
لقسم المحاسبة  (%10)اسماء الطلبة الخريجين االوائل 
2017/2016السنة الدراسية : اوال

اسم الطالب الرباعيت

زهراء علي كاظم متعب1

بنين باسم حميد كشيش2

حوراء رزاق عبد الرضا جاسم3

نور قاسم هاشم شناوة4

نور محمد حمزة ماضي5

اسراء صالح موجد سعود6

غفران عراك خشان هاشم7

هبة صادق باقر كاظم8

شيماء هادي حنتوش غضيب9

زهراء احسان فرحان عطية10

محمد قاسم عبد الكاظم علي11

سحر حليم علوان حسين12

دعاء علي وناس عباس13

زينة جواد كاظم رخيص14

نورا رحمان عبود طاهر15

عباس علي هادي حمزة16

رند عامر هاشم جاسم17

2018/2017السنة الدراسية : ثانيا
اسم الطالبت

محمد فواز تركي ابو جغيدة1

خلود علي ارميح ابشيت2

زهراء علي فهد عودة3

هدى محمد عبد عبود4

منتظر كريم حسن سلمان 5

زهراء جبار حاج شدهان6

عبدهللا جاسم جواد راجي7

ام سلمة رحيم مزهر راضي8

زينب رعد خليل ابراهيم9

2019/2018السنة الدراسية : ثالثا
اسم الطالبت

مصطفى نذير جواد محمد1

هجران جبر كزار دفار2

مروة علي سعيد عبود3

زهراء محسن فاضل فيصل4

هديل ناظم ناصر حسين5

اسراء نبيل جاسم حميد6

نورة عناد عبيد مخيف7

فاطمة كاظم سويد علي8

زينب عباس حبيب علي9

كرار سعد عزيز شعالن10

فاطمة عبد الحسين عبد الكاظم11

زهراء جاسم اسماعيل هادي12

حوراء عبد الكاظم حسن سلمان13

حنان محمد علي حسن مكطوف14

طيبة جبار انيمش خشان15



عبد هللا سفيان عباس محمد16

2020/2019السنة الدراسية : رابعا
اسم الطالبت

علي حاكم حسن عبيد1

اديان جمعه اجمن مزيد2

حوراء فاضل حسوني خضير3

مروة جبرائيل ناصر حسين4

فاطمة عبدالحسين مزهر حسن5

امنة سالم محمد ياسين6

زيدون قاسم هادي عبدهللا7

علي يحيى دفار عبيد8

حوراء عبدالحمزة عبد صياح9

فاطمة عدنان كاظم خلف10

اسيل شاكر راشد خلف11

دعاء حسين عواد مجهول12

سميه عباس كريم عمران13

دعاء حمزة عبد حاجم14

شهد سالم كاظم محسن15

بيداء جابر عيال ماضي16

احمد امير حميزة عبيد17

استبرق اركان خشان عبدالحسين18

مصطفى فاهم جالب جبار19

2021/2020السنة الدراسية : خامسا
اسم الطالبت

زهراء قاسم محمد حسين1

زيد ماجد محمود شاكر2

زهراء صالح عزيز حسين3

سيف سعد رضيو مراد 4

فاطمة عباس ستار شاكر5

سارة وناس سالم حسن6

علي كريم فالح حمزة7

رانيا بالسم كاظم كريم8

حيدر محمد مشنك حسين9

اديان حمزة هادي هاشم10

رقية علي طالب حمزة11

فاطمة حسين طعمة زغير12

فاطمة شاكر وحيد بعيوي13

تبارك سعد كاظم نعمة14

احمد عبدالحسين عبدالسادة مهدي15

ايناس كريم حويل راضي16

اسيا لطيف علي سرهيد17

طيبة صالح جاسم محمد18

احمد خزعل عباس سعدون19

فاطمة علي قاسم علوان20


