
نوع الدراسةسنة التخرجالقسماسم الخريجت
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصادابتهال محمود فرج لطيف الهيتي1
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصاداثير صاحب محمد آريم االطرقجي2
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصاداحمد عبد الصاحب مصطفى آاظم العطار3
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصاداسراء عبد الرضا محمود عباس التميمي4
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصاداسراء محمد حسين محمد الراوي5
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصاداشرف حسن جودت جاسم الربيعي6
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصادامجد شهاب احمد مهدي العزاوي7
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصادامجد محمود سعدون عيسى البعاج8
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصادانسام سمير شفيق نمر ابو شملة9
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصاداوراس عبد العظيم عبد الجبار جاسم العاني10
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصاداوس آاظم ناجي جالي الدليمي11
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصادايسر صالح طالب ابراهيم العاني12
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصادتمارى عصام صائب احمد الدباغ13
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصادجعفر عبد الحسين زبالة حمد الدغيري14
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصادجيمس سرجون ميخائيل الزار15
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصادحيدر يونس جاسم محمد العزاوي16
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصادداليا صالح حسين صالح الحسيني17
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصادداليا طامي اسماعيل مصطفى التكريتي18
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصادروال يوسف مراد حسن القوقا19
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصادزينب شريف وناس علي الياسري20
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصادزينب عباس عبد هادي ال فتلة21
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصادزينة طارق شاآر محمود العاني22
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصادزينة عدنان عبد الرحمن خضر العاني23
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصادسرى خليل ابراهيم اسماعيل الشمري24
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصادسعاد حسن رمضان سعد الخضراوي25
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصادسماح جاسم محمد خنيصر ال ناصر26
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصادشهب باسل احمد محمد طاقة27
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصادصبا وارد علوان عباس الياسري28
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصادطالب فؤاد عباس احمد الجبوري29
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصادعادل باقر عبد الرزاق علي الحداد30
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصادعامر هيبة عبد الساده مرفوع القريشي31
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصادعلي عبد المنعم رشيد32
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصادعلي ماهر جواد ناجي الالمي33
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصادعمار لطيف عبد علي الزبيدي34
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصادعمر نوري شفيق نوري السعيدي35
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصادفاتن يعقوب يوسف محمد المرسومي36
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصادفيحاء شاآر محمود حمود القرةغولي37
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصادقحطان عبد العباس هادي الكروبي38
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصادلمى عباس عبد الحسين محمد علي العذاري39
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصادلمى نبيل شوآت رفعت الخالصي40
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصادليلى رشيد داوود سلمان العامري41
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصادمحمد شامل محمد شكر العزاوي42
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصادمصطفى مؤيد فائق معروف حسين المدرس43
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصادمنال صالح مهاوي يوسف السوداني44
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصادمها خضير آاظم برهان الموسوي45
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصادمهند عالء الدين عبد الهادي الخزرجي46
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصادنواف صباح نايف جودي التكمة جي47
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصادهدى عبد الحسن راضي جياد الكوز48
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الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصادهناء علي حسن احمد العيساوي49
الدراسة الصباحية2000/1999قسم االقتصادوليد خليف جبارة آاظم الطائي50
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةاحمد حمد عبد سلمان الجبوري51
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةاحمد فالح عبد الحسن حزام السوداني52
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةاريج حسين سلمان علي التميمي53
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةازهار عوده عبود عطية الساعدي54
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةاسراء انور عبد الجبار محمد القاضي55
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةاسعد عبد الكاظم عبد الحسن الحسناوي56
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةاسيل شكري محمود سجان التميمي57
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةاسيل نعمه حمزه آشكول القيسي58
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةاالء سنان احمد معروف العبيدي59
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةامال جابر عبد القادرابوسمك60
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةامير خليل طه عبد اهللا الجبوري61
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةامير فوزي هادي خاجي الطائي62
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةاميه خيري عبد مويل الحديثي63
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةايناس عبد االمير آريم سعيد الحداد64
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةايناس عصام صالح آامل الطبقجلي65
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةتغريد خضير جدوع آاظم الجنابي66
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةتماره ضياء عبد اهللا محمد العبيدي67
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةتماره محمد محمود سلمان68
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةثائر جبار حمود سعيد69
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةجبار ياسر عبيد عباس الفتالوي70
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةحسام سعدون محسن حبيب المؤمن71
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةحسن غازي نايف سلمان الشمري72
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةحلى سمير محمد عارف الجامقجي73
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةحليمة حميد سمير فاضل العزاوي74
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةحنان محسن علي حمادي المعيني75
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةحيدر طالب صيهود عبد السيد االنصاري76
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةحيدر عوني حمد قاسم البياتي77
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةداليا سامي خليل فتاح الخالدي78
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةرشا آامل هويدي ياسين االسدي79
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةرغد علي حمزه شاهين الحديثي80
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةرنا نايل ناجي علي الشمري81
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةزمان جعفر آاظم علوان وزني82
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةزهراء خالد احمد محمد االنصاري83
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةزيد عبد الحسن علي دهر84
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةزينب جاسم حسين حمادي الفتالوي85
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةزينب حميد شهيد حسين شبع86
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةزينب راهي جاسم محمد التميمي87
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةزينب محمد عبد الهادي سعيد88
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةزينة طارق شكوري حمد السامرائي89
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةسالم عبد الجبار فتحي جرجيس السبعاوي90
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةسعاد حاتم منعم رشيد المعموري91
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةسعاد عادل عباس عبد الرحيم الطوبجي92
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةسعد مساء خيري فجر العاني93
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةسمر علي موسى عبد اهللا شعبان94
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةسنان طه ابراهيم علو القيسي95
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةسندس عبد اهللا شمس اهللا عبد اهللا96
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الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةسهى صالح حسن شبيب السامرائي97
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةسهيله حسين ذياب محسن الحيالي98
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةسوزان غياث الدين موسى عبد العزيز الجامقجي99
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةسوسن عبد الرزاق عبد الوهاب االعظمي100
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةسيامند احمد محمد اآبر الوندي101
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةشهالء سمير عبد الستار حاجم الجبوري102
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةشيماء امجد هاني مكي المهندس103
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةشيماء باسل احمد عبد الرحمن الدوري104
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةشيماء حسن محمد آريم المندالوي105
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةشيماء آاظم عبد الرضا نظير الالمي106
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةشيماء محمد يعرب صادق الخطيب107
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةشيماء نصيف جاسم حمودي الشمري108
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةصفوان هشام حسن توفيق الياور109
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةضمياء غازي حميد خزعل المهداوي110
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةعادل نشأت محمد موسى الحسني111
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةعبد الحسين حسن حسين عباس التميمي112
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةعبد المالك متعب دويش الجربا113
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةعدي صباح آاظم عبد الرضا االميري114
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةعدي طارق حسن محمد صالح الجنابي115
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةعفاف شهاب احمد المحمود الفتالوي116
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةعالء حسان حمادي عوض الجوعاني117
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةعلي خلف ناصر آاظم المالكي118
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةعلي شاآر خلف حميد السامرائي119
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةعلي عبد الوهاب حسين القرناوي120
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةعلي عبد آاظم نجم العتابي121
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةعلي محمد سلمان حسين التميمي122
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةعمر خلف ثويني الجنابي123
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةعمر عبد العزيز عبد اللطيف يعقوب العاني124
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةعهود علي عبد الكريم حليوص125
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةعيسى ريس احمد عبد اهللا الجبووري126
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةغصون غازي محمد البشير127
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةفاتن عدنان مفتن يوسف االسدي128
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةفالح حسن فرحان عيسى الماجدي129
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةفؤاد جسام محمد رميض الدليمي130
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةلقاء حسين علوان خضير التميمي131
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةلقاء عبد الحمزه جويد سلمان البصري132
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةلمى طالب محسن جابر الجبوري133
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةلمى محمد سعيد عمر الحديثي134
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةليث امين مرزوك محمد االلوسي135
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةلينا فاضل حسن محمد الخفاجي136
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةمحمد بدر عطيه خلف الجبوري137
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةمحمد دفار حسن صالح العامري138
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةمحمود عباس فاضل حسن العزاوي139
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةمصطفى علي ابراهيم محمد الربيعي140
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةمصطفى مجيد عبد علي الحياني141
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةمعن جواد اسماعيل علي الساري142
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةمنى شهاب محمود سعيد العاني143
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةمها عبد الرضا هادي خلف الالمي144
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الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةمها عبد الهادي محمد حسن الخفاجي145
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةمي جاسم محمد علي حسن الخفاجي146
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةميساء محمود نوري احمد الحيالي147
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةميسره سعد صادق نصيف الكرخي148
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةميسون علي حسن خزام البدري149
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةنداء آريم جاسم حمادي الشمري150
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةنرمين زآي سلطان عبد اهللا الجلبي151
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةنضال جمعه مزري ابراهيم152
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةنغم محمد نعيم رحيم الطياوي153
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةهاشم محمد سالم الكرخي154
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةهدى صالح مهدي عباس الخضيري155
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةهدى صالح مهدي محمد العاني156
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةهنادي عبد الكاظم ترآي مايح157
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةهيثم فاضل فرحان ناصر الجبوري158
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةهيفاء راضي ثكب159
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةورود علي حسين مجيد الشيخلي160
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةوسن عادل عذاب لزيم الربيعي161
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةوصال غازي حسين محمد الربيعي162
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةوفاء صادق جعفر حسن الشريدي163
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةوفاء عبد االمير حسن عباس الزبيدي164
الدراسة الصباحية2000/1999قسم العلوم التجاريةياسمين حسن سعيد حسن الكليدار165
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادابراهيم حربي ابراهيم احمد القيسي166
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصاداحمد عبد الكريم حسين علي الطائي167
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصاداحمد عبد الهادي صالح مصطفى الطحان168
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصاداحمد عصام خزعل نصيف جاسم المشهداني169
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصاداحمد عفتان ثامر موسى العاني170
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصاداخالص ابراهيم عباس محسن الشمري171
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصاداخالص عبد الرحيم عطيوي شاهر الطائي172
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصاداروى عبد االمير عبد المنعم محمد االعسم173
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادازهار صاحب وليد حمادي الخفاجي174
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصاداوراس فؤاد آامل مهدي آامل الدباغ175
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادحسام عبد حمد مهاوش الدليمي176
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادحسنين عبد الحليم عبد الكريم امين القماجي177
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادحسين علي سلطان فهد المخرب178
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادحنان صاحب عاجل عجه العاني179
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادحيدر جاسم عبد جاسم الشمري180
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادرائد عبد الساده آاطع حسن الربيعي181
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادرفاه محمد علي رفيق رشيد الجبوري182
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادرفل سليمان متي ايشو ال آانون183
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادرنا فوزي عمران مهدي الطائي184
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادزياد فاضل جزاع علوان الجبوري185
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادزينب الطيف محمود جاسم السعد186
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادزينب شاآر محمد تقي علي الصراف187
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادسالي علي حسن حسين الدجيلي188
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادسعدون محمد عبد ناصر الرفيعي189
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادسهاد عبد الجليل مشاري عاصي المكصوصي190
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادسهير علي جلوب محمد الحديثي191
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادشيماء ابراهيم عالوي فاضل عباس العيساوي192
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الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادشيماء عايش معيشر فرج الكبيسي193
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادشيماء عباس نجم سهو الليمي194
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادعبد القادر اسماعيل رحيم عبد اهللا الحديثي195
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادعدي جهاد حميد بطي الفلوجي196
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادعدي حميد مخيلف محمد الكبيسي197
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادعلي خالد احمد حسين الصالحي198
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادعلي سعد احمد عبد اللطيف المختار199
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادعلي عامر جواد علي النجار200
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادعلياء رحيم علي محمد االزرقي201
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادعمر جسام محمد علي العاني202
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادغسان عادل محمد علي تقي الموسوي203
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادغسق مهدي آاظم علي الصفر204
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادفاضل بدر حسن آامل الساعدي205
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادفراس حسين علي جاسم العلي206
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادفراس هاشم عبد الغفور شاآر الدهان207
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادقتيبه رياض سلمان ابراهيم العبيدي208
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادلمياء موسى علي موسى الهاشمي209
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادمحمد ترآي عبد طعيس يونس الدليمي210
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادمحمد حسام احمد محمد النعيمي211
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادمحمد خالد ابراهيم احمد العكيدي212
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادمحمد سعدون حمد اسماعيل الجبوري213
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادمحمد سلمان فرج سلمان البحراني214
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادمحمد علي خليل حبيب التميمي215
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادمحمد قاسم حسن عبد اهللا الجبور ي216
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادمنار محمد محمد نجيب الصاغرجي217
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادمؤيد طالب عباس حمادي الدليمي218
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادمياده عباس عوده ناصر الجميلي219
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادنادية ناطق محمد احمد النعيمي220
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادنبراس فاضل عبد اهللا عباس النعيمي221
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادنرجس قاسم مهاوي حسين جعارة222
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادنوفل بهاء موسى رشيد ثاجا223
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادهندرين حسن حسين فارس الجاف224
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادوسام عبد مزبان غنتاب الخفاجي225
الدراسة الصباحية2001/2000قسم االقتصادوليد خالد حسن عبد الكتل226
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةاحالم راضي سعيد محي الحلفي227
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةاحمد حسن صحن غضب228
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةاسراء حسن عيسى جاسم السالمي229
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةاسراء خليل ابراهيم محمد الشيخلي230
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةاسماء احمد مهدي صالح السامرائي231
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةاسيل عادل سليم سارة232
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةاسيل محمد مولود ميرزا البياتي233
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةانتظار محمد حسين آاظم234
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةانعام عبد االمير مهدي هندي235
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةايناس عباس مهدي صالح الكبيسي236
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةايناس فاضل حميد عبد الرزاق الحداد237
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةايناس محسن جابر يعفوب238
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةايناس مطر ابو خريمه سلمان الصافي239
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةايناس ناجي زبار فياض الجبوري240
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الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةبان سهيل جبار حميد البياتي241
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةبان صالح عوده ناصر اللبان242
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةبيداء موسى محمد حسين العبودي243
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةجالل علي عباس شاهين المعموري244
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةجمال ناصر جبر علوان الدليمي245
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةحاتم آريم سلمان عطية العتاب246
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةحكيم شماع عبد اهللا أسماعيل زنكنه247
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةحيدر زهير عبد الغني موسى االنصاري248
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةداليا نديم شامل عبد اهللا اليعقوبي249
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةرابحه عبود عبد اهللا عوده الفياض250
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةرأفت نزار صعصع هويدي القريشي251
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةرجب حامد حسن رجب العيساوي252
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةرشا قصي آامل عبود253
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةرنا رعد عبد المنعم علي الجنابي254
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةريم رعد عبد المنعم الجنابي255
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةزينب مجيد عبد الحسين حمزة الشمري256
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةسحر خالد صالح مهدي النعيمي257
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةسرى صفاء علوان خضير العبيدي258
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةسماح اياد حسين علي شيع259
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةسنان رمزي يعقوب يوسف الصباغ260
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةسوسن عبد الحسن رضيوي حسون الياسري261
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةشذى علي جمعه جبار الالمي262
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةشروق فوزي حسن حماده الناصري263
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةشهباء احمد عبد حسون السامرائي264
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةشيماء اسماعيل آاآه مراد265
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةشيماء اآرم حسن سبتي السامرائي266
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةشيماء محمد جعفر الخفاجي267
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةشيماء موسى محمد حسين العبودي268
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةشيماء هادي عبد الحسين عبد علي السعدي269
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةصدى وهاب ناهض ياسر السعدي270
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةعباس حسن ناجي مهدي العزاوي271
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةعلي عبد االله جاسم شكيك الكعبي272
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةعلياء غازي حميد صالح البياتي273
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةعمر احمد محمود عبيد الخزرجي274
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةعمر طالب حسن حميد النعيمي275
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةغادة اديب سبتي عجيل الالمي276
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةغادة حامد هالل جمعه القيسي277
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةغسان منشد محمود خوام الفرهود278
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةفراس شاآر محمد شنيور الشمري279
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةفراس علي حسين مروان الجنابي280
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةفنار فاروق شهاب خطاب االعظمي281
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةفيصل فارس طه محمود المشهداني282
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةآمال عدوان خلف محمد الجبوري283
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةلؤلؤه عبد الرزاق شاآر نصيف الرمضاني284
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةلؤي آمال مصطفى محمد الجسار285
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةماهر علي ثاجب غانم286
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةمحمد صالح نمر عبد المطلب287
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةمها فاروق محمد رضا نيازي288
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الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةميادة مثال محمد خنيصر289
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةميثم فريد راضي صادق الحكيم290
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةندى حمزه خلف ناصر291
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةنصير عبد الزهره الزم حبيب292
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةنور فيصل احمد داود الجنابي293
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةهالة سعيد حميد مهدي الدجيلي294
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةهديل عبد الزهره محسن حيدر295
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةهديل عبد حسن موسى الهاشمي296
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةهزار آريم حميد محمد البدري297
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةهناء حيدر شير محمد298
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةهيثم صبيح خضر طالب الناصري299
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةوسام جاسم محمد يوسف الغزي300
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةوسام صباح حسين عبد علي النقيب301
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةوسام عصام عبد الرسول عبد الرزاق302
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةوسن غازي عبد علي الجميلي303
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةوصال عبد الجبار حسن شالل304
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةياسر خليفه حميد صكر االلوسي305
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم التجاريةيافذ عدنان موسى شهاب306
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد آريم حسين سلطان البهادلي307
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةاستبرق لطفي جميل عباس الشمري308
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةاسراء عدنان رشيد شكر الجبوري309
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةافين مصدق ياسين ساجي310
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةانسام حسن شاآر عبد العظيم الياسري311
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةايمان بنيامين ايشا بلو جورج312
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةايمن ناجي درع فيحان الفالحي313
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةايناس خالد فياض حمادي المعيني314
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةايناس عبد الستار حماده علي الحديثي315
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةباسمه طاهر محمد حيدر السندي316
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةبثينه حسين عيسى عباس الرماحي317
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةبشرى مازن عبد االمير محمد الخفاجي318
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةبكر جميل عبد الكريم الحياصات319
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةبالل علي صالح عطية السامرائي320
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةتيمور سمير قاسم زينل العبيدي321
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةجالل محمد احمد مجيد الجميلي322
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةجيهان شاآر حسين رجب الخفاجي323
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةحسام فرح يوسف داود324
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةحسن مجيد علي هاشم الطعان325
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةحسنين علي جاسم مهدي الجبوري326
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةحسين عبد المطلب حسين علي الجابري327
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةخالد وليد حنا يوسف حنوآي328
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةدينا ربيع حمدي حسين الغرباوي329
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةرسل عبد الفتاح سياب مرزوق السياب330
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةرنا محمد حسن عبد الكريم الربيعي331
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب نبيل حسن عبد القادر الموسوي332
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةزينة فيصل صادق حسن الخالصي333
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةزينة قاسم عبد االمير المظفر334
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةزينة هشام حسن توفيق الياور335
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةسامان غسان سليم درويش336
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الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةسرمد عقيل عطا اهللا هويدي العزاوي337
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةسرمد علي جواد آاظم النداف338
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةسفيان سمير اسماعيل شريف العاني339
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةسندس احمد حسين احمد المشهداني340
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةشيماء احمد فتحي طه العبيدي341
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةشيماء عدنان علي عوني الجبوري342
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةشيماء ناظم عبد الحميد حسن بابان343
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةصبا عبد المجيد فتح الدين المالك344
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةصباح نوري محسن عبد علي العارضي345
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن عبد الحافظ الفتيلي346
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد العزيز علي حسين سلمن البدر347
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةعدي جبار سالم التميمي348
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةعالء ماهر سليمان ابو العتم349
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي لطفي عبد الجبار محمد الدلي350
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةعمر صالح الدين جميل الخياط351
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةفارس مهدي حمودي حسين القزاز352
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةفاضل هادي علي حمادي الشحماني353
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةفرات فاضل عبد الرحمن حسين النداوي354
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد رضوان عبد اهللا الحياصات355
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد هاشم سامي وهب الخفاجي356
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةمضر عبد الرزاق مطلك فهد الزبيدي357
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةمنير جبار مرداو فضاله الدوري358
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةمها شهاب محمد رشاد االلوسي359
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةميديا سالم صبري محمد الجزراوي360
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةنبراس جاسم آاظم صالح الجابري361
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةنعمان جالل حسن علي العاني362
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةنغم صباح يحيى شمس الدين الشاهري363
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةهالة عبد القادر يحيى ابراهيم الزبيدي364
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةهناء جاسم اسماعيل ناصر العبادي365
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةهيثم حازم حميد مصطاوي366
الدراسة الصباحية2001/2000قسم العلوم المالية والمصرفيةياسر عبد اللطيف محمد خميس العاني367
الدراسة الصباحية2001/2000قسم علوم الحاسباتاحمد علي احمد علوان الجبوري368
الدراسة الصباحية2001/2000قسم علوم الحاسباتارآان رحمن حسن جواد الزبيدي369
الدراسة الصباحية2001/2000قسم علوم الحاسباتافان بولص عبد االحد يوسف الجراح370
الدراسة الصباحية2001/2000قسم علوم الحاسباتاياد طارق هالل عبد اهللا الجميلي371
الدراسة الصباحية2001/2000قسم علوم الحاسباتايثار قيس صالح طاهر الحميري372
الدراسة الصباحية2001/2000قسم علوم الحاسباتايناس دلف خزعل عباس الخزرجي373
