
المحاسبة دائرة/  المالية وزارة              1 صفحة        

الرباعي االسماالستمارة رقمالتسلسل

عمر عبدالحليم جمال ابراهيم110192

علوان ضاحي محمد اثير28444

جبار كاظم جواد احمد34002

الرحيم عبد يوسف حيدر احمد48900

سلمان خلف سالم احمد5910

سند سعد سعد احمد64000

هادي حسن صبحي احمد77027

محمود حسن ضياء احمد82058

جمعة الرحيم عبد احمد911994

احمد القادر عبد احمد القادر عبد احمد102254

خضر ممدوح عياده احمد111418

لطيف هادي فالح احمد127165

كريم احمد كريم احمد132713

علي احمد نبيل احمد14837

السبتي احمد نايف نعيم احمد157034

جعفرحطحوط احمدصادق1611790

جودة غضبان جبار اسراء177116

صغير هالل قاسم اسراء1812770

فليح انور عدنان اسيل19700

حسون حسن موفق اسيل2011180

علوان عبادي طالب اشواق217497

محمود عباس مصدق الزبير225512

حمد شهاب احمد امل231821

جاسم جابر حسين امنة24119

محمد عبد علي امير251716

عبدالحميد عبدالستار عالء انمار263725

محمد محي موسى انمار273899

رؤوف رمزي محمود عدنان ايفان289492

عبيد محمد جاسم ايمان295738

عبدالجبارمحمد ايناس30301

علي حميد خضير إستبرق31581

مهدي طه فؤاد أحمد3210626

هادي حسين محمد آسيا336149

صالح طه عصام بسام3411753

حسين ناصر عصام بسمه357172

(محاسبة بكلوريوس)   المحاسبة دائرة

(االثنين) 2019/6/17 المقابلة موعد



المحاسبة دائرة/  المالية وزارة              2 صفحة        

علي فاضل عباس بشير3613837

علي الكريم عبد بالل372508

جواد حسين علي بالل382373

باقر محمد نزار تقوى397858

محمد المجيب عبد رصين ثراء403974

ابراهم عامر حسام411420

فالح عبدهللا فليح حسام422870

حسين حسن صالح حسن436525

حسين عيس عمران حسن446458

عبدالمجيد حسن ليث حسن459458

صالح محمد صادق ابراهيم حسين463914

شنون الكريم عبد عالء حسين4710635

حمودي الرسول عبد علي حسين4810967

جاسم نايف علي حسين4911365

مساعد مجلي محسن حسين508150

خضير كريم علي حلى511023

حيدر شهواز شاهين حميد52707

جواد حسن  جواد حيدر531342

محسن هادي طارق حيدر548409

فرج زغير عبد حيدر558658

غالي عنوس كاظم حيدر563964

عبدالفتاح يوسف يعقوب خالدة5710982

علي امام عزيز انور دعاء587454

مهدي محمد طالب دعاء597243

ياسين محمود مازن دعاء608196

جاسم محمد ابراهيم رافد6110068

يحيى فوزي ربيع62789

محمود عبد مالك رحاب632754

كاظم  جوده جبير رشا649484

احمدموسى عبدالمنعم عامر رنا651353

باقر حسن نعمه رند667840

رشيد عبدالجبار زاهد رواء673120

خلف حياو رعد رؤى688812

حسين جبار ستار رؤى6910083

حمود شكر خليل زياد709613

حميد نزال صالح زياد712812

طالع عبدال عقيل زيد726147

علي خميس باسم زينب733282

علي سعدون حسن زينب742600

مهدي صبحي طارق سجى754561



المحاسبة دائرة/  المالية وزارة              3 صفحة        

ظاهر حمودي وهاب سجى763891

حسين علي رفعه سرمد776294

كاظم جواد عبدالجبار سرى7812839

مزيد عبدهللا فارس سلمى794533

جاسم محمد ابراهيم سماح8010077

ابراهيم ناجي عدنان سهى813767

راشد حسن فليح سوالف823065

حسن عبد احمد سيف8313338

ياسين مجيد سعد سيف842020

غالم حسين علي سيف8512831

كاظمالفرطوسي علي سيف867006

حيدر صبر قاسم شجاع877090

محمد عزيز الحكيم عبد شهالء886565

عواد علي محسن شهالء894264

راشد حسين قاسم شيرين909217

هادي راشد شيماء918679

ثامر حمود اللطيف عبد صادق921940

علي صالح الكريم عبد صالح9310867

جريان عويد خلف صفا946150

جاسم محمد ابراهيم طه9510075

غني سليم موفق عامر9610007

عودة رحيمة علي عباس972176

فليح نبيت فاضل عباس983182

ابراهيم اسماعيل خالد القدوس عبد99656

حميد اسود احمد عبدهللا1003090

دفار صكبان حسين عبدهللا10112189

احمد محمد عصمت1023664

حسن عباس الرزاق عبد عقيل103337

مزهر نعمه جميل عالء104185

عبدالجبار عبدالكريم رحيم عالء1053045

محمد المهدي عبد فاضل عالء1061961

داري امين صباح علي1077772

جعفر محمد صباح علي10810932

شندي جابر طعمة علي10910791

هذال محمد عامر علي110783

سعدون سلمان عدنان علي1115869

كضيب كاظم عواد علي1125795

محمود شريف ليث علي1134352

سهيل طلب محمد علي1143267

فياض عبدالرزاق قاسم علياء1153552



المحاسبة دائرة/  المالية وزارة              4 صفحة        

حسن كريم غني عمار11612823

جبر ابراهيم اسماعيل عمر1175419

مرداس عبدعون نجم عمر1184325

حمزة هادي نعيم عمر1193945

حسين حسن مراد عيسى120203

هاشم سعد جعفر محمد غسان12111593

عباس خضير ياس غصون12210939

عبدالغني محمد غياث12311451

سلمان فاضل عباس فاتن1243010

فظيخ خضير احمد فرح1257879

محمود الحسن عبد حمدي فرح12610180

علي محمد عبدالصاحب سالم فرقد12711446

شعالن فوزي سفيان فهد1282486

ناهي كاظم جواد كرار1293876

حسن االمير عبد الهادي عبد لقاء13012262

حسن كامل جمال ليث1315556

حمادي مهاوش جمعه ليث13210506

جاسم نوري مثنى ليث13310449

هالل سهيل رعد ليليان13412840

محمد حسن فاضل لينا1357106

عباس محمد باسل محمد1365594

جاسم محمد ثابت محمد13710476

زغير حسين صالح محمد1383158

قاسم طاهر محمد1397141

رهيف حسين عادل محمد1403273

حسين علي عبد عادل محمد14110983

ضاحي عبيد فيصل محمد14213754

سعودي مطنش كاظم محمد1435144

هاتف كريم محمد1441750

سعيد كاظم ناجي محمد1459665

يعقوب عباس يعقوب محمد1466865

محمود ابراهيم ضياء محمود1477757

خضير عبد فاضل مخلد14813392

علي معارج علي مرتضى14913157

حسين محمد جاسم مروان150610

خضير محسن صابر مروان1519868

جاسم احمد حكمت مروة1529589

احمد هادي رابح مروة1532178

حسن محمد حسن مروه154565

حسين مصطفى حسين مروه1558655



المحاسبة دائرة/  المالية وزارة              5 صفحة        

موسى عبدهللا عبدالكريم مريم1562495

جعفر موسى عادل مسلم1574502

خضير محمد ابراهيم مصطفى15811760

مراد قاسم سامي مصطفى15910393

علوان ابراهيم صفاء مصطفى1606467

ساجد حسين فاضل مصطفى1612507

حسن عباس قاسم مصطفى1624572

جفال يوسف محمد مصطفى1637424

صالح مهدي مزاحم مصطفى1644215

زناد جداح ناظر مصطفى165181

محسن لفتة يوسف مصطفى1669515

لطيف الفت اسعد معتز1674173

رحمه جابر شمخي معد1685184

جواد حبيب رضا منى1695970

هاشم كاظم جعفر مهدي17013731

علوان عايد طعمه مهند1716573

سالم جبر عبدالحسين موسى1729427

فتاح احمد موفق ميس17310787

حسين جبار سعدي ميسم17411136

العيبي كاظم سعد نبأ175447

حسين وهيب محمد نهاد17612308

خضير فرحان جمال نور177921

عباس حسين طالب نور17811599

جاسم الرزاق عبد االمير عبد نور17912633

