعامر عبد الرزاق خلف جبار1

االولجٌد جدااٌمان حسونً راضً رٌس2

االولجٌد جداعبد الرزاق سلمان زناد سعٌد3

االولجٌد جداحسن علً سلمان حسن4

االولجٌد جداسنان جبار نصر هللا فاخر العثمان5ً

االولجٌد جدامروان ذٌاب محٌسن فرج6

االولجٌد جداحٌدر فؤاد صالح مهدي7

االولجٌد جداهدى مكً حمد دمحم8

االولجٌد جدافاطمه جاسم طعمه خلف9

االولجٌد جدااقبال عبد الحسن كرٌم عسر10

االولجٌد جدامصطفى فضٌل وثٌج حاشوش11

االولجٌد جداعبد الرحمن زٌد فرٌح جاسم12

االولجٌد جدااحمد عٌسى عبد الساده كرٌدي13

االولجٌدغدٌر مؤٌد عبد الجبار احمد14

االولجٌدعلً مؤٌد كاظم كرٌدي الطبٌل15ً

االولجٌدقٌس صبري احمد خلٌفه16

االولجٌددمحم فؤاد عبد الهادي رشٌد17

االولجٌدكرار احمد عبد الرزاق عباس18

الثانًجٌدرفٌف عدنان كاظم حسٌن19

االولجٌدٌوسف لؤي حسون معٌن20

 

ادارة االعمال: كلٌة دجلة الجامعة                                                                القسم: الكلٌة

بكالورٌوس: المسائٌة                                                                       الشهادة: الدراسة

الدورة الرابعة عشر:                                                            دورة التخرج2021-2020: سنة التخرج

2021 / 10/ 19 فً 599/ ت: الدور االول:                                    رقم االمر الجامعً

2021 / 10 / 31 فً 661/ ت :                                                            الدور الثانً



االولجٌدزهراء صفاء احمد حسٌن21

االولجٌدمصطفى كاظم عكاب عٌسى22

االولجٌدحمزه جالل حسن حسٌن التمٌم23ً

االولجٌداحمد علً احمد ناٌل24

االولجٌدرائد ماجد دمحم نجم25

االولجٌدعبد القادر دمحم عبد هللا نجم26

االولجٌدامٌر حمٌد كاظم جبر27

االولمتوسطزٌاد خوٌر عباس حسٌن28

االولمتوسطعلً اوس اسماعٌل عبد الجبار الٌونس29

االولمتوسطحسام كرٌم عبد علً حمادي30

االولمتوسطناصر اسعد ناصر حسٌن31

االولمتوسطكرار عبد الجبار سعدون علٌوي العبودي32

الثانًمتوسطخلدون عامر دمحم هالل33

االولمتوسطحسن صالح حسن خضٌر34