الدراسة الصباحية2001/2000قسم علوم الحاسباتايناس سعد حسون خضير الجميلي374
الدراسة الصباحية2001/2000قسم علوم الحاسباتبان خضر عبد العزيز هاشم الفريح375
الدراسة الصباحية2001/2000قسم علوم الحاسباتبسماء جميل سليمان مني ال قطا376
الدراسة الصباحية2001/2000قسم علوم الحاسباتجاسم محمد جعفر احمد الحداد377
الدراسة الصباحية2001/2000قسم علوم الحاسباتحامد هادي عبد علي الحداد378
الدراسة الصباحية2001/2000قسم علوم الحاسباتحنان فالح محمد عبد اهللا العامري379
الدراسة الصباحية2001/2000قسم علوم الحاسباترنده حسن محمد عيسى الزياتي380
الدراسة الصباحية2001/2000قسم علوم الحاسباتزياد عدنان سليم محمود ابو قاسم381
الدراسة الصباحية2001/2000قسم علوم الحاسباتزينب قاسم علي جاسم القسام382
الدراسة الصباحية2001/2000قسم علوم الحاسباتسراب حقي اسماعيل خير اهللا العريم383
الدراسة الصباحية2001/2000قسم علوم الحاسباتسهاد ابراهيم آاظم خوين الجنابي384
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الدراسة الصباحية2001/2000قسم علوم الحاسباتسهى مجيد ياسين جابر الدراجي385
الدراسة الصباحية2001/2000قسم علوم الحاسباتسيف حسام احمد محمد الصالحي386
الدراسة الصباحية2001/2000قسم علوم الحاسباتسيف ناصر عبود عريض الزويني387
الدراسة الصباحية2001/2000قسم علوم الحاسباتصباح طارق شهاب احمد الشيخلي388
الدراسة الصباحية2001/2000قسم علوم الحاسباتصالح محمد احمد عبد اهللا الفالحي389
الدراسة الصباحية2001/2000قسم علوم الحاسباتعصام غازي عبود خضير الصافي390
الدراسة الصباحية2001/2000قسم علوم الحاسباتعمار محمد باسل سلمان شوقي391
الدراسة الصباحية2001/2000قسم علوم الحاسباتلبيبه علي محسن آاطع المحمداوي392
الدراسة الصباحية2001/2000قسم علوم الحاسباتلينا سعد حميد سلمان البكري393
الدراسة الصباحية2001/2000قسم علوم الحاسباتمحمد صالح عبد الرحيم محمد الجنابي394
الدراسة الصباحية2001/2000قسم علوم الحاسباتمحمد عدنان حمودي آاظم الجميلي395
الدراسة الصباحية2001/2000قسم علوم الحاسباتمحمد فايز جميل عيسى396
الدراسة الصباحية2001/2000قسم علوم الحاسباتمنتضر صالح عبد السالم محمد397
الدراسة الصباحية2001/2000قسم علوم الحاسباتمها يوسف محمود علي ابو عطيه398
الدراسة الصباحية2001/2000قسم علوم الحاسباتناديه مؤيد محسن سلمان الربيعي399
الدراسة الصباحية2001/2000قسم علوم الحاسباتنبيل محمد عبد القادر محمود وشاح400
الدراسة الصباحية2001/2000قسم علوم الحاسباتنجوان عباس هاشم حسين الحالوي401
الدراسة الصباحية2001/2000قسم علوم الحاسباتنزار عالء عبد الزهره جهلول الشاطي402
الدراسة الصباحية2001/2000قسم علوم الحاسباتهناء جمعه شدهان عوده المكصوصي403
الدراسة الصباحية2001/2000قسم علوم الحاسباتهند علي حمودي عبد اهللا404
الدراسة الصباحية2001/2000قسم علوم الحاسباتواصف امين يوسف النعيرات405
الدراسة الصباحية2001/2000قسم علوم الحاسباتوائل فاروق فؤاد عياد406
الدراسة الصباحية2001/2000قسم علوم الحاسباتياسر باسل شريف علي طاقه407
الدراسة الصباحية2001/2000قسم علوم الحاسباتياسر قحطان حامد حطاب408
الدراسة الصباحية2001/2000قسم علوم الحاسباتياسمين خضير عباس توفيق البيضاني409
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصاداسامة قيس جميل410
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصاداسراء عبد الغفور علي عيدان الفالحي411
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصاداسهر عباس عبد الحسين هاتف السعدي412
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصادانغام خالد مهاوش خفي السبتي413
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصادثامر جاسم محمد علي الشمري414
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصادثائر عباس جزاع علوان الجبوري415
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصادثريا رشيد فرج لطيف الظاهري416
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصادختام صكبان مجيد علي الوائلي417
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصادخلدون شاآر محمود خميس الشمري418
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصادخليل ابراهيم محمد محمد حسين الشامي419
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصادداليا سامي احمد جاسم الجاسم420
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصاددينا طالل فليح حسن الدليمي421
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصادرواء عبد اهللا محمد حسين العامري422
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصادزينة علي محمد رضا الحداد423
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصادزينة ليث عبد الهادي علي الجواهري424
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصادسميره عثمان نايف غضيب الدليمي425
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصادسندرال حقي سعيد اسماعيل العاني426
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصادسهير خليل ابراهيم موسى اطيمش427
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصادشيماء خليل ابراهيم جبر الخفاجي428
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصادشيماء عبد الرحمن نعمان محمد الدوري429
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصادضرغام يحيى محمد حسن ُشبر430
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصادعامر صبار حمادي خلف المشهداني431
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصادعلي صائب جميل احمد الكاظمي432



نوع الدراسةسنة التخرجالقسماسم الخريجت
خريجو آلية بغداد للعلوم اإلقتصادية منذ الدفعة األولى ولغاية العام الدراسي 2018/2017

الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصادعلي طالب حسن عطوان البديري433
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصادعلي عدنان رشيد اسماعيل الخزرجي434
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصادعلي يعقوب عيسى حسين435
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصادعمار بدر حسون عبد الغريري436
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصادعمار عبد الحميد فرحان امين المعيني437
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصادعمر جالل عبد المجيد علي الصالحي438
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصادفراس زامل تايه لعيبي الالمي439
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصادلهيب توما ميخا هرمز مجوجا440
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصادليلى سامي ظيف جار اهللا القرةغولي441
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصادمازن خزعل ناصر الزم البيضاني442
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصادمحمد باسل بشير محمد بيري443
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصادمحمد جبار سلمان عاصي الحلفي444
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصادمحمد فالح خالد جاسم القصاب445
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصادمصطفى عبد الحسن فرحان عريبي الشاعلي446
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصادمهند سعدي غضبان حمزة العجيلي447
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصادنادية جبار هاشم محي العوفي448
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصادناديه باسم مصطفى محمد سليمان449
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصادهيام فوزي عبد علي محمد العبدلي450
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصادوجدان صدام حسون علي آميت451
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصادوسام عارف هادي جاسم الجنابي452
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصادوسام محمد حسن عزيز المشهداني453
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصادوسن خضر عبد جعفر السوداني454
الدراسة الصباحية2002/2001قسم االقتصادياسين عدنان فاضل عباس الحلي455
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم التجاريةاحالم حسين آحيط عطيه الشمري456
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم التجاريةاحمد مبدر شاآر محمود القيسي457
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم التجاريةارآان حسون موسى حسون الشمري458
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم التجاريةاريج عمر حميد عباس الحمداني459
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم التجاريةاستبرق عبد حمد داود المعيني460
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم التجاريةاسعد عبد الجبار عبد الرحمن ابراهيم461
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم التجاريةاسماء غازي محمد طاهر المتولي462
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم التجاريةاسيل غالب احمد محمد الجبوري463
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم التجاريةاشرف محمد احمد حماد464
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم التجاريةثامر علي جاسم حسين465
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم التجاريةجاسم محمد عبد علي الجميلي466
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم التجاريةحازم عبد اهللا علوان ابراهيم العزاوي467
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم التجاريةخلود خالد خابط نجم الجبوري468
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم التجاريةخليل ابراهيم عيفان حسن الجميلي469
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم التجاريةدينا احمد محمد صالح470
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم التجاريةرباب امين فشك جواد التميمي471
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم التجاريةرحمان اسماعيل شفي السراي472
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم التجاريةرعد سعدي غضبان حمزة العجيلي473
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم التجاريةريم حازم محمود محمد الراوي474
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم التجاريةزياد سعد رياح هليل الناصري475
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم التجاريةزياد علي محمود عبد الدليمي476
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم التجاريةسارة جمال راشد يحيى القيسي477
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم التجاريةسوزان رستم حسين علي478
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم التجاريةشيماء محمود عبد الوهاب محمدأمين479
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم التجاريةضفاف فاضل علي منصور480
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الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم التجاريةظافر نوري سلمان علي المفرجي481
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم التجاريةعال موفق آاظم جواد482
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم التجاريةعلي حلمي ابراهيم حلمي الربيعي483
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم التجاريةعلي عبد الستار عبد الجليل صنكور484
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم التجاريةعمر احمد جاسم حمادي المشهداني485
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم التجاريةغزوه فيصل رحيم ذياب486
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم التجاريةقتيبه عبد الرزاق عبد الحميد عبد الغفار487
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم التجاريةنبراس آريم سلمان جبر الربيعي488
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم التجاريةنهاد فاضل عواد العياش الحمداني489
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم التجاريةنوال فؤاد صالح حسن التميمي490
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم التجاريةهاني محمد احمد سلمان الجبوري491
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم التجاريةهيثم محمد احمد حسن التميمي492
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم التجاريةوسام احمد شبيب عبد اهللا العقابي493
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم التجاريةوسام سعدون حسن عكله الهاشمي494
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم التجاريةوسام ناجي عوده عبد العظيم الكرطاني495
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم التجاريةوسن هادي ناصر شمخي496
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد حسين علوان سمير الربيعي497
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد رشيد آاطع مديح العلياوي498
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةاروى قيس علي رضا العزاوي499
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةاسامه عبد الرزاق عبد الجبار درويش القيسي500
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةامير خالد ابراهيم علي القواص501
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةبطرس سالم بطرس سالم فعطش502
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةجمال لطيف عباس حسن الرآابي503
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةجيهان عادل ناجي فرج الجبوري504
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةحسام حمد سالم محمد الجبوري505
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةحسين محمد حسين عليوني الخفاجي506
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر سامي سعيد حسين الزوبعي507
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةرشا عبد االمير سالم جمعة الالمي508
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةرغد عبد العزيز علي عبد اهللا العكيلي509
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةرغد علي جواد آاظم النداف510
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةرند جميل حسن جعاطة الدليمي511
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةريم ضياء عبد حميد آبة512
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةريم يونان يوخانس مالك513
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةزهراء فاضل حسين بكاي االبدري514
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةزينا زيا حنا عنترالبازي515
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب جعفر صادق عبد الزاهد516
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةزينة طارق آامل عباس القيسي517
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةسحر رشيد عزيز سلمان النصيري518
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةسرمد دلشاد ايوب سعيد الجاف519
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةسعدون آافي شهاب شويش الراوي520
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةسناء رشك سيد صبر العزاوي521
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةشذى رضا لطيف مهدي فخر الدين522
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةشيماء ناجي عبد سهيل العامري523
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةطارق اسماعيل احمد مصلح الشعباني524
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةعامر عبيد عبد اهللا مزعل الجبوري525
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد الحسن سرحان جابر نفل العكيلي526
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةعبير صالح محسن حيدر الخياط527
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةعدنان غزيل جاسم هريس الخزرجي528
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الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةعالء عبد اهللا حبيب برهي الجابي529
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي حاتم آرم علي الفيلي530
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي عباس عريبي جودة الموحي531
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي فاضل عباس حسين الربيعي532
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةعلياء احسان محمد علي المفتي533
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةعمر عبد العزيز حميد آريم العزاوي534
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةعمر وليد مهدي علي السامرائي535
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةفراس عبيد فرحان غصن الدليمي536
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةفرح رسول راضي حربي الزبيدي537
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةفرح صبيح مهدي عالوي الهاشمي538
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةفؤاد محمد عبد اهللا جاسم الخزرجي539
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةفيان وليد صبري حمد الجزراوي540
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةلمى عبد الرزاق بدري هاشم القدسي541
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد فاضل عباس خضير السلماني542
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةمدى ماجد صالح خلف السامرائي543
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةمعتصم محمد حسين الصمادي544
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةمها سليم تايه نصيري الحمد545
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةمها عالء انور محمد جان546
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةمهند يوسف ناجي خضير العبيدي547
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةهاني احسان بكر حسن البطامي548
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةهبة صباح جاسم محمد صالح العباس549
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةهبة وليد محمد علي يونس النعيمي550
الدراسة الصباحية2002/2001قسم العلوم المالية والمصرفيةيسرى سالم عبد الجليل عبود السعيدي551
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتاحمد اسماعيل جليل علي الساعاتي552
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتاحمد داود سلمان داود العاني553
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتاحمد عبد الحليم محمد سعيد القيسي554
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتاسراء ابراهيم صادق محمد البرزنجي555
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتاسماء داود شمال محي الموسوي556
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتاالء ابراهيم علي اآبر علي الخنجري557
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتاالء عبد الواحد عبد الحسين محمد الخاماني558
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتاالآثم عبد االمير محمد صباح الكرادي559
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتاميره خير اهللا مهدي ابراهيم الدوري560
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتانسام نجم الدين محمد علي الجاف561
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتاوراس محمد علي محمد الجبوري562
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتايات منذر احمد قاسم النائب563
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتايفان شعيا اسحاق يوسف نعمت564
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتايمان مجيد عجيل موزان الفهداوي565
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتباسل حقي سلمان محمود القيسي566
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتبالل عبد القادر سعيد عبد اللطيف االلوسي567
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتتحرير جاسم محمد موسى الساعدي568
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتثامر طبك دهموش حسن المشهداني569
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتجعفر عبد االمير آاظم جواد الموسوي570
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتحارث خالد عزيز سعود العاني571
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتحسين رعد عبد المجيد محمد السامرائي572
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتحسين عبد الساده محمد علي التميمي573
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتحمدي شهاب محمد شهاب السامرائي574
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتحنان آامل رواد خليف الزوبعي575
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتحيدر رشيد عبد الشهيد عباس الزبيدي576
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الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتحيدر صباح عبد الواحد عبد الرزاق البدري577
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتحيدر ضياء عبد الجبار مهدي الحيالي578
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتحيدر عباس محمد مير الموسوي579
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتحيدر آريم جبار منذور الجابري580
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتخالد وليد مهدي علي السامرائي581
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتداليا زهير علي عبود العبادي582
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتدريد ميخائيل منصور ميخائيل صنا583
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتدنيا عبد الحافظ عبد الوهاب احمد الخزرجي584
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباترائد ابراهيم حمد فياض الفالحي585
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباترشا علي سعيد ظاهر العاني586
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباترنا يوسف مراد حسن القوقا587
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتزياد اوس قاسم الرجب العبيدي588
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتزياد محمد صالح رائد الدليمي589
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتزينب داود بليبص علوان السعيدي590
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتزينب عبد الصاحب مهدي حسن آبه591
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتزينب فاضل عبد اهللا عباس النعيمي592
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتزينة جبار هاشم محي العوفي593
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتسكينه عبد الحليم عبد الوهاب محمد المصطفى594
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتسمر سامي عطشان باقر داغر595
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتسنان حسام احمد محمد الصالحي596
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتسنان صالح الدين حسين حمد السامرائي597
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتسنان علي عبد دلي المحمدي598
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتسؤدد مدحت شاآر محمود السامرائي599
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتشيروان هلكورد مصطفى آريم الجاف600
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتصبا حمد شهاب سلطان الدليمي601
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتصبا زآي بازل ذياب العاني602
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتصفاء عبد اهللا اسماعيل محمد ابو عون603
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتضرغام ظافر عبد الرحمن حسن العزاوي604
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتعباس مهدي محمد حسين605
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتعبد الحق حسين طارش زبون العبودي606
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتعبد الحميد محمد عبد الحميد ذيب السمنه607
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتعبد الرؤوف محمد علي عبود محمد علي608
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتعدي عبد الخالق حمود سلمان العزاوي609
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتعدي يوسف جواد آاظم الجنابي610
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتعصام حسين احمد خلف الجميلي611
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتعصام عدنان آاظم محمد الخفاجي612
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتعالء حسين علي حسن االحبابي613
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتعالء محمد وحواح حسن البديري614
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتعالء هاشم علي محمد االعرجي615
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتعلي باقر محسن صبري اللزيرجاوي616
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتعلي جواد علي حسين عرب617
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتعلي عبد الطيف عيسى خلف المشايخي618
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتعلي غني حمود سعيد عوض619
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتعمار تحرير مهدي صالح الحيالي620
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتعمار سليم آشكول حاجم الجادري621
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتعمار عبد الرحمن علي جار اهللا السامرائي622
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتعمار عبيد آاظم عبد الشمري623
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتعمار هاشم حمود المحمود الدليمي624
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الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتعمر حميد رشيد محمد الحميري625
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتفرح عالء محسن درويش قاروغه626
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتقاسم محمد نجم مشكوف الغريري627
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتقتيبه قاسم محمد نصيف السامرائي628
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتقتيبه هاشم محمد عليوي المشهداني629
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتقدام ناصر لهمود مغامس الخزاعي630
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتقصي سليم غانم خلف بندر631
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتقيصر صالح محمد جودي المرياتي632
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتآريم خشيش ابراهيم محمد الزيادي633
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتليث محمد صالح جواد حبيب بحر العلوم634
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتمثنى راسم محمد جواد عبد الرسول ال راضي635
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتمحسن مطشر ابراهيم باهض المعموري636
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتمحمد ابراهيم شالل حمد الخفاجي637
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتمحمد عادل محمد محمود الداودي638
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتمحمود مفيد محمد احمد االطبش639
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتمروان فكري يوسف عطو640
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتمنار ميخائيل يوحنا سوالفته اوشانه641
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتمنال مايد آاظم طعان الزبيدي642
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتمنى سعدون الزم مطلك البهادلي643
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتمها علي عبد االمير عباس الهدو الجوراني644
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتميسان صدام حسون علي الخزرجي645
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتميمونه محمد عماش المحمد646
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتنبراس علي جايد دآسن الوائلي647
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتنذير بشير محمد علي الربيعي648
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتنصير سمير مهدي نصيف المعيني649
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتنغم بشير محمد علي العبيد650
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتنغمات طارق نوري عبد القادر العبيدي651
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتنهاد عادل جاسم محمد الحار652
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتهاجر منعم محمد عيسى محمد653
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتهبة هاتف حسين مصطفى654
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتهيثم جودت عبد الرحيم صالح مصطفى655
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتوسن زهير عيسى احمد الداوود656
الدراسة الصباحية2002/2001قسم علوم الحاسباتوليد خالد حسين علي الزبيدي657
الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصاداحمد عبد اللطيف جميل سعدون السعدون658
الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصاداحمد لفته خضير عباس الشمري659
الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصاداحمد محمد امين عبد الهادي القطان660
الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصاداآرم حميد حسين محمود التميمي661
الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصاداالء رياض هاشم نشأت ابراهيم662
الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصادبان حازم متاب الف الدين663
الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصادبان عدنان حميد محمد صالح السامرائي664
الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصادبكر عبد الجبار مهدي حسين العبيدي665
الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصادجوان عبد العزيز رضا محمود الجاف666
الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصادحازم عباس حسن جاسم ذنون العنبكي667
الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصادحلى حميد حسون محمد الغريري668
الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصادرسل فالح عيسى عباس الجشعمي669
الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصادرقيه رحيم لطيف مصلح الجنابي670
الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصادرياض احمد عبد اللطيف احمد الشهابي671
الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصادزياد جاسم محمد دليمي العيثاوي672
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الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصادزينة اشرف طاهر مسلم الحلي673
الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصادسعد عبد اهللا جابر سعيد الهاشمي674
الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصادسهاد حميد عثمان عمران الجوراني675
الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصادسوزان سالم محمد فرج الحيالي676
الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصادشاآر محمود احمد677
الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصادشعيب حمودي اسماعيل علي الراوي678
الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصادصالح نور الدين داود علي البياتي679
الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصادضحى محمد محمود داود الدليمي680
الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصادعبير عادل شعالن عبد الرزاق العكيلي681
الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصادعشتار زهير حميد علوان البياتي682
الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصادعلي عباس صالح عبد الهادي الزبيدي683
الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصادعماد عبيد حسون آاظم الجبوري684
الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصادعمر احمد حسن شهاب الطائي685
الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصادعمر صالح مهدي صالح القيسي686
الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصادعمر عبيد حسون خلف الجميلي687
الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصادعمر فهمي رشيد محسن االلوسي688
الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصادغسان عدنان حسين علي الحسيني689
الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصادفراس عبد الملك حميد علي العاني690
الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصادلقمان عبد الكريم شاآر علي العاني691
الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصادماجد عبد الحميد رشيد محمود ال فتاح692
الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصادمصطفى صاحب مال اهللا عبد الرزاق الموسوي693
الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصادمصطفى ليث مصطفى عبد الوهاب المتولي694
الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصادميثم جاسب حردان مساعد المالكي695
الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصادنزار احمد عباس عيسى الجبوري696
الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصادنور صالح علي محمود العزاوي697
الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصادهالة بدري شريف حسن الحديثي698
الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصادهند صالح حمودي موسى العاني699
الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصادوديع رمضان حسين احمد التكريتي700
الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصادوليد عواد نعمه محمد الياسري701
الدراسة الصباحية2003/2002قسم االقتصادياسر رياض عبد العزيزهادي آنونة702
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةاسيل فليح حسن مجيد السعيدي703
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةاالء حسين فاضل عبد الرزاق البدري704
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةايمان رحمن حسن جواد الزبيدي705
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةايناس صالح خلف صالح الدليمي706
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةبسمه قاسم محمد الداود الجنابي707
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةبشرى عبد الحسن ضحك عبود الخزعلي708
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةحسين صالح عواد جباره709
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةخالد نواف احمد مقبل710
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةرغد اسماعيل خليل محمدأمين القيسي711
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةسامر حاتم عمران العمر712
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةسحرعبد العظيم عبد المحسن ابوالقاسم713
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةسرمد شهاب عسكر سلمان العامري714
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةشيرين عبد الستار مراد حسين715
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةشيماء احمد ابراهيم خليل السراج716
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةشيماء صادق رزوقي صالح السامرائي717
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةصادق عبد آاظم جهف العامري718
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةصفاء ممدوح عبد الرحيم مرزوك العاني719
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةصفاء يونس محمد علي الدليمي720
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الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةعبد اهللا عدنان عبد اهللا جرادات721
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةعال غانم حمدان لفته722
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةعلي اديب فاضل علي الياور723
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةعلي حميد حسين علي التميمي724
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةعلي محمود داود سلمان725
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةعمارعوده حسن فرج الياسري726
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةعمر زياد عبد السيد رزن المياحي727
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةعمر صالح رشيد جاسم728
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةفراس سامي عبد الحسن شلتاغ الشريفي729
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةفراس غائب خليفه حاجم الجبوري730
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةفراس يحيى وهيب عزيز الجبوري731
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةفرح هاتف آاظم علي732
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةقاسم محمد عبد جاسم الساعدي733
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةقحطان داود عبد الحسن بهار المحمداوي734
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةلؤي عادل عباس حلمي القيسي735
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةليث صاحب آاظم حسون736
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةمحمد رياض مصباح محمد737
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةمحمد يوسف عطا رشيد738
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةمعتصم داود يوسف حامد السعدون739
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةمهند حسام الدين عبد العزيز علي التكريتي740
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةميرفت احمد عبد اهللا محمد الدليمي741
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةميسم جوزيف يعقوب شابا742
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةنبيل محمد فيصل عبود العامري743
