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 (30: عدد طلبة قسم ادارة االعمال)(  34اعة رقم )  ق
 

 ابراهيم عجيل ابراهيم
 ة/ مسائيأول ادار 

 محمد أياد عسكر 
 أول ادارة/ مسائي

 ارشد حميد حسن 
 أول ادارة/ مسائي

 ابراهيم محمد احمد
 ثالث ادارة/ مسائي 

  احمد محمد حسن 
 ثالث ادارة/ مسائي

  انس محمد صالح 
 ثالث ادارة/ مسائي

 الحسين علي محمد
 أول ادارة/ مسائي

 أيمن حميد خلف 
 أول ادارة/ مسائي

 حاتم بكر عدنان 
 أول ادارة/ مسائي

 احمد حسين علي
 ثالث ادارة/ مسائي 

  احمد معن كامل 
 ثالث ادارة/ مسائي

 رعد رجب اوس 
 ثالث ادارة/ مسائي 

 اياد خضر أحمد
 أول ادارة/ مسائي

 أحمد جمال محمد 
 أول ادارة/ مسائي

  جاسم خليل خلف 
 أول ادارة/ مسائي

 أحمد خلف شعبان
 ثالث ادارة/ مسائي 

  احمد مؤيد احمد 
 ثالث ادارة/ مسائي

  ياد عبد جميلا 
 ثالث ادارة/ مسائي

 احمد خلف مصطفى
 أول ادارة/ مسائي

 احمد عبدهللا حسين 
 أول ادارة/ مسائي

 جمال جاسم محمد 
 اول ادارة/ مسائي

 احمد صالح أحمد 
 ثالث ادارة/ مسائي 

 اسماعيل عبدالجبار 
 ثالث ادارة/ مسائي

 محمد عطاهلل جاسم        
 ثالث ادارة/ مسائي

 أحمد ياسين طه
 أول ادارة/ مسائي

 أحمد عبود محمد 
 أول ادارة/ مسائي

 حسام عبد احمد 
 اول ادارة/ مسائي

  أحمد عراك عبد
 ثالث ادارة/ مسائي

 سالم سلمان انعام 
 ثالث ادارة/ مسائي

  أيمن أحمد محمد 
 ثالث ادارة/ مسائي

 

 الحضور )      (    الغياب )      (      (  15المرحلة االولى )
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 (30: عدد طلبة قسم ادارة االعمال) (  39قاعة رقم )  
 