الرحمن عبد اللطيف عبد الرحمن عبد نور1809140

الكريم عبد حميد فيصل نور1816537

عاشور علي محمد نور18211562

حوران إبراهيم عباس نورا1831507

صالح الزم حامد نورس18411910

حبيب أحمد وليد هبة1851822

موسى عباس علي هبه18610966

مصطفى أحمد حقي إسماعيل عصام هدى1874765

الحسين عبد محمد هدى1884287

عباس الجبار عبد مصطفى هشام1893271

عباس عبود ثامر همام19011839

مطلك ناجي صباح همام1912211

الحسين عبد نعيم وليد همسة1929684

بطي عبطان محمد هند1933464

جهلول غريب كريم هيثم1946874

خضير حسين علي وداد195734



المحاسبة دائرة/  المالية وزارة              6 صفحة        

خدام عباس عبدالكريم ورود1965381

شرار خلف هادي وسام1976552

منخي حسن صالح وسن1982807

محمد حسن صالح ياسر1993580

ابراهيم خليل قحطان يعرب200274

عمران الزهرة عبد جميل يوسف2017368



المحاسبة دائرة/  المالية وزارة              7 صفحة        

الرباعي االسماالستمارة رقمالتسلسل

محمد حسن علي ابراهيم1351

اسماعيل فليح ابراهيم بكر ابو22484

محمد عبدالرزاق احمد اثير33604

طالل فاظل حمدي احمد47622

داغر سلمان َداُوَد احمد56913

اسماعيل زياد احمد62499

محي عبدهللا طه سلمان احمد77356

عبيد بدن شنيشل احمد813719

جاسم حسن عباس احمد92398

جمعة شحاذة السالم عبد احمد108003

الكريم عبد القادر عبد احمد111349

كباش كزار الكريم عبد احمد125929

سويدان خضير الواحد عبد احمد1310331

علوان حسن كاظم احمد1410348

عبدهللا سعيد نوري احمد15725

طاهر حسن محمد اخالص1611137

علي حسن كريم اريج17450

اللطيف عبد عصام اسراء183023

احمد ابراهيم نهاد اسراء1911140

عناد فاضل جريان اسيل2011452

عليوي رحيم محمد اسيل212533

احمد محمد خالد امير223462

مهدي حاتم سعدي امير2311669

شهاب حمد علي انس243671

حمودي مرهون مجيد انس253038

الحسين عبد مجيد عباس انسام264302

حساني يونس اوس2713336

مصطفى كريم صالح ايات287742

ماجد محمد اياد اية297729

عشبة خلف سلمان ايمان308459

حسين يحيى حيدر أحمد311409

ابراهيم سلمان رعد أحمد325575

حميدي كاظم عباس أحمد334781

جعفر محمد فارس أنس348960

(محاسبة بكلوريوس)   المحاسبة دائرة

(الثالثاء) 2019/6/18 المقابلة موعد
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عبادي كاظم محمد آيات352864

علي خضير موفق براق362747

نزال دحام اديب بسام3711331

حلبوص الكريم عبد غياث بشير386331

شهاب حسين عالء بهاء397

اسد الجبار عبد سمير بيروز4011445

محمد عيدان فرج ثامر415857

سعيد حسن جباركامل4211940

عطية جعفر سعيد جعفر4311978

الحسن عبد سلمان داود جنان4411062

حسين مفضي سعد حارث4510417

حمد حسين عماد حذيفة46168

حميد الخالق عبد رائد حسام4713264

ياسين حافظ عادل حسام483784

مطلك هادي طالب حسن495759

الحسين عبد سالم حسين502114

قادر سمير خليل حكم51598

سليم طارق سليم حنان527585

بدن نمر محسن حنان536307

سعدون لفتة محسن حنين54356

فاضل احمد حوراء558264

حسين كامل ثامر حيدر567903

ناصر عليوي ماهر حيدر5711067

شطب حمزة مكي حيدر587167

بربوتي خالد وليد خالد593696

الزم قاسم علي داليا609220

عبدهللا عموري سعد دعاء6113222

مصطاف عبدالحميد ضياء دعاء623313

منصور براك علي رحاب638098

خشن جواد ناهي رسول6412655

ثجيل قاسم محمد رشا657920

فظيخ خضير احمد رغيد668369

حسين هريش صباح رفاه671301

مطلك بدر قاسم رنا688823

نامق ناجي فالح روان6910272

عبيد حماد علي رؤى705591

الحافظ عبد جبوري نجاح ريام717774

ثويني سلطان بشير زهراء726210

جواد كريم رعد زهراء7313147

هادي صالح زيد7412620
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مهدي صالح باسم زينب7512584

كاظم جواد حامد زينب76658

خضير خلف عامر زينب77936

سبع كاظم الرزاق عبد زينب7813811

الرضا عبد محمود علي زينب791046

عناد قبول زينب809827

ناصر اللطيف عبد احمد زينة819709

رشيد داود ليث سارة821937

مجيد كريم عياد سالي834544

راضي حسن منذر سجاد8410338

سرحان ضيدان سعدون سجى851976

حسن عبدالرضا محمد سرى8612830

حسن اللطيف عبد عماد سمر87162

جودي لطفي احمد سوزان882913

محمد كمال علي سيف894189

حسين حميد مجيد سيف909828

مصطفى حميد مظفر شهد913764

فرهود كطوف علي صادق921770

عواد ذياب صباح صبا9310934

خلف فرحان ناجي صبا9446

علي طارش مهدي صالح9511824

حمد علي احمد صهيب96555

خلف علوان كمال ضحى972101

جابر عبدهللا ماجد ضحى983532

حسن حمادي معن ضياء997108

شوقي سامي حكم طه1001909

احمد سعد طيبة1013024

مرجان بريتو وحيد طيبة1023178

غريب حميد حاتم طيف10311873

مريوش كاظم فؤاد عباس1043702

مجباس علي سعد عبدالرحمن1057015

توفيق أحمد محمد عبدالرحمن1063142

عبدالحميد محمد عبدالقادر1077508

ابراهيم حسين حسن عبدهللا1084321

رسن نعيس حسين عبدهللا10912565

حسين كاظم سمير عبدهللا1107107

مجيد ماهر عبيدة11112766

حنوش موسى علي عذراء1128397

منصور قاسم توفيق عقيل1133593

محمد علوان جواد عقيل1144010
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جاسم جبار ابراهيم عالء1154477

محسن جاسم عصام عالء11611170

عطاهلل علي حسين علي11712863

حسن فاضل رعد علي1182316

عبد خميس سجاد علي1195535

عيدان عالوي عبدالرزاق علي1205653

كاكه مير سايه عدنان علي1216591

رحمه حسن فالح علي1225245

حسن علي فوزي علي1236533

بدن خريبط كريم علي1244007

مولى طعمة محمد علي1257960

ظالل العالي عبد رحيم عمار1266274

حسن سعيد محمد الجبار عبد عمار127349

ياسين جواد سامي عمر1286310

حمدان سعود سمير عمر1295402

زيدان عواد شاكر غفران1304425

علي عبد عاصي شامل الزهراء فاطمة13110194

محمد قاسم كاظم فرح1329468

عبدالرحمن عبدالحافظ عبدالوهاب فيد1339880

عليوي جابر صخي قاسم1347745

حسن حسين عباس كمال13512370

مجيد احمد قحطان لميس1362085

حسين الحميد عبد هيثم ليث13712476

موسى علي الحسين عبد لينه13811247

جبار كاظم محمد مالك1399569

غزال كاظم كريم ماهر1409451

جاسم عبدالرحيم حسين محمد141701

حبيب عبدهللا سالم محمد14211615

غالب مظهر طارق محمد1433615

جعفر موسى طه محمد1449398

سرحان احمد عارف محمد14511187

حسوني علي عباس محمد14611716

جواد محمد الكريم عبد محمد14712593

عبد فاضل عبد محمد1489674

حسين قاسم عدنان محمد1496699

عبيد كريم غازي محمد150686

عبدهللا ابراهيم هادي محمد151225

حسن خالد وليد محمد1525631

مشالي محمد محمدجاسم1537035

علي برهان عبدالكريم محمود1547320
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احمد خضر صالح مرتضى1553756

