
جامعة الفرات األوسط التقنية
المعهد التقني الديوانية
قسم تقنيات المحاسبة
الدراسة : الصباحية

سنة التخرج : ٢٠٢١-٢٠٢٢
اسم الدفعة : بالعلم تبنى األوطان

معدل التخرجالدوراسم الطالبت
91.437األولمريم رزاق صعيصع كاظم1
88.294األولحيدر كاظم جواد كريم2
88.216األولوجدان كاظم راشد جبر3
87.896األولفاطمة حميد زغير كاظم4
87.020األولساره محمود نياز كاني5
86.262األولحسن جاسم محمد عبيد6
86.152األولشهد جاسم محمد جواد7
85.511األولشموع هيثم مهدي عيدان8
85.495األولميس نصار راضي تعبان9

85.427األولاحمد رحيم جابر حمزة10
84.733األولفاطمة عبد الغفارعبد الجبار كاظم11
84.648األولهبه صباح حمزة عاجل12
83.794األولتبارك عبدالعباس محمد عبدالجبار13
83.776األولفاطمة سعدون كريم مجهول  14
83.762األولمحمد رائد جبوري وحيد15
83.421األولفاطمة راضي وداح حسن16
83.180األولنورس علي يوسف مشكور17
83.081األولزهراء علي عزيز كاظم18
82.817األولسجاد حيدر كاظم راضي 19
82.733األولعلي غانم عباس محمد20
82.364األولمريم ميثم محمد عباس21
82.354األولزهراء محمد مهدي حسن22
82.327األولاحمد شاكر جليل عبيد23
81.860األولزين العابدين سالم شراد صدام24
81.816األولروان قاسم حسين عبد علي25
81.444األولزينب علي كريم كطن26
81.417األولفاطمه كاظم باقر محسن27
81.388األولصابرين صالح عطية حمزة 28
80.627األولزهراء حسين طالب تايه29
80.464األولبنين رحيم حمزة فليح30
80.302األولحوراء وحيد حسن حمود31
80.247الثاالهام كريم جفات شاهين32

أسماء الخريجين للدورين ٢٠٢١-٢٠٢٢

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي



80.157األولنور جابر جياد جاسم 33
79.885األولرقية وليد عباس حمود34
79.499األولزهراء حمزة نعمة كاظم35
79.345األولنرجس عبدالنبي علي عباس36
79.163األولاحمد راضي حمزة ناصر37
78.943األولرقية رياض سعد كاظم38
78.942األولكرار عبدالكريم حمزة منصور39
78.476األولفاطمة عبد الرزاق فنجان مسير40
78.227األولنوفل رسول رحمن جاسم41
78.026األولفاطمة حميد هويدي عباس42
78.020األولاسراء جمال جميل شمخي 43
77.956األولفرات جلهام هاشم شنان44
77.851األولبشرى شاكر حربي عكض45
77.791األولمصطفى عقيل عبد كريم46
77.552األولعباس شكري عباس عبد علي47
77.419األولبراء هاشم حسين سماري48
77.373األولرقية عبداليمه خضيرعواد49
77.212األولطيبة طالب ابو حسنة سريح50
77.194األولمنال عسل رطان فرحان51
76.927األولسماح عليوي كاظم عبيس 52
76.892األولزيد علي عبدالحسين عبد53
76.772األولايات باسم كاظم شلوان54
76.426االولزهراء حيدر حنتوش صالح55
76.260األولازهار مهدي كاظم جوالن56
75.905األولزهراء عادل صبيح غافل  57
75.750األولسجى حاكم فليح حسن58
75.143األولفاطمة اياد عباس هادي59
75.110األولضحى رعد دوحان عبد 60
74.837األولحسين كاظم جاسم حسن61
74.619األولايه اسماعيل حبيب والي62
74.192األولمكصد جهادي مخيف عباس63
74.041األولنرجس صالح كاظم محسن64
73.744األولمحمد هيثم كاطع لفتة 65
73.644األولهاجر علي كامل هاشم66
73.620األولاسالم قاسم جميل عبدهللا67
73.549األولنوره حمزة طاري حسين 68
73.441األولعلي خالد زنجيل اسود69
73.327األولمروة صالح محيل شوكان70
73.288األولزهراء حميز عبيد راضي71
73.268األولهدى علي ابراهيم عبد72
73.238األولايات قاسم جميل عبدهللا 73



