
خريجي قسم المحاسبة

سنة التخرجالدراسةاالسمت

2015/2014صباحياحمد حيدر يوسف عبد الرحيم الشالجي1

2015/2014صباحياحمد قيس فاضل حسن2

2015/2014صباحياستبرق حكمت ابراهيم عبد النبي البغدادي3

2015/2014صباحيامير جمال صالح مهدي4

2015/2014صباحيانوار عادل عباس محمد المكرمي5

2015/2014صباحيايات جواد كاظم غالم كناني6

2015/2014صباحيايات علي عبد الحسن طه بدران7

2015/2014صباحيايمان باسم عز الدين شكر8

2015/2014صباحيبان جمال خزعل صبري االنباري9

2015/2014صباحيحوراء بحري علوان حسون السعدي10

2015/2014صباحيحوراء محمود عاصي حسون الخطيب11

2015/2014صباحيحيدر علي عبد الحسين محمد مرزه12

2015/2014صباحيحيدر فالح حسين عبد الدلفي13

2015/2014صباحيخوله كاظم جواد محمد علي المالكي14

2015/2014صباحيداليا صاحب حاتم رشيد الجنابي15

2015/2014صباحيدعاء جاسم محمد رضا الجبوري16

2015/2014صباحيدعاء رحيم عباس مجذاب الالمي17

2015/2014صباحيرعد شندي شاني نشمي البهادلي18

2015/2014صباحيرنا قاسم بدر مطلك الناصري19

2015/2014صباحيرؤى رعد حياوي خلف شمري20

2015/2014صباحيزهراء حسين خلف سعيد القنبر21

2015/2014صباحيزهراء عباس جاسم محمد اسود22

2015/2014صباحيزهراء عبد الكاظم عليوي ريحان23

2015/2014صباحيزينب عبد االمير فاضل باقر الطائي24

2015/2014صباحيزينب علي محسن عبد البهادلي25

2015/2014صباحيزينب قاسم فاضل جواد الزبيدي26

2015/2014صباحيسارة جبار مصطفى جواد27

2015/2014صباحيسجى محمد جميل ناهي28

2015/2014صباحيسيف صباح عباس محمود الكناني29

2015/2014صباحيشمس نصير عبد الحسين صالح البيضاني30

2015/2014صباحيشهد ابراهيم عبد الرضا محمد امين الطائي31

2015/2014صباحيشهد عدنان محمود عبد الخالق العبيدي32

2015/2014صباحيشهد علي نجف مهدي33

2015/2014صباحيصفاء حميد راشد دويج الشوبلي34

2015/2014صباحيطيبه رسول عبد النبي جواد الكواز35

2015/2014صباحيعادل محمد عبد حسين الفاضل36

2015/2014صباحيعقيل هالل خلف محيسن الدريساوي37

2015/2014صباحيعالء حسين فرج جواد38

2015/2014صباحيعلي سمير حسن محمد علي بني سعد39

2015/2014صباحيغفران موسى مشتت جعفر السعدي40

2015/2014صباحيفرح اياد شاكر منصور العوادي41



خريجي قسم المحاسبة

سنة التخرجالدراسةاالسمت

2015/2014صباحيفالح كريم سلمان خلف42

2015/2014صباحيقبس طالل سليم حسن43

2015/2014صباحيكرار عبد العظيم عبد العزيز مهدي الجبوري44

2015/2014صباحيكرار عبد الكريم حمزة حسين الطياوي45

2015/2014صباحيمحمد قاسم عبد الباقي مصطفى الحيدري46

2015/2014صباحيمحمد محمود محمد خلف المشهداني47

2015/2014صباحيمروة عبد الكريم حميد عيدان الديواني48

2015/2014صباحيمصطفى خالص اكرم جبوري الحكيم49

2015/2014صباحيمصطفى عبد الرزاق داغر سيد الكناني50

2015/2014صباحيمنتصر حماد شيخان عبد الحميد مكدمي51

2015/2014صباحيميس جواد كاظم كشمر الجابري52

2015/2014صباحينبأ حسين سالم محمد العامري53

2015/2014صباحينغم محسن صالح مهدي السعيد54

2015/2014صباحينور الهدى عامر خضير عباس العامري55

2015/2014صباحينور حازم عريبي ياسين56

2015/2014صباحينور عادل مهدي حسن االنباري57

2015/2014صباحيهبه بحري علوان حسون السعدي58