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةندا قاسم راضي الزبون الالمي744
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةنها حسين ناجي خلف الجبوري745
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةنهاد سلمان مزبان دروش746
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةهاني هشام قاسم يحيى اغا747
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةهيام جبار جاسم النعاس البهادلي748
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةهيثم خالد محمد ابوعلي749
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةوسام آريم جبار ناجي العزاوي750
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةوليد خالد خالوي محمد751
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةياسر حميد حسون محمد الغريري752
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم التجاريةيوسف نايف حميد دفار الشمري753
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةابراهيم علي جاسم علي الطائي754
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد حمد علي حسين الكربولي755
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد خالد محمد عمر الجبوري756
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد سعود حمدان آاطوف الجنابي757
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد عبد الرزاق محمد احمد السامرائي758
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةارآان عبد عجاج لطيف القيسي759
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةاروى ياسين جاسم محمد الجميلي760
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةبراق عبد االله جاسم محمد الهبش761
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةبالل محمد سمير زيدان الدليمي762
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةبلسم مهدي ناصر حمود رجيب763
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةتهاني اسماعيل عبد الرحيم مفلح العكيلي764
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةجاسم غني هاشم رشيد المرسومي765
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةحسين ابراهيم حسين مرشد العزاوي766
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةحسين عباس صالح حبيب الدهلكي767
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةخوداء طالب مجيد آاظم العكيلي768
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الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةذو الفقار حمادي جاسم حميد الدجيلي769
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةرسول عبد االمير هادي عبد السادة التميمي770
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةرشا رعد عبد الباقي محمد العجيلي771
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةرقيه عبد الهادي محمد صالح آاظم البغدادي772
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةزلفى محمد جمعه يونس صيام773
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةزيد عبد المنعم محمود حسين النقاش774
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةزينة صفاء فؤاد امين العاني775
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةسامان سالم صبري محمد الجزراوي776
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةسعد مد اهللا محمد مصطفى الراوي777
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةسلى عدنان عبد الرحمن خضر العاني778
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةسمير داود حاتم سليم زنكة779
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةسنار سالم قيصر هرمز السندي780
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةشروق جاسم علي عبد الربيعي781
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةشيماء عامر عبد االمير محمد علوش782
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةشيماء مهدي آاظم عبد الصالحي783
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةصابرين عالء عبد آرم اهللا القيسي784
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةصادق حسن عبد الرسول مهدي االنصاري785
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةصالح محمد عبد عباس الجبوري786
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةصالح منير عبد القادر ذيب ملحم787
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةعامر صادق آاظم حمزة السعدي788
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةعباس عيسى نادر آاظم زرآوش789
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةعدي عامر جميل عبد الكريم المشهداني790
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةعذراء عبد الهادي حسان عليوي الخفاجي791
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةعال ماجد علي حميد الكبيسي792
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةعلياء حامد علي سعيد السعدي793
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةعلياء سعد عبد الرحمن مصطفى العبيدي794
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةعمار خضير عواد حسين الزوبعي795
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةعمار فرج حنا صليوه ال حمو796
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةفراس عبد الرزاق سعيد سلمان القيسي797
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةفرح عادل عبود مبارك القيسي798
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةقصي شاآر علي حمد الدليمي799
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةآمال دحام محمد منصور الطائي800
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةلمى احمد عبد اهللا محمد صالح ابو عصبة801
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةلمى صباح حمود سلمان العزاوي802
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةليث عبد القادر يحيى ابراهيم الزيدي803
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةمحسن ابراهيم مجبل زغير المرشدي804
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد عبد الجبار حكمت عبد الواحد الشيخلي805
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد عبد اهللا ابراهيم عبد النور عبيدات806
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد غانم صالح حسن العزاوي807
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد مؤيد انور رؤوف العلي808
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى سالم عبد الساده مزعل االسدي809
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةمنال محمد نايف اسد الدجيلي810
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةمنذر عيدان ابراهيم شهاب السامرائي811
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةمهناز حسن محمد حسين االسدي812
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةمهند محمد جواد آاظم شبيل813
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةميشا حسين علي آاطع الكاطع814
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةندا وجيه ذاآر فجر العاني815
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةنصر عبد الغني محمود جعاطه الحديثي816
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الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةهبة ابراهيم شاآر حسين الزبيدي817
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةهبة صادق حسن موسى الجبوري818
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةهبة عبد عباس مهدي السالمي819
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةهمسه عبد الحسين حسن محمد السالمي820
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةوسام ماجد عبد الحسين آاظم الخفاجي821
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةوليد خالد مبدر فرحان الرفاعي822
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةوليد رحمان قهرمان علي الوندي823
الدراسة الصباحية2003/2002قسم العلوم المالية والمصرفيةيسرى عبد الخالق نوري آاظم العكيلي824
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتابتهال محمود علوان حسون الزبيدي825
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتابو بكر عاصي شعبان حسين البدر826
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتاحسان سعيد آريم محمد الحسيني827
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتاحسان طالب ياسين شمخي الوائلي828
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتاحمد درويش حسين فندي الهنداوي829
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتاحمد رياض حسن علي العطار830
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتاحمد شهاب احمد محمد الصالحي831
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتاحمد صبحي الوس آبي العبودي832
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتاحمد عقيل آاظم جواد علوش833
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتاحمد قيس عبد اللطيف العاني834
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتاحمد نزيه رؤوف احمد الشهواني835
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتاسراء عبد جاسم محمد الموسوي836
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتاسراء وحيد محمد علي عبد الرضا السماوي837
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتاسعد عبد الكاظم عمران حمزه القره غولي838
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتاشرف حميد عبيد صالح الجنابي839
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتاالء محمد رزاق علي السهالوي840
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتالمهلب اسامه عالء الدين ابراهيم الجراح841
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتامجد بشار آريم فرحان الدليمي842
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتامجد عبد الحميد علي جبار الدجيلي843
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتانتظار مطشر عوده مري التميمي844
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتانغام هادي احمد جواد الشبلي845
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتايمان هشام عبد الرحمن محمد علي عطار باشي846
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتبان جميل حسين موزان العكيلي847
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتبسام عبد المحسن علي عبود العبادي848
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتبهاء حسين جاسم محمد العامري849
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتتارا عبد العزيز عبد الرحمن المفتي850
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتتماره واثق علي سلطان العجاج851
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتجمانه صباح علي عبد الحسين احمد852
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتحسين خزعل ناجي محمد االبراهيمي853
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتحسين طه حسين بعجر854
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتحميد رشيد عبد حسن المعموري855
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتحيدر حميد آاطع خير علي الشريفي856
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتحيدر ياسر درين حسن الربيعي857
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتخضير جاسم آاظم شميل الشبلي858
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتداليا سعدون ابراهيم حلمي العمر859
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتداليا عبد االمير حسين علي الشمري860
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتديانيا شاموئيل شابو ادم صنا861
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتذو الفقار اياد منصور داغر الربيعي862
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباترائد عادل عباس عبد الطائي863
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباترأفت محمد عبد الحميد ذيب السمنه864
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الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباترباب جبار خضر حسين الفتالوي865
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباترشا علي مهدي علي الدليمي866
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباترغد احمد قاسم علي الدليمي867
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباترنا حمد شهاب سلطان الدليمي868
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباترنا عبد الملك رمضان حمادي العاني869
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباترنا عبد الوهاب هداوي حمد الخزرجي870
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباترند منير وفيق مذآور السهر871
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتروابي طالل عبد الوهاب عبد الرزاق الشاوي872
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتريم مظفر رفيق يوسف873
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتزينب محمد اغا حسين المازندراني874
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتزينب مؤيد جواد آاظم العزاوي875
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتزينة جبار احمد اسود الفراجي876
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتسامر حامد باهض آزاز السهيري877
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتسناء سعدي نصيف جاسم النعيمي878
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتسيف رعد جابر باقر الالمي879
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتسيف سالم محمد جاسم المثنو880
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتشيرين ناظم جميل محمد الراوي881
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتشيماء يحيى عبد الصاحب حسين القرقجي882
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتصبا عبد الرحمن طه صالح التريتي883
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتصبار محمد عبد اهللا زبار العاني884
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتصفاء جاسم موسى صافي الجبوري885
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتعادل لطيف علي اغا البياتي886
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتعدي عبد الهادي آاظم محمد القطان887
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتعدي عصام خير اهللا عران العاني888
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتعصام رعد جاسم محمد صالح العبيدي889
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتعفراء سمير رمضان حسن العاني890
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتعال حسن زباله علي العامري891
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتعال علي محمود عزرائيل892
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتعالء الدين بسيم مشكل السوداني893
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتعالء سعد حميد سلمان البكري894
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتعلي شهاب احمد جواد الجاف895
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتعلي صالح الدين يونس ابراهيم داللباشي896
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتعلي عبد المهدي عبد الجليل ابراهيم الصائغ897
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتعلي مهدي عباس محمد اغا898
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتعلي وحيد محمد علي السماوي899
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتعلياء قيس محمد امينالزهاوي900
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتعماد علي حسون محمد التميمي901
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتعمر شاآر محمود جميل السامرائي902
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتعمر ضياء محمد سلطان العلكاوي903
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتعمر طالل يوسف الياس شيما904
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتعمر عبد الوهاب خضير العبيد905
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتعمر فخري احمد عبد اهللا الدوري906
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتعمر فرقد عطا رؤوف الزبيدي907
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتعمر مصطفى رؤوف مصطفى اوجي908
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتغسان عباس مكي حسين بهيه909
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتغسان عواد عطيه حسن اللهيبي910
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتغصون حسن علي جاسم المعموري911
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتغنيه رزاق حسين عالوي المحمد912
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الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتغيداء قاسم صباح حلو ال مظلوم913
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتفدوى عبد االمير عبد العزيز صالح الكفيشي914
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتفراس خالد ابراهيم مخيلف العلواني915
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتفراس صفاء عبد القادر احمد االمام916
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتقصي قاسم آريم حسن الدليمي917
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتلمياء صادق جعفر حسن الشديد918
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتلورا حسين علي آاطع الكاطع919
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتلؤي باسل عبد الجبار عبد اهللا المشهداني920
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتلينا علي سهيل صادق الغانم921
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتمحمد عبد الرزاق صبري عبد الرزاق النجار922
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتمحمد عبد اللطيف محمد سعيد العزاوي923
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتمحمد عزت محي الدين علي العبيدي924
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتمحمد نوري محمد925
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتمحمود ترآي محمود احمد العاني926
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتمرتضى صباح جاسم محمد النصيري927
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتمؤيد علي حمد عطيه القيسي928
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتندى نواف محمد عباس الرماحي929
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتنسم قيس احمد راضي النعيمي930
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتنعمت محمد هادي هاني الجيالوي931
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتنهى احمد صالح حمود النعيمي932
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتنور انور خضر القبع933
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتنور عبد االله عبد الهادي حمزه العبيدي934
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتنور فؤاد توفيق حسين االلوسي935
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتهالة بدري يعقوب رزوق المقدسي936
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتهبة آريم غني حسين هويدي937
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتهبة وليد عبد المجيد ناصر العبادي938
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتهدير عبد الحسين عبد الكريم محمد العواد939
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتهند عباس علي حسن االميري940
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتهند هادي غني علي قويزي االمير941
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتهويدة سعدي لفته حسين الكعبي942
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتوداد علي حسين يونس العبيدي943
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتوسام فكتور عبد العزيز الياس عيسى944
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتوسام مؤيد علي عبد الربيعي945
الدراسة الصباحية2003/2002قسم علوم الحاسباتوسن محمد متين ولي ال عبد القادر946
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالاحمد مشتت عباس شرقي947
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالاسماء عبد الجليل عبد اهللا رحيم الدليمي948
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالاسماعيل حميد سلمان مطر المحمدي949
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالانسام عبد اهللا عباس جواد العامري950
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالاياد اسماعيل عبد القادر عباس951
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالبسام سعد سلمان محمد حسين الجشعمي952
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالثائر رعد عبد الزهره فرهود المالكي953
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالحسن حمود حسين احمد الفالحي954
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالحسنين عبد الصاحب حمودي الربيعي955
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالحسين صبحي حسين عطيه956
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالحيدر صبحي صالح سهو الجبوري957
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالخالد وليد عبد الرزاق عبد الغفور المشهداني958
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالخولة سعدون طاهر علي الرديني959
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالذو الفقار محمد باقر علي وتوت960
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الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالرشا مظفر رفيق يوسف العاني961
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالرنا ماهر عبد اهللا حسون السعودي962
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالزهراء مهدي صالح حمزة الحافظ963
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالسداد طارق حسون محّي لعزاوي964
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالسنان جورج زيا حنا زوما965
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالسيف حامد علوان عبد العامري966
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالسيف حميد ابراهيم ياس الجبوري967
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالسيف علي عاشور جاراهللا الربيعي968
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالصالح حسن سباهي حسن التميمي969
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالصالح عبد المحسن حسين عبد اهللا القزاز970
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالطه ياسين عمر عزيز الناصري971
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالعبالء عبد عبد الفتاح مطشر الفتالوي972
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالعصام عبد اهللا عبد الرحمن صالح جودة973
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالعلي اسامه محمد ياسين الياسين974
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالعلي فوزي موسى احمد الزبيدي975
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالعمار حكمت عبد الحسن حسين البلداوي976
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالعمار فخري احمد محمود النعيمي977
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالعمر مضر محمد سعيد المناصير978
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالفاتن ناطق آمال العبيدي979
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالفواز موفق عزت رضا حتاحت980
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالآامل منير احمد دبستي الغراوي981
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالليث رياض شاآر محمود مردح السعدي982
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالمازن عبد الكاظم هليل الطائي983
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالمحمد صباح عبد الرضا حسن الدهلكي984
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالمحمد عماد هادي خماس العزاوي985
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالمروان واصف هامل حسين الجاد986
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالمصطفى صبحي حمودي عبد الرضا الطائي987
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالميادة مفيد احمد محمد احمد األطبش988
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالميثم سامي آريم خلف العزاوي989
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالميس عبد الجيار محمد نادر الكلكتي990
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالنايف مهدي صالح سالم العيساوي991
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالنجيب موفق اسعد عاشور ابو غالي992
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالنغم حميد علي جاسم الدليمي993
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالنورا اآرم رشيد هندي994
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالهبة اهللا عبد السالم محمد مصطفى سلمو995
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالهبة عادل احمد محمد الدوري996
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالهبة قحطان خلف سلمان الجبوري997
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالهديل احمد عبد الوهاب احمد ال عبد الواحد998
الدراسة الصباحية2004/2003قسم ادارة االعمالوائل محمد عبد القادر وشاح999

الدراسة الصباحية2004/2003قسم االقتصادارآان رزاق مهدي جاسم الوفي1000
الدراسة الصباحية2004/2003قسم االقتصاداسيل سيف منير عبد اهللا المشهداني1001
الدراسة الصباحية2004/2003قسم االقتصادبالل وليد حمزه حسين العبيدي1002
الدراسة الصباحية2004/2003قسم االقتصادبهاء حسن فارس آاظم السوداني1003
الدراسة الصباحية2004/2003قسم االقتصادتغريد عبد اللطيف عبد الباقي عبد الرحمن المنذري1004
الدراسة الصباحية2004/2003قسم االقتصادتيسير مهدي بدر عيدان المعموري1005
الدراسة الصباحية2004/2003قسم االقتصادحيدر نجم عبود محمد الجبوري1006
الدراسة الصباحية2004/2003قسم االقتصادرائد فاضل ابراهيم حمد البلداوي1007
الدراسة الصباحية2004/2003قسم االقتصادرائد موفق علي عبد الرحمن النعيمي1008



نوع الدراسةسنة التخرجالقسماسم الخريجت
خريجو آلية بغداد للعلوم اإلقتصادية منذ الدفعة األولى ولغاية العام الدراسي 2018/2017

الدراسة الصباحية2004/2003قسم االقتصادزينب عبد الحميد جمعة عاتي الجنابي1009
الدراسة الصباحية2004/2003قسم االقتصادزينة محمود مسلم هاني الجواري1010
الدراسة الصباحية2004/2003قسم االقتصادسرى قيس جميل سلمان العاني1011
الدراسة الصباحية2004/2003قسم االقتصادسماح عزت محمود حسين الخالدي1012
الدراسة الصباحية2004/2003قسم االقتصادسيف آمال داوود سلمان القيسي1013
الدراسة الصباحية2004/2003قسم االقتصادصفاء رزاق عبد علي شميس الطائي1014
الدراسة الصباحية2004/2003قسم االقتصادطه صبحي احمد جاسم التكريتي1015
الدراسة الصباحية2004/2003قسم االقتصادطيف خالد صبري مجيد العبيدي1016
الدراسة الصباحية2004/2003قسم االقتصادعبد الرزاق جبار محمد حسين آمونة1017
الدراسة الصباحية2004/2003قسم االقتصادعبد الكريم سعدي عبد الكريم محمود الدليمي1018
الدراسة الصباحية2004/2003قسم االقتصادعلي جواد قاسم جواد الشامي1019
الدراسة الصباحية2004/2003قسم االقتصادعمار علي عباس آاظم العبيدي1020
الدراسة الصباحية2004/2003قسم االقتصادعمار وليد عمار احمد الراوي1021
الدراسة الصباحية2004/2003قسم االقتصادعمر خالد محمد جاسم ابو طبرة1022
الدراسة الصباحية2004/2003قسم االقتصادفاطمة هاشم زاير سعد الفرطوسي1023
الدراسة الصباحية2004/2003قسم االقتصادمحمد صبحي احمد جاسم التكريتي1024
الدراسة الصباحية2004/2003قسم االقتصادمحمد آمال حسن آهية العامري1025
الدراسة الصباحية2004/2003قسم االقتصادمحمد محروس احمد رزوقي احمد البدري1026
الدراسة الصباحية2004/2003قسم االقتصادمصطفى اسماعيل خضر محمد العبيدي1027
الدراسة الصباحية2004/2003قسم االقتصادمصطفى عامر حسن عبد اهللا الطيار1028
الدراسة الصباحية2004/2003قسم االقتصادمنال جبار حسن مشهد الفتالوي1029
الدراسة الصباحية2004/2003قسم االقتصادندى صباح حسون سهيل الجبوري1030
الدراسة الصباحية2004/2003قسم االقتصادنور لطيف عبد الستار محمد العاني1031
الدراسة الصباحية2004/2003قسم االقتصادهند هشام سلمان السعدون الزيدي1032
الدراسة الصباحية2004/2003قسم االقتصادياسر ابراهيم عبد الكريم عبد الحميد الشيخ ُآمر1033
الدراسة الصباحية2004/2003قسم االقتصادياسر براق آمال عاآف السراج1034
الدراسة الصباحية2004/2003قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد سامي جليل خليل المندالوي1035
الدراسة الصباحية2004/2003قسم العلوم المالية والمصرفيةاسيل حسين فاضل محمد علي المياحي1036
الدراسة الصباحية2004/2003قسم العلوم المالية والمصرفيةبان عادل عباس حلمي القيسي1037
الدراسة الصباحية2004/2003قسم العلوم المالية والمصرفيةجوان نريمان بكر سامي خوشناو1038
الدراسة الصباحية2004/2003قسم العلوم المالية والمصرفيةحسام عبد الفتاح عيسى بحر السعدي1039
الدراسة الصباحية2004/2003قسم العلوم المالية والمصرفيةحسين خليل ابراهيم احمد الحسيني1040
الدراسة الصباحية2004/2003قسم العلوم المالية والمصرفيةدريد فؤاد عبد اهللا احمد التكريتي1041
الدراسة الصباحية2004/2003قسم العلوم المالية والمصرفيةرؤى منشد محمود ضمام الفرهود1042
الدراسة الصباحية2004/2003قسم العلوم المالية والمصرفيةزهور علي آاظم هالل الساعدي1043
الدراسة الصباحية2004/2003قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب خضر خطاب دشر الزيادي1044
الدراسة الصباحية2004/2003قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب آاظم حسين حسن الجنابي1045
الدراسة الصباحية2004/2003قسم العلوم المالية والمصرفيةسامر ابراهيم رسول رضا مبارك1046
الدراسة الصباحية2004/2003قسم العلوم المالية والمصرفيةسجى زيتون مسلم محمود الموسى1047
الدراسة الصباحية2004/2003قسم العلوم المالية والمصرفيةسماح رزاق عزيز مجيد الزبيدي1048
الدراسة الصباحية2004/2003قسم العلوم المالية والمصرفيةسماره دريد احمد عبد الفتاح الدليمي1049
الدراسة الصباحية2004/2003قسم العلوم المالية والمصرفيةسند صالح حمودي موسى العاني1050
الدراسة الصباحية2004/2003قسم العلوم المالية والمصرفيةشذى حارث صالح مهدي العزاوي1051
الدراسة الصباحية2004/2003قسم العلوم المالية والمصرفيةشيماء منذر احمد قاسم النائب1052
الدراسة الصباحية2004/2003قسم العلوم المالية والمصرفيةعطا اهللا عطا سلمان علي الزبيدي1053
الدراسة الصباحية2004/2003قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي سعدون حمد اهللا سعود الدليمي1054
الدراسة الصباحية2004/2003قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي هاشم ابراهيم علي الراوي1055
الدراسة الصباحية2004/2003قسم العلوم المالية والمصرفيةعلياء حسين نشمي حميدي المالكي1056
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الدراسة الصباحية2004/2003قسم العلوم المالية والمصرفيةعمار عبد الحسين سيد وادي االميري1057
الدراسة الصباحية2004/2003قسم العلوم المالية والمصرفيةعمار ياسر شذر راضي الالمي1058
الدراسة الصباحية2004/2003قسم العلوم المالية والمصرفيةلؤي عبد الحسين صيهود عبد السيد الدراجي1059
الدراسة الصباحية2004/2003قسم العلوم المالية والمصرفيةماهر سامي عبد محسن العادلي1060
الدراسة الصباحية2004/2003قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد ابراهيم عبد الكريم خلف الجميلي1061
الدراسة الصباحية2004/2003قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد احمد عبد العزيز رشيد الشمري1062
الدراسة الصباحية2004/2003قسم العلوم المالية والمصرفيةمريم بهنام عزيز بطرس بني1063
الدراسة الصباحية2004/2003قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى عبد الكريم داود سلمان الدليمي1064
الدراسة الصباحية2004/2003قسم العلوم المالية والمصرفيةمعالي خضير آربول شمران المعموري1065
الدراسة الصباحية2004/2003قسم العلوم المالية والمصرفيةنعمت عبد الواحد هادي حسين التميمي1066
الدراسة الصباحية2004/2003قسم العلوم المالية والمصرفيةهالة عادل حسين صالح الدوحي1067
الدراسة الصباحية2004/2003قسم العلوم المالية والمصرفيةهيله فاروق فؤاد محمد امين العبيدي1068
الدراسة الصباحية2004/2003قسم العلوم المالية والمصرفيةوفاء محمد فنجان غالي الجنابي1069
الدراسة المسائية2004/2003قسم العلوم المالية والمصرفيةاثمار مهدي فاضل عبيد الجبوري1070
الدراسة المسائية2004/2003قسم العلوم المالية والمصرفيةاحالم ياسين طه شاآر القلعه لي1071
الدراسة المسائية2004/2003قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد حكمت سلمان حسن التميمي1072
الدراسة المسائية2004/2003قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد علي احمد عنبر الجبوري1073
الدراسة المسائية2004/2003قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد علي حسين احمد العزاوي1074
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الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتاسيل صبيح شاآر محمد االلوسي1224
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتاسيل عبيد سلمان عبيد الشمري1225
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتاسيل عدنان عبد االمير علي الشريفي1226
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتاسيل مرتضى محمد علي الخفاجي1227
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتاشواق طالب حيدر المالكي1228
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتاقبال علي جليل عبيد الكناني1229
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتالبراء عبد الوهاب خضير العبيد1230
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتامال عبد الحمزه لفتة جمعة الغريري1231
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتامجاد فالح محسن عبود البجاري1232
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتامجد جمعه فرحان عبد الحميد الكبيسي1233
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتانتصار ذنون عبد اهللا ذنون العبيدي1234
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتانغام رياض مضلوم خسارة العبيدي1235
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتانمار احمد جاسم محمد المشهداني1236
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتانمار نعمة اهللا خليل الطائي1237
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتانور صباح محمد عبد اهللا العزاوي1238
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتاوس فلح حسن طالب علي اغا1239
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتاوميد حسين شهاب احمد السامرائي1240
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتايالف عماد جهاد سلوم الجبوري1241
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتايناس شريف طالب ثجيل الحامي1242
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتايناس صادق فيحان عزوز الفانمي1243
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتايناس عبد عاجب حسين المالكي1244
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتباسم حسن سلمان سعيد السراجي1245
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتبدور حميد محمد جواد الجيالوي1246
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتبسام محمد عماش محمد النعيمي1247
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتبسام محمد محمد جواد االوسي1248
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الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتبشار عبد المحسن محمد امين سعيد الشيخ1249
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتبهاء ماجد علي حسن الشويلي1250
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتبيداء عبد الرحمن عبد اهللا رحيم الدليمي1251
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتجمال ناصر دحام خلف العزاوي1252
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتجنيد مؤيد خلف حسين الدليمي1253
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتحسام حمه حسين صادق البرزنجي1254
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتحسام محمد علي عبود محمد علي1255
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتحسن علي عبد الجليل حسن االمير1256
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتحسن فالح حسن عبيد المكصوصي1257
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتحسين محمد توفيقعلي الفكيكي1258
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتحمزة قيس علي عذاب المفرجي1259
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتحنان احمد مرزه محد الجف1260
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتحنان عالء عبد االمير عبد الحسين السعدي1261
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتحيدر انور عباس حسن القديفجي1262
