
 

 قسم إدارة األعمال/الدراسات العلياقاعات 

 2021-2020امتحانات الدور األول/الكورس الثاني 
 

 (8108القاعة )
 

(1) (6) (11) (16) (21) (26) 

      

      

  رغد عبدالخالق شامل  أسامة عبدالرحمن نجم  أسماء وعدالله حسن

  ماجستير محاسبة  دكتوراه إدارة  ماجستير محاسبة

 (2) (7) (12) (17) (22) (27) 

      

      

 بشرى إبراهيم كاظم  أحمد محمود كتاب  أحمد رشيد عبدالرزاق 

 دبلوم تخطيط  ماجستير تخطيط  دبلوم تخطيط 

 (3) (8) (13) (18) (23) (28) 

      

      

  رياض حسين إبراهيم  تحسين فاضل محمد  أنور مجرن عليوي

  ماجستير محاسبة  دكتوراه إدارة  ماجستير محاسبة

 (4) (9) (14) (19) (24) (29) 

      

      

 حسين طعمة عاشور  سامر فارس أحمد  أسامة جمعة علي 

 دبلوم تخطيط  ماجستير تخطيط  دبلوم تخطيط 

(5) (10) (15) (20) (25) (30) 

      

      

  الكريم عليسجى عبد  رشا صالح مصلح  بدور عبدالكريم حسين

  ماجستير محاسبة  دكتوراه إدارة  ماجستير محاسبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قسم إدارة األعمال/الدراسات العلياقاعات 

 2021-2020امتحانات الدور األول/الكورس الثاني 

 

 (8109القاعة )
 

 (1) (6) (11) (16) (21) (26) 

      

      

  فاتن سالم فهد  علياء إبراهيم حسين  شهالء هالل شبيب

  ماجستير محاسبة  دكتوراه إدارة  ماجستير محاسبة

 (2) (7) (12) (17) (22) (27) 

      

      

 صفا خالد علوان  صفاء أحمد محمد  دحام علي أحمد 

 دبلوم تخطيط  ماجستير تخطيط  دبلوم تخطيط 

 (3) (8) (13) (18) (23) (28) 

      

      

  فهد دحام حسن  فراس حسن رشيد  شيماء أحمد إسماعيل

  ةماجستير محاسب  دكتوراه إدارة  ماجستير محاسبة

 (4) (9) (14) (19) (24) (29) 

      

      

 عالء باسم وهيب  عبدالستار صالح محمد  سعد عيسى حسن 

 دبلوم تخطيط  ماجستير تخطيط  دبلوم تخطيط 

(5) (10) (15) (20) (25) (30) 

      

      

  قدامه موفق فرج  قتيبة إبراهيم حمادة  عادل موفق كاظم

  ماجستير محاسبة  دكتوراه إدارة  ماجستير محاسبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قسم إدارة األعمال/الدراسات العلياقاعات 

 2021-2020امتحانات الدور األول/الكورس الثاني 

 

 (8110القاعة )
 

 (1) (6) (11) (16) (21) (26) 

      

      

  محمود جاسم محمد  محمد سلمان جمعة  لمى شاكر حميد

  ماجستير محاسبة  دكتوراه إدارة  ماجستير محاسبة

 (2) (7) (12) (17) (22) (27) 

      

      

 عمار أحمد عبد  عبدالله أحمد سلمان  عالء فاضل محمد 

 دبلوم تخطيط  ماجستير تخطيط  دبلوم تخطيط 

 (3) (8) (13) (18) (23) (28) 

      

      

  مروان جاسم محمد  محمد محمود عبدالله  ماجد حميدي خلف

  ماجستير محاسبة  دكتوراه إدارة  ماجستير محاسبة

 (4) (9) (14) (19) (24) (29) 

      

      

 عمر حمد حسن  عمار حمود هيفي  علي عبدالهادي عبدالكريم 

 دبلوم تخطيط  ماجستير تخطيط  دبلوم تخطيط 

(5) (10) (15) (20) (25) (30) 

      

      

  مروه معاد محمد  مروة عبدالله يوسف  محمد عواد عبدالله

  اجستير محاسبةم  دكتوراه إدارة  ماجستير محاسبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قسم إدارة األعمال/الدراسات العلياقاعات 

 2021-2020امتحانات الدور األول/الكورس الثاني 

 

 (8111القاعة )
 

(1) (7) (13) (19) (25) (31) 

      

      

  نور صادق رحمان  مصطفى عبدالواحد صالح  مصطفى خالد شوكت

  دبلوم تخطيط  دكتوراه إدارة  ماجستير محاسبة

 (2) (8) (14) (20) (26) (32) 

      

      

 مازن رشيد يوسف  عمر عبدالرحمن حميد  رفواز محمد مغي 

 ماجستير تخطيط  ماجستير تخطيط  دبلوم تخطيط 

 (3) (9) (15) (21) (27) (33) 

      

      

  ياسر مولود حاجم  مناف عبدالمطلب أحمد  نور سعد حازم

  دكتوراه إدارة  دكتوراه إدارة  ماجستير محاسبة

 (4) (10) (16) (22) (28) (34) 

