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قسم تقنيات السياحة
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2021-2020قائمة بأسماء طلبة المرحلة األولى للعام الدراسي 

اسم الطالبتاسم الطالبت

تبارك زكي نجم36االء جواد كاظم1

ي37االء علي رشيد2
 
تبارك مهدي صاف

جعفر زكي عبد هللا38ابراهيم عبد الحسن ابراهيم3

حاتم كريم غافل39ابراهيم عالء كاظم حسون4

حسن فالح شنو40احمد اياد فضيل5

حسن مفيد عبد االمير41احمد ثائر فتيخان6

حسير  حميد مهوس42احمد جاسم حسير 7

حسير  حيدر مجيد43احمد حسن حسير 8

 سامي علي44احمد خالد محمد9
حسير 

 علي حسير 45احمد سجاد محسن10
حسير 

 علي عبد االمير مرزوق46احمد شهيد حسير 11
حسير 

 علي كاظم47احمد عبد الجليل مالك12
حسير 

 علي محي علي48احمد غفران عبد اليمه13
حسير 

حسير  فاضل حمزة49احمد قاسم عبد الكريم14

حسير  نارص حسير 50احمد كاظم جاسم15

حمزة عماد اباذر51اخالص عيدان16

ق اياد محمد17 حمزه نارص مهجر داخل52استير

حميد فاضل حسير 53ارساء محمد هادي18

حميد كاظم فرهود54اسعد علي جاسم نعينة19

حنير  نصير جبار55اسماء عباس كاظم20

ي عقيل عبد الرضا21
 
حوراء حامد ساجت56امان

حوراء زينب محمد57امير علي حسن22

حوراء علوان يارس58امير علي حسير 23

حوراء نعمان ثابت59امير  رائد عبد االمير24

حوراء نهاد صالح60امير  عبد الجبار عادل25

حيدر خالد خضير61انس سلمان عبيد26

حيدر نجاح طعيمة62ايات  صباح عليوي27

ختام محسن مهدي63ايالف نسيم فاهم28

خضير علي خضير64ايه عايد مهدي29

دعاء عامر سلمان65ايه عقيد حميد30

دعاء وزير شخير66بتول عمار عبد الحسير 31

رباب علي رشيد67بنير  رائد جهيد32

ي حيدر33 رحمة نعمة حسير 68بنير  ناجر

رقية مهدي صالح69ةليد عزيزان فاضل34



رقية وليد خالد70تبارك حسن عبد حمزة35

عبد هللا حميد هاشم111رونق عمار مزهر71

عبد هللا سجاد عبد االمير112رؤى رعد نعيم72

عبد هللا ضياء الدين منصور113زمن فالح حسن73

عبد هللا كريم كاظم114زهراء عبد الحسير  محمد74

عبد المطلب ميثم عبد االمام115زهراء عبد الزهرة حسن75

عدي صفاء خزعل116زهراء عبد الستار جبار محمد76

عذراء احسان سلمان117زهراء عالء حمزة77

عذراء حمزة سعدي118زهراء عودة دريعي دهيش78

عذراء مجيد عبد هللا119زهراء محمد هادي79

عقيل علي اوسط120زهراء مؤيد صبار80

عالء طالب نارص121زيد رشيد عبيد81

عالء نافع احمد122زين العابدين علي شاكر82

علي احسان علي123زينب عبد االله عباس فدعم83

علي احمد عزيز124زينب موىس عليوي84

علي جبار حميد حسون125زينب نجدت شكر احمد85

علي حسن علوان126زينب نزار عبد الحسير 86

علي حسير  شناوة127سارة علي عكروك87

 علي مجلي128سجاد علي لفته88
علي حسير 

علي رضا عبد االمير129سجاد نصار لفته89

علي ستار ياسير 130سحر علي جواد90

علي صالح كاظم131سحر علي دوهان عبادي91

علي ماجد حميد132سحر كريم عبيد92

علي محمد مزعل133سعد علي حمزة93

علي ميثم عبد الكاظم134سمر رعد غالب94

علي هادي مناجي135سمير هادي كريم95

عمار سعدي محمد136سيف فريد رسمي96

عمر عادل معل137شهباء جابر باسم97

غادة عبد اللطيف رزاق138شهد عمار فاضل98

غادة كاظم علي139صابر محمد خريط عبد العباس99

غصون سمير سفاح140صادق رياض عبد هللا100

ي مكي محمد101 فاطمة رعد محراث141صفا ناجر

فاطمة سعيد علي142ضح ظفير عويد102

فاطمة صبيح محسن143ضح علي عودة103

غام جير كاظم عودة104 فتون عبد الباصد عبد الصمد144رص 

فراس علي عبد الكاظم145ضياء عالوي عبد محسن105

فرح حسن عالوي146عباس جاسم فدعم106

فرقان قاسم علي147عباس رشيد عبود107

كرار حسن سلطان عطية148عبد الخالق فوزي عبد الكاظم108

كرار حيدر عبد الجبار149عبد الرحمن عبد الرزاق عباس109



كرار حيدر علي150عبد هللا حسير  محمد بحر110

نىه محمد عبود190كرار محمد جير151

نور الهدى محمد حسن191كوثر ضاري مكي152

نور ضياء خليفة192كوثر علي صالح153

نور عبد الحق حميد193كوثر قاسم محمد154