 حمدحسن غازي م

 أول ادارة/ مسائي 
 رافع علي مجيد 

 / مسائي اول ادارة

 سعد زيدان خلف 

 أول ادارة/ مسائي 
  اية جمال احمد

 ثالث ادارة/ مسائي
  بيان نوفان محيميد 

 ثالث ادارة/ مسائي
 حمد صالح هالل 

 ثالث ادارة/ مسائي 
  مد ابراهيم سويدح

 أول ادارة/ مسائي
 ريم محمد مجيد 

 مسائيأول ادارة/ 
  سعد محمود محمد 

 أول ادارة/ مسائي
 محمد حمادي ايهاب

 ثالث ادارة/ مسائي 
 حذيفة أحمد حسين 

 ثالث ادارة/ مسائي 
 خالص محمود عبدهللا 

 ثالث ادارة/ مسائي
 مد صالح عبدح

 أول ادارة/ مسائي
 زياد خلف حمادي 

 أول ادارة/ مسائي
 سمير محمد مصلح 

 أول ادارة/ مسائي
 ضير حسينبسمان خ

 ثالث ادارة/ مسائي
 حسن علي خلف 

 ثالث ادارة/ مسائي 
 دحام عبد حميد زيدان 

 ثالث ادارة/ مسائي
  مزة عبدالوهاب احمدح

 أول ادارة/ مسائي
 سامي مصطفى رسن 

 صالح وسام عبدهللا  أول ادارة/ مسائي
 أول ادارة/ مسائي

 بشير ابراهيم محمود
 ثالث ادارة/ مسائي

 م مخلفحسين ابراهي 
 ثالث ادارة/ مسائي 

 دعاء جواد كاظم  
 ثالث ادارة/ مسائي

 خنساء عبدالواحد
 أول ادارة/ مسائي

 سبأ محمد نجم  
 أول ادارة/ مسائي

 صالح تركي ميسر 
 أول ادارة/ مسائي

  بالل احمد عالوي 
 ثالث ادارة/ مسائي

 حسين عبد حسين 
 ثالث ادارة/ مسائي

  رجب جاسم محمد 
 مسائي ثالث ادارة/

 (        الحضور )      (    الغياب )      (15المرحلة االولى )

 

 الحضور )      (    الغياب )      ( (15المرحلة الثالثة )
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 ( 36 سم ادارة االعمال): عدد طلبة ق(  40قاعة رقم )  
 

 رافد محي علي
 / مسائي اول ادارة

 سبأ فارس أحمد 
 ضياء حويد دخيل   أول ادارة/ مسائي 

 عبدالصمد زاهر احمد
 رضوان علي عبد
 ثالث ادارة/ مسائي

 صاحب رشيد حمد 
 ثالث ادارة/ مسائي

 عدي خلف محمود نجم 
 ثالث ادارة/ مسائي

 طيف نعمان صبار

 عبدالكريم جميل ابراهيم   سائيأول ادارة/ م 
 أول ادارة/ مسائي

 فارس فرحان صالح 

 أول ادارة/ مسائي 
  رونق جابر محمود
 ثالث ادارة/ مسائي

عبدالرحمن علي شعبا  
 ثالث ادارة/ مسائي

  علي عبدالفتاح أحمد 
 ثالث ادارة/ مسائي

 ظافر محي هالل

 أول ادارة/ مسائي 
 عبير حميد خلف 

 ائيأول ادارة/ مس
 فهد جياد عايد 

 أول ادارة/ مسائي
 زينة نزار كامل

  ثالث ادارة/ مسائي
عبدالغني محمود 

 محمد
 ثالث ادارة/ مسائي

  عمار أحمد محمد 
 ثالث ادارة/ مسائي

  عبادة محمد خليفة
 أول ادارة/ مسائي

 عزالدين سلمان عبد 
 أول ادارة/ مسائي

 مأمون ابراهيم عبدالباقي 
 أول ادارة/ مسائي

 زينب حسين عطا
 ثالث ادارة/ مسائي

 عبد عبدالقادر بدوي  
 ثالث ادارة/ مسائي

  عمار انور أحميد 
 ثالث ادارة/ مسائي

 عبدالصمد زاهر احمد
 أول ادارة/ مسائي 

  عمر محمود مهدي 
 أول ادارة/ مسائي

 محمد جمال كامل 
 أول ادارة/ مسائي 

 شهد ثائر مصطفى
 ة/ مسائيثالث ادار 

 اسماعيل لطيف عبدهللا   
 ثالث ادارة/ مسائي

 عمار عيسى محمد 
 ثالث ادارة/ مسائي

 عبدالعزيز خليل مزهر
 أول ادارة/ مسائي

 غفران عقيل عبدالمجيد 
 محمد جالل سعيد  أول ادارة/ مسائي

 أول ادارة/ مسائي
 شيبان مثنى ابراهيم
 ثالث ادارة/ مسائي

 عبدالهادي عبد حسين 
 ث ادارة/ مسائيثال

 غالب فهد علي 
 ثالث ادارة/ مسائي

 

 (        الحضور )      (    الغياب )      (18المرحلة االولى )

 
 الحضور )      (    الغياب )      ( (18المرحلة الثالثة )
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 ( 30 : عدد طلبة قسم ادارة االعمال)(  41قاعة رقم )  
 