73.206األولاسيا رحيم رطان فرحان74
73.111األولنيران خلف سلمان عودة75
73.103األولعقيل عايد راهي حمزة76
73.075األولاخالص مجبل بهير عدام77
73.044األولمرسلين ضياء عبد جواد78
72.706األولهادي جاسم حسين ابراهيم79
72.691األولمنتظر باسم عبدهللا كاظم80
72.596األولغدير فاضل جنات غالب81
72.549األولزينب جميل لفتة جبار82
72.483األولنسرين علي رحمن محي83
72.429األولنور الهدى صباح علوان حسين84
72.361األولانفال مهدي عباس شعالن85
72.338األولاسراء حسين نعمة دوحان86
72.294األوليوسف محمد ناصر حسن87
72.270األولنورا عدنان خماط جبوري88
72.264األولرباب امير عبد الزهرة شناوة89
72.260األولوسن غضبان كاظم حسين90
72.249األولميسون حيدر ناصر جبار91
72.194الثاتبارك مجيد سعيد وداعه92

71.785األولاجوان رحيم عبد ناصر93
71.742األولمؤمل باسم حسين  زبالة  94
71.734األولمريم عباس حمزة عيدان95
71.601األولعباس علي دخيل جاسم96
71.594األولنبيل محمد كاظم حمص97
71.587الثاهبه محمد صليط عطية98

71.567األولزينب ناظم كاظم عبد99
71.498األولانتظار غالب حمزة صبح100
71.461األولهمسه ماجد حاكم حزام101
71.129األولباقر سعيد هبان غافل102
71.123األولطيبه عباس حسن عبد 103
71.059األولضحى عبداالمير جابر محمد104
70.894األولرسل فاضل دريول هنيدي105
70.525األولهدى علي عبدالحميد106
70.360األولبنين قاسم كريم كاظم 107
70.356األولنورس محمد حسين حنين108
70.347األولدعاء عقيل عبدالسادة صالل109
70.291األولنور عبد الزهرة حمزة غضب110
70.275األولفرقان نعيم  حسين وناس 111
70.247األولطيبه جعفر داشر حسين 112
70.163األولحسن عبدالرضا عبدعلي 113
70.022األولعباس فاضل ناصر حسين114



69.803األولزهراء صالح مهدي كاظم115
69.759األولمريم مهدي ديعون دخل116
69.716األولعباس حسن عبيد فلح117
69.711الثاعلي جاسم محمد عبيد118

69.702األولضحى محمد كاظم حسين119
69.676األولحسيب ابراهيم عباس عبد هاني120
69.225الثاسرى علي حسين كاظم121

69.196األولرحاب محمد طعمة جليل122
69.181األولزيد رسوم عبدالحسين وناس123
69.157األولمصطفى حسن جبر مغيض124
69.154األولزهراء ضاجر عودة عباس125
69.136الثازينب عبيس طارش رويح126

69.107األولضياء محمد راضي حسين127
69.057األولاسماء عبدالكاظم مزهر مالون128
69.005األولزينب حسن ياسر علك129
68.886األولنور الهدى ثامرسموم هاطور       130
68.864األولعبدهللا سالم حسين عمران131
68.837األولزهراء رحيم مراح بعيوي132
68.811األولحسن محمد مهدي شنيارة133
68.662األولاحمد عبد هللا محسن طالل 134
68.656األولحسين على هللا شاكر كاظم135
68.648األولهدى عادل عذافه عبدالرضا136
68.602األولفاطمة علي فرهود مجالد137
68.586األولزينة حسين طالب تايه            138
68.570األولزينب حمزة عبد برهان139
68.509األولعلي هادي حميد عبدالحسن140
68.37الثامحمود فرحان عبيد غشان141

68.241األولاسعد علي محمد عيدان142
67.949األولعلي حسين ميس سايب143
67.906األولشيماء حسين بعيوي عودة144
67.756الثامحمد ناجي ستيو عبدعلي145

67.723األولرغدة حسن صافي كاظم146
67.343األولبنين نعيم حمزة عتاوي147
66.982األولاحمد شاكرعبدالحسن ملزوم148
66.974األولسكينة رحمان كريم فضالة149
66.897األولكوثر حسين مرحب لفته150
66.832األولعباس رسول كاظم كميل 151
66.812األولرشا قاسم خيري صالح152
66.747األولعلي هديب جاسم مظلوم153
66.745األولحسين فليح هادي عبيد154
66.719الثامؤمل محمد وحيد عناد155



66.624الثاامير عايد كريم حرز156

66.540األولمرتضى علي حسين فدار157
66.530األولايمان عبدالكريم فرحان 158
66.522األولرياض حسن رهل سلطان159
66.458األولزينب عبد العباس جبار خشان160
66.402األولامنه محسن حسين زامل161
66.386الثااحمد ناصر جودي كاظم162