2015/2014صباحيهبه جاسم عباس علي الشامي59

2015/2014صباحيوئام منصور حسين عباس زاملي60

2015/2014صباحيياسمين طاهر طالب رشيد الطائي61

2015/2014مسائيابتسام عبد الرزاق فاضل عباس الطائي62

2015/2014مسائيابتسام عبد علي رشيد63

2015/2014مسائيابتسام قاسم عناد شجر الساعدي64

2015/2014مسائياسراء سمير سليم عبود العبيدي65

2015/2014مسائياالء كاطع ناصر صفر الالمي66

2015/2014مسائيالهام بدو حسين مصيخ 67

2015/2014مسائيالهام عزيز عبد الحسن عبد الحسين البياتي68

2015/2014مسائيامل محمد جاسم حمودي الجواري69

2015/2014مسائياميرة مهدي سلوم داود الربيعي70

2015/2014مسائيانعام كاظم خلف حطاب71

2015/2014مسائيانعام محسن محمد ناصح الحلفي72

2015/2014مسائيايمان توفيق حميد ابراهيم العاني73

2015/2014مسائيايمان نعمة كاظم موسى74

2015/2014مسائيباسمة محمد عبد الجليل سلمان75

2015/2014مسائيثناء هادي موسى عمران الغريري76

2015/2014مسائيجنان حسن جعفرعفاني المحمداوي77

2015/2014مسائيحسن ذياب حسن عبد الحسن القرغولي78

2015/2014مسائيحسين علي سلمان مهدي الزبيدي79

2015/2014مسائيحسين محسن علوان حسين 80

2015/2014مسائيحليمة كاظم عبد السادة خلف الكناني81

2015/2014مسائيحيدر عزيز جاسم حمادي82



خريجي قسم المحاسبة

سنة التخرجالدراسةاالسمت

2015/2014مسائيرابحه عباس عبد عليوي المعموري83

2015/2014مسائيرويدة ابراهيم حمادي رحمن84

2015/2014مسائيزينب فايز عبد الحسين ناضج85

2015/2014مسائيسحر عبد هللا نجم بغدادي 86

2015/2014مسائيسعاد عباس فياض ناصر87

2015/2014مسائيسعدي ياسين محمد عطية النداوي88

2015/2014مسائيسناء ضاحي فجر مزعل89

2015/2014مسائيشيماء عزيز عبد الحسن اسد90

2015/2014مسائيشيماء فليح سيد91

2015/2014مسائيصاحب رحيم احمد يوسف شبر92

2015/2014مسائيصادق خير عويد علي الشهيلي93

2015/2014مسائيعبد الرزاق احمد علي حسن سوره ميره94

2015/2014مسائيعلي حسن جبر مزبان مالكي95

2015/2014مسائيعلي عبد الحسن طعمة سوداني96

2015/2014مسائيعلياء عبد مندوب حسوني العلياوي97

2015/2014مسائيعمار كزار نمردفار المالكي98

2015/2014مسائيفاتن عيدان صالح مناتي المالكي99

2015/2014مسائيفراس محمد مناتي سيد العبودي100

2015/2014مسائيفوزي حسين جواد كاظم االسدي101

2015/2014مسائيمائدة صادق جعفر علي الربيعي102

2015/2014مسائيمحمد دعير خشين ذرب103

2015/2014مسائيمرتضى رعد عبود حمزة المفرجي104

2015/2014مسائيمريم حميد هاشم خميس105

2015/2014مسائيمكارم عبد العزيز اسود الجنابي106

2015/2014مسائيمنذر حبيب رسول موسى الحسيني107

2015/2014مسائيميثم كريم محمد علي الدهلكي108

2015/2014مسائينور كاظم عبد جاسم الشمري109

2015/2014مسائييعرب عبود فرج فتحي الجابري110

2016/2015صباحيابتهال صباح شمخي موسى الياسري1

2016/2015صباحياحمد خليفة كاظم خلف السواعدي2

2016/2015صباحياحمد ضياء عبد الرزاق كاظم الدفاعي3

2016/2015مسائياحمد عبد االمير حسين كافي الوردي4

2016/2015مسائياحمد محمد سالم يوسف السوداني5

2016/2015صباحياسراء باسم خالطي عاصي6

2016/2015صباحياسراء علي جاسم جبر الالمي7

2016/2015صباحياسراء قاسم فنجان صالح الساعدي8

