
الدراسةاالسم الرباعيالقسمت

المسائيةنبأ كريم تعبان حاجم إدارة االعمال1
ي عبد بادي إدارة االعمال2

المسائيةفاضل راض 
المسائيةجاسم سحيب شكور سلطانإدارة االعمال3
المسائيةحازم رب  ح نجم عبد هللا إدارة االعمال4
المسائيةجاسم دمحم يونس علي إدارة االعمال5
المسائيةحاتم كريم دمحم يوسفإدارة االعمال6
المسائيةنوال حميد نجم عبد هللاإدارة االعمال7
المسائيةنجالء عبدالهادي نارص عيىس إدارة االعمال8
المسائيةابراهيم دمحم ابراهيم موىس إدارة االعمال9

المسائيةصدام نارص حالن صلبوخ إدارة االعمال10

المسائيةعقيل غازي مبارك مفت   إدارة االعمال11
المسائيةابراهيم كامل صغير ياقوت إدارة االعمال12
المسائيةكريم كاظم علوش مظلومإدارة االعمال13
المسائيةاالء رسول ياستر  طهإدارة االعمال14
المسائيةجميلة علي عطا هللا  إدارة االعمال15
المسائيةرغده محسن كسير منشد إدارة االعمال16
المسائيةرفل صالح دمحم علي إدارة االعمال17
ي أيدامإدارة االعمال18

المسائيةسلمان جاسم بان 
المسائيةاحمد ابراهيم سلطان خضيرإدارة االعمال19
المسائيةاحمد عبد الكريم عبد الحستر  جابر إدارة االعمال20
المسائيةرنا دمحم كاظم حستر  إدارة االعمال21
المسائيةعذراء عبدالواحد عبدالكريم دفي إدارة االعمال22

ي غضيب شاطي إدارة االعمال23
المسائيةصباح شان 

المسائيةعدنان جعفر حستر  جريوإدارة االعمال24
المسائيةنصير صالح كبسون يعقوب إدارة االعمال25
المسائيةعمار جبار خلف مطير إدارة االعمال26
المسائيةرسول جعفر كريم كاظمإدارة االعمال27
المسائيةزينب عبدالرزاق وثيق حستر إدارة االعمال28
المسائيةاحمد رحيم يارس شخناب  إدارة االعمال29
المسائيةوليد خالد جير عدايإدارة االعمال30
المسائيةليث عبدهللا زاير علي إدارة االعمال31
المسائيةثامر سلمان علوش نارص إدارة االعمال32
المسائيةدعاء جبار حميدي موزانإدارة االعمال33
المسائيةكريم علوان دمحم علي إدارة االعمال34
المسائيةعلي نجم مزيعل مديخل إدارة االعمال35

 محسن عليإدارة االعمال36
المسائيةحوراء حستر 

المسائيةحوراء سعدون وناس حستر إدارة االعمال37
المسائيةحيدر علي عبيد حسن إدارة االعمال38
المسائيةبتول فاضل عزيز حستر  إدارة االعمال39
المسائيةعالء رشاد خليل لفتةإدارة االعمال40
المسائيةدمحم علي راشد مجليإدارة االعمال41
المسائيةجبار عبود كايم حسونإدارة االعمال42



المسائيةتحستر  جبار عكار ناهي إدارة االعمال43
ي حسنإدارة االعمال44

المسائيةاحمد صبحي راض 
المسائيةهاجر غيث غازي ابراهيم إدارة االعمال45
ي داغرإدارة االعمال46

المسائيةمحسن حميد ثوين 
ي داودإدارة االعمال47 المسائيةغصون صباح عرينر
المسائيةحستر  دمحم علي كاظم إدارة االعمال48
ي صباح عبدالرضا إدارة االعمال49

المسائيةنجاة شمح 
المسائيةعماد كاظم حاجم حستر  إدارة االعمال50
المسائيةمروة عبدالسالم نارص حستر إدارة االعمال51
المسائيةايالف حستر  سهيل نجم إدارة االعمال52
المسائيةثائر جبار جعيول نجم إدارة االعمال53
المسائيةخالد رحيم خرنوب رهيفإدارة االعمال54

المسائيةحسنتر  حستر  سادة داود إدارة االعمال55
المسائيةبلسم ثابت دمحم جاسم إدارة االعمال56
ي راشد إدارة االعمال57

المسائيةعباس نجم حسون 
المسائيةمنتظر دمحم علي عبداالميرإدارة االعمال58
المسائيةفاطمة كفاح حميد عباسإدارة االعمال59
المسائيةعلي عبد الزهرة شياع يلغام إدارة االعمال60
ي إدارة االعمال61

 
المسائيةدمحم صباح هادي عوف

المسائيةباسم دمحم حسن مهدي إدارة االعمال62
المسائيةدمحم طاهر كشاش راشدإدارة االعمال63
المسائيةعلي عزيز عبد الرضا عجيل إدارة االعمال64
المسائيةميسون ثجيل منصور صالح إدارة االعمال65
المسائيةهديل طاهر فهد خليفة إدارة االعمال66

المسائيةحيدر ثجيل عليوي غاليإدارة االعمال67
المسائيةعلي حستر  علوان حستر  إدارة االعمال68
المسائيةمروان عزالدين جمعة سميسمإدارة االعمال69
المسائيةخالد علي غانم ثجيل إدارة االعمال70
المسائيةاحمد مناضل عبدالمطلب دمحمإدارة االعمال71
المسائيةوفاء رحيم عمران موىسإدارة االعمال72

المسائيةليث فرحان جير تاية إدارة االعمال73
المسائيةدمحم معيلو دنان عودةإدارة االعمال74
المسائيةمرتض  نارص حسن صالحإدارة االعمال75
المسائيةعلي رضا نصيف عبودإدارة االعمال76
المسائيةوسام يارس عبدالحسن زاير إدارة االعمال77