القادر عبد قاسم احمد مرفت1569182

يوسف خليفه محمد مروان1578879

حسين علي حسين مروة1584080

سمير مصيخ عجمي مروه15912509

محمود شاكر احمد مصطفى1603261

علي شوكت خالد مصطفى1612431

فندي محمد خالد مصطفى1624595

روضان داود سعد مصطفى16311783

علي خميس سعدي مصطفى1645547

يعقوب داود صباح مصطفى165352

حسين جيجان طارق مصطفى16613702

باقر الصاحب عبد ماهر مصطفى1673317

حسين الحسين عبد ناجي مصطفى1683708

عبدهللا عبود يوسف مصطفى1696182

علي قاسم علي منتظر1707537

درويش اسعد راسم احمد مها1711373

قادر سمير خليل ناصر1726630

جاسم عادل نبراس17310300

محمد نعمان علي نهى17412662

محمود فاضل ابراهيم نور17512469

عبود فخري لؤي الدين نور17611897

عزبة لطيف جميل نور1774978

هادي مجيد صاحب نور17810961

الجبار عبد محمود ضياء نور17911259

زغير جماغ عالوي نور1801059

مزهر جميل شوقي نورا1812385

عبدالحميد حبيب مظهر نورا18211166

احمد سعد هدى18311193

شغيت حسون عباس هدى1845837

كنكور صالح جاسم هديل1858926

هللا فتح خليل ماجد هديل1867470

جميل محيميد سليم هشام1872239

جودي رياض هند1889127

حميدي جاسم غالب هند18913229

راهي حمد يوسف هيثم1902947

صبيح فيصل هللا عبد وديان1914258

توفيق دحام طالب ورود1927605

الحسين عبد معصي غريب وسام1932723

لطيف نايف السميع عبد وعد1947081



المحاسبة دائرة/  المالية وزارة              12 صفحة        

عزيز ابراهيم خالد والء19513508

هللا عبد محمد خالد وليد196504

جاسم نعمه ابراهيم ياسمين1976799

وداي كاظم كريم ياسمين1987479

حمودي علي حسن ياسين1997994

موسى صالح راضي يحيى20012179
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الرباعي االسماالستمارة رقمالتسلسل

مجيد الكاظم عبد جودت اجوانة111294

حسين حسن بشير احمد213643

عبدهللا الرحيم عبد حامد احمد39817

الدين محي الكريم عبد الرحمن عبد احمد45777

ابراهيم حميد الرزاق عبد احمد58774

براهيم حنون محمد احمد610953

عبدالقهار خالد محمد احمد74439

ابراهيم مصطفى محمد احمد8130

عبدالحسين كاظم محمد نوري احمد95864

حميد مجيد هيثم احمد101490

يوسف حميد وليد احمد114540

سلمان داود عبدالنبي اركان128128

كوثر عبد زهير اسراء134199

حسن حميد سامي اسراء1410890

خلف سعدي رافد اسكندر1511810

حسوني منديل محمد افنان1613305

محمد خيرهللا عمر الحمزه173733

سعيد منصور قاسم امير1812785

احمد حسن احمد انس193505

ابراهيم عدنان حسن اوس209169

الحسن عبد الجبار عبد فالح اية218664

عبدعون جعفر فاضل ايفان229928

حسين فرحان حسن ايمان239156

حمد ابراهيم خليل ايمان242796

ميره علي مهدي ايمان256596

مرعب خواف كريم ايمن2610847

سلمان سليمان عبدهللا أحمد27828

علي خميس سعدي أريج284686

صبح خماس الباري عبد أسيل297815

الجبار عبد الرزاق عبد ليث أسيل306431

مطني هادي اياد أصالة319231

عطيه جواد حمزة أيالف327725

ألرضا عبد شاكر بهاء آية3312729

سمير علي اكرم بكر3410941

(االربعاء) 2019/6/19 المقابلة موعد

(محاسبة بكلوريوس)   المحاسبة دائرة
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جاسم بدري خالد تبارك3512038

