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 /الدراسة المسائيةلقسم ادارة االعمال/ المرحلة الرابعة

 

 االسم ت

 احالم عبد الحمزة 0

 احمد يوسف مسعود 6

 اسامة كمال عالوي 3

 اساور غازي فايق 4

 اشواق كريم موسى 5

 امال سعد هللا علي 2

 عليانتصار سعد  2

 ايمان ابراهيم جابر 8

 اية محمد عودة 9

 بشرى عباس عبد هللا 01

 بالل عبد الواحد 00

 بهاء عبد الكريم 06

 بهجت حسين مزهر 03

 بيداء كاظم جمعه 04

 تبارك عطية حسن 05

 تحسين عزيز صالح 02

 ثائر فاضل شيرم 02

 جمال الدين عامر محمد 08

 حمزه محمد نعمه 09

 ربيع حوراء 61

 حيدر حسين مشرف 60

 حيدر كريم كاطع 66

 حيدر محمد محمود 63

 خديجة كرم هللا 64

 دعاء كريم عوده 65

 دنيا وداد محمد 62

 رسل خالد غالب 62

 رغد كاظم عبد علي 68

 رفاه عامر ياس 69



 رفل صباح فاضل 31

 زمن ماجد فالح 30

 زهراء باسم جعفر 36

 زهراء عبد الرضا 33

 سارا سالم طعمه 34

 سارة فرحان صبري 35

 سارة قاسم بالسم 32

 سعاد اسعد عيدان 32

 سهى عبد مسلم 38

 سيف الدين علي حسين 39

 سيف حاكم لكن 41

 سيف مجيد حميد 40

 ضرغام بالسم جبر 46

 صفاء قدوري حمودي 43

 عادل كاظم كريم 44

 عباس حسين عليوي 45

 عباس سلمان غضبان 42

 حمدي عريبي عبد الحسن 42

 عبد الرحمن موالن خلف 48

 عبد هللا حسين سلمان 49

 عبد النبي سريح ضميد 51

 عطور فاضل جاسم 50

 عقيل جمعه عبد 56

 عالء عبد الواحد عبد هللا 53

 عالء محمد عبد الرحمن 54

 علي حسن حلبوص 55

 علي راضي كرحوت 52

 علي عباس كريم 52

 الحسين جبارعلي عبد  58

 علي عبد جبر 59

 علي فرحان رحيم 21

 علي قاسم حسن 20

 علي كاظم عبد الحسين 26

 عمار شامي ناشور 23

 عمار محمد امين جمعه 24

 غسان كريم سلمان 25

 فدك حسن حسون 22

 فرح صباح جاسم 22

 فريد مناتي صنيع 28



 قيس جعفر باقر 29

 قيصر حسن موحي 21

 خضير كاظم سفيح 20

 كاظم ضياء كاظم 26

 كاظم قاسم عبد هللا 23

 كرار كاظم شواي 24

 كرامة عيدان حمودي 25

 كوثر محمد عبد الزهرة 22

 لبنى فؤاد الفي 22

 محسن خلف نايف 28

 مجيد خضير مجيد 29

 محمد عبد الحسين جبر 81

 محمد عمار عبد االمير 80

 مريم حسن صبيح 86

 لي بهارعمريم  83

 مالذ عبد الستار جبار 84

 مالك مزهر محسن 85

 منى مجبل رسن 82

 مهدي ابراهيم جابر 82

 مهند سعد خزعل 88

 مياده محمود عبد اللطيف 89

 نافع غانم عبد هللا 91

 نبيل هاشم شاتي 90

 نجاح بريج سيد 96

 ندى اديب حميد 93

 نرمين فيصل ناو خاص 94

 نهى وليد كاظم 95

 صالح الدين صبحينور  92

 نور طه نداوي 92

 نور مهدي حمد 98

 هاشم قيس هاشم 99

 هديل احمد عبد علي 011

 هند رائد يوسف 010

 واثق رحيم جاسم 016

 وسام ناجي عواد      ومطالب محاسبة تكاليف 013

 وسن عامر عبد هللا 014

 والء مقداد جليل 015

 وليد خالد اسماعيل 012

 



 


