
الجنساسم الخريجت
انثىعذراء فاضل عباس محمد علي1

ذكراحمد علي منذر عمران2

ن محسن3 انثىزينب نوري حسي 

ذكراحمد رسول عبد العباس علي4

ذكرفراس محمد عبد الزهرة عودة5

ن6 انثىمثال حبيب نارص حسي 

ن قوام الدين7 انثىهيام محمد امي 

ن8 ذكرحيدر هاشم عبد االمي  حسي 

 علي9
ن انثىشهالء نارص حسي 

ي عبادي10
انثىنور سوادي راضن

انثىورود جمال عالوي مهدي11

انثىمثن كريم  حياوي علوان12

انثىزينب هاشم حسن كاظم13

سهي  حسن علي كاظم14
انثى

انثىعذراء شلش خلف محمد15

ن حميد سلمان16 انثىاالء حسي 

ذكرصادق وحيد هادي ابو هيله17

انثىزهره محسن مجباس محسن18

انثىتماره عابس حمود مهدي19

ن مسافر20 ذكرفالح حسن خادم حسي 

ن21 ذكرحيدر طالب حميد حسي 

ذكرصباح هادي عباس فرحان22

ذكراحمد عبد الرحيم حبيب غريب23

ن جابر متعب24 انثىرسل حسي 

ن25 انثىنىه عبد الكريم محمد حسي 

ن عجة عودة26 انثىزينب حسي 

ذكراسعد حمود هادي عبود27

غيداء علي عبد خليل28
انثى

ذكرخضي  عباس صبار خميس29

يف مزهر ابراهيم30 ذكرمحمد شر

ذكرقاسم مسلم عبد الرضا جاسم31

ن كاظم هاتف كاظم32 ذكرحسي 

ذكرحسن عماد جواد حسون33

انثىهبه جبار كشاش عباس34

انثىسجى محمد باقر علي محمد35

ذكرمحمد تكليف طالب يوسف36

انثىانفال بهاء مهدي مظلوم37

انثىمريم احمد هاشم مجول38

ذكرطالب عبيد وحيد عيىس39

ن عبد العظيم ذرب40 ذكرعلي حسي 

ذكرمثثن احمد حسن محمد41

ن جاسم ضاحي42 انثىبيداء حسي 

ن مهدي عبد هللا معيوف43 انثىياسمي 

ذكرصفاء عبد هللا عباس مويرد44

2021-2020الدراسة المسائية - قسم الدراسات القرانية / كلية العلوم االسالمية / جامعة كربالء 



انثىهبة هادي كريم عبد45

فاطمه عبد الزهره محمد علي حميد46
انثى

ذكرفاضل بريس حسن نبهان47

ذكرميثم جواد كاظم عبود48

انثىزينب احمد رحيم عباس49

انثىسلوى موىس عبد علي حسن50

انثىحوراء عبد الزهرة خضي  عباس51

ذكرعلي ابراهيم رحيم طاهر52

ذكرجواد عبد االمي  جواد علوان53

ن علوان54 ذكرمنعم عبد الكاظم حسي 

انثىعال محمد رضا محمد سعيد55

ذكرحسن عبد العظيم جعفر عزيز56

 علي57
ن ذكرصدام عذاب حسي 

جنان سالم علي راهي58
انثى

ذكرقصي ناظم كامل عضبان59

ذكركرار طالب مهاوش فضاله60

ذكرمحمد غيدان عيدان محمد61

انثىزينب حيدر ابراهيم مجيد62

انثىصابرين عبد العظيم كاظم محمد63

انثىابرار حيدر محسن جبار64

ذكرعلي ريسان سلمان علي65

انثىامال مهدي خضي  كاظم66

انثىنور ستار خليل جواد67

ن محمود68 ذكرمنار عقيل عبد الحسي 

ذكركرار رياض جريو حسن69

ذكرحيدر محمد عبد الزهرة محمد70

انثىسكنه عبود بلبول جابر71

ذكرعبد العزيز مطلب محمد حميد72

ن73 انثىلقاء ترم حمزه حسي 

انثىرباب محمد هالل عبد هللا74

انثىدعاء جبار رزاق جبار75

ن عدنان محمد عبد العزيز76 انثىياسمي 

ي77
ن رياض فرهود ماضن انثىحني 

 علي مهدي كاظم78
ن ذكرحسني 

رقيه خليفه حاتم محمد علي79
انثى

انثىزهراء كاظم وحيد يعقوب80

ن81 ذكروهاب عبد الرزاق نارصحسي 

انثىاالء محمد عبود زيدان82



انثىاسماء عباس كاظم خليف83

ذكررائد امي  مزهر محمود84

ذكرمحمود نايف موحان نايف85

ن86 انثىاشاء محمد عبيد حسي 

انثىاية عبد الزهرة عذاب عبد عون87

ذكرعباس حمزة كاظم غضبان88

ن89 ذكرميثم محمد عباس حسي 

انثىفرح غانم عبد عون كاظم90

ذكراحمد خليل عبد الحسن سلمان91

ذكرمرتصن محمد ليل جالب92

ذكركمال هادي مطر جمعه93

انثىزهور خضي  عذاب طياح94

ذكراحمد رشيد  مرتصن هادي95

ذكرعامر عبد الواحد عبد الساده مانع96

ذكرمثثن يحث  هويدي فواز97

ذكرحيدر محسن حسن جواد98

انثىدعاء يحث  علوان حمادي99

ق عبد الجي صباح شعالن100 انثىاستيى

ن101 ذكرخالد ابراهيم شبيب ياسي 

ذكراحمد كامل جيى محان102

ن كزار103 انثىآيات كاظم عبد الحسي 

انثىوفاء محمد عبد حبيب104

ذكراحمد صاحب نعمة محسن105

ذكرعبد الوهاب رزاق جودة عذافه106

ذكرايمان سجاد اليذ محيسن107

ن حميد108 ذكرزهراء حميد حسي 

ذكرامي  ضياء صالح جمعه109

ن بعو نارص110 ذكرنزار حسي 

ي مهدي111
ذكرصادق محمد باقر غثن

ذكرنارص حمزه رضا شبيب112

ذكرايمان لطيف سعيد كصاد113

ن114 ذكرزهراء محسن عباس حسي 

ذكركرار حسن كامل لطيف115

ذكرزين العابدين علي مزيد كيى116

ذكرالزهراء فيصل غازي عباس117