      

      

 مشتاق طالب ناصر  فارس عباس حسين  قوام كمال الدين قوام 

 ماجستير تخطيط  ماجستير تخطيط  دبلوم تخطيط 

(5) (11) (17) (23) (29) (35) 

      

      

    مها مزهر محسن  ياسين عباس داود

    دكتوراه إدارة  ماجستير محاسبة

 (6) (12) (18) (24) (30) (36) 

      

      

 نجم عبدالله محمد  لمى عبدالرحمن موسى  نمير جبار كرم 

 ماجستير تخطيط  ماجستير تخطيط  دبلوم تخطيط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بناية قسم اإلدارة العامة والمحاسبة

 (3009مختبر )ال
 

(1)    (19) 

 سهاد مهدي حمود    أحمد بدران عبد الحسين

 ماجستير إدارة أعمال    ماجستير إدارة أعمال

(2)    (20) 

 ردام صعب عباس خلف    أحمد شاكر محمود مراد

 ماجستير اقتصاد    ماجستير اقتصاد

(3)    (21) 

 شيماء حسن أحمد    أحمد ثائر محمود

 ماجستير إدارة أعمال    ماجستير إدارة أعمال

(4)    (22) 

 ريم سعيد شهاب أحمد    أحمد كاصد سعد عبد

 ماجستير اقتصاد    ماجستير اقتصاد

(5)    (23) 

 صالح علي ضاحي    أحمد علي عبدالله

 ماجستير إدارة أعمال    ماجستير إدارة أعمال

(6)    (24) 

 شهد جمال سعيد    أنمار فليح حسن علي

 ماجستير اقتصاد    ماجستير اقتصاد

(7)    (25) 

 عباس محمد حميد    آمنة خطاب عمر

 دارة أعمالماجستير إ    ماجستير إدارة أعمال

(8)    (26) 

 ضياء علي حسين عبدالله    أيوب خليل عالوي

 ماجستير اقتصاد    ماجستير اقتصاد

(9)    (27) 

 عبدالوهاب عراك إسماعيل    بشائر حبيب مهاوش

 ماجستير إدارة أعمال    ماجستير إدارة أعمال

(10)    (28) 

 هيمضيغم خطاب إبرا    باسل عبدالله حسين موسى

 ماجستير اقتصاد    ماجستير اقتصاد

(11)    (29) 

 علي محمد حويد    بالل صكر عبدالله

 ماجستير إدارة أعمال    ماجستير إدارة أعمال

(12)    (30) 

 عبدالرزاق جفال خلف    باسم حسن إسماعيل

 ماجستير اقتصاد    ماجستير اقتصاد

(13)    (31) 

 ء عبداللطيف قادرعليا    بهاء جاسم حميد

 ماجستير إدارة أعمال    ماجستير إدارة أعمال

(14)    (32) 

 بان باسم سلطان

 

 عالء حسين زغير

 ماجستير اقتصاد ماجستير اقتصاد

(15) (33) 

 فاطمة ناظم محمود سرمد سالم عبد الكاظم

 ماجستير إدارة أعمال ماجستير إدارة أعمال

(16) (34) 

 علي دحام محمد غفور أحمد صالححاتم كريم 

 ماجستير اقتصاد ماجستير اقتصاد

(17) (35) 

 فراس توفيق صالح سماح صباح عبدالله

 ماجستير إدارة أعمال ماجستير إدارة أعمال

(18) (36) 

 غادة إسماعيل محمود رجاء لطيف جاسم

 ماجستير اقتصاد ماجستير اقتصاد

 



 

 بناية قسم اإلدارة العامة والمحاسبة

 

 (3010مختبر )ال
 

(1)    (12) 

     

 مصطفى مؤيد عبدالوهاب    فرحان صالح حسين

 ماجستير إدارة أعمال    ماجستير إدارة أعمال

(2)    (13) 

     

 وسن مشعل سرحان جدي    كرار جعفر عباس

 ماجستير اقتصاد    ماجستير اقتصاد

(3)    (14) 

     

 معن علي محمد    كون ال قاسم عسكر

 ماجستير إدارة أعمال    رة أعمالماجستير إدا

(4)    (15) 

     

 يوسف إبراهيم نايف    متوكل منصور حميد

 ماجستير اقتصاد    ماجستير اقتصاد

(5)    (16) 

     

 ميوان شكور قادر    مازن صعب سالمة

 ماجستير إدارة أعمال    ماجستير إدارة أعمال

(6)    (17) 

     

 نزار عزيز عباس    أحمد محمد أمين هيثم

 ماجستير اقتصاد    ماجستير اقتصاد

(7)     

     

     محمد جاسم محمد

     ماجستير إدارة أعمال

(8)     

     

     مرتضى جاسم محمد

  ماجستير اقتصاد

 

(9)  

  

  محمد جواد أحمد

  ماجستير إدارة أعمال

(10)  

  

  منهل صبحي حميد مجيد

  ماجستير اقتصاد

(11)  

  

  مروان حمد ندا

  ماجستير إدارة أعمال

 