2016/2015صباحياسراء يحيى صالح مهدي9

2016/2015مسائياسيا محمد حسين هادي الدهلكي10

2016/2015مسائياشواق فيصل عباس سعيد الصفار11

2016/2015مسائياصيل خالد علي شمخي الربيعي12

2016/2015مسائياضواء قاسم جبر جاسم الشميالوي13



خريجي قسم المحاسبة

سنة التخرجالدراسةاالسمت

2016/2015صباحيالق احمد رشيد جبار ال فتلة14

2016/2015صباحياموري ابراهيم اموري علي العامري15

2016/2015مسائيانتصار خطار جبر ساجت االسدي16

2016/2015صباحيايات صبحي شهيد ياسين الحمداني17

2016/2015مسائيايمان عبد االمير عباس جمعة جاوش18

2016/2015مسائيأفياء علي مهدي احمد العبيدي19

2016/2015مسائيبشرى هاشم جبر حاضر ال سلمي20

2016/2015مسائيبيداء كاظم هنيدي جعفر السراجي21

2016/2015مسائيتحرير حسن عبد الجليل حسون22

2016/2015صباحيتحسين هادي ديلي سلمان الفتالوي23

2016/2015صباحيثامر فرج عيدان محمد24

2016/2015مسائيجاسم جبار جاسم محمد العبيدي25

2016/2015مسائيجاسم كطيف ضيدان عسكر المالكي26

2016/2015مسائيجعفر حبيب درجال مزبان الساعدي27

2016/2015صباحيحسن جهاد جالب حسن28

2016/2015مسائيحسين علي سعيد عباس الصالخ29

2016/2015صباحيحسين علي سهيل محمد30

2016/2015صباحيحميد قاسم حميد جاسم المرباني31

2016/2015مسائيحوراء حسن شناوة صعيصع العبودي32

2016/2015صباحيحيدر ابراهيم محمد جابر المظلوم33

2016/2015مسائيحيدر اكرم عبد الغني محسن الحيدري34

2016/2015صباحيحيدر رحيم جاسم زغير القريشي35

2016/2015صباحيحيدر كاظم عنوس غالي الفرطوسي36

2016/2015صباحيحيدر كرار عباس علوان الظاهر37

2016/2015مسائيذكرى جمال شبيب حبيب الشمري38

2016/2015صباحيرامي عصام غازي عباس الدوري39

2016/2015مسائيرأفت حافظ عبد هللا سرحان الزبيدي40

2016/2015مسائيرجاء عيسى سلمان جودة ال ازيرج41

2016/2015صباحيرحاب عبد علي نعيمة الدريعي42

2016/2015مسائيرحمة محمود علي كريم43

2016/2015مسائيرؤى عماد كاظم حزيم الربيعي44

2016/2015مسائيزكي حقي الياس محمد السرايلي45

2016/2015صباحيزهراء عبد االمير عبد غلوم حسين البدري46

2016/2015مسائيزهراء عدنان عبد الصاحب كريم السالمي47

2016/2015صباحيزهراء محمد محسن عباس العمران48

2016/2015مسائيزينب حسين هاشم حسين النعيمي49

2016/2015مسائيزينب فاضل شعالن جاسم الدجيلي50

2016/2015مسائيزينب كامل فاضل عبد الزيدي51

2016/2015صباحيسارة سعيد عبد الحميد عبد الرضا اغرباوي52

2016/2015مسائيسارة محسن جواد عبود الحسني53

2016/2015صباحيسامر حمودي عبد الرسول حمودي الخزعلي54



خريجي قسم المحاسبة

سنة التخرجالدراسةاالسمت

2016/2015صباحيسامر فالح احمد علي55

2016/2015مسائيسحر عبد الحسن هزاع بدر العبودي56

2016/2015مسائيسحر محمد عبد الحسين علي الكريعاوي57

2016/2015مسائيسراء رياض عبد االمير جليل الحصري58

2016/2015مسائيسكينة تحسين علي جواد الحمداني59

2016/2015مسائيسمير علي زميط حسن البيضاني60

2016/2015مسائيسناء محمد مفتن علي العبادي61

2016/2015مسائيسندس مهنا شهاب علي النصيري62

2016/2015صباحيسهى حسين جليل رويهي االبراهيمي63

2016/2015مسائيسهير عبد الجبار كاظم علي حجام64

2016/2015صباحيسيف جاسم علي نجم العبيدي65

