
الجنساسم الخريجت

أنثىجنات دمحم كاظم عيىس النرصاوي1

ق سعد هاشم كاظم2 أنثىاستبر

ن فالح جاسم دمحم اعجام3 أنثىحني 

أنثىنرجس حمزة مفتاح حمزة الموسوي4

ي5
ن
ذكريوسف مسلم سالم نجم العلوان

أنثىزينب وليد عبد زيد مفتاح ال فرح6

أنثىسماح سالم اسود حسن الحوار7

ي سعدي كاظم علوان العامري8
ن
أنثىامان

أنثىزهراء احمد يوسف علي9

ن منذر عجمي عطية البهادلي10 أنثىبني 

أنثىسمية عبد االمب  هادي سلمان الفتالوي11

أنثىجنان عبد االمب  كاظم مجيد المندالوي12

أنثىحوراء خالد محسن عبيس المعموري13

أنثىزينب علي شاكر عبد الزهرة الميالي14

أنثىزهراء سلمان صالح يارس الزاملي15

أنثىنور حيدر عاشور حمودي العبيدي16

ذكرعلي عباس علي17

أنثىمروة دمحم ابراهيم حسون المسافر18

ن عون عبد العباس موىس العبادي19 ذكرحسني 

ي20
ن
ذكرضياء دمحم نجم عبد هللا المشهدان

ذكرسجاد حيدر احمد عزيز21

أنثىدعاء رياض خوام عبيس22

ذكردمحم غالب عباس جار هللا23

ذكردمحم قاسم كاظم رضا24

ن كاظم كميل اسماعيل العبيدي25 ذكرحسي 

ي تايه الفتالوي26 أنثىهبة عظيم ناجر

ذكرعلي سالم غاوي حيال العلي27

ي28 ذكرمرتضن حامد سعدون عباس الخفاجر

أنثىزينب علي نارص حسون المسافر29

ذكرعلي حسن ابراهيم دمحم30

أنثىاكرام جفات جاسم حمادي31

ي32
ن
ذكرعباس احمد علي عوف

 سامي شمران حمود الشمري33
ذكرمرتضن

أنثىرواء رزاق كاظم صبار34

براء علي باقر علوان قدح35
أنثى

ي36
يفن ذكركرار جاسم دمحم رسن الشر

ي37 ذكراحمد عبد الزهرة عطية سلمان ال حويجر

ن جبار38 ذكرحمود عباس حسي 

ذكرظاهر عبد الكاظم ظاهر عبود39

ى وعد دمحم حمزة40 أنثىبشر

2018-2017الدراسة الصباحية- قسم السياحة الدينية/ كلية العلوم السياحية / جامعة كربالء 



ذكرالحسن ميثم عزيز عبود المال41

ذكراحمد جبار حسن مطر42

أنثىكوثر طعمه ديكان عبيد43

أنثىفاطمة حيدر عبد العزيز عبد الوهاب ال طعمة44

ذكرسجاد جاسم طالب عبد السادة الجبوري45

ذكراحمد دمحم حسون رسهيد46

ذكرسيف علي مهجهج عبد الرزاق47

أنثىارساء عبد الكريم مطر ابراهيم48

أنثىزهراء فاضل عبيد فهد49

ذكرعلي موىس مهدي محسن50

ذكراحمد يحث  جليف جاسم الجبوري51

ي52 أنثىزينب فرحان جواد عيدان الجنانر

ي53
ذكرسيف الدين دمحم كاظم نارص القريىسر

ذكردمحم كريم جبر خضب 54

ذكراحمد حمزة حداوي سلمان55

ذكراحمد حميد عليوي هلوس المعموري56

ي العبودي57 ذكرعلي حميد عمران جنانر

ذكريارس مهدي صالح عبد هللا اليارسي58

ي59 ن عبيد الخفاجر ذكرحسن حلو حسي 

ي60
ن
ذكرحسن هادي طعمة ذياب الكنان

أنثىصابرين دمحم جواد كاظم الحسناوي61

أنثىنورسان احمد دمحم عبوش مول62

أنثىسؤدد مازن جمهور عطا هللا العزاوي63

ن جبار هندي جاسم64 ذكرحسي 

ي65
ن
ذكرعصام صاحب كاظم عبدعلي السهيالن

ذكروالي كاظم والي عبود الشبالوي66

ي عبد الجبار مجي عزيز الغانمي67
ذكرتف 

ذكرمهند ماجد منعم عبادي اليسار68


