
        6102/6102الدور االول للعام الدراسي  المكملين اسماء

 الصباحيةلقسم ادارة االعمال/ المرحلة الرابعة/الدراسة 

 المواد االسماء ت

 رقابة –استراتيجية  –عمليات  –جوده  احمد حسين محسن 0

 جودة احمد فؤاد صبري 6

 معرفه احمد هادي كاظم 3

 استراتيجية  -جوده  احمد ياسين صبار 4

 مصارف  -استراتيجية  اماني علي حسن 5

 رقابة  -جوده   امجد رشيد حميد 2

 حاسبات امير حيدر عبد االمير 2

 مصارف –حاسبات  –استراتيجية  امير ليث غازي 8

 تجارة –عمليات  –معرفة  –جوده  انمار ابراهيم نعمه 9

 حاسبات -مصارف   –جوده  اوس قيس زبيدي 01

 حاسبات –رقابة  اية نزار صالح 00

 معرفة  -جوده   باقر محمد كاظم 06

 جميع المواد ماعدا البحث ومطالب سلوك تنظيمي بهاء الدين سلومي 03

 حاسبات –رقابة  جاسم نوري داود 04

 رقابة حاتم كريم حسين 05

 رقابة حسين سعدي صاحب 02

 حاسبات –معرفة  حسين محسن حسن 02

 رقابة  -عمليات   موحان حمزهحمزه  08

 عمليات حنان ياسين عبد 09

 تجارة  -مصارف   حنين حسين علوان 61

 رقابة  -عمليات  حنين عبد الوهاب جبر 60

 جوده ومطالب تامين وخطر حيدر عبد هللا عباس 66

 حاسبات –رقابة  –استراتيجية  –معرفة  حيدر عبد هللا موزان 63

 رقابة –استراتيجية  –عمليات  –معرفة  دحام جبار محمود 64

 عمليات  -جوده  دالل لطفي علي 65

 –رقابة  –استراتيجية  –عمليات   -معرفة    -جوده   رسول محمد اسماعيل 62
 مصارف  -حاسبات 

 عمليات  -جوده   رياض علي مجيد 62

 عمليات زينه هادي وهيب 68

 استراتيجية  -عمليات  سارة عبد الرزاق محمد 69

 استراتيجية صادق عبد الهادي حمزه 31

 حاسبات  -رقابة   -عمليات  عبد الرحمن نوري عبد الرحمن 30

 حاسبات عبد هللا سعد جبير 36



 معرفة  -جوده   عبد هللا قيس عطيه 33

 رقابة  -استراتيجية  –عمليات  –معرفة   -جوده   عبد الهادي مهدي خضير 34

 رقابة محيعذراء محمد  35

 جوده علي زكي مطر 32

 –رقابة  –استراتيجية  –عمليات  –معرفة  –جوده  علي عبد عيدان 32
 تجارة –مصارف  –حاسبات 

 رقابة علي كامل فالح 38

 حاسبات –رقابة  –معرفة  عمر يحيى جبار 39

 تجارة غفران رمضان جليب 41

 تجارة تايةفاطمه طعمه  40

 حاسبات –رقابة  كرار نعيم ساجت 46

 تجارة –حاسبات  –رقابة  –عمليات  كريم عزيز كريم 43

 تجارة –حاسبات   -رقابة   -عمليات  كمال عباس خضير 44

 تجارة –حاسبات   -جوده  محمد اياد عبد الجبار 45

 مصارف محمد طارق مجبل 42

 جوده محمد جبار عبد الزهرة 42

 معرفة  -جوده   محمد علي محمد 48

 عمليات مروان ابراهيم محمد 49

 تجارة –رقابة  –عمليات  –جوده  مصطفى جواد علي 51

 جوده مصطفى محمد علي 50

 جوده ظر عبود همالهتمن 56

 عمليات موسى احمد حمد 53

 مصارف  -عمليات    -جوده   مهند عزيز جواد 54

 حاسبات موسى قحطان بحري 55

 جوده  مهند ذياب احمد 52

 عمليات هبه خليل اسماعيل 52

 حاسبات –رقابة   -استراتيجية  هيثم جبير كاظم  58

 عمليات يوسف عبادي مطر  59
 