جاسم عماد تبارك36180

نامق ناجي فالح تبارك379431

متعب عزيز موحان تبارك387405

صالح عبدالناصرحمد جمال397053

محمد جاسب رحمان جيهان403357

ابراهيم محمد جسام حارث419359

احمد فاضل مازن حسام423426

مجيد حميد حسن437845

حسون حسن فالح حسن4410774

االمير عبد عادل حسام حسنين452767

حسين محمد جبار حسين468525

كاظم مصطفى رافد حسين4713630

محمود فرحان سعد حسين484875

عباس اسود سالم حسين498886

جاسم موسى سالم حسين50462

محمد هادي علي حسين5110389

جبر حسن فالح حسين523186

يوسف توفيق محمد حمزه534918

حمودي شكري سمير حنين5412176

كاطع تمكين علي حنين5510739

ابراهيم الهادي عبد لؤي حنين563323

علوان عباس ابراهيم حوراء576122

حسون سعيد عادل حوراء587468

محمد رحمت علي حوراء599311

جاسم محمد ابراهيم خالد6010070

جاسم نوري مثنى داليا6110415

جواد احمد الكريم عبد دانيه625952

حمزة كاظم مالك دعاء639714

الرضا عبد الحسن عبد جبار ديار643055

مهدي كاظم طارق ديانا651829

محمد سالم حسين ذوالفقار6611624

عزيز مسير الهادي عبد رامي673488

عبد احمد رسل6810177

عباس عبدهللا عبدالكريم رسل69198

عباس سلمان علي رسل706184

سعد جابر محمود رشا7111087

رفعت حازم خالد رنا722977

سعد شاكر سالم ريام733858

حسين محمد علي عبد حيدر زهراء7411818



المحاسبة دائرة/  المالية وزارة              15 صفحة        

علي محمد الكريم عبد زهراء752803

علي صبيح فؤاد زهراء7610004

نعيم قاسم زهراء7710052

مصطفى حمزه مازن زهراء783648

محمود جعفر زينب791642

داود محمود حسن زينب808015

عبدهللا أحمد موفق زينب811755

قاسم جلوب سعد زينة825090

كيطان عبدالكريم ياسين زينة8313787

عبدالعزيز غازي احمد سامر8411777

عبد علي حاتم سجٰى853406

حديد كاظم محمد سحر861607

علوان احمد ضياء الدين سيف874655

علي جرمط تحسين سيف882365

طه حميد شيماء896148

علي مهدي جالل صباح908295

حسن محمد خليل صفا9113634

حسين منصور صاحب صفا9212523

جلوي دحام صبري صفاء933894

طعمه موات حسين صالح9412782

علي مانع علي ضحى953948

هاشم حسين علي ضرغام96226

عبد نجم سهيل ضي9710276

سلمان عباس خضر طيبه9813367

زوير ضمد الكريم عبد طيبه994626

احمد رجب يوسف عائشة10013484

علوان غضبان عدنان السالم عبد1011818

احمد عبود احمد عبدالرحمن1028589

امين عمر سهيل عبدهللا1038735

محمد جاسم ظافر عبدهللا10413626

عبداللطيف عبدالكريم محمد عبدهللا1056905

علوان الرضا عبد وجدان عطاء106831

كريم عبدالباقي علي عال1071151

عبدالرزاق نجم رعد علي10838

طرفة مكوطر زيد علي1099292

عبدالرزاق داود سعيد علي11012471

جواد ابراهيم طالب علي1115571

سالم كريم الزهرة عبد علي112517

حمود عبيد عواد علي1135538

سعد جابر فرحان علي11410815



المحاسبة دائرة/  المالية وزارة              16 صفحة        

سعدون محيسن فيصل علي11512175

ويردي هللا جبار نبيل علي116205

عبدالحسين عمارمحمدحسن11710215

حسين ناصر حازم عمر1185887

حسين عبدالحميد عبدالملك عمر1192659

موسى عبد يونس عمر12013077

محمد وادي علي عهود1212128

علي عيسى سعدي عيسى1225793

الحسن عبد عباس عادل غازي123694

حمدان عبود سامي غسق12411078

عماد حامد عبدالرحمن غفران1257723

حسين متعب عامر فرح1266452

حسن فالح فرح1274521

حمدي فؤادفيصل فرح1281644

سمور فالح نافذ محمد فالح129961

نادر حشمت فيان13012825

عبد سرحان حيدر كرار1315156

محمد فاضل عماد لبنى1326570

هادي االمير عبد ليث13313010

هاشم داخل قاسم لينه13411808

حمد شهاب احمد محمد1352268

جودة حزام جاسب محمد13610863

خلف محمد جاسم محمد1373933

صالح هاشم خالد محمد1384556

حمزة عجوب داخل محمد1391068

مهدي نفل رضا محمد1408759

شحاذه عبداللطيف سلمان محمد1413679

عذيب مطر سيد محمد14211673

جاسم كاظم طاهر محمد1438873

عبد حسن عبدهللا محمد1442394

محمود حسين عماد محمد1457597

علي الرحمن عبد عون محمد14611167

محيميد جاسم فالح محمد147894

أبراهيم أسماعيل فخري محمد14812090

الزم ياسين كريم محمد1494393

ونيس حسن مجيد محمد1504261

زاير حمد نعمه محمد1512940

مصطفى علي محمد هشام محمد1526429

علي خضير ياسين محمد1536385

يحيى درويش ناصر مرتضى1544356



المحاسبة دائرة/  المالية وزارة              17 صفحة        

يوسف الجليل عبد الحسن عبد مريم15513599

كامل شوقي محمود مريم1563802

ديوان عبود جبار مصطفى15712538

هادي حسين مصطفى1589206

محمد صالح رباح مصطفى15912087

عبود كاظم رحيم مصطفى16011508

محمود الدين شمس ضرغام مصطفى1611777

كاظم قاسم عبدالرحمن مصطفى16264

حمادي ابراهيم عبدالكريم مصطفى1632192

عويد عبطان علي مصطفى16412265

رميض سلمان فالح مصطفى16513678

الرزاق عبد وهبي مصطفى1669850

فاضل عبدالرحيم غسان مالك167572

رشيد مجيد عادل منار168794

ياسين منير ياسر منير16912461

هزيم مشرف قيس مها17012816

جاسم مزعل كريم مها17111863

حسن حمد مسير مها17213593

حسين رداد حسين مهند1731806

نصرهللا هاشم سعيد موسى1747706

عيدان حسين علي موسى1756870

هللا فتح مهدي صاحب ميامي1765125

ميران حسن محمد اكرم نبأ1777192

عبد حسين صباح نبراس1788399

جاسم حسن جمال نجالء1796183

محمد عبدالستار كمال ندى1802278

حسين سليم حيدر نسمه1813820

باصي احمد فائز الدين نور1824737

مصطفى صادق محمد نور1839371

عساف مطني خضير نورس1848938

محمد شعالن ماجد نورهان1855831

عبود صبيح صفاء هاجر186953

احمد محمود عماد هالة18711248

خليل سالم محمد هبه188477

احمد حسين عدنان هند1894808

احمد ثامر احمد وائل1908288

عباس حسون صبحي وائل19110491

جعفر هادي علي وهج19213642

صايل هادي كمال ياسر19311038

عبدالمجيد زكي ياسرعدي1947303



المحاسبة دائرة/  المالية وزارة              18 صفحة        

عبدالقادر عبدهللا سهيل ياسمين1959721

فايز كاظم عماد ياسمين1966748

عبدهللا حسين طه ياسين1971396

فرحان عباس رياض يوسف19811830

فهمي جالل الفتاح عبد يوسف19910590

علي  حسين محمد يوسف20011859



المحاسبة دائرة/  المالية وزارة              19 صفحة        

الرباعي االسماالستمارة رقمالتسلسل

احمد الحافظ عبد سامي اثيل1251

نوفل جاسم احمد210199

حسن عزاوي حسن احمد31126

خالد حنون حميد احمد411573

احمد خضير احمد513071

ناصر حسين رزاق احمد613741

محيميد احمد عامر احمد713817

صالح عبد عبدالحليم احمد8439

علي محمد فاضل احمد92374

اخليف ساير كاظم احمد101378

عبد عبدهللا امين محمد احمد113551

احمد رضا ناطق احمد129944

غدير مطر سبهان اسامة1313344

رفيق معروف عرفان اسامة145589

احمد جهاد نهاد اسامة159071

رشيد الغني عبد الرحيم عبد اسامه1612735

ياسين عالوي كمال اسامه174022

فليح فائق غازي اساور182051

جاسم حمودي الكريم عبد اسراء1910209

عبدهللا علي عبدالرحمن اسراء2012091

محمد جاسم علي اسماء219183

ثجيل فالح مهدي اسماء2212732

حسون عباس عبدالجبار اطياف234167

لطيف نايف السميع عبد االء247097

كريم هاشم امير259921

سعيد احمد اسعد انفال264403

محمد عبدالرضا محمد اوراس273018

قاسم يحيى مخلد اوفى285269

العزيز عبد عبدالرزاق جمال ايمان2911939

عبدالحميد هاشم منذر ايمان3010850

يعقوب غانم نشوان ايه315178

احمد شهاب صبيح ايهاب326872

حميد مدحي فاضل أحمد332279

عبدهللا صالح مهدي أفراح348880

(اعمال ادارة بكلوريوس)   المحاسبة دائرة

(االحد) 2019/6/23 المقابلة موعد



المحاسبة دائرة/  المالية وزارة              20 صفحة        

الرزاق عبد محمود أنعام355542

علوان حسين عباس بارق363281

نصيف دحام مازن بارق372631

اسماعيل يونس طاهر باقر389620

شنيتر فزع فيصل براء395131

جدوع فالح فوزي بشرى401749

جبر علك حسين حامد4111145

أبراهيم مزهر عادل حسام425150

منخي عيدان عباس حسام4311519

رحيم قاسم جمال حسين449171

علوان سلمان شحاذة حسين457197

علي األمير عبد نومان حسين468714

وهيب عبدالجبار الستار عبد حال471690

ناصر احمد غسان حنين4812705

نصيف فاضل معد حنين492045

علي ناجي حسام حيدر5010051

حسن عيدان سعد حيدر51765

فنش احمد محمود خالد52532

وجر الحسن عبد سالم دعاء537547

اسماعيل محمود فوزي دعاء545563

سلمان علوان غسان دينا55139

حسون مسعود فالح دينا5611715

جنيد رائدجبارساري578939

جمعة أحمد ضياء رغد5810152

عريف عطار راسم رؤى594939

صادق نعمة السالم عبد رؤى607289

سلوم مرشد الصاحب عبد رؤى617501

علي كامل اياد ريم626534

حسين داود السالم عبد زحل637594

دفار موسى ثائر زهراء642312

محمدسعيد محمود رافد زينب658174

مطر سلمان عباس زينب665968

عبدهللا حمود الكريم عبد زينة671967

جالي هاشم سمير سارة68708

مهدي عبدالجبار ضياء سامر6911291

عبدهللا جهاد خالد سجى705844

مفتن علي حسون سرى71754

حمادي سالم سمير سالم727161

عناد سلمان حسين سلمان732360

حسن فليح عبدالرحمن سمر748507



المحاسبة دائرة/  المالية وزارة              21 صفحة        

عباس فاضل طارق سيف752115

دوخي الحسن عبد الرضا عبد سيف767269

محمود شاكر جمال شعيب771748

شاكر حكمت رائد شهد788026

فياض سلمان احمد شيماء799791

جياد علي عبد شيماء808214

خليل محمد نزار شيماء8110906

محمد جاسم نصيف صالح8210018

محسن كوكز هاشم صباح837087

نجم ويسي موفق صدفه846662

شايع مزعل جمعه ضحى857496

علي عباس صالح الدين ضياء867958

قدوري رزوقي قيصر عبدالرزاق877435

احمد صالح الكريم عبد عبير884485

حسين حاتم حسين عثمان895996

حسين محمد حسين الدين عز907659

محمود عواد بهجت علي912642

جالب حمودي حميد علي9211053

سلمان صبحي رعد علي932777

جوده شياع الجليل عبد علي949754

القادر عبد قصي علي9511820

نايف علوان كريم علي9610623

موسى علي محمد علي976547

احمد شهاب فارس علياء9813172

احمد حسين احمد عمار992896

جياد عليوي كريم عمار1005911

ضرار عطاهللا محمد عمار10110024

عبدهللا حكيم عمر1024695

حمزه حسين مطر عمر10310319

فليح فاضل اكرم عهد1043305

جواد كاظم محمد عبدالرحمن عوف10511972

محمد نجاح غفران1063925

الفت محمد هواس فاطمة1072521

محمد طه باسل فهد1083041

علي حسين سلمان لقاء1095982

فجر حسين شكر مازن1109616

شاتي محيبس علي مالك1115368

مصطفى خليل ابراهيم محمد1127632

احمد علي حميد محمد1136200

حمودي سالم سعد محمد1144049
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سلمان داود سلمان محمد11510003