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتحيدر رشيد احمد حمادي المشهداني1263
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتحيدر عبد الزهره عباس خواف الساعدي1264
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتحيدر عبد الوهاب حبيب هاشم شمس الدين1265
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتحيدر قاسم داودسلمان العزاوي1266
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتخوله رشيد يوسف اسعد سرحان1267
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتداليا عبيد سلمان عبيد الشمري1268
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتدينا فالح نعيس خلف الربيعي1269
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباترام سعدي ثجيل خفي البريجيه1270
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباترائد خليل محسن خضير الواسطي1271
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباترباب علي بدر شوآه التميمي1272
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباترسل ابراهيم شاآر حسين الزبيدي1273
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباترشا حسين نايف عبد1274
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباترشا فارس سلمان محمد العبد اهللا1275
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباترعد مخلف خليفه حمود الدليمي1276
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباترغد وليد محمد ساطع الطائي1277
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباترقيه محمد خضير عبد الحسين المياحي1278
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباترنا جعفر صادق حسن السامرائي1279
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباترنا زهير رشيد امين الحاج1280
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباترنا معد شاآر عبد السالم العاني1281
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباترواء جاسم ماجد فالح السعد1282
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباترود نعيم عريبي ساجت الخميسي1283
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتروند آامران عمر زاهد سعيد ال عبد اهللا1284
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباترؤى فاروق سلمان عباس الراشدي1285
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباترياض رهيف نويع ثغاب العقيلي1286
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتريم صباح زهرون وهام السام1287
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتريما نبيل طه جاسم البياتي1288
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتزهراء محمد عنون موسى الحسيني1289
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتزياد عبد الكريم دوله عيسى السالمي1290
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتزيد فاضل عباس حسين الجبوري1291
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتزينب حسن هليل عطيوي الزيدي1292
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتزينب رجاء آاظم هاشم آمونه1293
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتزينب سعد علي محمد المثنو1294
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتزينب عبد الحسين سلمان علي الساعدي1295
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتزينب عبد العظيم آاظم شخير االسدي1296



نوع الدراسةسنة التخرجالقسماسم الخريجت
خريجو آلية بغداد للعلوم اإلقتصادية منذ الدفعة األولى ولغاية العام الدراسي 2018/2017

الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتزينب موفق زآي عد الكريم الحصان1297
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتزينب هادي خضير عباس الساعدي1298
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتزينة احمد فاضل مجيد الشريفاني1299
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتزينة عبد الحافظ صالح محمود الصمديعي1300
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتسارة محمد صالح جاسم محمد الجميلي1301
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتسارة نبيل موسى ناجي االعرجي1302
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتسامح عباس حسين آينج المالكي1303
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتسامر احمد عبد الستار عباس االمامي1304
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتسامر فاروق سيروب زادو زادويان1305
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتسحر رسول سعيد1306
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتسحر محمد علوان رشيد البناء1307
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتسديم معروف محمود سليم الجلبي1308
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتسرمد حاتم جبر جويج البيضاني1309
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتسرى ثمين عبد محيي الراموك1310
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتسرى عماد محمد اسماعيل المرسومي1311
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتسرى نبيل موسى ناجي االعرجي1312
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتسالم محمد مسعود محمد الرياحي1313
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتسالمة عذاب رسن1314
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتسلسبيل رياض محمد محمود السامرائي1315
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتسمر آامل خضير صبر الزيدي1316
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتسنان رعد عباس محمود الشماع1317
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتسنان عدنان رشيد محمد حسين الحالوي1318
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتسنان عزت خضير حيدر الموسوي1319
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتسندس عباس مطلك راضي الربيعي1320
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتسوسن شهاب عسكر سلمان العامري1321
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتسيف ناظم عبيد حسين العنزي1322
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتشن اي محمد حسن صالح البياتي1323
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتشهالء صباح منصور حنا ميخائيل1324
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتشيرين ردام جاسم حسن الفراجي1325
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتشيرين آاظم ساجت مانع البهادلي1326
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتشيماء السيد حامد محمد الصعيدي1327
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتشيماء روحي علي الفاتح1328
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتشيماء ضياء نجم عبد اهللا العاني1329
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتشيماء طه خليل عبد اهللا العبيدي1330
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتشيماء عبد الرحمن علي المفرجي1331
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتشيماء يحيى حاجم فرج الزهيري1332
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتضحى عزيز آاظم شخير االسدي1333
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتطارق رسول جواد ناوخاص الجاف1334
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتطيبه محمود شنيشل حسن الساعدي1335
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتعبد الرحمن محمد آاظم محمود المشهداني1336
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتعبير مالك زباله ترآي الفتالوي1337
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتعدنان حسن بدير زاير الغريباوي1338
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتعدي سليم جاسم محمد الحديثي1339
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتعلي بشار سالم قاسم الشعار1340
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتعلي حسين مجدم مخفي المحيمداوي1341
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتعلي صبيح عباس سلمان العرفي1342
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتعلي صالح عبد الهادي عبيد الكناني1343
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتعلي صالح مهدي سلمان العوادي1344
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الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتعلي عبد الرزاق عبد الرحمن مهنا العاني1345
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتعلي عبد الستار شالل شيحان العكيدي1346
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتعلي آامل محي علي البخاتي1347
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتعلي محمد حسن عبد االمير محمد رضا دعبيل1348
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتعلي مزاحم جاسم محمد الصعب1349
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتعلي نعمه راضي عكله الكناني1350
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتعمار حسين احمد جاسم الجنابي1351
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتعمر عبد العزيز سعود عبود الدوري1352
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتغادة محمد جمعه يونس صيام1353
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتغزوان محمد حسين علوان الكروي1354
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتغسان جميل باقر جعفر الجلبي1355
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتغسان محمد امين عبد علي الربيعي1356
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتفرح حمدي علي المفرجي1357
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتفرح منذر فائق عبد العزيز الجبوري1358
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتفيان نوزاد فاضل عبد الحميد1359
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتقاسم مصطفى قاسم محمد زياده1360
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتقصي قحطان حسن محسن المعمار1361
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتآفاح صباح عباس محمود النداوي1362
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتآوثر خضير عباس حسن التميمي1363
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتالرا احمد عبد الحسن حمزه ال علويه1364
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتالنا سالم قيصر هرمز السندي1365
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتلبنى دحام علي جاسم المعموري1366
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتلؤي عادل شاآر محمود الحديثي1367
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتلؤي علي حسين جواد آلثم1368
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتليث حيدر عبد الباقي عبد الحسين الشيباني1369
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتليث عبد الحسين رشيد سلمان الخزعلي1370
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتماجد حميد نعمه حسون الصافي1371
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتمثال غالي نوري اسرائيل النجار1372
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتمحمد امجد عايش حبيب1373
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتمحمد جعفر مهدي حسين الوائلي1374
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتمحمد خاشع عايش حمد الهاشمي1375
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتمحمد عبد الجبار حسين عبد الشمري1376
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتمحمد عبد اهللا مزحم عبيد الخزرجي1377
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتمحمد عبد المنعم نصيف جاسم الفالحي1378
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتمحمد عبد علي عبود البياع1379
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتمحمد عالء يوسف يعقوب الجبوري1380
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتمحمد علي يوسف صالح الموسى1381
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتمحمد محمد صادق مهدي الحسيني1382
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتمحمد محمود عبد الغني عثمان الحديثي1383
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتمحمد مصطفى صالح حسين الموسوي1384
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتمحمد نوري محمد مزيد العتابي1385
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتمحمود حسن اسماعيل فتحي الحديثي1386
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتمروة فيصل رحيم ذياب1387
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتمريم نعمان يوسف عيسى القدسي1388
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتمشتاق مصلح عباس عباس صالح الدليمي1389
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتمصطفى جليل اسماعيل عبد الزهره المفرجي1390
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتمصطفى خليل موسى رجيب المشهداني1391
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتمصطفى صباح عبد اللطيف محمد العاني1392
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الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتمصطفى عالء رشيد مهدي السامرائي1393
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتمضر اياد هاشم جباره السامرائي1394
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتمنهل عصام صبري عبد اهللا الحديثي1395
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتمهند طارق اسماعيل حسون المعيني1396
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتمهند علي رحيم زغير الحلقي1397
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتمياده سالم آاظم محمد ابو سراج1398
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتميثاق غازي نزال علي العبيدي1399
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتنبراس حمزه سعيد شلش العزاوي1400
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتنبراس يوسف قنبر اآبر1401
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتنجوان خليل ابراهيم شعيب الجميلي1402
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتندى عبد الرزاق علوان عبد اهللا العامري1403
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتنشوان محمد جاسم محمد الهبش1404
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتنعمان منذر آاظم عبد زاهد1405
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتنغم قاسم علي احمد الرشدي1406
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتنغم مراد جواد آاظم البياتي1407
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتنور ماجد صالح جبار العيداني1408
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتنيسان محمد عالوي حسين الغريري1409
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتهاشم مظهر عبد اهللا امين الربيعي1410
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتهبة احمد نوري محمود الحربي1411
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتهبة حسين محمد محمد العطار1412
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتهبة عما نوئيل يوخنا حنا1413
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتهدى حالوي عبد الحسين زبين الشاعلي1414
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتهدى عبد االمير ماشاء اهللا حسن الساللمه1415
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتهديل خليل ابراهيم حمودي الدراجي1416
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتهديل رعد جودي خضير الجشعمي1417
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتهديل عدنان آريم جعفر الخزعلي1418
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتهمسه حميد منصور النافعي1419
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتهيثم جهاد عبد الوهاب الجعفر1420
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتهيفاء فوزي عبد الحسين داود التميمي1421
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتوحيد فريد سعيد1422
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتوديان عبد آريم محمد الحيدري1423
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتورود عباس علي حسين العبيدي1424
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتوسام قاسم حمودي احمد ال جواد1425
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتوسام لؤي صبيح عبد الكريم المشاهدي1426
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتوسن جاسم تاني سربوت الرآابي1427
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتوسن آريم حمزه مزهر المعموري1428
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتوسيم صباح بهنان عيسو ال رحو1429
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتوفاء صالح محمد حسن البغدادي1430
الدراسة الصباحية2004/2003قسم علوم الحاسباتيمامه عبد العزيز محمد عبد اهللا الزاوي1431
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالاحمد رشيد حوران عبيد الكربولي1432
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالاحمد سرحان شطب محسن القريشي1433
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالاحمد سعيد حميد حيدر باقر1434
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالاحمد طالب احمد محمود العاني1435
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالاحمد عادل مجيد صالح الحكاك1436
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالاحمد عبد االمير حسين عبعوب الجنابي1437
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالاحمد عصام عبد الهادي عباس الدوري1438
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالاحمد محمد مطلك حسين المشهداني1439
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالاريج عبد الفتاح ابراهيم عبد الوهاب الطائي1440
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الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالاسوان عبد المحسن نايف المالح1441
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالامرؤ قيس عبد اللطيف مصطفى الزبيري1442
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالانسام ناجي عبد الحميد محمود الغائب1443
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالانسام نعمه محمود خليل العاني1444
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالايناس عباس ناهد حسين البلداوي1445
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالتاره سعد عبد العزيز محمد السامرائي1446
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالحاتم آريم حسين عبد حمود الكرغولي1447
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالحسام مهدي صالح عواد حميد الجنابي1448
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالحسن فالح باقي احمد األحمدي1449
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالحال عبد الستار عبد الجبار وهيب الجبوري1450
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالحيدر سعد غدار عبيد الخزرجي1451
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالخالد قيس عبد الكافي عارف األعظمي1452
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالداليا سمير جواد عيسى العاني1453
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالداليا عبد اهللا عبد الحميد غريبي الدليمي1454
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالدانيه عباس عبد الرزاق عباس الصندقجي1455
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالدنيا عبد الرزاق ياسر عبد الفريجي1456
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالدينا ضرغام عبد الوهاب الرفيعي1457
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالراويه سعد ابراهيم رشيد البزرآان1458
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالرشا طالل داوود سلمان القيسي1459
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالرشا عبد الحسين آسار تايه الرآابي1460
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالرنا عباس احمد عبد القادر المهداوي1461
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالرنا عبد حمزة علوان الشمري1462
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالرؤى عبد ليلو خليف العبيدي1463
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالريما اسعد رفيق سلمان العبيدي1464
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالزينب سعدي حسين نادر البياتي1465
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالزينب عباس يوسف حسين البياتي1466
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالزينة حاتم احمد حسن الجبوري1467
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالزينة طارق حمدان حسين العبيدي1468
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالسرمد عبد الكريم قاسم عبد اهللا المناصير1469
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالسرمد مجيد رشيدحسين عالوي1470
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالسرى مجيد عبد الحسن علي المساري1471
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالسماء سنان شاآر محمود الصفار1472
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالسنان مشتاق شاآر محمود الجبوري1473
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالسها صباح شالل حسن عبادة1474
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالسيف عبد الكريم عويز آاظم الشريفي1475
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالسيف قحطان عزيز خضير العبيدي1476
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالسيف محمد رعد سالم محمد علي العبادي1477
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالشهباء سمير عبد الستار حاجم الجبوري1478
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالشيرين حليم آاظم محمد الحسيني1479
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالشيرين صادق محمود احمد األسدي1480
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالصدام مظهر مصطفى خليل التكريتي1481
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالعادل حسين الحج خليف الجنابي1482
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالعامر شاآر سليمان عبد الغفور الكبيسي1483
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالعبد الرحمن ابراهيم احمد الخلف العكيدي1484
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالعدنان عادل طرفه عطية فتالوي1485
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالعدي عبد المنعم وديع سلمان المنصور1486
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالعفيفه مثنى سعيد آريم الصالح1487
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالعقيل مجيد هادي احمد األعرجي1488
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الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالعلي ساطع عبد المجيد ابراهيم العلي1489
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالعلي عبد الخالق خليل منخي السعد1490
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالعلي قحطان جواد خلف الجبوري1491
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالعلي ناصر حمزه ناصر العبيدي1492
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالعمر عقيل علوان سهيل العكيدي1493
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالقمر بشار حسين محمد الحافظ1494
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعماللطفي احمد لطفي نوري المفتي1495
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعماللينا ابراهيم مدحت براهيم الخفاجي1496
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعماللينا طه ياسين علي المفرجي1497
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعماللينا فرنسيس حنينو يوسف عيسى1498
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالمحمد اردال ضياء الدين سعيد المدرس1499
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالمحمد رضا ياس خضير العزاوي1500
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالمحمد سعد محمد سلمان االمين1501
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالمحمد سمير قدوري محمود العبيدي1502
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالمحمد ضياء جاسم محمد السامرائي1503
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالمحمد عبد الودود جميل جاسم الجوراني1504
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالمحمد عقيل حمدي حسين تحسين االعرجي1505
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالمحمد غالب عبود مخلف العاني1506
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالمحمد وسام تقي سليمان المفتي1507
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالمروان عبد ليلو خليف الدليمي1508
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالمروان نهاد عبد الجبار عبد اهللا طالل النعيمي1509
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالمصطفى عامر عبد االمير احمد السلمان1510
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالمصطفى علي عبد االمير محمد الغرباوي1511
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالمعتز يوسف عزيز حودي موسيس1512
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالمنال حامد طالب ثجيل الحامي1513
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالمهند منذر نعمه صادق االعرجي1514
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالمي غطفان رديف الغزالي1515
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالمياده صالح مهدي محمد النعيمي1516
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالميسم ابراهيم خضير ياس الجوراني1517
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالندى نبيل الياس هرمز آتولة1518
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالنغم لؤي خليل ابراهيم قنبر اغا1519
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالنفين محمد مصطفى ابراهيم البياتي1520
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالنوار عبد الصاحب آريم عاآول الدليمي1521
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالنور الدين محمد زاهر عبد القادر احمد االمام1522
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالنور صهيب ابراهيم مصطفى الغزو1523
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالنور طالب مولود جاسب الهاللي1524
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالنور نزار نجيب توما تيلة1525
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالهبة اسماعيل نجم العزاوي1526
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالهبة انوار عبد الحميد رستم البياي1527
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالهبة جبار عبد العزيز عاجل القرةغولي1528
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالهديل خزعل زامل عاآول السعدي1529
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالوسام جابر خلف معيدي العكيلي1530
الدراسة الصباحية2005/2004قسم ادارة االعمالياسر عبد احمد عالوي الكرطاني1531
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادابراهيم راجح آاظم جواد الدفاعي1532
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصاداثير محمد آريم آاظم الموسوي1533
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصاداحمد خليفه حسين علي التميمي1534
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصاداسراء مهدي راضي عبد البغدادي1535
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصاداآرم محمود خليفه سعيد ابو خليفة1536
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الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصاداالء مثنى جابر بندر العاني1537
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصاداالء محمد حسن عزيز المشهداني1538
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصاداالء مكي آاظم حسن الحسناوي1539
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادامير حسين عطيه جاسم العيساوي1540
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادانس عصام فصيح عبد اللطيف الخزرجي1541
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصاداوس صباح رحومي علو السامرائي1542
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادايثار فالح حسن جاسم الربيعي1543
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادبالل عبد الكريم محمد ياسين الطائي1544
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادثائر داود سلمان نايل الغريري1545
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادحسناء محمود شاآر احمد العبيدي1546
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادحال حسين شنيشل علوان الساعدي1547
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادحيدر ناظم نايف آاظم الحميري1548
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادخطاب عامر شاآر محمد الوآاع1549
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادُرلى حسين جاسم محمد العوادي1550
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادرائد مهدي صالح حمود النعيمي1551
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادرشا فؤاد يوسف عبد اهللا اليوسف1552
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادرعد خليل ابراهيم علي االمارة1553
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادرعد خليل ابراهيم آاظم التميمي1554
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادرغده عادل محمد جواد علوش1555
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادزبيده ابراهيم جواد مهدي الساعاتي1556
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادزياد سلمان زياد وادي الخفاجي1557
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادزيد شاآر رشاد حمودي الجبوري1558
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادسارة ضياء الدين محمد قاسم ال هاشم1559
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادسهى عبد االمير عبد العباس حمزة الزبيدي1560
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادسيف وفيق شاآر احمد ساللة1561
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادشيماء صبري علي جاسم محمد الزبيدي1562
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادصباح سعدي ابراهيم جاسم شهيب1563
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادصدام عبد القادر محمد حسين السعدي1564
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادضياء جاسم محمد سلطان الدوري1565
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادطه صباح صالح ياسين العزاوي1566
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادعادل آامل فاضل محسن العبيدي1567
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادعامر خزيم عبد المجيد محمد العبيدي1568
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادعامر عدنان عبد الكريم عبد اهللا القرةغلي1569
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادعقيل مكي آاظم غدير العوادي1570
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادعلي عدنان محمد نوري االيوبي1571
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادعلي هيثم عبد الكريم خضير العزاوي1572
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادفرتناء ثامر حسين الدليمي1573
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادلبنى اسامه ثامر سعيد محمد1574
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادلؤي مظهر هادي مسعود النائب1575
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادليث جبر سعود عبد العباسي1576
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادماهر آريم عبود فرحان العكيدي1577
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادمحمد جواد حسن غريب الطائي1578
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادمحمد صالح اسماعيل ناصر الولي1579
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادمحمد عامر عبد علي محسن الخزاعي1580
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادمحمد عبد اهللا صالح محمد الحديثي1581
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادمحمد فاضل بريسم خضير البدراني1582
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادمحمد آريم علي مسير المسير1583
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادمالذ فائق مجيد خضير بنانة1584
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الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادناصر خليل ابراهيم محم صالح الحكيم1585
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادهبة حسن جعفر جواد الشريدي1586
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادهبة عبد السميع خليل جبارة الهيازعي1587
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادهديل هاشم سعد خريبش العزاوي1588
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادهيفاء اسماعيل حسن جبر الوادي1589
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادوسام رمضان فالح حسن الزهيري1590
الدراسة الصباحية2005/2004قسم االقتصادوه شه ن محمد بيباك عبد الحميد الجاف1591
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد عبد الكاظم عوده ظاهر الظاهر1592
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد محمد احمد ابراهيم آالب1593
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةاريج سعيد ريحان حسن العبيدي1594
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةازهار مطشر جعاز فرحان الشويلي1595
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةاسراء جعفر محمد علي عبد اهللا العاني1596
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةاسرار حسين دعدوش علي الطائي1597
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةاالء حارث فيصل شرهان العرس1598
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةاالء محمد محمود فاضل الحمندي1599
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةايثار نافع عبد الرزاق جاسم العاني1600
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةايمن محارب محمود عواد العزواي1601
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةايناس عبد االمير محمد امين التميمي1602
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةايناس آامل داود سلمان االنباري1603
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةباسل خليل ماشاء اهللا حسين الطائي1604
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةبان جواد آاظم ابراهيم الجواهري1605
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةبان لؤي خليل ابراهيم الرديني1606
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةبيداء حميد عبد صالح الدليمي1607
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةجنان رحمن حسن جواد الزبيدي1608
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةحسن احمد عبد محمد الحمداني1609
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةحسين علي خضير عباس الطائي1610
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةحال حسين حريز عباس القره غلي1611
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر عبد الحسين سلمان علي الساعدي1612
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر محمد سلمان مهدي الزبيدي1613
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةدحام ميزر دحام عبد العزيز العبيدي1614
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةدنز فاروق نعمت رؤوف العبيدي1615
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةدنيا مازن منير ياسين العاني1616
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةراسم محمد علي آامل الشيخ احمد1617
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةرشا رياض عبد الستار محمد المعتوق1618
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةرشا سعيد عبد علي مشفي الهاشمي1619
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةرشا فؤاد جاسم محمد1620
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةرشا هاشم عبد الجبار عباس االعرجي1621
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةرغد زهير شاآر محمود القيسي1622
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةرنا عرفان معروف رفيق الشيخلي1623
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةرنا غانم آامل جبوري الجنابي1624
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةرويده عادل خفيف حمدان الزبيدي1625
