
كلیة االدارة واالقتصاد

532 ادارة اعمال1 ادبي1محمد عذاب جمیغ
524 ادارة اعمال2 ادبي1محمد راضي صالح كمر
510 ادارة اعمال3 ادبي1یوسف علي غازي حیاوي
506 ادارة اعمال4 ادبي1احمد صالح مھدي كاظم
482 ادارة اعمال5 ادبي2رؤى ستار عبد الوھاب سعود
480 ادارة اعمال6 ادبي1نسرین بریسم عطوان علكم البیضاني
478 ادارة اعمال7 ادبي2فرح علي حنش بوشي
473 ادارة اعمال8 ادبي2مجتبى ھیثم جبار محمد موسى
471 ادارة اعمال9 ادبي2سالمة عسكر حاتم جساس
471 ادارة اعمال10 ادبي1مریم سلیم جمعھ یوسف
471 ادارة اعمال11 ادبي2مؤمل محمد طوینھ جوده
471 ادارة اعمال12 ادبي1یاسر محمد ناھي شطیب
470 ادارة اعمال13 ادبي2احمد حسن محمد صالح مھدي
470 ادارة اعمال14 ادبي1زھراء ھیثم عیدان عباس
468 ادارة اعمال15 ادبي2اكرم عوفي صالح غضبان
467 ادارة اعمال16 ادبي1لبنى باسل عبد الحسین جبر
466 ادارة اعمال17 ادبي2حیدر ھادي صالح كشاش
466 ادارة اعمال18 ادبي1رفل محمد خلف غضبان
466 ادارة اعمال19 ادبي2محمد لقاء ناطق خضیر
465 ادارة اعمال20 ادبي3شھاب احمد جبار محمد
465 ادارة اعمال21 ادبي2عباس رزاق بشت حسن
465 ادارة اعمال22 ادبي2عباس مطشر مزید روزي
465 ادارة اعمال23 ادبي3مصطفى جاسم جبر خضیر
465 ادارة اعمال24 ادبي2منیر رضا كاظم علیوي
464 ادارة اعمال25 ادبي1نور اكرم فاضل عباس
464 ادارة اعمال26 ادبي1یاسر ضیاء برزان مجدي
463 ادارة اعمال27 ادبي2محمد كریم علوان خماس
462 ادارة اعمال28 ادبي1امیر فاضل حربي صخي
462 ادارة اعمال29 ادبي2حوراء عبد الواحد حسن جاسم
461 ادارة اعمال30 ادبي3عبد هللا ھشام مزاحم جواد
460 ادارة اعمال31 ادبي2رواء مزاحم حسین شلش
460 ادارة اعمال32 ادبي2عبیر علي احمد عبده
459 ادارة اعمال33 ادبي2زینب نعمان اسودي محمد
459 ادارة اعمال34 ادبي1یوسف فلیح حسن عباس
458 ادارة اعمال35 ادبي2حوراء احمد حسین قاسم
458 ادارة اعمال36 ادبي2زھراء عبدالواحد فلیح موینع
458 ادارة اعمال37 ادبي1صفاء حسن صالح عذاب
457 ادارة اعمال38 ادبي2حسین ناظم ھامل مفتن
456 ادارة اعمال39 ادبي2رفیف حیدر عبد االمیر عبد علي
456 ادارة اعمال40 ادبي1فاطمة طاھر عبد العباس
469 االقتصاد41 ادبي2سھى اسماعیل محمد حسن باري
463 االقتصاد42 ادبي1ایھ علي عبید اعوج
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456 االقتصاد43 ادبي2علي شفیق لفتھ حسین
455 االقتصاد44 ادبي2مصطفى كاظم جبر راضي
454 االقتصاد45 ادبي1غیث عبدالكریم ثامر مزعل
453 االقتصاد46 ادبي2صالح جاسم حسون دایر
453 االقتصاد47 ادبي2ضرغام حمزه دحام حمزه
452 االقتصاد48 ادبي1امیر عماد موفق صبري
452 االقتصاد49 ادبي2ایة ابراھیم حسین وادي
452 االقتصاد50 ادبي1حسین محمود عبدهللا خضیر
452 االقتصاد51 ادبي2علي سعد جاسم محسن
451 االقتصاد52 ادبي1احمد عبد الرزاق قاسم سلمان
451 االقتصاد53 ادبي2اسراء محمد عبد االمیر حسین
451 االقتصاد54 ادبي2دنیا عباس فاضل حسن
450 االقتصاد55 ادبي2سجاد قاسم حمید علیوي
450 االقتصاد56 ادبي2علي ریاض غركان كاطع
450 االقتصاد57 ادبي1منتظر غانم جار هللا حمد
450 االقتصاد58 ادبي2نور الحسن سعدي مھاوي موسى
450 االقتصاد59 ادبي1ھدیر حمید قمر جدران
449 االقتصاد60 ادبي2حسین قاسم خضر رسن
449 االقتصاد61 ادبي1حوراء فوزي جاسم مفتن
449 االقتصاد62 ادبي2شاكر عبدالرضا فرج صافي
449 االقتصاد63 ادبي3عباس انور نامدار شامار
448 االقتصاد64 ادبي1احمد غسان صبري زیدان
448 االقتصاد65 ادبي2حسین جاسم عبدالحسین حمد
448 االقتصاد66 ادبي2سیف عقیل عباس فرحان
448 االقتصاد67 ادبي1عال كاطع عبد الحسن زایر
447 االقتصاد68 ادبي2اسامة حمید عبد الحسین عرمش
447 االقتصاد69 ادبي2اسعد جاسم صبر موزان
447 االقتصاد70 ادبي2ایھ خالد عبدالرزاق عبدالوھاب
447 االقتصاد71 ادبي2حسام احمد علي علیوي
447 االقتصاد72 ادبي2حیدر جاسم محمد ناصر
536 المحاسبة73 ادبي1انور صادق عبد االمیر كاظم
517 المحاسبة74 ادبي1ھدیل حسین عبد هللا عبود
512 المحاسبة75 ادبي1حنین محمد كاظم محمد
511 المحاسبة76 ادبي2حسین علي جودة زوید
506 المحاسبة77 ادبي2زید جاسم علي شبل
506 المحاسبة78 ادبي2ھشام كریم صاحب حسن
503 المحاسبة79 ادبي1حسین احمد نصیف جاسم
498 المحاسبة80 ادبي3رحیم صدام موات غضیب
497 المحاسبة81 ادبي2احمد جاسم محمد حمد
496 المحاسبة82 ادبي2حیدر سعد عیدان عبید
493 المحاسبة83 ادبي1زینب عبد االمیر فنجان مھودر
490 المحاسبة84 ادبي1عمار داود سلیم صادق
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486 المحاسبة85 ادبي1زینب علي عسكر عبد
486 المحاسبة86 ادبي2سیف الدین محمد فرج عبود البھادلي
486 المحاسبة87 ادبي2طارق عزیز فلیح حسن
482 المحاسبة88 ادبي1احمد حسین صالح عبد
482 المحاسبة89 ادبي1فاطمة حسن كاطع خلیفھ
482 المحاسبة90 ادبي1وعد شاكر صبیح خلف
479 المحاسبة91 ادبي1روى ولید عباس محسن
477 المحاسبة92 ادبي1حوراء صالح كاظم محمد
477 المحاسبة93 ادبي2محمد عیسى عبد هللا سلمان
476 المحاسبة94 ادبي1مصطفى حسین علي جمیل
474 المحاسبة95 ادبي2آیات محمد حسین نجم
474 المحاسبة96 ادبي2زھراء جاسم عیسى علي
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