  محمد حمود عصمان
 أول ادارة/ مسائي

 محمود احمد حسن 

 أول ادارة/ مسائي
 ي حميد محمدم 

 أول ادارة/ مسائي 
 غيث اسماعيل خليل
 ثالث ادارة/ مسائي

  محمد حسن حمد 
 ثالث ادارة/ مسائي

  مزهر عواد خليفة 
 مسائيثالث ادارة/ 

  محمود ضامن ركاض

 أول ادارة/ مسائي
 صعب علي حسانيم 

 أول ادارة/ مسائي
  ناجي نواف جراد 

 أول ادارة/ مسائي
 فالح نوري فرحان
 ثالث ادارة/ مسائي

 محمد سلمان أحمود 
 ثالث ادارة/ مسائي 

 مصطفى ظاهر حبيب 
 ثالث ادارة/ مسائي

 محمد عبدهللا عبد

 أول ادارة/ مسائي 
  ى مجيد حماديصطفم 

 أول ادارة/ مسائي
 هدى علي حسين 

 أول ادارة/ مسائي 

 خضر عبود مثنى
 ثالث ادارة/ مسائي

 
محمد عبدالعزيز 

 عباس
 ثالث ادارة/ مسائي

 مصطفى عبدهللا علي 
 ثالث ادارة/ مسائي

  محمد عبيد حامد
 أول ادارة/ مسائي

 ظهر خضر حمدم 
 أول ادارة/ مسائي

 هزاع محمد فيصل 
 ادارة/ مسائي أول

 مثنى سطام جاسم
 ثالث ادارة/ مسائي

 
عبدالهادي  محمد

 صالح
 ثالث ادارة/ مسائي

 مصطفى مظهر عمر 
 ثالث ادارة/ مسائي

 محمد مرعي حسن

 أول ادارة/ مسائي 
 ناور ذعذاع بطوحم 

 أول ادارة/ مسائي
 همام عبدهللا صالح 

 أول ادارة/ مسائي 
 محمد ابراهيم عبد حسين

 ارة/ مسائيثالث اد
 مرادي نواف حيران 

 ثالث ادارة/ مسائي 
 مهند عبدالعزيز احمد 

 ثالث ادارة/ مسائي
 محمد مجيد حمادي
 أول ادارة/ مسائي

 موج محمود جاسم 
 اول ادراة / مسائي

 هناء حسيب احمد 
 أول ادارة/ مسائي

 

 (        الحضور )      (    الغياب )      (15المرحلة االولى )

 
 الحضور )      (    الغياب )      ( (15رحلة الثالثة )الم
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 مدير القاعة المراقب                                              المراقب               
 
 

 
 
 

 ( 24: عدد طلبة قسم ادارة االعمال) (  42قاعة رقم )  
 

 وليد ياس نزال

 ادارة/ مسائي اول
    

 مهند علي عطاهللا
 ثالث ادارة/ مسائي 

  هدى حميد حمادي 
 ثالث ادارة/ مسائي

 
محمد نوار عزيز 

 محسن
 ثالث ادارة/ مسائي

  ياسر اسماعيل
 أول ادارة/ مسائي

  
 أول ادارة/ مسائي

  

 مهند مراد ابراهيم
 ثالث ادارة/ مسائي

  هللاهدير اركان عطا 
 ثالث ادارة/ مسائي

  

     

 حميد عبد نبراس
 / مسائيثالث ادارة 

 االء خليل ابراهيم 
 ثالث ادارة / مسائي

  

     

 نجم ابراهيم عبدهللا
 ثالث ادارة/ مسائي

 عبدالهادي محمود احمد 
 ثالث ادارة/ مسائي

  

     

  نمير علي حمزة
 ثالث ادارة/ مسائي

 قحطان عطاهلل  
 ثالث ادارة / مسائي

 
 

 
 (     الغياب )          (      الحضور )  
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