قسم ادارة االعمال  /المرحلة االثالثة
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أسم الطالب
أباذر كامل عليوي خفيف
احمد جميل عطوان هاون
احمد سرحان غانم تعبان
احمد ناصر غانم مراد
ازهر نصيف جاسم عبد
اسراء عباس حسن محمود
اسماء رحيم حسن علي
امنه حاتم كريم محمد
تبارك بشار عبد الحسين ناهي
تبارك سيروان ابراهيم حسن
حسنين كريم عبد حسن
حسين صفاء دايش راضي
حسين عقيل حسين علي
حسين عالء الدين سلمان
حسين كريم زيدان بازل
حسين محمد حسن عبد االمير محمد صالح
حيدر جعفر عويد عباس
تبارك باسم حسين سلمان
حيدر حميد صحن حمود
داليا حسن مشهدي
داود خليل داود سلطان
ذو الفقار ضياء عيسى راضي
رامي نجاح ميذاب حسين
رعد سالم كريم قنديل
رواء يوسف جاسم محمد
ريام عبد الحسن حمزة مطر
زهراء رحيم عباس حسين
زهراء صباح فيصل محمد
زهراء فرزدق وهاب عبد المجيد
زهراء محمد عويد سلمان
زينة عدنان حسين عبره
سجى علي ساجت خزعل
سعد احمد حسين قاسم
صفاء حاتم كاظم خضير
ضحى محمد عبد المنعم محمد
عالء نوري سلمان حمود
علي جخير مشيط والي
علي جودت كاظم ياسر
علي حسين علي حسن
علي خضير صخي عبد
علي عادل خميس نايم
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 /الدراسة الصباحية
أسم الطالب
علي عباس عدوان عبد هللا
علي فائز خويدم شنداخ
علي محمد نعمه كمر
علي ناصر خزعل جعفر
علي هادي فيصل عسكر
عماد عباس عبد صالح
فاضل جودة عبد االمير لفته
كرار حسن فاضل فياض
ليث عامر خلف
مصطفى نصيف جاسم توفيق
منتظر جاسم محمد حسن
منتظر سعد علوان بازل
منتظر عادل فرمان رحمن
مهند كامل فرج مجلي
مهيمن حسين جعيول محيسن
نبيل صالح مهدي صاحي
نجالء هاشم محمد برغش
هاشم والي جودة عفدول
هبه ناصر حسين عبد هللا
هبه وليد جابر رضا
هدى محمد جاسم فضاله
هدير غالب ناموس شمال
هند عمار عبد الرحمن عبد الكريم
وجدان مزهر جحيل علك
والء عبد ويس شركام طوكان
يعقوب مجيد جوالن خلف
يوسف عامر موسى سلمان
احمد طارق حميد منسي
حسنين هاشم عبيد ويس
خالد ابراهيم كيطان كريفع
زينب جمعة عاشور حمزة
عباس حمزة رحيم حربي
عبد العزيز ستار راضي حربي
فراس خليفة حسون جبر
مرتضى ساهر عابد سالمه
مرتضى عباس هويدي سلمان
مصطفى صالح نادر جواد
معتز محسن برغوث شايع
عبد هللا علي يونس
ليث حسين ناظم

قسم أدارة االعمال  /المرحلة الثالثة  /الدراسة المسائية
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أسم الطالب
حسن حامد حمودي محمد امين
زهراء حسين خماس عبد هللا
علي بالسم محمد رسن
علي حسنين فليح عبد الحسن
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أسم الطالب
عبد الحسن ناصر حسين علي
عدنان هادي مهدي ناصر
عزه عبد هللا ناجي علي
عالء عايد حنظل عبد علي
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فالح كريم ياسر محيسن
فرح علي رضا جبر
فهد سعد ناصر ثويني
محسن فرحان محيبس عبد هللا
محمد مصطاف كريم علوان
محمد هادي عبد حسين
هدى مولود سلمان عبد
محمد خليل ابراهيم كاظم
احمد صالح مصطاف كاظم
احمد محمد مال هللا محمود
ايمان عالوي حبيتر مشير
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قيصر صبيح اسود هالل
مثنى كاظم حسين جبار
مريم علي عبد سلمان
مريم يحيى حمودي عبد هللا
ندى خالد نافع محمد جواد
هديل ناصر عزال هريس
جمهورية عبد الكريم مصطفى
رسل محمد حسين عبد
ايناس مسلط المي بساط
بشرى حمد نصار حسين
بيادر سعدي محمد عباس

