
        6102/6102الدور االول للعام الدراسي  المكملين اسماء

 لقسم ادارة االعمال/ المرحلة الرابعة/الدراسة المسائية

 المواد  االسم ت

 رقابه ابراهيم صالح حميد 0

 حاسبات –استراتيجية  احمد حنون مهوس 6

 حاسبات  -رقابة      -استراتيجية   احمد ستار كعيد 3

 عمليات   عيسىاحمد  4

 حاسبات –رقابة  –عمليات  –معرفة  -جوده   احمد محمد جبار 5

 حاسبات  -رقابة    -استراتيجية   احمد ناظم حمدان 2

 استراتيجية  -عمليات    احمد يونس حمد 2

 رقابة  -عمليات    -معرفة   اخالص فاضل مهدي 8

 -رقابة    -ستراتيجية  ا –عمليات  –معرفة   -جودة  اسعد هاشم مهدي 9
 تجارة   -حاسبات  

 عمليات اسيل حسن كاطع  01

 رقابة امجد رشيد حميد 00

 –حاسبات  –رقابة  –استراتيجية  –معرفة  -جودة   ايهاب رحيم وذاح 06
 مصارف

 رقابة ايهاب ستار جبر 03

 تجارة –استراتيجية  –معرفة  براق ثامر نصيف 04

 مصارف  -حاسبات    -جوده  بهلول هليل صالح 05

 تجارة  -حاسبات    -رقابة    -معرفة    -جوده  بيداء عبد الحسن سفاح 02

 عمليات ثائر جلوب مفتن 02

 عمليات  -معرفة   جعفر عباس جعفر 08

 مصارف  -جوده   جيهان عبد االمير  09

 رقابة  -استراتيجية    -عمليات    -معرفة  حسام حامد فليح 61

 حاسبات حسن عبد الكريم ابراهيم 60

 تحميل مكمل اقتصاد اداري  -حاسبات  –جوده  حسن امجيد هاشم 66

 حاسبات حسين عالء عبد الحسين 63

 حاسبات –رقابة  حسين علي لفته 64

 عمليات   -جوده   حسين محمود خلف 65

 عمليات   -جوده   حيدر جواد كاظم 62

 تجارة –حاسبات  –رقابة  -عمليات   –جوده  حيدر حشمت فرقان 62

 رقابة –جودة  حيدر حميد قاسم 68

 استراتيجية حيدر كاظم عبد علي 69

 معرفة ذو الفقار عبد الحسين 31

 –رقابة  –استراتيجية  –عمليات  –معرفة  –جوده  ربيعة صبري سلمان 30



 وغائبة ادارة مالية  تجارة –حاسبات 

 حاسبات –معرفة  زكريا شالل عبد الجليل 36

 –حاسبات  –رقابة  –استراتيجية  –عمليات  –جوده  ساهرة بشار حنون 33
 تجارة

 حاسبات –استراتيحية  –عمليات  –معرفة  –جوده  سجاد جاسم مطشر  34

 استراتيجية –معرفة  سجاد عالء جبار 35

 رقابة  -استراتيجية   سجاد موسى حسن 32

 استراتيجية -عمليات    -جوده   سحر محسن لفته 32

 حاسبات –رقابة  –استراتيجية  –معرفة  سعاد حسن معن 38

 جوده سعد وعد عبد 39

 تجارة –استراتيجية  –معرفة  سيف سعد داود 41

 حاسبات –معرفة  شهد كريم عبد االمير 40

 جوده شيماء عبد جعفر 46

 تجارة صفاء احمد نوري 43

 معرفة  -جوده  صفاء محمود شكير 44

 استراتيجية -جوده   ضرغام نصر هللا حسن 45

 رقابة  -استراتيجية    -جوده  نعباس جمعة عبد مزبا 42

 جوده عباس علي هادي 42

 حاسبات -رقابة   عباس كامل كاظم 48

 حاسبات عباس كريم سعيد 49

 جوده عبد هللا شيال بريسم 51

–رقابة  –عمليات  –استراتيجية  –معرفة  –جوده  عدنان عوده كاظم 50
 تجارة

 رقابة علي طه غازي 56

 رقابة  -استراتيجية  علي كاظم هاشم 53

 مصارف -رقابة   علياء محمد مهدي 54

 رقابة فارس خير هللا محسن 55

 تجارة  -استراتيجية   فيصل غازي عاصي 52

 عمليات  -معرفة   قيس حسن مدهوش 52

 رقابة  -معرفة  قيس عدنان عبيد 58

 معرفة كرار ماجد جعفر 59

تجارة   -حاسبات   -عمليات   -معرفة    -جوده   كرار يوسف جاسم 21
 وغائب ادارة مالية

 استراتيجية ليث جمعة هامل 20

 جوده مالك عبد هللا حمزه 26

 رقابة   -استراتيجية  –عمليات  –معرفة  محمد جبار عباس 23

 مصارف –حاسبات  –استراتيجية  –معرفة  محمد جعفر محمد 24

 رقابة محمد حسين علي 25

 حاسبات  محمد فاروق زيدان 22



 حاسبات  -رقابة    -عمليات  محمد كامل حنان 22

 تجارة –رقابة   -عمليات   -جوده  محمد كريم عويد 28

 استراتيجية  محمد نعمان جميل 29

 استراتيجية مرتضى عبد الحسين كاظم  21

 حاسبات مرتضى منعم عبد الرضا 20

 معرفة –استراتيجية  مصطفى احمد عبد الستار 26

 تجارة –حاسبات  –استراتيجية   -عمليات    -معرفة  مصطفى سليم عبد االمير 23

 –حاسبات  –رقابة  -استراتيجية  -عمليات    -معرفة  مصطفى وصفي عادل 24
 تجارة

 حاسبات مضر جبار صبري 25

 وغائبة ادارة ماليةحاسبات  –رقابة  ناديه خضير عباس 22

 حاسبات –استراتيجية  -جوده   نور باسم يحيى  22

 رقابة  -معرفة  –استراتيجية   -جوده   نور صادق جعفر 28

 رقابة  -جوده  نوره نعمه كاظم 29

 تجارة –رقابة  –عمليات  –جوده  هدير باسل عبد هللا 81

 حاسبات –رقابة  –جودة  وديان شاكر حسن 80

 رقابة –عمليات  –معرفة  –جوده  الجليل مريوش وسن عبد 86

 مطالب تكاليف وسام ناجي عواد 83

 حاسبات  -رقابة  يونس عبود كاظم 83

مؤجل رقابة واستراتيجية وبقية المواد غياب ماعدا  حيدر محمد جبار 84
 البحث

 