صادق حمودي صادق محمد1162949

ياسين زاير الجليل عبد محمد1177328

مهدي صالح عماد محمد1189696

منان عبد كاظم محمد1191839

حمود عبد كريم محمد12013177

حسن محمود مثنى محمد1214037

احمدحسين محمودشهاب1226770

توفيق سعيد توفيق مصطفى1236833

قدوري الكريم عبد جمال مصطفى1246301

ظاهر معروف حسين مصطفى125767

عبود خميس حمد مصطفى1263886

عبدهللا سامي ظافر مصطفى1273169

شهاب نوري عبدالعزيز مصطفى1287459

امين عبدعلي عيسى مصطفى1295212

ياسين خلف ياسين مصطفى1305312

علي عبد بوالد حسن مكرم131633

حميد مجيد ضياء منتظر1322965

ابراهيم جواد جمزة مهند13312795

طه خضير لطيف مهند1345110

ظاهر جاسم محمد ميثم1352928

فتاح ياور اسماعيل نرمين13631

حسين الهادي عبد حسن نها1371474

محمد اسحاق صالح نور13812710

كاظم جواد ناجي نور13911129

عزيز هادي حميد هاجر1405924

جاسم فاضل عماد هبه14113213

صالح سلمان كاظم هند14212938

حسين مهدي شاكر واثق1434813

حسين حمدي احمد موفق وائل14412505

جميل محمد ظافر وسن1457060

محمد فياض رياض ولدان14612010

حسن سلمان احمد وئام1471442

عبدهللا عواد هاشم وئام14811301

جعفر محمد سالم ياسر1492453

ابراهيم ياسين طه ياسر15011444

جاسم محمود وليد ياسر1513533



المحاسبة دائرة/  المالية وزارة              23 صفحة        

الرباعي االسماالستمارة رقمالتسلسل

علي الحسين عبد اسماعيل احمد11900

جليوي عبدالحسين جاسم احمد25955

محسن ضياء حيدر احمد310937

صادق القادر عبد صالح احمد46594

سعيد محمود الكريم عبد احمد52590

الرزاق عبد لطفي موفق احمد613608

فرحان احمد شهاب اريج73523

مخيلف كاظم عبدالحسين االء87746

الرضا عبد حميد رشيد امجد98670

صالح دعوش عالوي انمار1011882

عبيد نجم ياسين انمار112998

رشك هاشم قاسم ايالف1210182

محسن خضير احمد ايهاب13402

علوان حسين طارق أحمد141487

فريح عبداالمير صبري آيات1510537

امين طه امين بسمه161478

حسن صالح عمر بكر176993

مصطفى محمد عدنان بالل185597

اسماعيل القادر عبد مهند بلسم192378

بدع علي ستار جعفر2010599

يوسف موسى عيسى علي جمان2112597

عبدالمنعم صالح محمد احمد حسن228279

امين محمد سالم حسن2310001

صالح سلمان صميم حسن245397

علي فرحان العظيم عبد حسن254373

سلمان حسين علي حسين262122

هالل ابراهيم هادي حسين2710261

حسن خليل سعد حمزة286342

مكي عبدالقادر أحمد حنين297979

صليبي هللا عبد حميد حنين307527

جوهر الحسين عبد علي حيدر3110288

كاظم جواد مقداد حيدر326129

مطر علي حسن دعاء337680

حسن وكيد سعد رعد3412777

(اعمال ادارة بكلوريوس)   المحاسبة دائرة

(االثنين) 2019/6/24 المقابلة موعد



المحاسبة دائرة/  المالية وزارة              24 صفحة        

جاسم توفيق احمد رغد3511134

داود رؤوف جنان رؤوف364526

حسين علوان ربيع رؤى379246

سرحان حربي علي ريم386161

حسين عالء زهراء391935

محمد علي غفوري زهراء408303

حماد مشرف حامد زيد418239

شاكر حامد مهند زيد424743

حسين عدنان رياض زينة4310570

جاسم حسين علي سارة4410968

سعيد عبدالكريم علي سارة453250

داود سلمان ماجد سارة464580

علي نعمه ابراهيم ساره472091

ابراهيم كريم صفاء ساره488871

حمودي مهدي حسن سالي4913815

عبيد الحسين عبد سالي509062

احمد جواد محمد سامر5112893

راضي سلمان داود سجاد5212425

هللا عبد مزيد عواد سجاد53331

اسماعيل خليل علي سجى547049

سعيد الدين سيف طارق سحر5511545

شكري طالب هيثم سحر5610002

جواد زيد احمد سرمد575904

عبيد زغير شاكر سرى5811239

شنابة كريم حمود سعد594319

عواد حريش عبدالكريم سعد606757

عليوي ابراهيم خليل سعيد618376

علوان حسين عزام سفانة6210375

شوكت علي انور سلدا6313766

فهد نعيم محمد سمر649892

عليوي جابر محمد سندس6513710

علي عمر مردان علي االمام سيف66615

كاظم توفيق موفق شاهين678258

مجيد عودة حميد شهد682100

مصطفى عبدالقادر دلشاد شهد694068

علي عيسى محمد شهد7010770

ارما مطلق حسين شيماء71737

صالح كيطان حامد صادق726721

احمد عبدالناصرشهاب صفا7312563

كاظم محمد قاسم صفاء742104



المحاسبة دائرة/  المالية وزارة              25 صفحة        

عبدهللا شكير محمود صفاء758163

عبدالوهاب فخري عبدالغني صهيب76394

هاتف جبار عبدالكريم ضرغام773748

فرحان فاضل اياد عبدالرحمن788062

رشيد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن793697

رحيم مرعيد صالح عامر عبدهللا80399

خضير جاسم احمد علي81824

فاضل ثائر علي828684

تعيبان جبار جليل علي8313618

جاسم ناجي حميد علي8410634

جابر عليوي حنون علي853083

احمد شهاب طارق علي864095

لفتة نعمة عباس علي874671

علي حسين فاضل علي881098

سلمان داود محمد علي893492

مطير حسين علي عماد9010694

خليل ابراهيم وادي عمار918681

عبد عيسى لطيف عمر9211680

حسين علي فاضل غزوان937922

محمود محمد عدنان غسان941771

خلف جاسم حسن كرار9512449

رسن موجر خزعل كرار968565

سعيد علي عبد الحسين عبد كرار976338

حرش حسين علي كرار984460

رشك حسون عباس ليل998058

الغفور عبد امجد مثنى10013391

فحل احمد اسماعيل محمد1019734

حمودي محمد جاسم محمد1021240

مجيد حميد محمد10311542

عطيه شنيشل زهراو محمد1042744

الحكيم عبد طلعت سداد محمد1056994

عجالن عبدهللا طالب محمد1061571

مسلم بداي الزهره عبد محمد1079685

شهاب نوري عبدالسالم محمد1087361

قنبر انور عزالدين محمد1098898

الكريم عبد خليل قاسم محمد110363

نعمه لعيبي قاسم محمد11112653

عمرعلي ابراهيم مجدي محمد1121549

صكب ذياب محمود محمد1132354

عباس محمود نصير محمود1147235



المحاسبة دائرة/  المالية وزارة              26 صفحة        

محمدعلي حمزه سامي مرتضئ115692

عودة جبار دايخ مروان11610302

عمران فاضل حيدر مروه1178011

حسين علي محمد مريم1188378

عبدهللا سعيد احمد مصطفى1198133

عبدالجبار عبدالهادي ثائر مصطفى1209896

حمد عكاب حماد مصطفى121631

رشيد عبدالكريم سعد مصطفى1228130

حمادي اللطيف عبد طه مصطفى12310560

عامرعبداالمير مصطفى12411559

شكير محمود قيس مصطفى1255912

طاهر رشيد يونس مصطفى12613848

سلطان المجيد عبد وليد معتز12712880

