
الجنساسم الخريجت

ذكراحمد لطيف جبار واجد الجويراوي1

ي حسن طاهر الفحام2 ذكرحسن ناج 

ي3
 
ذكردمحم عبد الحسن عبدهللا دمحم الحمدان

ذكرحيدر ضياء سلمان عطا العبيدي4

 علي حسي   الحسناوي5
أنثىزهراء حسي  

أنثىشمس حاكم عبد عون حميو الجبوري6

ي7 ذكربهاء كاظم تومان حسي   الخفاج 

ي الزيرجاوي8
 
ذكرحق منعم جغيبل كطون

 الخزعلي9
أنثىهاجر عبدهللا علي حسي  

ذكرصادق جابر دمحم شبيب الشبيب10

 علي دمحم حسن المسعودي11
ذكرحسي  

ذكراسلم قاسم فاضل فواز المسعودي12

ذكرحسي   عبدهللا جواد كاظم الكريطي13

ي14 ذكركرار عبد االمي  كمال عبد االمي  الخفاج 

ذكرعبد السالم حسن سويدان فرحان المسعودي15

ذكرحسن حسي   هادي حرجان الحرجان16

ذكرعلي ذوالفقار حسي   عجه حسي   الجليحاوي17

ذكراسامه ماجد رسن عبد العمري18

أنثىهدير ياسي   عبود حسون النرصاوي19

ذكركرار دمحم مصطف  احمد الهاشمي20

ذكراحمد جليل علي يارس اليارسي21

ي مالك22
أنثىمريم فالح جاسم جي  بث 

ذكرعلي محي صكب حسن ال حكو23

ذكرعالء حيدر طه حمزة المرصي24

أنثىزهراء عباس مهلهل دمحم العيد25

ذكرمنتظر كريم محسن خلف المسعودي26

ذكرمكي طالب مهدي رضا لزام27

ي28
 
 اعلي كاظم السلطان

ذكرعلي حسي  

ذكرحيدر صالح نسوم حسن العباس29

ذكرثامر كامل صالح مهدي الجبوري30

ي31
 
وان ذكراحمد ماجد جاسم دمحم الشر

أنثىوداد عبدهللا عبد علي خرص  النارص32

ي دمحم الجمعة33
ذكريوسف جمعة سبث 

ذكرمنتظر دمحم صالح مهدي العطار34

أنثىوالء كريم عيدان دمحم الجبوري35

أنثىاسماء دمحم عبد شياع الشفاعي36

ي الوسمي37 ذكرحمزة طالب حمزة رج 

ذكرعلي عمران موخ كاظم اليساري38

 علي عبد االمي  كاظم الربيعي39
ذكرحسي  

ذكرزمان عبد الرحيم حسن مهدي الكريم40

2014-2015الدراسة الصباحية - قسم السياحة الدينية/ كلية العلوم السياحية / جامعة كربالء 



ي41 ي خليل اسماعيل الحمي 
 
ذكرحيدر هان

 علي اليساري42
أنثىسارة عبد حسي  

ذكرالمستعي   باهلل واثق حبيب اليارسي43

 كاظم البهادلي44
أنثىغفران شاكر حسي  

ي الزكي45
 
ذكرعقيل جمال عبد الكريم صاف

ذكرعلي عبد الرزاق علي دمحم اسماعيل46

ذكرزيد عبد الكريم دمحم حسي   الغريب47

ي الغراوي48
 
ذكراحمد كاظم هادي حسان

ي49 ذكرجاسم دمحم جاسم عباس الخطان 

ذكراالء علي احمد حمزة اليساري50

أنثىفاطمة فيصل مذكور حسي   البديري51

ذكرصالح علوان حسي   علوان المهدي52

ذكرامي  فاضل حسي   محمود ال طعمه53


