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 /الدراسة الصباحيةلقسم ادارة االعمال/ المرحلة الرابعة

 االسماء ت

 االء علي عبد احمد 0

 ابتهال جاسم محمد 6

 احمد جبار زبون 3

 احمد حاتم شنشول 4

 احمد خضر حسين 5

 احمد ستار علي 2

 احمد صالح مهدي 2

 احمد طاهر هاشم 8

 احمد عباس علوان 9

 احمد عبد الكاظم منصور 01

 احمد عدنان محمود 00

 ازهار نجيب راضي 06

 اسعد جاسم محمد 03

 اسماء مظهر حسن 04

 امال صبحي كاظم  05

 امير عباس شريف 02

 انعام رشيد حسن 02

 ايات سالم عليوي  08

 ايات ضياء خلف 09

 ايات قاسم حسن 61

 ايات محمود راشد 60

 بسمه ناصر عبد الواحد 66

 تبارك بدر خليل 63

 حارث جواد كاظم 64

 حسام جمار عبد الحسين 65

 حسن سالم رشيد 62

 حسين عادل خلف 62

 حسين علي جمعه 68

 حسين قحطان عدنان 69

 حسين محمد كريم 31

 حسين هاتو ناهض 30

 حمزه ثامر حسين 36

 حنان يونس حسن 33



 حنين عدنان كريم 34

 حنين فراس عبد الكريم 35

 حنين قاسم محمد 32

 حنين هيثم محمد 32

 حوراء اسماعيل جاسم 38

 خالد علي خالد 39

 دعاء رزاق علوان 41

 رحيم منعم عبد فرقان 40

 رفل حسن لعيبي 46

 رؤى احمد عباس 43

 ريم جليل ابراهيم 44

 زهراء جاسم محمد 45

 صبيح جار هللازينب  42

 سارة اسعد ضمد 42

 سارة صفاء كريم 48

 سارة عاشور سكوندي 49

 سالي عبد الحسين 51

 سجاد خردال عبيد 50

 سجى جاسم شاطي 56

 سجى عبد الكريم اسماعيل 53

 سجى عبد عبود 54

 سمر محمد ياس 55

 شفق احسان حسن 52

 شهد عصام حسين 52

 صادق كريم حسين 58

 ابراهيم عبد الحسينصفاء  59

 ضحى وهيب حميد 21

 طه قاسم محمد 20

 عامر مجيد عبود 26

 عبد الرزاق صالح مهدي 23

 عبد هللا غزوان صهيب 24

 عبد هللا يوسف راضي 25

 عبد الودود فاضل كريم 22

 عبير كامل جاسم 22

 عثمان حسين جاسم 28

 عساف كريم مدلول 29

 علي اسماعيل مطر 21

 ابراهيم  عبد هللا علي 20

 علي احمد عبد حمود 26



 علي جابر محمد 23

 علي خضير فرهود 24

 علي شاكر توفيق 25

 علي عبد الزهرة 22

 علي هادي حسن 22

 علي هاشم محي 28

 عمر عباس جبر 29

 عمر عبد هللا خزعل 81

 عمر علي كاظم 80

 دغش عمر مجيد 86

 عمر محمود مطلق 83

 محمدقاسم جاسم  84

 فاطمه ابراهيم كاظم 85

 فالح مهدي حسن 82

 ليث احمد ناطق 82

 كرار جاسم كاظم 88

 كرار جاسم مطشر 89

 كرار علي حسين 91

 محمد اسعد صالح 90

 محمد المهدي عباس 96

 محمد حسن عبد عالوي 93

 محمد داود سلمان 94

 محمد شاكر محمود 95

 محمود علي مكي  92

 هادي مروان محمد 92

 مريم طالب هاشم 98

 مصطفي صادق رزوقي 99

 مصطفى كريم زعتر 011

 مصطفى لطيف رزاق 010

 حمدمصطفى مجول  016

 مصطفى هاشم جبار 013

 ميس محمد شلتاغ 014

 نبا حسن عبد االئمة 015

 نبا هاشم ديح 012

 نسرين زهير جبر 012

 نور ماجد عبيد 018

 نور محمد داود 019

 نورس فليح مظلوم 001

 هدير حاشوش روضان 000



 هديل محمد حميد 006

 هناء ستار احمد 003

 هند سمير محمد 004

 ود مجيد درويل 005

 ورود هادي خلف 002

 وسن سهيل فالح 002

 وليد خالد كاظم 008

 ياسين محمد حنون 009

 يحيى رياض كاظم 061
 