صالح هاشم حبيب منتظر1281505

محي جبر حسن منتظر1291147

عبدهللا صيهود يوسف منتهى1304111

عبيد محمد هاني ميادة13113743

محمد عبدالباقي سعد ميس1321322

حسين مطلك طارق نبأ13311621

حسن محمود موفق نبراس1346226

ناصر جميل كمال نرمين135172

مظفر حيدر الحسن نور1368895

علي محسن اياد نور1371556

محمد نوري صباح نور1388099

محمد الرزاق عبد نورا1395878

نصيف شاكر علي نورس14013452

علي الوهاب عبد هبة1416655

حميد وليد الوهاب عبد هدير1421231

احمد جياد صباح هديل143632

علي حيدر كاووس كي الكريم عبد هديل1446357

عزت محمد باسم وائل14512082

عباس خضير طه وسام1469692

سلمان عبدالكريم جمال وسن1475976

خلف عبود سامي وليد1483963

حسن عادل عمار ياسر14910639

امين علي موفق ياسر1508485

نصيف محمد باسم ياسين1514219

لفتة مجيد رشيد يحيى15210795



المحاسبة دائرة/  المالية وزارة              27 صفحة        

الرباعي االسماالستمارة رقمالتسلسل

زبن باسم احمد14421

مبارك صادق جعفر احمد21162

زيد علي خالد احمد31843

عسكر عباس خضر احمد48004

حسن عباس سالم احمد5465

سعيد عبد عامر احمد63799

صالح كريم عباس احمد72549

محسن هللا عبد الدين عالء احمد811517

جاسم محمد فاضل احمد93749

طه يوسف ليث احمد1013296

فنجان سلمان ماجد احمد11689

عيلوي حسين مجيد احمد121763

محمد كامل محمد احمد1350

ماجد الحميد عبد مهند احمد146241

ويردي هللا جبار نبيل احمد15231

مكي خالد الناصر عبد اسراء161774

عبدالكريم علي اياد اسماء177253

تعيبان جبار جليل اسماء186942

شاكر عزيز محمد امجد198207

غجري بدن محمد امير20507

حسين علي وهبي امير21354

موسى عمران احمد اية2210128

سلمان رحمن عالء اية232203

ابراهيم جبار محمد ايسر248056

سالم حسين ماجد ايه2511547

محمد لطيف محمد ايه264909

عودة نعيم محمد أوس274560

عويد خليف عويد أيمن2810730

الساعدي عيسى سمير بثينه291168

الصمد عبد غني صالح براق302158

محمود غازي جواد بكر3111949

احمد نورالدين ناظم حسن3210065

مراد علي جليل جالل حسين336590

عسل عليوي عارف حسين3410294

(اعمال ادارة بكلوريوس)   المحاسبة دائرة

(الثالثاء) 2019/6/25 المقابلة موعد



المحاسبة دائرة/  المالية وزارة              28 صفحة        

قاسم عبدالحسن ماجد حسين3511796

حسن محمود صادق حمزه36625

محمد عبدالصاحب احمد حنين374265

هللا عبد وحيد محمد حوراء384158

جاسم محمود عدنان حياة3912271

قدوري الوهاب عبد مصطفى داليا407160

الحسن عبد احمد عبود دعاء4110048

فرج صالح مازن رائد422904

حسن علي مازن رحمة437000

الرحيم عبد كاظم قصي رحيم444280

عباس فاضل اياد رسل45339

نور مولي قاسم رسول465277

حسن ناصر محمد رشا4713659

جواد فوزي حيدر رنين484628

عبدالحسين حامد عطا روى4912968

عكلة كاظم سعدون رؤى505553

جاسم محمد جاسم زهراء514838

محمد قاسم زهراء5210627

نصار جاسم كاظم زهراء5313358

فرحان مرعي طارق زياد542679

جليهم جعفر فارس زينب555897

صالح عباس اثير زينة563674

احمد عدنان ليث سارة579840

عبدهللا باقر منتصر ساره589334

حسوني قاسم مظفر سجاد596093

علوان محمد جاسم سجى605389

خلف هاشم سعد سجى612411

معروف احمد عمر سرمد62303

ناصر طارق سماء63583

احمد جواد محمد سنان6412717

علي محمد إياد سيف654497

ناطق اسامة  شهد6611552

حسين ناصر عليوي ناصر شهد678387

عباس حسن فليح ضحى688814

رشيد مجيد صبحي طه6911109

خلف صبيح عائد عباس703073

هليل سعيد كريم عباس716589

لطيف عذاب علي عبدالرحمن723977

عبدالعزيزعالءسليم73573

امين صالح محمد عبدهللا7410794



المحاسبة دائرة/  المالية وزارة              29 صفحة        

عاصي محيسن سعد عذراء754928

عطيه فرج حسين عزالدين761279

ساجت كطوف مسلم عقيل7711039

محسن فاضل جمال عال7810981

حمود عباس حسن علي794231

كاظم محمد حسين علي801807

عليوي راهي حميد علي81757

حمودي جاسم خضر علي829549

حاشوش فرهود خضر علي837473

مطلك احمد شهاب علي84269

حسن غازي طه علي854444

الوهاب عبد الرزاق عبد لؤي علي868701

فاضل حسن محمد علي879150

علي النبي عبد ناجي علي8813759

اعبيد كاطع فاضل عمار89224

ولي حميد كريم عمار9010286

احمد محسن مصطفى عمار917830

محمود ابراهيم محمود عمر925142

صكر حلو خالد غدير938508

احمدمحمد شهاب فاطمة947284

محمد حسن وجدان فاطمة9510287

احمد  فاضل قيس قتيبه969224

محيسن عوده داود طه قصي974896

فياض عبيد خالد كرار982510

مزعل النبي عبد خلف كرار99463

محسن علي باسل النا1003781

كاظم اللطيف عبد طالل ليث1019794

عباس ابراهيم مصطفى مأرب1023070

فهمي محمد سامر احمد محمد1033835

شمخي جبر اركان محمد1044211

جاسم نافع باسم محمد1056641

عبد حسين جواد محمد10611983

محمد الحميد عبد سعد محمد1075995

محمد شبيب شاكر محمد1084243

امين جمال الدين صالح محمد1097869

عبد محمد عادل محمد1105278

جواد فاضل عباس محمد11113814

حمد جعفر عالء محمد1128587

سبع حميد علي محمد1135816

عبد جلوب فاضل محمد11410234



المحاسبة دائرة/  المالية وزارة              30 صفحة        

عبدهللا قاسم محمد11510548

حميد غازي عباس محمود1165677

ابراهيم سعد مريم1171703

كاظم حسون صباح مريم1181740

صالح كيطان رشيد مسلم1196700

حسن محمد جبار مصطفى1207635

هادي علي حسين مصطفى1213520

صالح عاصي ساجد مصطفى122932

كاظم جواد سمير مصطفى1236867

حسن هاشم علي مصطفى1245081

ياسين حسين محمد مصطفى1252448

جبر عبيد مهند مصطفى1263469

حمود علي الحسين عبد معتز12712200

محمود كامل أزهر منى1289519

عيسى هاشم الزهرة عبد منى12985

عيدان صبري علي مها1309407

عبداالمير عادل حسام مهند1312804

عبدهللا عبيد موسى13212245

أبراهيم الصاحب عبد محمد مينه13312114

حسين محمد جمال نبأ1341863

حسين خضير اياد نبراس13512207

جاسم منصور ابراهيم ندى1366920

كاظم حمود ابراهيم نذير1372856

جبر محمد علي عبد نذير1382184

عبدالعباس خضير علي نرمين13913070

عبدالحميد فاضل نميرنبيل14012156

رضا علي محمد هاجر1417180

رشيد هاشم منذر هبه1424755

حمادي جاسم صباح هشام14312917