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةرؤى فريد عبد القادر محمد علي الحصاري1626
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةزهراء صالح عبد الرحمن جواد السامرائي1627
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب احمد حسن محسن العامري1628
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب سعدي محمد جواد العبيد1629
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب غازي طالب نصيف الجميلي1630
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةزينة صالح محمد علي القيسي1631
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةسامي صبحي ناجي رزوقي السلطاني1632
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الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةسؤدد شدهان ناهي الهاشمي1633
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةشيماء خضير علي مطيلب المطلبي1634
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةشيماء صالح جار اهللا جرحي الحميداوي1635
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةشيماء عدنان مكي خليل العزاوي1636
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةصبا مهدي عبد الواحد عبد الحسين العادلي1637
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةصدقي جعفر عبد الرحيم شكري العيساوي1638
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةعامر خضير مطلوب بردي العيساوي1639
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد الوهاب عبد العزيز عبد الوهاب حسن السهيل1640
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةعدي حاتم محمود حسن الطائي1641
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةعقيل محمد عبيد جواد الخفاجي1642
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي ثامر عباس جاسم الدليمي1643
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي صباح زغير عباس الفضيلي1644
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي عبد الرسول عبد االمير عباس الخفاجي1645
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي عبد زيد مظهر خضير الفتالوي1646
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةلبيده عبد الكريم نصيف جاسم السامرائي1647
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةماهر خلف حسن عويد الجبوري1648
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد جاسم محمد جبار الرآابي1649
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد حسين محمود ناصر الخالدي1650
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد حميد قاسم محمد المقدادي1651
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد شاآر محمد حسين العزاوي1652
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى صالح خير اهللا عبد اهللا البكري1653
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةميساء صائب محمد ساطع الطائي1654
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةندى سهام ابراهيم حنظل االعظمي1655
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةنغم جبار هاشم محي الصوفي1656
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةنهى حبيب يوسف متي اليتيم1657
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةنورا عباس فاضل عمران النداوي1658
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةنوره ظافر عبد الرحمن حسن العزاوي1659
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةنوزاد نوبار نايف عبد اهللا افريادي1660
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةهاني صبحي حسين محمد العطية1661
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةهبة عبد الخالق جاسم محمد الحديثي1662
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةهدى ابراهيم جواد عبد النعيمي1663
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةهديل عاشور جاسم فيضي الموازني1664
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةهند جنان فرج الياس قصيرة1665
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةهند رعد خالد فزع المالكي1666
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةهند عبد االمير حسين علي الشمري1667
الدراسة الصباحية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةهند فاروق خورشيد رشيد البياتي1668
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةاتحاد هاشم حسون فاضل الفاضل1669
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةاثمار غالب قاسم عيسى العاني1670
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةاحسان شاآر عباس محمد الكناري1671
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد صبار نايف حمزه المسعودي1672
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةازاد نوري عزيز شاسوار زنكة1673
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةازهار جواد آاظم منتوب الحمداني1674
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةاسراء حربي مصبح محسن الحربي1675
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةاسراء خليل عبد اهللا جوير ال آريم1676
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةاسماء هادي خلف جعيبز العامري1677
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةاسناد سلمان محمد حسين الهاشمي1678
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةافراح مهدي حسن امين الشمري1679
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةاقبال سعدون محمد عبد الواحد الملحاني1680
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الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةاآرم منذر جاعد محسن الدليمي1681
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةاالء عبود علي نوار الخالدي1682
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةاالء آامل فيصل علي الشمري1683
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةامال عبد الكريم حمودي محمود العبيدي1684
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةاماني خليل ابراهيم محمد الخفاجي1685
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةامير جبار عيدان خلف الراوي1686
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةانوار هاشم احمد ابراهيم العاملي1687
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةاوس طارق عباس عايد الزوبعي1688
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةايام فاضل حسين علي البياتي1689
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةايمان اسماعيل ياسين جاسم البهادري1690
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةايمان حسين عباس خضير السامرائي1691
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةايمان سامي نكش مرهج المعموري1692
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةايمان قاسم حسن رضا الكريماوي1693
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةايناس رشيد عبد الكريم احمد الحسني1694
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةبارزان علي خضر شيخة خوشناو1695
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةبان عادل جبار حسين العزاوي1696
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةبراق خليل ابراهيم جاسم العامري1697
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةثمينه حسين علوان خلف الجميلي1698
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةثناء حميد مهدي محمد التميمي1699
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةجابر محمد عبدي آريم الدليمي1700
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةجواد آاظم دويش شبيب التميمي1701
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةجوان يحيى نادر قادر الصفار1702
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةحاتم رحمن سلمان روضان الشمري1703
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةحسين هادي فاضل عباس الخابوري1704
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةحنان آامل عيسى علي القطان1705
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر رشيد سلمان صيوان الجميلي1706
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةخالد عبد علي شاهين المحمدي1707
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةخالده عبد الكاظم هاشم عباس الزبيدي1708
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةخير اهللا صالح راضي محمد السراج1709
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةدينا احمد فرحان صالح الدليمي1710
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةدينا هاشم قاسم سعودي الرآابي1711
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةرجاء فرج يوسف حمو العاني1712
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةرسل صفاء الدين عبد الوهاب ارزوقي االعظمي1713
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةرفاه فارس سلطان مغامس الزوبعي1714
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةرقيه فاضل حسين نصار القره غلي1715
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةريسان سفيان ابراهيم عبد الناصري1716
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةزحل صالح حسين النعيمي1717
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةزهراء ضياء نوري حسين الحسيني1718
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةزيد حسن عبد الهادي سعيد التميمي1719
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةزينة سعود فريح عباس التميمي1720
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةسدير عبد الكريم اسماعيل المعموري1721
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةسعد جميل احمد خضير العداد1722
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةسالم هاشم هيال ابراهيم العامري1723
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةسلمى عبد فريح ثويني الالمي1724
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةسلوى حسين سلمان مسلم الالمي1725
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةسنان مجيد خماس نعمة االطرقجي1726
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةسهير محمد ممدوح صباح الكبيسي1727
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةسهير نصيف سالم علي المعيني1728
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الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةشذى عبد الهادي عباس عبد الدليمي1729
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةشيماء آمال عبد الكريم جواد اطميش1730
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةصباح حسن عبد سلمان العكيلي1731
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةصبريه جبريل ناصر حسين الرديني1732
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةصالح حسن عباس نصيف الدليمي1733
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةضحى ثابت جواد عبد الغني العبيدي1734
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةطالب خضير سهيل شاهر العامري1735
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةطالب ذاآر حسين ارضوي1736
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةطه مثنى هاشم سعيد الموسوي1737
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةعامر محمد حسين طاهر1738
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةعامره اسماعيل عموري عبود السعدي1739
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي حسن علي حمزه الخفاجي1740
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي داود جواد آاظم الشمري1741
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي وديع جبر علي العلي1742
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةعلياء صفاء محمد عبد اهللا العاني1743
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةعلياء محي حسين آريدي الدليمي1744
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةعمار جميل حديد جبر الحديثي1745
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةعمر ابراهيم عبد المجيد عبد الحميد الخياط1746
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةعمر سليم خضير معروف العبودي1747
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةفاطمه خنجر آنيهر1748
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةفراس احمد يوسف سعيد حمودي1749
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةفريال محمد عيدان احمد الحيالي1750
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةآفاح رشيد ثجيل صالح الموسوي1751
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةآمال عادل عوده آريدي الجنابي1752
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةآمال ناجي عبد علي عيسى االسدي1753
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةآواآب صالح مهدي سلمان العبيدي1754
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةلقاء سعدون فدعم احمد الكناني1755
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةمائده ابراهيم عبد الصمد سليمان القره غلي1756
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةمنير محمد عبد الجليل احمد الحديثي1757
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةمها عبد الجليل الياس النجار1758
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةمها عبد الستار علي جواد البدران1759
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةمؤيد عدنان احمد عبد اهللا الشيباني1760
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةمي مهدي آنش عباس البديري1761
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةميس جابر محمود احمد الخفاجي1762
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةميسون حسين يوسف اسماعيل الجبوري1763
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةناديه احمد عباس محمد علي الشيخلي1764
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةنجاة شاآر محمود الفالحي1765
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةنداء عبد العزيز سعيد شيخ ابراهيم الدباغ1766
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةنسرين مولود آاآا اهللا شكر الجاف1767
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةنضال خضير خطاب جبير المويردي1768
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةنضال عبد الكريم جواد آاظم الجبوري1769
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةنظيره عبد الرزاق عبد القادر عبد الغفور الشكرجي1770
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةنهى مدحت عبد الحافظ محمد صالح الشيخلي1771
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةنوال عبد الواحد ضمد سلمان الجبوري1772
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةنوال هادي فارس حمادي البياتي1773
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةنور عبد المحسن عبد النبي الدهوي1774
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةنيران عباس جسام محمد الدليمي1775
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةهدى عبد الرزاق عربي عطير الخميسي1776
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الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةهدى محمد رجب حسن آردية1777
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةهناء تعبان دبيس آريدي الطائي1778
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةهناء عبد الكريم اسعد ال شوآت1779
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةهناء آامل حمود مناحي الزيدي1780
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةهنادي عبد القادر احمد عبد الرحيم االحمد1781
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةهند عبد المنعم مال اهللا السليم1782
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةهيفاء خلف عبد الحسن علي الرياحي1783
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةورقاء صباح اسماعيل صالح الغازي1784
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةورقاء قيس رشيد علي السامرائي1785
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةورود عبد االمير عباس حسين العجيلي1786
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةوسام خالد سعيد احمد السوراني1787
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةوفاء علي ضاهي مهن الدليمي1788
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةوفاء محمد غريب الجاف1789
الدراسة المسائية2005/2004قسم العلوم المالية والمصرفيةوليد خالد محمود عبد القادر الشمري1790
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةابراهيم احمد عبد الوهاب المتولي1791
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةاحمد عبد الرحمن ظاهر علي العيساوي1792
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةاحمد عزيز حسين علي الحافظ1793
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةاحمد آاظم جواد علي الخفاجي1794
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةاحمد مجيد محمد امين عبيده1795
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةاحمد محمد عبد الباقي محمد1796
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةاحمد وليد يونس محمد1797
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةاسراء عبد الوهاب صالح جاسم البياتي1798
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةاسراء لؤي عبد الصمد عبد القادر مبارك1799
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةاسماء ابراهيم اسماعيل احمد الكبيسي1800
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةانتصار عبد الرضا ابوشنه حسين الفتالوي1801
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةانيس غازي شاآر عباس الجبوري1802
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةايفا يونس يارث يونان بهرو1803
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةباسل وعد اهللا ذنون محمد1804
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةبسمه معين نايف خلف القره غولي1805
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةبالل ياسين احمد حسن1806
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةجنان عباس حسين شهاب الدليمي1807
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةجيهان احسان عبد الصمد رشيد الجميلي1808
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةحامد زياد عبد شريف الخفاجي1809
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةحسام الدين محمود محمد شوقي1810
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةحسن شوآت حسن احمد1811
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةحليم اسماعيل شنته خدر1812
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةحيدر رشيد عبد العال الخالدي1813
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةحيدر عبد الحميد شاآر محمد القره غولي1814
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةحيدر عبد علي جبر الساعدي1815
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةحيدر محمود شاآر سلمان1816
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةخالد جمعه عريبي نافل السراجي1817
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةرشيد قيس رشيد علي السامرائي1818
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةرغد مظفر نايف مهدي الجميلي1819
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةرؤى طالل شعالن محمد العكيدي1820
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةريم حسين مجبل حسين السلطاني1821
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةزهراء جبار عزيز دنيف1822
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةزهراء فاضل لعيبي حسين الفرطوسي1823
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةزيد صباح نجيب رزوقي يعقوب1824
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الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةزينا فاروق سفاح وهيب الدوري1825
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةزينب حسين عبد الكريم عبد الهادي التميمي1826
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةزينب آريم محمد عبد الحسين العامري1827
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةزينة صالح مهدي لطيف السويدي1828
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةسارة جميل حسن جواد معله1829
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةسارة دريد باقر رضا الموسوي1830
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةسرى ياس خضير عباس القره غولي1831
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةسيف هيثم جبوري عبد العبيدي1832
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةسيمت عادل منهي غيالن السبتي1833
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةشيرين طالل سعيد يعقوب قاقو1834
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةشيرين نبيل شفيق عبد االحد الجزراوي1835
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةشيماء جواد آاظم جبر القريشي1836
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةشيماء عبد اهللا عبد االمير مجيد العطار1837
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةشيماء عبد المجيد عبد الحميد مجيداحمد1838
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةشيماء مؤيد عبد اهللا آنعان محمد1839
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةصهيب خليل شهاب احمد1840
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةضرغام حازم حسن واجد1841
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةضفاف صالح ناجي حب اهللا المفرجي1842
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةعامر حمود خماس النعيمي1843
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةعبد االمير عماد عبد االمير عبد الحسين السعدي1844
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةعبد الحسين جبر ضيدان عزاوي1845
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةعبد الرزاق زهير عبد الرزاق عبد الفلوجي1846
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةعلي باسل عبد الجبار عبد اهللا المشهداني1847
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةعلي سليم عليوي عطيه الربيعي1848
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةعلي طارش زبون محمد العبودي1849
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةعلي طه علي محمد العاني1850
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةعلي موسى فاضل الخفاجي1851
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةعلي نعمان موسى مظلوم1852
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةعلي هادي فاضل عباس الخابوري1853
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةعلياء ثامر عزيز عبد علي السعدي1854
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةعمار جاسم محمد عبد اهللا المشهداني1855
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةعمار صبيح عبد الساده آاظم الالمي1856
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةعمار محمد منصور عبد الرزاق العبدلي1857
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةعمر ضرغام عادل محمد درويش1858
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةعمر عيسى اسماعيل جاسم الجنابي1859
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةغيث ياسين عباس خميس1860
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةفادي عبد اللطيف ممدوح عبد اللطيف النابلسي1861
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةفاديه محمد خليل محمد الصباغ1862
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةفارس رحمه صخر سعدون الربيعي1863
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةفرح ولسن سليمان داود1864
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةلميس ثامر سبع خماس الشمري1865
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةليث جميل عباس محمد1866
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةلينا جليل عبد االمير رضا رحمةاهللا1867
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةماري عادل منهي غيالن السبتي1868
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةمحمد آلف مسامح مرجان البدري1869
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةمحمد هديب محمد الجبوري1870
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةمحمود طالب محمود عباس1871
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةمحمود محمد وهيب غزال1872



نوع الدراسةسنة التخرجالقسماسم الخريجت
خريجو آلية بغداد للعلوم اإلقتصادية منذ الدفعة األولى ولغاية العام الدراسي 2018/2017

الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةمروة شاآر محمود عبد اهللا1873
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةمصطفى رعد عاآف حمد العاني1874
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةمصطفى غياث ياسين خلف العبيدي1875
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةمصطفى محمد نجم عبد اهللا الحياني1876
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةمكي محمد صالح عبد الهادي العيساوي1877
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةمنتظر حامد عزيز مجيد الموسوي1878
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةمها صباح عوده حسن الموسوي1879
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةمهند باسل فائق طه الريس1880
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةمهند صالح احمد سلمان العكيدي1881
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةنايف جبر علي حسين1882
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةنبراس حسين فيزي غالم1883
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةنور الدين محمد يوسف الصالح1884
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةنور علي سلمان آريم العزاوي1885
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةهاني عواد رحيم رجب الكبيسي1886
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةهند باسم يوسف حسين الجميلي1887
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةهند حسين محمد باقر1888
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةهيمن بهرام رضا فتاح الجاف1889
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةوائل سامي محيسن محمد العبيدي1890
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةوسام صفاء ضياء مصطفى1891
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةوسام محمد جاسم جبار1892
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةوسن باسل سلمان محمد1893
الدراسة الصباحية2005/2004قسم المحاسبةياسر محب عبد الرزاق عبد العزيز1894
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتابتهال سمير صبحي محمود البياتي1895
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتابراهيم احمد محمد حسن الفالحي1896
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتاحسان عبد الكاظم محمد حسن آاظم الحمداني1897
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتاحمد ابراهيم صبري مهدي االنباري1898
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتاحمد جبار عبد الرضا سلمان السالمي1899
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتاحمد رعد احمد صالح الجبوري1900
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتاحمد صبحي عواد سعود الكبيسي1901
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتاحمد صفاء محمد ضياء خورشيد1902
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتاحمد فائق آاظم جابر1903
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتاحمد محمود عبد الجبار اجمد العيسى1904
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتاروى عبد العزيز عبد الحميد البياع1905
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتاريج عبد المنعم احمد محمود السامرائي1906
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتازر اياد مهدي صالح العاني1907
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتازهار فليح حسن زهو الزبيدي1908
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتاسامة خالد هالل سرحان العقيلي1909
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتاسامه حسن عبد اهللا حسين الحسيني1910
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتاسامه خليل شعالن فرحان االسدي1911
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتاسامه زيد رسول عبد الغريباوي1912
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتاسراء خالد احمد عبد الرحمن العاني1913
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتاسعد سعيد حمودي حسن الصوفي1914
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتاسماء آمال محمود جواد السامرائي1915
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتاسيل احسان جابر محمد رضا الطحان1916
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتاسيل طالب جواد رضا السماك1917
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتافاق علي يحيى محمد الفؤادي1918
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتاالء عادل فرج حمود محمد الراوي1919
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتاميل خمو نيسان زيا الشماس1920
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الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتامين حطاب فرج درجال المالكي1921
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتاناهيد جاسم محمد جباره البيضاني1922
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتانس عدنان فليح حسن المالكي1923
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتانوار جثير جاسم الزم البزوني1924
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتانور صباح عبد اهللا سعيد التميمي1925
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتايمان ابراهيم نعمان رجب الرفاعي1926
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتايمان جمال عبد االمير امين الصباغ1927
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتايمان حسين ميسر سريح المسعودي1928
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتايناس ساطع حمودي ابراهيم طه1929
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتايناس سعد امين ناصر الجبوري1930
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتايناس هاشم حميد عبد الكريم الدجيلي1931
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتايهاب عثمان محمد جبر الغريري1932
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتباقر عبيد مزهر حسن البرآات1933
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتبراء علي نعمه صادق الخطيب1934
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتبالل بهجت بشير ابراهيم الخياط1935
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتبهاء حسين علي آرم حداد1936
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتبيداء اسماعيل عبد اهللا احمد النعيمي1937
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتبيداء جبار نجم عبود الحسناوي1938
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتتيران عصام عبد الوهاب عبد القادر الرمضاني1939
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتجاسم محمد عوض حفيظ الزبيدي1940
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتجاسم محمد آريم خلف العزاوي1941
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتجان نيسان آورئيل نيسان صنا1942
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتجوان سعد عبد الحليم توفيق الوسواسي1943
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتجيهان حسن بابا حسن الخالدي1944
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتحارث اسامه محمد صادق الصدر1945
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتحارث نبيل حسن عبد القادر فارس1946
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتحامد ابراهيم حسين منصور طيابين1947
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتحسام عبد الرحمن مجول لطيف1948
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتحسن فؤاد يوسف حسين الكروي1949
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتحسنين صفاء علي محمد المطيري1950
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتحسين عبد االله حسين طخاخ البيرماني1951
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتحسين علي حسين شكر ابو خمره1952
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتحسين علي صالح الجبوري1953
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتحسين محمد صالح محمد الجبوري1954
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتحنين حمزه رضا باني الجبوري1955
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتحوراء عبد الرضا عباس محسن ال ناجي1956
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتحيدر ثامر ياسين طه اليوسف1957
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتحيدر طالب فرج خفي الجابري1958
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتحيدر عبد العباس حميد هاشم السعدي1959
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتحيدر عزيز حسين علي الحافظ1960
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتحيدر محمد علوان رشيد البناء1961
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتحيدر مزعل جاسم محمد الوائلي1962
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتحيدر مهدي صادق جعفر الحسيني1963
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتحيدر هاشم الياس محمد الحسيني1964
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتخطاب عمر جواد حميد العاني1965
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتخلدون وليد جواد آاظم الشمري1966
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتدعاء خالد مقبل فارع1967
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتذآرى جمعه عاشور جار اهللا الربيعي1968
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الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتذو الفقار محمد جابر عبد اهللا العوادي1969
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتذو الفقار نايف غازي بايك السندي1970
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباترامي حاتم سعيد عبو اليسي1971
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباترانيا نزار احمد صالح المختار1972
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباترسل اديب يوسف مصطفى الخشاب1973
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباترسل ساطع سليم علي القره غولي1974
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباترشا رافع حردان عبد الفقار التكريتي1975
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباترشا مدحت فاضل السامرائي1976
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباترعد عبد القادر حسين خليف الذيابي1977
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباترغد ظافر محمد عبد اهللا وهب1978
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباترفاه حاتم نايف علي الهيازعي1979
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباترفل صالح جعفر حسن الشروفي1980
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباترفيف عدنان عبد الرحمن احمد الهاشمي1981
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباترنا حمد اهللا جاسم احمد الراوي1982
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباترنا عبد السالم حسن علوان الشمري1983
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباترنا مناف عباس علي التميمي1984
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباترند زهير محمد محمد علي السبتي1985
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباترند سعد محسن ياسين احمد1986
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباترواء عامر علي عجيل العامري1987
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباترؤى محمود شكر محمود القيسي1988
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباترؤى ياس حيدر خضر حسن الموسوي1989
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتريفيال اشيعا عبدو صليوه ارميا1990
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتزهراء عدنان عبد الكريم سعيد العاني1991
