قسم أدارة االعمال  /المرحلة الرابعة  /الدراسة الصباحية
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أسم الطالب
أمجد جمال حسن محمد
أحمد محمد عبد هللا دنبوس
احمد عالء شدهان شاهين
حيدر صباح جاسم عبد عبون
رسل جاسم محمد خضير
زينة زيد محمد امين
زهراء ضياء جليل داود
زينب مصطفى عبد االمير داود
سجى علي صادق جعفر
سجاد علي هويدي صباح
شفاء علوان كاطع مطيلب
علي حسين عجيل شذر
عباس كريم حنظل حيال
علي نوري عيدي عبيد
عقيل صباح خالطي شويع
علي محمد علي عباس محمد
عبد هللا مهند فيصل نوري
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أسم الطالب
كرار علي جبر عبود
لقاء جمعه كريم داود
مالك صالح راشد ايدام
مهيمن اياد عبد حسون
معتز كاظم سالم احمد
مصطفى حازم محمد زرزور
محمد طعمة خلف عشعوش
نور سالم عبد الكاظم مطيلب
علي صائب جبر
هشام طالل مريوش
ليث حسين ناظم جاسم
جودت نصرت جواد سلمان
سجد اسماعيل عطية زراك
زينب ثائر عبد االمير طاهر
دانيا خلف ارضيو مشاري
زيدون خلف مهدي

قسم ادارة االعمال  /المرحلة الرابعة  /الدراسة المسائية
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أسم الطالب
احسان محسن كريم كاظم
جعفر الصادق عبد الرضا جعفر موسى
ستار جابر عبد عون محمد
ضياء داخل يوسف فضاله
محمد كريم زعبير سلمان
عبد هللا كريم حسين
عقيل حسين جاسم عبد الكريم
عقيد حسين عيسى موسى
علي خضير عباس حسون
علي عبيد مري لهمود
علي ياسين عبيد جلي
عماد ذبيح جبر شبيب
فالح حسن ماشي بيدي
نزار حسن كامل عبود
ميسم جبار عبيد صياح
قاسم حسن خصباك سلمان
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أسم الطالب
اخالص جميل خلباص عكلة
احمد علي راضي كنبار
حسام هاتف مديح فرمان
خضير كاظم جودة حسن
صادق عبد الرضا محمد ديوان
عذراء كريم ابراهيم كاطع
ليث شاكر خلف فياض
مرتجى جاسم عبيد محمود
مرتضى احمد عبد حسن
مفاز فاضل حميد عيسى
فاطمة كاظم دحام صدام
هناء شاكر محمود عبد الرحمن
مصطفى مجيد اسماعيل علي
اسيا هالل جار هللا سلمان
عباس فاضل يوسف موحان
يقين عبد الحمزة كزار عبد الحسين
ناصر رحيم خليفه