سحاب عبدهلل الكريم هناءعبد14413609

حبيب خضير كاظم هيثم1457841

جاسم خليل سعد وسن14612689

غنام منعم محمد والء1471996

هللا جار علي هاني والء1481093

احمد ذياب مؤيد ياسر14910193

عزيز وليد ياسر1505317

صافي جازع خالد يسر1516653

غني سليم محمد يسر1521565



المحاسبة دائرة/  المالية وزارة              31 صفحة        

الرباعي االسماالستمارة رقمالتسلسل

عنين محمد جاسم ابراهيم110773

سعيد صالح حمدان ابراهيم26717

مهدي باقر فوزي ابراهيم313167

عبدالفادي بشير احمد410173

ابراهيم عبدالقادر ثائر احمد54650

محمد هزاع حاتم احمد62558

سلمان جبر حبيب احمد72514

عبد حردان حمدهللا احمد83563

زعيج قاسم سليم احمد96450

بريس دواي صالح احمد109715

علوي حسن الحكيم عبد احمد1112743

حامد أحمد عماد احمد126145

مجبل ابراهيم فوزي احمد1310608

حمد جنديل محمد احمد142311

صالح مصطفى مولود احمد15177

حبوبي فاضل نادر احمد1613161

عبد الحميد عبد علي اسامه1756

حبيب عبد حامد امير183780

محمد عبداالمير رياض امير197350

كريم صادق محمد امير209778

ابراهيم محمود ابراهيم انسام21159

الحسين عبد صالح محمد حازم ايات224242

خوشو يوخنا االحد عبد ايڤيت2312797

كريم سعيد سالم ايه246454

عبدهللا فاضل احمد ايهاب254316

راضي حمد حسين إيمان2611413

خلف كريم موسى أحمد279029

حميد فاضل عباس باسم287766

عواد داود سلمان بسام2912592

رميض محمد رياض بهاء3013769

حسين علي فاضل بيمان3112526

حسن محمد باسل تهام323097

سعيد االمير عبد صادق جعفر335859

مطرحربي كاطع جنان342890

(ومصرفية مالية علوم بكلوريوس)   المحاسبة دائرة

(االربعاء) 2019/6/26 المقابلة موعد
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محمد ذنون حاتم حسن3510257

الرضا عبد هاشم عدنان حيدر369178

حسن فليح رضا محمد حيدر3712171

عبود ناجي حيدربهاء381293

صالح محمد طارق خنساء397583

عيد عذير حسين دعاء408001

معطي عباس حكمت دعاء416286

محمود عباس خضير دعاء42604

طارش جبر صباح دعاء433970

قاسم موسى مهدي دعاء4482

حسن سلمان ستار ذكرى4511363

شيحان جاسم محمد عثمان ذوالنورين464376

صالح مجيد مصطفى اكرم رشا478276

علي غالي علي رشا4813158

الصاحب عبد تاج محمد رشا498876

خميس محمود نبيل رشا501412

داود اللطيف عبد فراس رغد519353

حلو عبيد كاظم رنا52380

فرج محمد مهدي رويدة537254

ضاحي عايد لؤي رؤى5410928

فيصل سعيد هادي رؤى552732

حمود شمران جابر زهراء5611432

زيدان غاوي عامر زهراء574829

الوهاب عبد ابراهيم عصام زهراء586626

محمود العزيز عبد قاسم زهراء597102

عبدالحميد الدين صالح محمد زهراء601041

مصطفى عبدالجبار علي زيد61452

عبدالمجيد جمال احسان زينب6210691

عزيز جاسم فاخر زينب63449

صباح محمد زينب649651

هادي صالح مهدي زينة6510812

صريم محمد عباس سارة665554

الحسين عبد الكريم عبد يعرب سارة678404

سلمان داود وليد ساره682548

شريف شكر شوقي ساالر69514

حسين كاظم السالم عبد سالي7010357

حسن ابراهيم خليل سامر713432

حسن هاشم سعدون سامر7210883

حميد محمود مثنى سحر737437

علي حسن جاسم سرمد749813
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حسن عبدالرزاق عبدالستار سعد7510345

عطيه سعيد مؤيد سعيد764198

حمد محمد جاسم سيف777532

كاظم سابط جبار سيف782520

حمادي عالوي حسين سيف796601

منسي مشرف رافع سيف805146

جعفر جوحي الرزاق عبد شجون8113272

عويتي الطيف علي صادق828400

يحيى أحمد ضياء صبا834067

ناصر احمد طارق صفا8486

محمد جاسم عبدهللا صفاء854232

جاسم الحسن عبد باسم ضرغام863181

حمود كاظم عودة ضياء872859

طالل عودة طيبةكاظم886349

حمود صالح باسط طيبه892623

عبد عبيس حكمت عباس9013035

ياسين طه محمد عبدالرحمن91422

عبدالفتاح عبدالقادر عبدالفتاح929304

صالح عبدالوهاب طارق عبدهللا933699

سمرمد محمد الرزاق عبد عذراء945789

مري عصمان الحسين عبد عقيل952172

عدوان إسماعيل عبد عال961615

حسن قاسم كرم عالء973162

خضير خليل سعد علي981710

محمد عباس صبحي علي999836

هزاع حسين عبدهللا علي1003057

مصطاف صفر هيثم علي10112614

احمد متعب احمد عمار1029960

عبدهللا نجم صباح عمار1035257

فليح فرج صادق عمر1046930

عبد علي محمود عمر1057782

رميض سعد مظفر عمر1069428

عبدهللا سعيد غانم عيدالرووف1074397

حميد عبد رياض غسق1081186

عسكر عبدالرضا فاطمة1099974

كاظم جواد الواحد عبد فراس110806

محمود شاكر محمود فرح1116203

خانه حسين علي فيان1129076

عجيل هللا عبد لطيف مثنى1137326

جبار محمد جاسم محمد1145623
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ياسين طه سلمان محمد115190

عياش القادر عبد السالم عبد محمد1167980

كاظم فاضل عماد محمد1171580

علي منصور غالب محمد1187186

غزال أحمد شاكر محمود1199317

عبدالعزيز محي يوسف محي12010427

ياس عبدالملك زياد مراد12112554

نعمة الصاحب عبد نعمة مرتضى12210824

حسن هادي حسن مروة12311806

عبدالسيد شاكر مروة1241647

علي محمد مهدي صفاء مروة1259379

احمد عادل مروة1262285

عباس علوان عامر مروه127748

مشعل وحيد عماد مروه1282661

الهور ابو لفته كاطع مروه1297690

عمران عيسى عمران مريم13010175

مسلم طاهر اياد مصطفى13112105

سلمان الرسول عبد جادر مصطفى13210568

حمود جعفر لؤي مصطفى1338505

حسن جواد ماجد مصطفى1344525

صبحي جميل خالد مصعب13512948

محسن علي باسل مقدام1363991

ناجح محمد مهند137475

خضر مصطفى الحليم عبد مؤيد1389539

صاحب الحسين عبد الحسن عبد ميادة1397744

حسون محمود شاكر ميثم1407230

علوان غناوي عدنان ميثم14110842

يحيى أحمد ضياء ميس1424163

ابراهيم خليل خالد يحيى ميس1431259

حمد المجيد عبد علي ميساء1444248

صالح علي فوزي نبأ1459710

محسن محمد ناجي نجيب1461567

فارس عبد جمعه نهاد1475963

عيسى ورور ستار نور1488824

حمودي سالم سعد نور1494021

مغيض ناجي الشهيد عبد نور1507444

حسني محمد عماد نور1514654

حمودي عبودي نهاد نوره1522825

حبش فاضل شامل هاجر1534653

ناهي حسن مؤيد هالة15412068
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إبراهيم هادي محمد هاله1559496