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتزهراء علي عبد الحسين عبود علوش1992
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتزيد اسعد عبد اللطيف عبد الرزاق1993
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتزيد محسن عمران عطيه العيناوي1994
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتزيد نزار حسون عباس العزاوي1995
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتزينب خضير آربول شمران المعموري1996
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتزينب سامي رجب عبد الكريم البكاره1997
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتزينب علي حسون عطشان الحمراني1998
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتزينب آامل حمزه هندي القره غولي1999
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتسرمد حسين آامل عبد الوهاب رشوان2000
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتسرمد سعد جواد علي العبدلي2001
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتسرمد عبد الرزاق عبد الباقي حميد الدهان2002
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتسرى عماد الدين طه نجم الخليل2003
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتسنان شاآر احمد خضير الدوري2004
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتسها ظاهر عذاب محسن الحميداوي2005
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتسيف احمد جاسم حميد العبيدي2006
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتسيف عادل فرج حمود محمد الراوي2007
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتسيف عبد علي قاسم الغيوي2008
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتسيف محمد فاضل علوان المفرجي2009
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتسيف ياسين محمود اسماعيل الزبيدي2010
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتشوان حكمت صديق احمد اغا2011
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتشيماء سعد محمود آاظم الجنابي2012
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتشيماء آريم جاسم مهوس الشمري2013
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتشيماء ليث شريف محمود القزاز2014
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتصادق عبد الواحد حسن زوير البهادلي2015
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتصدام عدنان رمضان حسن الجنابي2016
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الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتصفاء جهاد علي جاسم ال محمد2017
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتصهيب بدر توفيق صالح السلماني2018
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتضرغام يوسف مجيد سعيدان العبيدي2019
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتطارق عبد الرضا محمود فياض الموزاني2020
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتعبد الرحمن احمد محمد النعيمي2021
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتعبير حسن عاصي سلمان الطائي2022
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتعبير سلمان شحاذه جاسم المحياوي2023
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتعدي حامد عبود علوان الجبوري2024
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتعدي عادل عبد الحميد احمد الضيزي2025
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتعطاء علي بدر شوآه التميمي2026
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتعقيل محسن شريف شخير االسدي2027
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتعال عبد الخالق عبد علي النقيب2028
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتعالء سعد صبري محمد الخفاجي2029
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتعلي حسن سلمان حسين االسدي2030
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتعلي حسين علي عباس الالمي2031
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتعلي خيري نعاس شنافه السويدي2032
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتعلي رعد عبد الكريم رشيد الطائي2033
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتعلي صادق مهدي الموسوي2034
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتعلي عباس جابر حبيب2035
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتعلي عبد االله مليك علي الراوي2036
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتعلي عبد المطلب عوده جاسم الخفاجي2037
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتعلي عصام خضر عباس الدليمي2038
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتعلي فاضل ناصر منصور الزبيدي2039
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتعلي فالح عيسى عباس الجشعمي2040
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتعلي محمد علي رستم الربيعي2041
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتعلي محمد فزع حسن غني الالمي2042
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتعلي هادي فرمان ابو عليوي الشيباني2043
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتعمار حمودي فرحان جاسم الجميلي2044
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتعمار ستار آريم جودي التميمي2045
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتعمار طارق محسن علي العاني2046
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتعمار آريم محمد امين الجاف2047
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتعمار محمد اسمر منخي السوداني2048
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتعمار هاشم شاهر جاسم الجامي2049
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتعمر سحبان عبد اهللا حسن بيك2050
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتعمر عدنان عبد الرزاق علي الخياط2051
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتعمر علي عبد دلي المحمدي2052
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتعمر فائز حميد قاسم الناقوسي2053
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتعمر قيس عمران عيسى التميمي2054
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتعيسى يعقوب عيسى حسين الطاي2055
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتفراس يعرب قحطان جبار السامرائي2056
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتفرح جاسم علي عرموط العامري2057
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتفيان فؤاد عبد الرشيد سهراب القيسي2058
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتقصي محمد علي عناد الجريصي2059
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتآثير عبد علي رمضان محمد البهادلي2060
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتآرار جمال محمد علي محمد رضا السلومي2061
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتلبنى رياض عالء الدين رشيد الجراح2062
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتلمى فاضل لعيبي لفته الفكيكي2063
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتلميس عبد االمير آاظم جواد الموسوي2064
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الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتلندا فؤاد علي حسين القانع2065
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتماجد ترآي عطوان جابر الحسناوي2066
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتماجده حميد عطيه حسون العامري2067
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتمثنى زهير صبري حمودي السامرائي2068
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتمثنى صاحب عبد غالي الجنابي2069
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتمثنى منديل محمد باجي الطولقاني2070
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتمحمد انور عبد اللطيف االطرقجي2071
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتمحمد تحسين حسين ابراهيم ده ده2072
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتمحمد رافد عبد الحليم جاسم الطه2073
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتمحمد شاآر عبد الكريم محمد الحديثي2074
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتمحمد صالح حمودي ناصر الدراجي2075
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتمحمد عبد االمير عزيز خليل الكنوان2076
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتمحمد عبد اهللا احمد عبد اهللا النعيمي2077
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتمحمد علي عبد الحسين علي عوده السعدي2078
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتمحمد ليث شريف محمود القزاز2079
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتمحمد معين محمد جعفر االسدي2080
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتمحمد منذر احمد حمدي محمد البياتي2081
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتمحمد موفق سهم حسين التميمي2082
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتمراد سعدي فاضل عون الكريمي2083
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتمصطفى حقي اسماعيل دهام المحمدي2084
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتمصطفى عتاد عبد الوهاب عبد الكريم الصباغ2085
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتمصطفى قيس علوان امين المهداوي2086
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتمظفر مجيد جعفر امين العباسي2087
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتمعاذ سعد عبد الغفور العاني2088
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتمعتز عبد الرضا صالح الدليمي2089
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتمنار سالم ناهي ناجي الكواك2090
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتمنار عالء عبد االمير السعدي2091
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتمنار وليد فتح الدين روآان المالك2092
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتمناف خيون احمد خليل الهاشمي2093
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتمنتصر حسن عباس اسماعيل العزي2094
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتمها حميد عامر مشعل الخميسي2095
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتمها مؤيد ابراهيم فرنكول2096
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتمهدي قاسم خلف عبد اهللا الالمي2097
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتمهند اسماعيل سليمان عبد الجبار الكبيسي2098
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتمهند حارث محمد زآي قاسم الكناني2099
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتمي صباح رجب عبد الكريم البكاره2100
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتميسره مازن بدر فارس السعد2101
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتنبراس جاسم اسماعيل جواد العامري2102
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتنجد صالح خلف صالح الدليمي2103
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتندى محمد مراد مامي الجاف2104
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتندى وديع حماد حمودي2105
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتنوار سلمان نجم عبد اهللا الجبوري2106
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتنور ابراهيم حسين منصور طيابين2107
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتنور جاسم سالم بهار البيضاني2108
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتنور حميد نايف ابراهيم الخزرجي2109
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتنور ضياء محمد علي السعدي2110
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتنور نجدت مصطفى محمد النقيب2111
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتهبة اهللا فارس فاضل الجبوري2112
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الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتهبة حسين علوان جاسم الساعدي2113
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتهبة صالح عباس محمد العبيدي2114
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتهبة طاهر عطيوي جبار الوائلي2115
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتهبة عامر عبد االمير هاشم الفتال2116
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتهبة محسن عبد اهللا يوسف2117
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتهدى منير الدين ناصر محمد المعلم2118
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتهديل باسم يوسف حسين الجميلي2119
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتهيمن فائز حسن هادي الربيعي2120
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتوائل حسين جواد حمزه العبادي2121
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتود رياض صباح عبود االسدي2122
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتوديع صالح حميد حسن االبراهيمي2123
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتورود عبد المهدي حسين طالب الجابري2124
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتوسام عبد الجليل خضير محمد علي الحيدري2125
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتوسناء احمد شهاب احمد القدسي2126
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتوليد صالح حميد ميسر الجنابي2127
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتياسر علي ياسر آباشي القيسي2128
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتيسرى زهير علي آاظم االنباري2129
الدراسة الصباحية2005/2004قسم علوم الحاسباتيوسف امين محمود امين المندالوي2130
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالابراهيم غسان عباس سلمان امين2131
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالاحمد اسعد عبد الزهره موسى السعدي2132
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالاحمد خضير مصطفى خلف العيساوي2133
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالاحمد سامي احمد امين الحكيم2134
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالاحمد سعد عواد ابراهيم العاني2135
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالاحمد قيس هادي آاظم الحمداني2136
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالاسامه اياد ابراهيم محمود االغا2137
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالاسماعيل طالب محمد عبد العاني2138
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالاالء نجم عبد االمير عنتر العكيلي2139
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالامجد احمد عباس حميد الطائي2140
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالامير سهير جواد عبد الرضا ابو الحب2141
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالاورهان معروف حسين رضا بريادلي2142
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالبراق زهير طالب عبد الستار النقيب2143
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالبروسكه خه بات محمد جزاء شريف2144
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالبسمه نديم شامل عبد اهللا اليعقوبي2145
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالتمارة عبد الباسط محمد احمد الحلبي2146
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالجاسم محمد نواف فرحان الدليمي2147
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالحسان ثامر رشيد محمود القرة غولي2148
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالحسنين جاسم سلمان نعيمة القيسي2149
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالحسين حيدر حسين محمد الحميدات2150
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالحسين سعد عباس علي المندالوي2151
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالحال زهر صادق علوان المهدي2152
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالحال فاروق هاشم عبد الوهاب السامرائي2153
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالحيدر سعد جواد آاظم الزبيدي2154
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالحيدر صبري سعيد علوان العبيدي2155
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالحيدر صبيح خماس عزيز الزبيدي2156
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالحيدر عبد العباس عبد يوسف الالمي2157
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالخالد ابراهيم خالد ابراهيم الدرة2158
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالخالد وليد عبد المجيد ناصر العبادي2159
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالخضر حسين حمادي حسين الربيعي2160
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الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالدريد رياض صبحي آاظم النداف2161
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالرشا ثامر حسن حسين الدجيلي2162
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالرعد صبار شبيب سليمان الدليمي2163
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالرغد علي عزيز خلخال الجنابي2164
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالرقيه ابراهيم اسماعيل2165
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالرهام محمد عبد الهادي جودة جودة2166
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالرونزى حسين علي الكاطع2167
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالرؤى جواد عبد ابراهيم الصفار2168
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالرؤى رعد نبهان دبيس الطائي2169
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالريم رائد ياسين محمد السامرائي2170
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالريم صباح محسن مجيد القرةغولي2171
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالزيد سلمان هادي خلف الالمي2172
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالزيزفون رباح حسن علي الدليمي2173
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالزينة جمال عنبر رستم الحجازي2174
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالزينة حسين علي حميد الطابوقي2175
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالساطع ساطع عبد المجيد ابراهيم العلي2176
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالسالي سالم عبد المحسن سعيد األمير ي2177
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالسالي فيصل جاسم محمد الكبيسي2178
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالسجى خالد جهاد عبد اهللا العبيدي2179
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالسرمد ثائر عبد اللطيف محمد رجب العاني2180
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالسرمد ضياء عبد اهللا علوان المكصوصي2181
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالسرمد فيصل جاسم لفته العبيدي2182
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالسلوان سامي عبد الوهاب عبد الرزاق العبدلي2183
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالسماح جابر توفيق نجم الناصري2184
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالسمراء آاظم ناصر علي القريشي2185
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالسنان طارق عبد الرزاق عيادة الكبيسي2186
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالسيف صبحي احمد محمد العباسي2187
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالصالح احمد صالح عبد اهللا ال خليفة2188
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالصبا احمد آاظم الظاهر2189
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالعادل مقبل بكري عبد الرزاق الكبيسي2190
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالعبد الحمزه آريم راضي مطلب ال جعفر2191
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالعبد الكريم محمد عبد محمد الموسوي2192
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالعبير ناطق عباس عطا الربيعي2193
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالعذبه عبد الجليل محسن محي الزبيدي2194
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالعالء ناصر حسين فرحان العامري2195
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالعلي بسطام حسين مرهون التميمي2196
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالعلي جاهد رباح احمد المرسومي2197
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالعلي جدوع خضير حمد الشمري2198
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالعلي جميل اسماعيل قدوري الدوري2199
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالعلي صبيح عزيز آريم الشمري2200
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالعلي صفاء عبد المنعم جودي الشمري2201
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالعلي طارق صبري جمعة الشيخلي2202
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالعلي عاشور بكري2203
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالعلي عدنان مرزه مرزوك الرماحي2204
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالعلي قاسم طالب رسول صالح القصير2205
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالعلي محمد عبعوب عصام البدري2206
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالعلي محي عبد الوهاب محمود الحديثي2207
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالعلي مدحت عامر جياد الناصري2208
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الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالعمر طه صديق احمد رشان2209
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالعمر عبد العزيز عبد الكريم نجم الجميلي2210
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالعمره نمير طه محمود القيسي2211
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالفاتن عقيل محمد حسن مهدي العبيدي2212
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالفادي عصمت شعيا يوسف آبوتة2213
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالفراس فاروق منصور سلمان2214
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالفرح غالب رجب خطاب الغريري2215
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالفرقد جاسم محمد سليمان موسى التكريتي2216
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالفالح حسن جعفر حسن الطريحي2217
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالفنر فيصل فنر فيصل الفرحان الشمري2218
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالفهد سعدون عبد اهللا فياض العامري2219
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالفواح عضيد محمد مبدر ال فرعون2220
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالالرا عبد المهدي عبد الجبار عليوي الجبوري2221
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعماللؤي هاشم حمادي محمد الخالدي2222
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالمازن مهدي حسن مهدي الحسني2223
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالمحمد اياد ممدوح رحيم الكبيسي2224
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالمحمد داوود حسن علي المرسومي2225
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالمحمد سعدي حقي سليمان المفتي2226
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالمحمد عدنان جاسم حماد التميمي2227
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالمحمد لطيف احمد محمود علي الحمداني2228
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالمحمد مظلوم عطيه حمد دفلة المجمعي2229
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالمريم جبرائيل سليم اسحق انطوان2230
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالمريم علي محمد مهدي الوهاب2231
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالمصطفى احمد خضير عباس البياتي2232
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالمصطفى جميل رزيج محيسن الكعبي2233
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالمصطفى رضا قاسم عباس النجفي2234
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالمصطفى عادل محمد عبد الحميد البدوي2235
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالمصطفى عبد الرحمن محمود ابراهيم العبوسي2236
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالمصطفى محمد عبد اهللا يوسف الموصلي2237
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالمصطفى يونس ذيبان جواد العاني2238
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالمياسه مدب حسين ظاهر األمارة2239
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالنبراس فاروق ظاهر علي سعد الدليمي2240
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالنجوان ساجد عبد القادر نصيف العزاوي2241
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالنسرين بهجت عبد الكريم رشيد القزاز2242
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالهشام علي محمد جواد محسن الحكيم2243
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالهمسه صبحي عبد الكريم حمد التكريتي2244
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالهند جمال شفيق محمدالقيسي2245
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالهند طالب مهدي صالح الحديثي2246
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالوسام سامي ناجي باقر فخر الدين2247
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالوسيم فكتور عبد العزيز الياس عيسى2248
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالوهبي سعدي احمد حميد البياتي2249
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالياسمين فاضل عبد اللطيف قاسم الخالدي2250
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعمالياسمين ناجي يوسف هرمز السندي2251
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعماليحيى ياسر جاسم حمادي التميمي2252
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعماليسرى ياس خضير زيدان الجبوري2253
الدراسة الصباحية2006/2005قسم ادارة االعماليعرب عدنان غضبان خلف الساعدي2254
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادابراهيم خليل ابراهيم محمد الدليمي2255
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصاداحمد سعد شاآر صالح الوندي2256
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الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصاداحمد عبد العظيم عبد الرحمن عياش مصلح الجوعاني2257
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصاداحمد علي محمد آريم البياتي2258
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصاداحمد آاظم سحاب مطر الزوبعي2259
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصاداحمد محمود جمعه يونس صيام2260
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادازين رشيد محمد سعيد احمد االتروشي2261
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصاداقسام جواد حسان ناصر الكروي2262
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصاداآرام جواد حسان ناصر الكروي2263
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادانوار جليل عبد الكريم الظاهر2264
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادبروج قاسم عباس احمد الربيعي2265
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادبالل جميل علي مكلد الدليمي2266
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادبالل علي جاسم حمادي الدليمي2267
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادجوان شهاب احمد جواد الجاف2268
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادحازم ابراهيم عكاب نايف الشمري2269
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادحسن اسماعيل خضر محمد العبيدي2270
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادحنين ثروت هادي عبد اهللا الحنكاوي2271
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادحيدر سامي عجيل سهيل الكناني2272
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادخلود خالد احمد عبد اللطيف الكيالي2273
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادذآرى ياس خضير زيدان الجبوري2274
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادرشا فاضل حسن سلمان ديوان الربيعي2275
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادرغد احمد صالح احمد المشهداني2276
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادزينب جمعه غني عبد الحسين خوشبند2277
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادزينب عصام عبد الرزاق صالح العطية2278
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادسردار طاهر محمد حيدر السندي2279
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادسيف رياض مصطفى آمال الكامل2280
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادسيف طالب رجب خطاب الغريري2281
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادسيف محمد زآي علي التكريتي2282
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادشيبان عبد الحميد هادي محمد الربيعي2283
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادشيماء حازم صالح بشير الحسيني2284
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادشيماء هادي سحاب عباس الالمي2285
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادصفاء بدر لطيف مهدي الجبوري2286
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادصالح الدين حسون عبد الرزاق حسين الراوي2287
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادعبد القادر عبد الرحمن ثابت موسى الراوي2288
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادعبد الوهاب رياض عبد الوهاب عبد الرزاق الفضلي2289
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادعلي خفيف حمدان مجبل الزبيدي2290
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادعلي سامي عبد الكريم ناصر الزبيدي2291
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادعلي نصير عبد الكريم علي الطويل2292
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادعلياء عبد الستار عبد الجبار جواد عبد الحسين2293
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادعمر مزاحم محمود عواد التكريتي2294
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادغسق وارد علوان عباس الياسري2295
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادمحمد جمال محمد ابراهيم المشهداني2296
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادمحمد عبد العظيم عطيه عباس الزاملي2297
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادمحمد عبد اهللا ذياب علي الدليمي2298
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادمحمد فارس طه محمود المشهداني2299
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادمروان رعد تايه علوان الربيعي2300
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادمسامح جواد غني قدم الباججي2301
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادمصطفى آامل عبد اهللا محمد الكبيسي2302
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادناديه سعد عباس عبد اهللا الفرعاني2303
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادنمير ضحاك خليل هندي اللهيبي2304
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الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادهدى اسماعيل خليل ابراهيم الجبوري2305
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادهديل عبد الرحمن عاشورعلي2306
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادوليد خالد عبد الخالق خليل الدباغ2307
الدراسة الصباحية2006/2005قسم االقتصادياسر مالك قاسم محمد حسن الخميسي2308
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةابتهاج جمعه محمد جاسم الدليمي2309
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد مالك سهر خلف الخيكان2310
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد محي عباس فليح الخزرجي2311
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةازهر عبد االمير قاسم محمد الحكيم2312
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةاسراء علي جابر عبد الجابري2313
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةاسراء علي عبد الحسين مهدي السامرائي2314
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةاالء عبد الستار محمد فياض المشهداني2315
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةالمثنى هادي احمد جواد الشيباني2316
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةامير احمد شهاب احمد الجبوري2317
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةايمان نوري فهد عويد الجنابي2318
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةايناس قيس عبد اهللا آاظم آمونه2319
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةايهاب باسم انيس عمران الدوري2320
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةبراء خليل طعمه محمد الخالني2321
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةبسيم ضياء حسين علوان العزاوي2322
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةتغريد ابراهيم عبد الجبار ارحيم الدليمي2323
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةحمزة رضا محسن قاسم الشامي2324
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر حسين محمد هرطمان الحميري2325
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر ماجد حسن عبد الرسول مهدي2326
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةخالد وليد عبد المجيد رشيد العبيدي2327
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةخلدون انعم يونس محمد الجبوري2328
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةذآرى وليد هاتف سعدي الشيخلي2329
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةرجوان محمد علي حسين الدايني2330
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةرغد ظاهر عبد االمير عنتر العكيلي2331
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةرقيه سعد حسين سلمان الحمداني2332
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةرنا هاتف فتالوي محمد الجبوري2333
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةرؤى عادل حسين عبود نصيف الدايني2334
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةريم فوزي يعقوب فاضل البطي2335
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةزهير عدنان عباس سلمان2336
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةزيد ثامر جواد جاسم جابك2337
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةزيد عبد الرحمن احمد حسين العبدلي2338
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب عباس جاسم عباس العبيدي2339
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب نزار عبد محمود القزويني2340
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةزينة طالب عبد الحسين مجيد آنعان2341
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةسارة سعد عيسى محمد الحمداني2342
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةسارة قاسم فؤاد توفيق التكريتي2343
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةسارة منيب مصطفى حسين الخالدي2344
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةسامر عبد المحسن علي العبادي2345
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةسامر مؤيد محمد مهدي المختار2346
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةسرى منذر ويسي نجم الصغير2347
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةسمر احمد عباس محمد البراطلي2348
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةسهى فيصل علي عباس الوندي2349
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةسهير محمد الجح مغيطي الزاملي2350
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةسيف الدين خالد عبد اللطيف محمد الحياني2351
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةسيماء خزعل ناصر الزم البيضاني2352
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الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةشاآر رافع شاآر محمود الرواي2353