2016/2015صباحيسيف طالب عباس حسين التميمي66

2016/2015مسائيشوقي نعمة ناهي جاسم الكرافي67

2016/2015مسائيشيماء عادل عبد علي مهدي الصالح68

2016/2015مسائيشيماء عبد الكريم كاظم حسن ال غريب69

2016/2015مسائيصادق عبد الرضا محمد هويرف المحمداوي70

2016/2015صباحيصفاء جعفر محمد برهان الحمداني71

2016/2015مسائيعقيل سمير زياد اميلي السايري72

2016/2015صباحيعال صادق عبد علي عبد الحسين المالكي73

2016/2015مسائيعالء حسن جبار خوير الالمي74

2016/2015صباحيعلي ابراهيم جاسم محمد السعدي75

2016/2015صباحيعلي جاسم محمد علي حسن76

2016/2015صباحيعلي جعفر مجيد عواجة الساعدي77

2016/2015صباحيعلي جمال محسن علي اسوداني78

2016/2015صباحيعلي جمعة شنيشل عون الجيزاني79

2016/2015مسائيعلي حسن غانم خلف الوحيلي80

2016/2015مسائيعلي حسين علوان عبد هللا الجويداوي81

2016/2015صباحيعلي حميد رضا علي محمود مساري82

2016/2015صباحيعلي سعد احمد حميد التميمي83

2016/2015مسائيعلي عبد الجبار ستار محمد الكناني84

2016/2015مسائيعلي عبد الصاحب محمد مطلك المالكي85

2016/2015صباحيعلي عبود محسن سلمان زركاني86

2016/2015مسائيعماد ياسر مجيد فليح الخليفاوي87

2016/2015صباحيغيداء عبد هللا عباس جاسم العزاوي88

2016/2015مسائيفاتن صباح جعفر علي العارضي89

2016/2015صباحيفرزانة فاهم عباس مهدي نجفي90

2016/2015مسائيقاسم برهان حمودي حسين عبس91

2016/2015مسائيقسور واثق صادق هادي هدب92

2016/2015مسائيليث حافظ عبد الحسن حمود السعدي93

2016/2015صباحيليث عباس فاضل سلمان ابو قيس94

2016/2015مسائيليث فاضل مطلوب فليح الحميد95



خريجي قسم المحاسبة

سنة التخرجالدراسةاالسمت

2016/2015صباحيمحمد جعفر علي غالم96

2016/2015صباحيمحمد رسول كريم جبر الالمي97

2016/2015صباحيمحمد عبد السالم كوز عيدان الجاللي98

2016/2015مسائيمحمد كاظم حسين محيبس الساعدي99

2016/2015مسائيمحمود ناصر حسين راضي100

2016/2015مسائيمرتضى خضير عباس عبود الطائي101

2016/2015صباحيمروة عبد الوهاب عبد الرضا حسون الزبيدي102

2016/2015مسائيمريم كريم عبد الحسين فرحان المياحي103

2016/2015مسائيمريم هشام خضر سلمان الزبيدي104

2016/2015صباحيمصطفى صباح هاشم كاظم العامري105

2016/2015مسائيمصطفى عبد الكريم حسين صالح الجبوري106

2016/2015صباحيمنار مصطفى عبد االمير حمود107

2016/2015صباحيمنتظر هاشم محمد هادي الدهلكي108

2016/2015مسائيمنتهى حسين خليل غزال الغزالي109

2016/2015مسائيمنى عبد هللا امين حسن الجيالوي110

2016/2015صباحيموج كاظم جابر مذكور111

2016/2015مسائيميثم خليل شويل حسين الربيعي112

2016/2015صباحينبيل باسم هاني علي الذهيباوي113

2016/2015صباحينغم محمد رضا رشيد محمود114

2016/2015صباحينور صباح حسن علي115

2016/2015مسائيهاني شاكر هاني علي116

2016/2015مسائيهدى عبد االمير ابراهيم حسين الخفاجي117

2016/2015مسائيهدى عيسى ناجي فلو الفتالوي118

2016/2015صباحيهشام موفق ولي وهيب السعيدي119

2016/2015مسائيهناء جمال شاكر هادي متروك120

2016/2015مسائيياسر جبار محسن مطلك121

2016/2015مسائييحيى علي مهدي محمد الموسوي122

2016/2015مسائييزن عدنان عثمان سلمان البو محمد123