عبد رشيد وليد هبه1563741

الكريم عبد الهادي عبد هديل1571417

ياسين عبدهللا عجمي هشام158429

علوان فاضل خالد هناء15911084

عبدهللا رشيد فوزي هنادي160501

رسن داود ياسين وداد16112648

رشيد عبدهللا سعد وفاء1628908

جاسم نصيف هشام وليد163745

خضير حسن صالح محمد ياسر1647398

حمادي جاسم محمد يوسف1651927

ابراهيم توفيق يونس16612723

حسين غيدان فيصل يونس1677174
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الرباعي االسماالستمارة رقمالتسلسل

مجلي نعيم اسكندر احمد17511

رضا علي تحسين احمد21694

عبدهللا توفيق جبار احمد39336

عبيد جلوب جياد احمد47494

جبر عطية قاسم احمد55127

هاشم قيس احمد61390

رحيم احمد ماجد احمد77609

جابر ماجد محمد احمد83368

عباس فاضل نعمه اريج91334

الرزاق عبد كامل صفاء اسامة102399

نايف محمد محمود اسامه111848

علي سعيد الوهاب عبد اسراء1211509

حسن احمد علي اسراء138337

جاسم محمد مصعب اسراء1411152

خليل مطرود يوسف اسراء157753

جاسم جواد لطيف اكرم1611453

علي كريم عجيل االء179209

رجب عماد باهلل المعتصم187066

خضير صبيح اسعد امير198075

علي حسين رسول امير2010245

رشيد الجبار عبد عاصم اميمه21906

حمود عزاوي صباح انور224343

شهاب محمد جاسم ايات231879

مشكور غازي كاظم اياد243248

محمد مشرع محسن ايمان2511529

جاسم محمد باسم ايناس266763

عزيز محمود خالد ايناس278338

بالل عباس اسامه ايه288881

خضر مقداد علي ايه297074

محمد حمزة محمد ايهاب301278

توفيق طالب رياض أنمار312785

فضيل محبوب فوزي باسم322817

دهش حمد جليل باقر331805

ذرب عجيل محمد باقر3412206

(ومصرفية مالية علوم بكلوريوس)   المحاسبة دائرة

(الخميس) 2019/6/27 المقابلة موعد
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عباس هوير حمودي براء354187

عليوي فرحان جليل بسمه368648

الحسن عبد عبدعلي محسن بالل373192

راضي عبدالرحمن الهدى بنت3811544

لهمود غافل سعيد بهاء393966

حمد مطشر حقي تبارك40587

الجبار عبد االله عبد عالء تمارا418639

عباس يونس تماره426761

فارس يونس صادق جعفر437489

سعيد علي مهدي جعفر444726

عمران الجبار عبد ليث جيان45791

جابر مهدي الكريم عبد حر46653

مجيد نوري حيدر حسناء479506

حسين علي عبد نجم حسنين483882

محسن حسين بالل حوراء491773

مريوش علي كاظم حيدر509810

نغيمش منهل موسى حيدر514048

عبدالمطلب عبدالجليل حيدرعبدالكريم521593

حمودي ناظم علي خالد535459

هللا عبد حمد محمد خديجة5411017

احمد علي عمر خطاب55300

عبدهللا سلمان نورالدين دانية5611024

ملحم حسن رزاق دعاء574872

حمد حسين صالح ديانا582186

كاظم محمد صاحب رامي594367

ابراهيم اسماعيل مجيد رانيا606323

منصور عزيز غني رائد613985

موسى عمران محمد هللا رحمه625717

حميد حسين عالء رسل632093

ماهر زاكور ستار رضا644877

توفيق طالب رياض رغدة65995

حمزة خشان حسين رقية6610217

جواد علي موفق رنا678129

مشعل علي عبدالستار رواء683958

سعيد حميد ابراهيم روز691919

شرموط الوحد عببد بهجت رؤى708616

حمادي حسين طه ريام719425

حمادي حسين طه ريان729377

صالح ناجي عالء ريهام731269

علي قاسم سعدي زهراء749574
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صالح حميد ضياء زهراء755022

دعيج علي طارق زياد768162

جاسم ياسين سعد زيد773688

سكندر مزهر قيس العابدين زين7810960

حسين علوان جبار زينب799795

محمود حسان فاضل زينب802770

حسين مطر كاظم زينب811283

علي مسيهر سامي سارة825927

نعمة هاشم سعد سارة836337

محمد معن احمد سجاد8411707

عبدالكاظم حاتم باسم سجاد854472

سعيد ياسين سعيد سجاد867679

طاهر عبدالقادر سامر سجى879965

مصطفى عبدالغفور ادريس سلوى882264

حمزة خشان حسين سمية8910223

محمد سيروان سهى90665

اسماعيل ابراهيم احمد سوزان91955

مهدي محمد سعد سيف924268

نعناع عباس عالوي سيف9376

حسن محمد باسل شيماء942985

خميس ذياب نوفل صبا9510372

داوود سليم لؤي صفا961348

علوان ابراهيم محمد صفا9713819

خوين كاظم جواد صهيب985544

كاظم بديوي جواد ضحى993468

حردان نوري صباح ضحى1004213

راشد حسن جبار ضياء1017647

علوان حسن صالح ضياء102544

فهد دحام بسام طه1032764

القادر عبد فاضل ثامر طيبه10410453

حسين مطشر عذافه عباس10510735

فواز فاضل عباس1068979

محمد طه فالح عبدالحميد1074091

منخي رشك عبد عزالدين1089554

محمد علي حيدر عال1094061

مزبان محمد عبدالرحمن عال1108255

فلحي صالح جبر عالء1114314

هاني مالك عزيز عالء1126866

رضا محمد جاسم علي1135472

لفته عباس جمال علي1144085
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ميرك حسين جميل علي1151042

كريم فيصل رائد علي1165827

نعمه حميد سعد علي1171071

احمد ياسين طه علي1183319

هللا عبد جعفر الرحيم عبد علي1191211

محمد الكريم عبد الرزاق عبد علي120373

طه عبد موسى علي121628

شلش جمعه مؤيد علي12210781

عبد كيطان عبداالمير فاطمة12313166

وفار ساهي كريم فاطمة1246479

علي كاظم جواد كاظم1256003

مهدي عبدالحميد رشيد كرار12612532

عريبي نعمه هاشم كوثر1271379

محمد مصطفى عدنان لمى1282741

محمود  شاكر جمال محمد12912730

فياض علي حميد محمد1301464

حمد خالد رائد محمد13112576

سلمان علي عدنان محمد1321268

عيسى عمران عيسى محمد13311826

محمد محمدياسين134640

صحن ازبيري احمد مرتضى1358776

خضير عباس غازي مروة1368123

دخيل  عباس سامي مرون1379929

عباس علي سعدي مريم13813691

عبد كاظم فاضل مريم1397921

حسين كاظم قاسم مريم1403550

جواد عبدالواحد جواد مصطفى1414603

داود عبدزيد حسين مصطفى1424559

حسين علي حيدر مصطفى1433554

حسن محمد سالم مصطفى1447136

حاجم مجيد قيس مصطفى1455736

فياض عبود ليث مصطفى146508

محمود الساده عبد طارق منتظر1476704

فرحان خلف كريم منتظر1485748

جبر خلف منصور مها1493013

فارس عبد طالب ميثاق1506101

حسين النبي عبد حسن ميثم1512690

طه فؤاد فراس مينا1521067

عبد الحميد عبد رشيد نشوان15354

ابسيط محسن هوبي الهدى نور15411475
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حمودي عباس سليم نور15511794

مزعل كامل صالح نور156899

املح شاكر سمير هاشم1577250

علوان زيدان الرضا عبد هداء1583017

حسن مفتن ابراهيم هدى15912787

ياسين عطا مصعب هدى1608638

جاسم رشيد احمد هديل1615409

حسين عبد حسين هديل1628634

حمودي اسماعيل حقي هنادي163196

سعيد زامل كامل هند1647874

شناوه عالوي وحيد وائل1652759

جعاطة محمد احمد وسام1664247

رشيد عبدالمنعم خالد وهاد1678899