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةشاهان جالل دانيال خاجيك ماري ريان2354
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةشذى علي حسين علي السعدي2355
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةشمم محمود صبري رشيد الكرخي2356
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةشهد تحسين محمد علي شوآت العبيدي2357
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةشيالن مجيد رشيد مصطفى الجباري2358
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةشيماء ارآان عوده ظاهر القره غلي2359
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةشيماء خليل رشيد فنر العكيدي2360
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةشيماء صباح عباس الياس البزوين2361
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةطارق شامل غضبان حسن المرسومي2362
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةطيبه غازي حسين عبد علي الجميلي2363
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةطيف علي مهدي علوان الشمري2364
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةطيف قتيبه يوسف عبود الدهان2365
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي ابراهيم علي مراد الخزعلي2366
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي حساني محمد سليمان التكريتي2367
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةعمار جاسم محمد محمود البازي2368
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةعمر اآرم طه محمد الحيالي2369
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةفاتن مجيد حميد هاشم الموسوي2370
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةفاطمه محمود علي احمد القريني2371
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةلندا يوسف عباس مطلك الدليمي2372
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةلينا ساعد حازم رؤوف الدباغ2373
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةمثنى علي عباس زين العابدين القماجي2374
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد حامد ظاهر وجس العتابي2375
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد خالد احمد عبد الباقي2376
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد عدنان عبد اللطيف خليل الجبوري2377
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةمروان خالد دايح عبد العبيدي2378
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةمهند باسل عبد اللطيف عارف العزاوي2379
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةميس عبد الجليل عبد اهللا الدليمي2380
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةنبراس لطيف عزيز عليوي القره غلي2381
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةنبيل عادل عزيز خصاف المندوي2382
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةنغم غانم عبد حسن علي الهاشمي2383
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةنور عبد الكريم توفيق جاسم الدوري2384
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةنيدا مصلح مصطفى سليمان خوشناو2385
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةهبة سلمان خالد خلف التميمي2386
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةوليد احمد رشيد غفور الكرخي2387
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةوليد خلدون امين خالد الشابندر2388
الدراسة الصباحية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةياسر عمار عباس محمد الجبوري2389
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةابتسام ابراهيم السيد سلمان السوداني2390
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةاثيل احمد عبد الجبار الجبوري2391
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةاحالم حميد آريم عبيد العباسي2392
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةاحالم طالب نعمان حامد الدباغ2393
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد عماد آامل عيسى الخياط2394
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةاخالص آاظم سليم فهد العزاوي2395
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةاراز احمد جمعه عباس االرآوازي2396
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةاريج وضاح آيالن محمد القره غلي2397
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةاستبرق محمود جار اهللا سلمان االنصاري2398
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةاسراء مجيد علي صالح المكرم2399
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةاسماء صبحي خميس خلف الجبوري2400
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الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةاالء طالب آاظم عبد علي الحسناوي2401
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةالهام آيطان دهش احمد العزي2402
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةامير سعيد مصطفى جواد الموسوي2403
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةاميمه جمعه محمد صالح الجميلي2404
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةانتصار فرحان علي شهير التميمي2405
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةانتصار محمود حسين سلمان العامري2406
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةاياد جاسم حسين مراد النداوي2407
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةايناس احمد ظاهر حسن العكيدي2408
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةايهاب عامر عبد الرزاق محمد الزبيدي2409
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةبسام حسن عطا علي الموسوي2410
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةبشرى مراد علي مراد الربيعي2411
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةتغريد البير طوبيا يوسف خريفا2412
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةثوره حسين شهاب حمد التميمي2413
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةجاسم حسين احمد حسون السامرائي2414
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةجميله ساهي الزم صنكور الموازيني2415
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةجنان عبد المحسن صادق شريف القيسي2416
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةحنان عالوي حسين شريف الخزعلي2417
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر فخري عبد المجيد صالح ال فؤاد2418
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةخالد ابراهيم فليح حسن الجنابي2419
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةخوله سمير محي محسن العبادي2420
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةدينا جبار مجيد ظاهر الجبوري2421
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةدينا ضياء ابراهيم رؤوف العبيدي2422
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةذآرى آاظم حسين صالح الفراجي2423
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةرابحه محمد جاسم احمد الشونة2424
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةرأفت احمد هاشم محمد اآرخي2425
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةرجاء محمد علوان نايف العتابي2426
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةردينه طارق ابراهيم علي النعيمي2427
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةرشا سعد عويد حمادي الحمداني2428
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةرشا قاسم محمد سعيد فارس الجبوري2429
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةسامر آاضم جباره يوسف السوداني2430
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةسراب فاضل وعل محسن الفريجي2431
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةسعدون عالوي مطلك شاووش اللهيبي2432
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةسعديه حسن نجم خلف البياتي2433
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةسالم غصوب عبد الحميد عبد الكريم الحكيم2434
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةسمير اسماعيل قهرمان اسماعيل البياتي2435
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةسهاد عبد الوهاب سالم محمد الحجازي2436
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةسهير عبد االمير محمد علي السعدي2437
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةسوزان عدنان جواد عبد الحسين الصفار2438
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةشذى عبد الغفور محمد صالح التميمي2439
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةشفاء رفيق يوسف2440
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةشيماء جاسم محمد محمود الدليمي2441
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةصالح محسن حمد صالح العامري2442
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةصهيب عبد المجيد حمد علي الراوي2443
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد اهللا محمود عبد اهللا نجم التكريتي2444
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةعبيد فارس دليمي خليل الجواري2445
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةعبير اسماعيل ماضي زغير السلطاني2446
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي سعدي غضبان جاسم السامرائي2447
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي عبد اهللا جابر محمد العاني2448
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الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي قاسم آيطان عنفوص الجواري2449
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةعمار احمد صبح محمد البرش2450
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةعمار هاشم داود احمد العاني2451
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةغادة ماجد عبد الوهاب احمد العبيدي2452
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةفاتن محمد حمدان حمود2453
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةفواز فاروق نجيب جورج قولنجي2454
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةفؤاد محمد صالح محمد الخليلي2455
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةقحطان عباس محمد مظلوم العبدلي2456
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةآريمه دحام يوسف عيالن الالمي2457
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةآوثر عبد علي زهراو الساعدي2458
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةلبنى خالد يونس سليمان الشابي2459
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةلمى مصطفى صادق بكر العزاوي2460
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةليلى آاظم صكبان2461
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةماجده عزيز حسن موسى السوداني2462
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةمالك عواد نجرس عبد الحميد العيثاوي2463
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةمايسه عبد المجيد نصيف جاسم الحديثي2464
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةمحسن آعيد لواخ عياده الدراجي2465
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد خليل عبد اهللا حسن الكعبي2466
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد شاآر محمد عليوي الكبيسي2467
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد صالح عبد الرضا حسن الدهلكي2468
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد عواد نجرس عبد الحميد العيثاوي2469
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد قاسم حسوني جبر الخضيري2470
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمود رياض سلمان خليفة العاني2471
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةمخلص عادل صادق عبد اهللا الجعفري2472
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى سعدي مهدي جار اهللا العزاوي2473
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى عبد العظيم عبد الجليل شبيب العزاوي2474
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى مقدم اآديمي رجب البلداوي2475
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةمعتز فازع عبد الحميد ظاهر الحديثي2476
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةمنى محمد عيدان حسن النعيمي2477
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةمهند ماجد عبد الوهاب احمد العبيدي2478
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةميناء عبد الرضا ابو شنه حسين الفتالوي2479
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةندى اديب يحيى حمودي الجنابي2480
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةندى حميد جودت علي السعدي2481
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةنسرين غافل عواد عايش الحمداني2482
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةنضال عبد الصاحب عبود حسن السوداني2483
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةنضال علي موسى هاوش التميمي2484
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةنوال صبحي احمد محمد الدسوقي2485
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةنوري احمد عبد الرزاق عباس الصميدعي2486
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةهدى مهدي صالح حمزه الدوري2487
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةهند غسان محمد حسين العبيدي2488
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةهيفاء جاسم اسماعيل ناصر العبادي2489
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةوسام اياد جابر عيسى آبة2490
الدراسة المسائية2006/2005قسم العلوم المالية والمصرفيةوفاء آاظم حسين صالح الدليمي2491
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةاحمد خليل حتروش محمد الجبوري2492
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةاحمد رعد احمد رشيد العزاوي2493
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةاحمد صباح يونس عزة النعيمي2494
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةاحمد ضياء مهدي حسن السامرائي2495
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةاحمد ناجي محمد عبد المجمعي2496
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الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةاحمد هاشم عبد الحميد علي الجنابي2497
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةارشد فوزي مهدي شهاب االنباري2498
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةارآان عبد المجيد محمد غضبان الراشد2499
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةاسامة عبد االمير غني حسين2500
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةاسامه محمد جعفر عبد الحسين2501
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةاسراء عدنان عزيز عبد اهللا الكالفي2502
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةاسماء عطيه حميدي سنيد المالكي2503
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةاشواق ثائر حسين علي2504
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةاالء ثامر آاظم جواد النداوي2505
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةاالء عبد السالم مهدي عباس العرناؤوطي2506
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةايسر فاهم جاسم حمد الجسار2507
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةايهاب عبد الهادي عرب حسين الدوري2508
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةبيان ابراهيم آاظم حسين العامري2509
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةجوان جبار حيدر فاضل الوندي2510
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةحسين ثامر حميد حسين عباس الجبوري2511
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةحسين علي عبد علي الشمري2512
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةحسين مكي عزيز عالوي الزبيدي2513
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةحسين ناجي جواد الزبيدي2514
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةحيدر حاتم نجم عبد الخزعلي2515
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةحيدر سمير عبد الخالق خضير الشاوي2516
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةحيدر عاصم علي رزوقي الجميلي2517
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةخلدون طارق مهاوش جاسم العزاوي2518
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةديانا محمد جبوري رضان السامرائي2519
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةدينا جاسم محمد سلمان الغراوي2520
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةذآريات آريم نعمه هاشم2521
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةرائد رشيد علوان حمد العامري2522
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةرشا اسماعيل خليل محمد القيسي2523
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةرنا عادل رشيد محمد حسين الحالوي2524
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةرنا محمد محمود شاآر الجوراني2525
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةرواء اسماعيل فرحان محمد2526
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةزياد اسماعيل مصطفى طه السامرائي2527
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةزينب عزيز حسن شالآه الرآابي2528
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةزينب علي عبد علي البلداوي2529
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةزينب نوري محمد مشكور ال ابراهيم2530
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةسارة عيسى حسين عذاب النعيمي2531
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةسعد سعدي رجب لطيف التكريتي2532
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةسالم ياسين طاهر محسن الالمي2533
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةسما رائد آاظم جاسم السعيدي2534
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةسمر صادق موسى ابراهيم الحلي2535
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةسنان فريد حسين عبيد الوائلي2536
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةسيف صباح عبود جاسم العبيدي2537
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةسيف محمد جابر عبد الرزاق مبارك2538
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةسيف محمد رضا عبد االمير العبادي2539
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةشريف اسعد عبد مجيد العكيدي2540
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةشوق عزيز صاحب محمد الحافظ2541
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةشيماء احمد علي خيراهللا عريم2542
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةطيبه جواد آاظم هاشم صالح2543
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةعامر توفيق شفيق توفيق الخزرجي2544
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الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةعباس فاضل عباس محمد حسن2545
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةعبد الرحمن عبد الملك محمد لطيف المفتي2546
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةعبد الرزاق نجم سوادي حمد العامري2547
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةعبير علي حسين آاطع المالكي2548
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةعدي يونس خضير عفيف الشمري2549
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةعالء مناحي عيسى الحسين2550
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةعلي ثامر مطشر سفاح2551
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةعلي حميد عبد عباس الربيعي2552
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةعلي خالد جعفر مصلح العاني2553
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةعلي صبحي عيسى صالح الشالجي2554
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةعلي عادل عبد الحسين مصطفى2555
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةعلي محمد محمود حمادي الحياني2556
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةعمر عالء سعيد جهاد العبيدي2557
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةعمر فؤاد محمد خضير2558
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةعمر وليد خالد عبد الجبار النعيمي2559
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةغادة غازي عباس محمد الدجيلي2560
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةغزوان حكمت حميد حسن العزاوي2561
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةفرح عامر عبد االمير جليل العامري2562
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةفرح منصور غلوم رضا التميمي2563
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةليزان دانا جمال محمود2564
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةماهر آفاح مجيد احمد الضاحي2565
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةمحمد صالح حسن معارج الخفاجي2566
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةمحمد عبد الوهاب محمد جاسم العزاوي2567
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةمحمد نوار نجم عبد اهللا2568
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةمديحه اياد حسين علي التكريتي2569
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةمرتضى ناظم جياد حسن المفرجي2570
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةمروة جواد آاظم هاشم2571
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةمروج سالم عباس عبود الموالى2572
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةمصطفى احمد منهل مانع الفتالوي2573
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةمصطفى سليم امين احمد الجاف2574
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةمصطفى صالح اسماعيل نجود العكيدي2575
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةمصطفى محمد زهير جمال الحجازي2576
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةمصطفى موسى محي محمد2577
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةمصطفى يعقوب يوسف جاسم السلطاني2578
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةمظفر مهند موفق مصطفى العمري2579
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةمها هادي لطيف موسى الربيعي2580
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةميس طالل سليم رشيد الصفار2581
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةميسون اياد ابراهيم محمد2582
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةنجوان اآرم عبد اهللا الصالحي2583
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةنعمان عبد الرحمن هادي محمد علي2584
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةنغم ماهر نعيم يونس الكيالني2585
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةنور نبيل جعفر حميد2586
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةنورا جعفر حسن سلمان الخفاجي2587
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةنورس ابراهيم محمد مهدي المشايخي2588
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةهاشم ناظم آريم حسون العبادي2589
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةهبة رزاق حسن حسين2590
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةهبة مطشر محسن جاسم السامرائي2591
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةوديان نذير يونس محمد البياتي2592
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الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةوسام فخري وهيب جابر الموسوي2593
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةوسن باسل جواد درباش الدليمي2594
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةياسر فريد قمبر آاظم2595
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةيوسف عبد الرزاق محمد عويد2596
الدراسة الصباحية2006/2005قسم المحاسبةيونس غازي يونس يحيى الطائي2597
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتابراهيم خالد ابراهيم محمد السامرائي2598
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتاحمد سعيد سلمان ناصر العبيدي2599
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتاحمد سمير عبد الواحد منير العاني2600
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتاحمد عبد الجبار حسون مجيد الملي2601
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتاحمد عبد العزيز داوي مذخور المالكي2602
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتاحمد عبد الناصر عبد الوهاب علي البدري2603
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتاحمد عسل شدهان الزم الربيعي2604
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتاحمد غسان عباس فاضل عكره2605
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتاحمد فاضل آاظم مخيلف الجبوري2606
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتاحمد فتحي ايوب يوسف الربيعي2607
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتاحمد قيس شاآر محمد ابو طبيخ2608
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتاريف عصام آريكور اوهانيان2609
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتازر محمد رضا حسن هادي الربيعي2610
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتاسامه عزيز جعفر سلمان الميالي2611
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتاسماء عماد جميل ابراهيم العاني2612
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتاسيل عبد االمير محمد مزبان الكرعاوي2613
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتافتخار جمعه جميل موسى المعيني2614
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتافراح حسن اسماعيل حمزه السلطاني2615
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتاالء عدنان خلف حسن النعيمي2616
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتالحارث اسامة عالء الدين ابراهيم الجراح2617
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتالحارث جعفر صادق عيسى العاني2618
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتالحكم خالد صالح محمد الحديثي2619
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتامنه آامل طه ويس الويس2620
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتاوس وهاب حسين آاظم الجبوري2621
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتايناس امين عبد العزيز امين آنعان2622
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتايناس صالح مهدي عبود العنكبي2623
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتايناس عباس مهدي سعد الشديدي2624
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتايهاب غالب رضا علي الربيعي2625
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتبراء موفق هادي جاسم العبيدي2626
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتبراء وائل عبد الزهره محسن الجبوري2627
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتبشار هاشم ابراهيم عزو العزاوي2628
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتتميم عبد العزيز عبد الوهاب حسن السهيل2629
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتجمانه قيس عبد اهللا آاظم آمونه2630
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتحارث عزام عبد اهللا توفيق الياور2631
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتحسام سعيد صالح محمد الدوري2632
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتحسن علي غالب فليح2633
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتحسن نبيل حسن عبد القادر الفارس2634
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتحسين ثائر عبد الحسين مخيف الدعمي2635
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتحسين عدنان علي حسين الهدبان2636
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتحمزه آاظم حسين محمد القيسي2637
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتحيدر ترآي حسين مهلي الزبيدي2638
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتحيدر صبري اسد وسي القره لوسي2639
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتحيدر عبد الصاحب عبد الكريم عبد الحسين االنصاري2640
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الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتحيدر فؤاد رضا حسين البقلي2641
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتحيدر محمد عبد الزهره جسار الخفاجي2642
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتدريد عدنان يوسف حسين الجزائري2643
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباترائد خضير عبد القادر محمد الدوري2644
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباترباب حسين عبد الرحيم عبد العزيز الفقيه2645
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباترسل مازن صالح فرج الخزرجي2646
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباترسل محمود شكري محمد الربيعي2647
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباترشا انور خليل رشيد العاني2648
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباترشا علي محمد محمود الفرج2649
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباترشا مازن هاشم سلمان الدايني2650
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباترشا هاني نديم صديق العبيدي2651
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباترضا قادر رضا فتاح2652
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباترمق وليد جميل عبد االحد توسا2653
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباترواء حسين شياع منصور البيجاوي2654
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباترواء وليد محمد ساطع الطائي2655
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباترؤى جمال حسين نجم العاني2656
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتريتا مارتن داود ايشو بكمايه2657
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتريم عبد المنعم علي محمد البدري2658
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتزهراء عدنان عبد الحسين طه العبيدي2659
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتزهراء فالح هادي عبيس الجبوري2660
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتزهراء منعم حسين علوان المظفر2661
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتزيد محمد ناصر الرجا العاني2662
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتزينب ثائر ناجي حمدان العاني2663
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتزينب حميد محمود شنتاف العاني2664
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتزينب سمير فرحان هادي الكيار2665
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتزينب طالب قاسم حبيب الشمري2666
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتزينب محمد حسين محمد جواد علوش2667
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتزينب يونس محمود خضير الشمري2668
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتزينة محمد سعدون يوسف صاري آهيه2669
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتسارة طعمه فرحان هنون المخاظري2670
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتسارة عادل احمد صالح السعدون2671
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتسالي لؤي عبد المنعم قاسم الشيخلي2672
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتسبأ امجد توفيق اسماعيل الموصلي2673
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتسرى سعدون عبد العزيز صالح القيسي2674
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتسعد فريح احمد حاجم الشمري2675
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتسمر عدنان حميد مجيد البياتي2676
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتسنا عبد العزيز موسى طه السقطي2677
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتشهناز ياسر صالح احمد الشولي2678
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتشيماء جمال آاظم جواد الكروي2679
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتشيماء آمال سلمان هادي السعدي2680
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتصباح محمد حسن الزم المالكي2681
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتصفاء حسن محمود جاسم البطيحي2682
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتصفاء طالب آريم شمخي النجاجيري2683
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتصفاء عبد الرحيم قاسم محمد الرآابي2684
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتصقر قيس عكله صكر الخزاعي2685
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتصالح مشرف سليمان علي الدليمي2686
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتضفاف علي حسين علي الشمري2687
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتضياء طارق سعيد طه الحديثي2688
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الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتطيبه خضر عباس مجيد العاني2689
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتعباس فاضل صالح عبد اللطيف المشهداني2690
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتعبد اهللا زيد عبد الفتاح مهدي التميمي2691
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتعبد المقتدر حكمت امين عبد اهللا القاسمي2692
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتعبد الموجود ناجي عبيد حمود السامرائي2693
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتعبد الوهاب معد عبد الوهاب الصفار2694
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتعفاف عبد الرحمن جياد خليل اليوسف2695
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتعال سعيد مجيد جاسم الدليمي2696
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتعال عبد الرزاق غني محمد السماك2697
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتعالء عيدان مؤنس حافظ التميمي2698
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتعلي بشير حاتم ياسر الدعمي2699
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتعلي جابر برع زويد2700
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتعلي خالد محمد علي النعيمي2701
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتعلي صباح قاسم حسن التميمي2702
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتعلي عبد الجبار عبد المجيد طهماز العطار2703
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتعلي مصطفى حسن محمد علي النجفي2704
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتعمر جاسم محمد عالوي احمد المشهداني2705
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتعمر خالد عبد الجبار حمد الجبوري2706
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتعمر عادل محمد محمد صالح الجبوري2707
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتعمر عزيز عبد القادر احمد الشيخلي2708
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتعمر عماد عبد الموجود احمد الطائي2709
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتغادة هاشم فاضل وادي السعدي2710
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتغزوان سمير ابراهيم صوفي2711
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتغصون رياض آريم علي الخفاجي2712
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتفاتن عباس خليل حسين الشجيري2713
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتفراس رائد حسين خلف الخلف2714
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتفراس محب عبد الرزاق عبد العزيز الصائغ2715
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتفيان نوزاد رشاد عارف2716
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتقحطان محمد عباس حسين الدليمي2717
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتقصي عبد الخالق عبد اهللا محمد المرسومي2718
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتلجين رماح نعمت شاآر البياتي2719
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتليث عبد الستار جبار السامرائي2720
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتماهر شاآر محمود جاسم الزويني2721