نور عطا هللا وحيد194ماهر راهي155

هادي حسير  موىل195مثن  راشد محيسن  كريدي156

هبه ابراهيم صبيح196مجتنر حامد عبد المجيد157

هبه علي داود197محمد ابراهيم شايع158

هدى خالد حبيب198محمد جابر فرهود159

هيام عبد هللا كاظم199محمد حسن فالح160

ي ابراهيم200محمد صادق عباس161
 
وليد شاف

يوسف فاهم محسن201محمد ظافر حسن162

محمد عبد داود163

محمد عدنان راهي164

ي مهدي165
محمد غن 

محمد فائق فرحان166

محمد فؤاد سلمان عبد167

محمد فؤاد نعمة168

ي169
 
محمد ماهر حسون

محمد مجيد ابراهيم170

محمد محسن عبد171

ي172
مرتض  مجبل راض 

مرتض  محمد يارس173

مروة رشيد جزاع174

مريم عبد كاظم175

مريم عالء عادل176

ي177
مريم قاسم راض 

مريم كريم عويز178

مسلم سعد هاشم179

مصطف  ابراهيم جواد180

مصطف  حمود كاظم181

مصطف  مهدي فهد182

منتظر فاضل زغير183

مهدي رحمن عمران184

ميس مالك كامل185

ي186 ميقات حسام راجر

نبأ ثابت ظاهر187

نبأ حسير  يارس188

يف فرهود189 نجاح جميل رسر



ي
قسم تقنيات السياحةكربالء/المعهد التقن 

سيماء جبار جواد محمد51االسم الثالثي ت

شهد حميد رجه صالح52احمد حميد سرحان حسون1

شهد صباح يوسف هاني53احمد شواف حميد مهدي2

صابرين عواد حسين حسن54احمد كاظم جالب شدهان3

طه رياض عبد الزهره تايه55احمد محسن ذياب عجمي4

طيبه جاسم جمعه جاسم56ازهار ابيتر عجيمي  حميدي5

عباس جبار كريم عبدهللا57اسراء نعيم حسين عبود6

عبد الرحمن قحطان عذاب58امجد حسين عبيد محسن7

عبد هللا فايح عبد االمير علوان59امير فاضل رضا جري8

عبد هللا مرتضى محمد علوان60امين عادل محمد فهد9

عذراء رافد رزاق عبد الحسين61ايات احمد نايف سعود10

عذراء عالوي محسن راهي62ايمان عقيل عبد االمير جابر11

علي جاسم محمد كاظم63ايمن علي هادي عناد12

علي حامد اسماعيل ناصر 64بتول احمد بدح احمد13

علي حميد سعيد عزيز65بنين اسعد عباس كريم14

علي فارس هادي كاظم66بنين علي عاشور عبد15

علي قاسم عطيه عبد67بنين قحطان وحيد حسين17

علي كاظم محمد شياع68تبارك معطي منعم خلف18

غدير عامر سلمان حسون69تماره فاضل خلف محسن19

فاتن احمد محمد جعيد70جنات احمد جاسم محمد20

قاسم عبد األمير محي عبد علي71حسن كامل عبد الكاظم نوماس21

كاظم عباس فهد رباط72حسين حيدر علي حسين22

كوثر عبد الكريم عباس حمزه73حسين حيدر محمد علي علوان23

كوثر قاسم مطر نجم74حسين علي صاحب  علي24

الرا سعد جواد كاظم75حسين محمد خير هللا علي25

مثنى سليم محسن علوان76حسين والء عليوي علي26

مجتبى داخل هادي عبد77حمزه حسن كزار عباس27

محمد احمد زبالة عبود78حوراء حميد صالح حمود28

محمد جاسم حميد هاني79حوراء سالم عبد علي هادي29

محمد جاسم محمد والي80خضر جساب عبادي جاسم30

محمد شاكر محمود  كاظم81دعاء عبد علي عبد المحسن يوسف31

محمد صادق الزم جاسم82دعاء محمد علي صبار علوان32

محمود داوود سلمان بخيت83رسل عمار محمود شاكر33

مرتضى احمد ساجت  غازي84رغد علي عبد الحسين علي34

مرتضى خالد عبد الحسن محمد 85رغد عماد اسماعيل محمود35

مريم حسن اسد حسن86زهراء جواد عبد عبيس36

مريم عادل عبد عمران87زهراء جياد مهدي عباس37

مسلم قاسم كاظم زغير88زهراء شاكر جساب دليمي38

مصطفى احمد ساجت غازي 89زهراء علي احمد كاظم39

منتظر حسين حسن عبود90زهراء عواد حسون  داود40

منذر عباس كاظم محل 91زهراء مجيد عيسى حسن41

نادية عيسى جاسم سالم92زيد حسن كطل عبد الحر42

نبأ محمد جاسم حمود93زين العابدين سلمان هادي كاظم 43

نور عوده راجي حمد94زينب سعيد جفات محمد 44

هاني جمال مهدي مسلم 95زينب عزت عبد الستار علوان 45

هبه قاسم محمد عبدالحسين96زينب فاضل فنجان عيسى46

هند مهدي داخل ناجي97سبأ كريم جبر كريم47

وداد احسان هادي جواد98سجى كفاح حسن كفاح48

ياسين اياد حميد مجيد98سرمد جبار عبد مشي49

ياسين سعد ميري يعقوب99سالم زيدان هالل خضر50
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