
المالحضاتسنة التخرجالمدرسةالمحافظةالجنسالفرعاسم الطالبت
م المه ديالىذكرتجاريبهجت عبد الواحد ابراهيم دمحم1 المواد/2018/2019٨قسم التعل
م المه ديالىذكرتجاريعلي دمحم عبد الكاظم لفته2 المواد/2018/2019٨ قسم التعل
ة ديالىانثىتجاريخيرية جميل حاجم سلطان3 ة التحدي المهن المواد/1989/1990٧اعداد
ه المه ديالىذكرتجاريهيثم وادي دمحم جواد العنبكي4 عق ة  المواد/2017/2018٨اعداد
ة للبناتديالىانثىتجارينبأ علي غالب طالب5 المواد/2018/2019٨التحدي المهن
م المه ديالىانثىتجاريشروق وهاب عبد جواد6 المواد/2018/2019٨قسم التعل

ديالىذكرتجاريعبد القادر رعد عبد الرسول كامل الدوري7
ه المه للبن  عق ة  المواد/2016/2017٨اعدا

ة المه للبن ديالىذكرتجاريايمن عادل عيسى سلمان الشمري8 المواد/2017/2018٨عق
م المه ديالىذكرتجاريباقر حيدر جاسم حمود9 مواد/2018/2019٨قسم التعل

ة للبناتديالىانثىتجاريجنان ابراهيم عارف جاسم10 مواد/1992/19937التحدي المهن
ة ديالىانثىتجاريابتسام دمحم ابراهيم حسون11 ة التحدي المهن المواد /1989/1990٧اعداد
ة ديالىانثىتجارياسيا عبدالهادي كاضم عباس12 ة التحدي المهن المواد/1994/1995٨اعداد
م المه ديالىان تجاريطيبة علي فليح حسن الشمري13 المواد/2016/2017٨قسم التعل

ديالىذكرتجاريعثمان هيثم حمادي كاضم الحمداني14
م المه  المواد/2019٨قسم التعل

م المه ديالىذكرتجاريحسن علي كاظم سلطان15 المواد /2015/2016٨قسم التعل
م المه ديالىانثىتجاريدالل عبدالرزاق علوان حسين المجمعي16 المواد/2018/2019٨قسم التعل
ة المه للبن ديالىانثىتجاريسهام صيفي فرج علي17 المواد /1991/1992٧عق
م المه ديالىذكرتجاريعباس علي محسن ابراهيم الزكي18 المواد/2018/2019٨قسم التعل
م المه ديالىذكرتجاريامين جميل ولي علي البياتي19 المواد/2018/2019٨قسم التعل

ه  للبن ديالىذكرتجاريايمن عدنان دمحم مهدي1 ه المهن عق ة  المواد 2002/2003٨اعداد
م المه ديالىذكرتجاريدمحم فاضل عباس حاجم2 المواد/2015/2016٨قسم التعل
ة للبناتديالىانثىتجاري هندراس عباس ابراهيم فرج 3 ة المهن مواد/ 2007/2008٨عق
م المه ديالىانثىتجاريريام سالم داود صالح4 المواد/2018/2019٨قسم التعل
ة المه للبن ديالىانثىتجارياخالص دمحم سعيد حميد 5 المواد/1990/1991٧عق
م المه ديالى ذكرتجاري علي دمحم اسماعيل سلمان6 مواد/2013/2014٨قسم التعل
م المه ديالىذكرتجاريمحسن حسين محسن صكر7 المواد/2015/2016٨قسم التعل

ـــــــم االدارة العامة  ــــــــ ـــ ـــــــــ ـــــــــ ا (تجاري )  قســــــــ القبول الم

ـــــــم االقتصاد  ا (تجاري )  قســــــــ القبول الم



م المه ديالىذكرتجارياحمد عاصي مهدي صالح التميمي8 المواد/2018/2019٨قسم التعل

ديالىذكرتجاريحسين عبد الحكيم عبد داود الدهلكي9
ه المه  عق ة  2007/2008اعداد

المواد/٨

م المه ديالىذكرتجاريعمار ستار كرجي علي الجبوري10 المواد/2009/2010٨قسم التعل
ه المه للبن ديالىذكرتجاريعماد نصيف جاسم سعيد11 عق ة  المواد/1992/1993٧اعدا
ة المه للبن ديالىذكرتجاريعلي زين الدين ياسين خضير العبيدي12 مواد/2017/2018٨عق
م المه ديالىذكرتجاريشاكر خالد محمود دمحم الزبيدي13 المواد/2018/2019٨قسم التعل
المواد/2018/2019٨مه خار ديالىذكرتجاريقصي حاجم دمحم عايز14
ه المه ديالىذكرتجاريقصي طه خلف سعيد الكرحي15 عق ة  المواد/2005/2006٨اعداد
المواد/2009/٨مه خار ديالىتجاريحميد مهدي صالح عباس التميمي16
م المه ديالىذكرتجاريدمحم اكرم قهرمان رشيد17 المواد/٨قسم التعل
م المه ديالىانثىتجاريشرين عزيز شكر حبيب18 المواد/2018/2019٨قسم التعل
م المه ديالىذكرتجاريعمر منصور سلمان درويش المهداوي19 المواد/2018/2019٨قسم التعل