66.375األولعلي حمزة عناد حمزة163
66.262األولمحمد فريد كامل محمد 164
66.229الثانرجس نجم عبد هللا جبر165

66.225األولمصطفى غدير ناصر محمد166
66.069األولبنين يعقوب كاظم عبود167
66.05الثاضحى عامر صاحب عزيز168

66.038األولعبدهللا هيثم نعيم ناصر169
65.945األولعلي محسن زغير عبد 170
65.765األولمهدي ترمن عبد عطش 171
65.738الثامصطفى احمد عبد الحسين172

65.586األولانور همام موجد عبد عون173
65.403األولشهد ناصر حسين محمد174
65.353األولعباس فاضل عبد الرزاق دبي175
65.315األولمنتهى حميد عباس جودة176
65.303األولنور عايد فضول عناد177
65.266الثازهراء جمعة اجمن مزيد178

65.237األولحوراء زبيل حمزة لباح179
65.168األولبروج قاسم مكطاف جدوع180
65.094األولمنتظر خضير عباس محمد181
64.965الثازينب حسين حميدي رسن182

64.946االولامير محمد جواد جاسم183
64.801الثاحسن سلمان عبد السادة مزهر184

64.704األولامير عبدالحسين كنش مزهر185
64.69الثامؤمل محمد منديل تعاب186

64.635األولدعاء حامد شنان خضير187
64.616األولعلي مكي جودة حميدي188
64.414األولفاطمة كريم جاسم حسين189
64.365األولحسين راهي شاكر عبد190
64.303األولزهراء كاظم هليل عبد191
64.282األولمسلم علي محمد كاظم192
64.167الثاعلي حسين مهدي حسين193

64.153األولختام فالح مهدي عبدالحسين194
64.095األولعباس  فالح حسن حسون195
64.027الثازهراء رشيد حميد كاظم196



63.983الثارقية ثامر حمود كاظم197

63.676الثاهدى عبد الحمزة محمد عباس198

63.493األولزمن جاسم محمد سوادي199
63.463األولحسين علي كاطع حمزة200
63.459األولاسراء احمد حسين دوحان201
63.444الثاعلي احمد هادي سهيل202

63.186الثاعلي كامل جاسم محل203

63.124الثاحسنين حبيب حسين يوسف204

63.097الثاعبد الواحد منصور معضد دكمان205

63.080األولعلي رسول خريبط مطرود206
63.048الثااحمد حاكم شخير منخي207

63.027الثااثير حاكم حمزة كزار208

62.943األولعذراء وليد جواد شياع209
62.849الثااثير خضير عباس صكبان210

62.799األولعلي عبد شنين عاجل جساس211
62.778الثااثير لفتة عيسى حمزة212

62.742الثاياسر عبادي ثجيل رهيف213

62.604الثاهدى عبد الكاظم عبد الرضا214

62.396األولحسين مسلم علي شناوة215
62.392الثامسلم صادق شاكر كاظم216

62.287الثافارس غالب عبد الكاظم217

62.258األولسجاد سلمان عويز ناطور218
62.246الثامرتضى صالح ظاجر محل219

62.201األولمحمد يوسف عبد خليل 220
61.900األولاحمد سالم محسن صالح221
61.792األولبنين محمد حسين متعب222
61.786الثاسجاد عبود شاكر حلواص223

61.756الثامحمد صالح هادي حماي224

61.667الثاسيف جميل شهاب مرهش225

61.625الثاسجاد باسم محمد نعيم226

61.567الثاعتاب مطشر عباس منذور227

61.322الثاعباس كريم دايم عباس228

61.319الثاحسين عباس سعيد سالم229

61.239األولحسين سلمان عواد سعد230
61.025األولحسين عاد عباس حميد231
60.877الثاازهر فاضل حامد محمد232

60.662الثازهراء احمد جالل عبدالحسين233

60.569الثاحسين كاظم حسين كاظم234

60.362الثاسحر حيدر عبد الرضا عبدالكاظم235

60.177الثاطارق سعد جاسم محمد236



59.662الثاحمود نجم عبد حمود237

59.557الثاعلي محمد عليوي عبد238

59.292الثااحمد هاشم حربي عطيوي239

59.29الثاحسين جاسم عبد الكاظم محيسن240

58.915الثازينب عدنان قطان ملتات241

58.723الثاعلي ناصر هدهود علي242

57.075الثاعلي ظافر فاضل خزعل243