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتمحمد جاسم محمد جباره الزبيدي2722
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتمحمد حيدر رياض علي شكر2723
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتمحمد خيون عبد علي حسن الالمي2724
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتمحمد زهير رشيد امين الحاج2725
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتمحمد عبد االله امين سليم اغوان2726
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتمحمد عبد الخالق يونس محمد الحريري2727
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتمحمد عبد اهللا عبد الحميد عريبي الدليمي2728
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتمحمد عدنان اسماعيل محمود العليوي2729
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتمحمد علي حسن دهش القره غولي2730
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتمحمد قاسم عبد العزيز محمود السامرائي2731
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتمحمد ياسين سلمان سعيد الزهيري2732
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتمحمد يقظان جاسم آاظم السعدي2733
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتمحمود شاآر محمود ابراهيم العبوسي2734
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتمروان عبد المالك محمد احمد سياله2735
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتمروان عماد ابراهيم طه العاني2736
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الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتمروان مثنى زآي شريف الزيواني2737
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتمصطفى سعد عبد الرزاق نعمان الدوري2738
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتمصطفى صباح عبد علي حساني العاني2739
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتمصطفى عبد االمير ابراهيم عبد الحسين ال شكر2740
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتمصطفى عالء حسين جواد الجنابي2741
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتمصطفى نجم الدين عبد اهللا خالد2742
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتمعتز مجيد محمد حسين السامرائي2743
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتمعمر صالح هادي ناصر الكناني2744
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتمنتهى عقيل محمد حسن العبيدي2745
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتمنذر محمد مولى هاشم الدراجي2746
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتمها جاسم نعمه مصاول البو آريدي2747
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتمهند جاسم محمد ساجت الزبيدي2748
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتميثاق نزار جاسم مزعل الجبوري2749
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتميس فالح عبد الجبار زعيبل دغيله2750
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتميساء حامد ويس خضير الدليمي2751
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتمينا بشير غني خضير عطره2752
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتمينه زيد آاظم هادي الحسيني2753
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتنازك عادل محمود محمد المفرجي2754
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتنبراس حمدان عبود مهدي البو جاسم2755
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتنغم داود سلمان عبد اهللا العيثاوي2756
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتنهرين حبيب توفيق عبد الصالحي2757
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتنهرين عدنان سويدان قادر الجنابي2758
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتنوار بديع جعفر حمادي بليبل2759
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتنوار عادل علي حسين الخفاجي2760
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتنور سلوان علي ناصر الكسار2761
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتنور عبد الكريم حسين آاظم الربيعي2762
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتنورا ليث اسماعيل امين الخالدي2763
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتنورس احمد جدوع جميل الجنابي2764
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتهبة عبد الحميد عبد اللطيف جعفر العبيدي2765
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتهبة وليد عبد القادر جرجيس اللهيبي2766
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتهديل سعدي محمود صالح الجبوري2767
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتهند مبدر شاآر محمود القيسي2768
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتهيام فكري محمد علي البياتي2769
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتوسام جمعه جلوب حمد الدليمي2770
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتوسل صالح مهدي باش العزاوي2771
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتياسر رشيد عبيد جاسم خزعل2772
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتياسر رعد عمر عبد التكريتي2773
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتياسر عطا شرهان فرحان الدليمي2774
الدراسة الصباحية2006/2005قسم علوم الحاسباتياسر عالء حسين محمد علي2775
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالابراهيم عبد الرزاق عبد الكريم مهدي العزاوي2776
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالاحمد رعد حمودي حسون الحمودة2777
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالاحمد صفاء عبد الجبار عبد الرزاق العاني2778
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالاحمد عبد الجليل حمودي محمد امين الحيدري2779
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالاحمد عراك عبد سمير الحديثي2780
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالاسماء نزار عبد الرحمن اسماعيل2781
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالامير صائب عبد االمير حمزة العبيدي2782
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالانس آريم نعيم مجلي الربيعي2783
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالايمن مالك محمد ماجد الماجد2784
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الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالبان هشام محمد عزيز برآات العيثاوي2785
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالبدور حاتم عبد حسين السامرائي2786
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالبسمة عامر محي الدين علي التكريتي2787
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالبشير صباح حسن صبر الكناني2788
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالثائر عماد عبد الكريم غفوري الطاهري2789
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالثروت طلعت عبد الرحمن طه الخليلي2790
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالجورج ديوآين آرستو جورج يورآيو2791
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالحارث تحسين عاشور عبد الكناني2792
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالحسن عماد بكر مرهون الفالحي2793
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالحسن هادي ابراهيم مهدي الشكرجي2794
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالحيدر باسم عبد علي موسى العبيدي2795
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالحيدر فاروق حسين سلمان حسن البرزنجي2796
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالحيدر يحيى حسين عبد اهللا2797
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالدلوفان نوري محمد سعد اهللا2798
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالدنيا زهير صادق علوان المهداوي2799
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالدينا قاسم محمد ترآي العاني2800
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالراقية ضياء حسين معروف الطائي2801
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالرشا رياض ناجي جاسم العاني2802
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالرعد عبد اللطيف عبد الرزاق حسن النجار2803
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالرغد احمد محمود حسين الداحي العزاوي2804
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالرنا طالب حسن خضر الشمري2805
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالرند حسين علي حسين الحمداني2806
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالرند علي شهاب احمد المولى2807
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالرؤى قيس فرهود علي العامري2808
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالريم احمد نوري احمد البغدادي2809
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالزيد حسين علي حسين الوهب العاني2810
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالزيد عادل زيدان خلف2811
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالزيد عبد المنعم علي جبار الدجيلي2812
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالزينب سامي حمود محمود الحيالي2813
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالزينة محمد طارق طالب2814
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالزينة مساء خيري فجر القصير2815
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالسارة جبار علي محمد الجبوري2816
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالسارة فاروق آاظم عبد الرزاق النعيمي2817
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالسداد طارق هاشم محمد الخفاجي2818
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالسرمد عبد االمير غني حسين الهويدي2819
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالسمر اسماعيل فرج عايش الحلبوسي2820
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالسمر زياد طارق حمزة الخفاجي2821
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالسناء سعد ثويني لطوفي2822
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالسناء علي عمار علي آبة2823
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالسهاد حسن رزاق عيدان دراوش2824
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالسوسن وشيار مصطفى سليمان2825
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالسيف صبيح عبد علي آبة2826
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالشروق عيسى عمران رحيم الالمي2827
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالشميران اخيقر وردة دنخا االروشي2828
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالشهد عبد الكريم عدنان محمد عكاشة2829
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالصباح مرزا حمزة حسون2830
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالصفوان خالد حمود عبد اهللا السعدون2831
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالطيف وليد توفيق احمد طيغور2832



نوع الدراسةسنة التخرجالقسماسم الخريجت
خريجو آلية بغداد للعلوم اإلقتصادية منذ الدفعة األولى ولغاية العام الدراسي 2018/2017

الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالعادل حاآم عزيز ثعبان الخزاعي2833
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالعبير جمال صالح مهدي السباك2834
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالعلي انمار نوري خضير الخوجة2835
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالعلي حسين عبد علي محمد الدليمي2836
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالعلي عامر حميد محمد الزبيدي2837
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالعلي عبد الحسين آاظم محمد جواد الخناق2838
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالعلي عدنان عبد االمير حسين الخرسان2839
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالعلي مثنى مدلول عباس الفتالوي2840
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالعمار مؤيد آاظم اسد العاملي2841
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالعمار هالل عبد الرزاق عبد اللطيف عبد الرحمن القاضي2842
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالعمر صباح فخري احمد الشمري2843
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالعمر عدنان عبد الكريم حمدي الشريدة2844
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالعمر آامل آاظم عاشور الزبيدي2845
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالعمر ماجد محمد خورشيد الداودي2846
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالفرات قحطان عبد العباس رحمن العبد عون2847
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالفراس عبد الحمزة عبد الحسين عبد الكريم الشمري2848
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالفرح عادل مجيد عبو الجلو2849
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالفرح علي عباس مراد الزرقاني2850
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالفرح مهدي سماوي حمزة العكيلي2851
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالقحطان عدنان احمد آريم سلمان الدوري2852
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالقيس وسيم ميخائيل ايليا االلجي2853
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالليث عدنان عباس علوان العزاوي2854
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالمثنى علي محمد خضير الجبوري2855
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالمحمد باسم محمد عبد الرحمن العزاوي2856
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالمحمود حيدر عزيز عبد السادة بيرم2857
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالمحمود شاآر محمود خضرالعكيدي2858
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالمحمود عامر محمود حسين الربيعي2859
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالمصطفى سليم خضير جودي الطائي2860
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالمصطفى طالب ابراهيم عبد الغني الراوي2861
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالمها عبد الوهاب فالح حمود2862
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالمهند صبيح موسى سرهيد فهد الرفاعي2863
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالمهند عبد اهللا عبد الواحد الطائي2864
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالندى سليمان خالد احمد الحديثي2865
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالندى عبد الملك محمد ابراهيم ال ابراهيم2866
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالنوار خالد مرزه فياض العجيلي2867
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالهالة وسام يحيى عبد اللطيف البياتي2868
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالهالة يوسف عبد الملك حسن ال محمد امين2869
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالهدى حبيب خالد عبد الرحمن التميمي2870
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالهناء سعد ثويني لطوفي2871
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالهويدة طالل محمد مهدي الشاوي2872
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالوائل داود احمد ذياب العيثاوي2873
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالوهج رستم حيدر2874
الدراسة الصباحية2007/2006قسم ادارة االعمالياسر قاسم طالب رسولي القصير2875
الدراسة الصباحية2007/2006قسم االقتصاداحمد حياوي جابر عباس الزهيري2876
الدراسة الصباحية2007/2006قسم االقتصاداحمد شاآر شحاذة علي المشهداني2877
الدراسة الصباحية2007/2006قسم االقتصاداحمد فؤاد محمد مهدي القيسي2878
الدراسة الصباحية2007/2006قسم االقتصاداوس داود سالم ندا البسطاوي2879
الدراسة الصباحية2007/2006قسم االقتصادايام فريد صباح يونس خسرو2880
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الدراسة الصباحية2007/2006قسم االقتصادحسن خالد عبد الرزاق عبد الوهاب القصير2881
الدراسة الصباحية2007/2006قسم االقتصادسامر سالم عارف علي العاني2882
الدراسة الصباحية2007/2006قسم االقتصادسرى حفظي رشيد مظهور الدليمي2883
الدراسة الصباحية2007/2006قسم االقتصادسيناء مراد قادر فتاح الجنابي2884
الدراسة الصباحية2007/2006قسم االقتصادصهيب ساجد يونس طه الدباغ2885
الدراسة الصباحية2007/2006قسم االقتصادعلي صالح يوسف صايل السالمي2886
الدراسة الصباحية2007/2006قسم االقتصادعلي موحان صالح دبيش الشعلي2887
الدراسة الصباحية2007/2006قسم االقتصادفرح خالد ميخا مراد مونا2888
الدراسة الصباحية2007/2006قسم االقتصادفهد عبد الحسن راهي فرعون الفرعون2889
الدراسة الصباحية2007/2006قسم االقتصادمصطفى قاسم فرج لفتة الجوراني2890
الدراسة الصباحية2007/2006قسم االقتصادمعد هيبة عبد السادة مرفوع القريشي2891
الدراسة الصباحية2007/2006قسم االقتصادهبة صالح عودة ناصر العميدي2892
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةاثير علي حيدر محمد حسين الحلي2893
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد جالل محمود محمد الربيعي2894
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد سعدي اسماعيل ابراهيم التكريتي2895
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد عبد العباس عبد الواحد راهي العكيلي2896
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد عبد الكريم عبد الوهاب حسن السهيل2897
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد عالء رضوان فليح الصوفي2898
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد قاسم عبد الهادي عمر الجعفري2899
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةازاد نهاد محمد عبد اهللا العبد اهللا2900
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةاسامة جاسم محمد حسن القيسي2901
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةاسيل مؤيد محمد مهدي المختار2902
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةاالء عدنان اشميل خلف الكناني2903
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةانتصار محمد عبد اهللا غليم الجبوري2904
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةانس عبد ذنون زامل العبادي2905
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةانس وائل جميل محمد الراوي2906
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةبهاء طارق حسين جبار المهناوي2907
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةحسين عبود آنبر هاشم المالكي2908
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةحسين عدنان رشيد اسماعيل الخزرجي2909
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر آاظم عبد االمير محسن الخزعلي2910
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةراوية داود سلمان احمد الداغري2911
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةرحاب اسماعيل اسعد حمزة القيسي2912
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةرشا جاسم محمد آاظم الزويني2913
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةرشا ستار جبار عبد القيسي2914
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةرشا عامر خماس احمد الفراجي2915
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةرغد محمود حامد محمد الجعفري2916
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةرؤى محمد علي محسن الموسوي2917
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةزهراء قاسم عبد العزيز محمود السامرائي2918
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب سهيل اسماعيل حسين الزبيدي2919
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةزينة سفيان صالح حمودي الدوري2920
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةساجدة عدنان محمد صلح الكبيسي2921
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةسرى عبد الحميد درع علوان الجبوري2922
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةسيف الدين ليث صديق مصطفى النعيمي2923
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةسيف الدين يحيى خضير احمد الخزعلي2924
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةسيف سرمد ناظم سلمان الحمامي2925
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةشيماء آاظم هاني حمد الصافي2926
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةشيماء آريم عبد اهللا ضاحي الدليمي2927
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةعال عامر عبد الكريم اسماعيل الدليمي2928
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الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي اياد محمد علي عطية الربيعي2929
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي جمعة جبار غميس الموسوي2930
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي حميد سعيد حافظ الفريجي2931
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي رعد حسين عواد الوتري2932
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي صباح حميد شكر العزاوي2933
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي عبد الصمد اسماعيل خليل المشهداني2934
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةعلياء ابراهيم حسين محمد التكريتي2935
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةعمر عبد الستار ابراهيم عبد الرزاق العزاوي2936
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةغادة طارق حسين علي المفرجي2937
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةغسان جاسم محمد علي عارف القره غلي2938
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةغسان صالح الدين عبد الهادي عبد الرزاق االسدي2939
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةفاطمة مجيد آاظم لفتة البيضاني2940
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةقيصر ياس خضير عزيز السويدي2941
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةلبنى قاسم عبد الرزاق عبد الفتاح الرحبي2942
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد شاآر محمود وهيب السامرائي2943
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد قاسم عمران عيسى العبيدي2944
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد محمود ابراهيم محمد علي ال حسين2945
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةمروج عبد الحليم جاسم محمد البياتي2946
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةمنال نور الدين امين فتاح الكاآه ئي2947
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةمنى طالب مكي جاسم العطوي2948
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةمها جاسم محمد حسن القيسي2949
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةمها علي حسين جمعة النصراوي2950
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةميادة آريم حسن الزم الربيعاوي2951
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةميسرة عبد الكريم حمود علوان السلطاني2952
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةنبأ فؤاد طه مهدي الدوري2953
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةنبراس خليل ابراهيم مهدي التميمي2954
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةنور ابراهيم محمد عباس الدليمي2955
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةنور رأفت عبد الكريم حسين العلي2956
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةنورس عباس مرداس صالح الحياني2957
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةهبة جبار شرهان سلمان الحميد2958
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةهال صبيح عبد علي آبة2959
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةوردة خالد فاضل سعيد الخشيمي2960
الدراسة الصباحية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةوليد طالب علي حسين الجبوري2961
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةامال سعود داود حسين المندالوي2962
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةامل حميد خضير احمد المشاهدي2963
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةامنة عبد االمير عبد الكريم رومي االميري2964
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةانعام محمد علي عمار محمد العمار2965
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةانمار وليد عباس سلمان العاني2966
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةايمان جميل حمد محمد العاني2967
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةايمان غانم سرحان ناصر المصالوي2968
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةايمان محمد اسكندر بسائل2969
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةبسعاد عبد عبد الكريم مامه آريم الزرآوشي2970
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةحسن عبد اللطيف حسن علي النعيمي2971
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر ثامر جياد حمزة الميالي2972
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةدالل محسن جوهر غافل العبودي2973
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةرجاء فرحان حمد حسن الطائي2974
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةرسل محمد خضير نصيف العادلي2975
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةرشا خليل ابراهيم جاسم العامري2976
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الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةرشيد عبد الحميد محيسن شذر2977
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةرغد جيجان عبد علي الكناني2978
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةروال مزهر محمد عاآول السعدي2979
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةزياد طارق حمادي عباس النعيمي2980
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب رشيد سلمان صيوان الجميلي2981
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب عبد االمير آاظم علي الفتالوي2982
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةسالي احمد عبد السميع علي الخزاعي2983
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةسحر فالح حمود حسن الناصري2984
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةسالمة نعيم جاسم محمد الموسوي2985
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةسلوى نوروز فالمرز مصطفى السرميري2986
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةسنان عقيل خضير حسن القره غلي2987
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةسندس حسين ياسين يوسف القطيفي2988
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةسندس علي خليفة هررس السعدي2989
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةسهام حسن آاطع راضي الساعدي2990
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةسهى حسين علي محمد الخفاجي2991
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةسوالف محسن جواد طالب الساعدي2992
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةشيماء حسين شبيب توفيق الجحيشي2993
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةعبود نعمة جودة عزيز الدليمي2994
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةعبير عبد جودة عودة االميري2995
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةعذراء عباس عبد الحسين محمد الحيدري2996
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةعالء حسين مطلك عبود السعدي2997
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةعالء فاضل حسين عباس النعيمي2998
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي رؤوف احمد هادي الطرفي2999
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي محمد عبد جواد الربيعي3000
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي مطلوب علي ابراهيم الخالصي3001
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةعلية حسين جودت علي3002
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةعمر ترآي هزاع سليم العجيلي3003
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةعهود طارق جواد آاظم العبيدي3004
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةغزوان عواد روضان نمر الكبيسي3005
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةفاطمة عبد الرضا حسون ماآر الزبيدي3006
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةفواز حكمت عبد االمير داود السعدي3007
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةآفاح عبد حسين دخيل الدليمي3008
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةلؤي عواد احمد حسين العزاوي3009
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد جاسم محمد آريمش الجنابي3010
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةمرزة عباس جسام حمادي الدليمي3011
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةمروج حسن ظاهر السعدي3012
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى آمال احمد صالح بابان3013
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةنزار شوآت صادق حميد العاني3014
الدراسة المسائية2007/2006قسم العلوم المالية والمصرفيةهدى ياسين رشيد عبد الكريم الكندي3015
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةابتهاج جواد سلمان حسن التميمي3016
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةاحمد حامد حسن فهمي الجبوري3017
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةاحمد حسين علي ناصر الجبوري3018
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةاحمد رعد طالب اسماعيل الطائي3019
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةاحمد عواد روضان نمر الكبيسي3020
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةالمقداد مقداد هادي محمد العزاوي3021
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةانس نبيل احمد سالم السامرائي3022
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةايثار علي عبد االمير حسن ابوشامي3023
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةايناس عبد الوهاب حسين محمود السعيدي3024
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الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةايهاب احمد عبد علي الجدوع3025
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةأثير عبد الحليم محمد حمزة العاني3026
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةبشار رياض علي زمام البيجاوي3027
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةبالل عبد الجبار سليم فرج الكواز3028
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةحسين علي سلطان عبد اهللا الجبوري3029
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةحنان محمد نعيم رحيم الطائي3030
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةحيدر آاظم حمزة حبيب الخفاجي3031
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةرسل ليث نواف ترآي ابوآلل3032
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةرشاد رشيد عبد الكريم زيدان المشهداني3033
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةزينب علي محمد مهدي عبد الوهاب3034
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةزينة احمد محمد عبد اهللا الكيم3035
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةسالي سمير فتحي عبد اهللا العكيدي3036
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةسامر عزيز حاتم شهاب االنباري3037
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةسامر علي سلمان علي الجيالوي3038
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةسرور عليوي عبيد عالوي الدليمي3039
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةسيف سعد محمد فتحي فريد السلطاني3040
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةسيف عدنان آريم جعفر الخزعلي3041
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةسيف محمد صبري احمد3042
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةسيف منذر علي عبود الخفاجي3043
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةشيماء علي قاسم3044
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةصفاء الدين عالء الدين عبد المهدي صالح العبيدي3045
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةعبد الرحمن عامر صالح الدين عبد الحميد العاني3046
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةعدي عبد الكريم عبد اهللا سحاب الحساني3047
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةعلي حضري خماس3048
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةعلي خليل سعداهللا3049
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةعلي طالب عبد محمد الفالحي3050
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةعلي عبد الرزاق مهدي عبد السلطان العبيدي3051
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةعلي عبد الستار يحيى محمد امين الملوآي3052
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةعلي عبد العزيز سعود عبد العزيز3053
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةعلي عوفي صكبان شهاب العتابي3054
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةعلياء حامد ناجي حامد المدفعي3055
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةعماد زهير عبد الحليم عبد اهللا العاني3056
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةعمار عصام علي حسين الربيعي3057
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةعمار محمد راضي زباله المفرجي3058
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةعمر احمد عبد الوهاب الحديثي3059
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةعمر رياض سليمان داود3060
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةعمر فؤاد نجم الدين عبد اهللا3061
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةعمر قاسم محمد نجم الدين المهداوي3062
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةعمر محمود عيسى محمود الدليمي3063
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةفاطمة رياض صديق يحيى الجبوري3064
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةقحطان عدنان يوسف لطيف القره غولي3065
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةقيصر سلمان عبد اهللا عناد العامري3066
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةآرار سعدون محسن هادي الجواد3067
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةمحمد بشير حسين رضا االسدي3068
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةمحمد صالح حسن حماده الناصري3069
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةمحمد عباس حمادي علي3070
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةمحمد عبد المهدي حسين علي الجابري3071
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةمحمد هاشم حمود بريس الجبوري3072
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الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةمروة طه محمود حسن الملوآي3073
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةمصطفى احمد نصيف جاسم العزاوي3074
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةمصطفى اسماعيل ابراهيم محمد الحديثي3075
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةمصطفى فيصل محمد ربيع العكيدي3076
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةمصطفى يونس حسين علوان الجبوري3077
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةمعن يوسف عزيز حودي موسيس3078
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةمنار محمد عباس امين الليثي3079
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةمها فاضل رشم جاري الجابري3080
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةمها محمد لطيف شالل المشهداني3081
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةميس مثنى عبد الرزاق شهاب المفرجي3082
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةميسم عبد الحسين لطيف ذياب الدراجي3083
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةنادية عالء جواد آاظم النصراوي3084
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةنور محمد صالح مهدي حسن البصام3085
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةهالة مجيد محمد مطر السامرائي3086
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةهبة جواد آاظم جبر البغدادي3087
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةهبة عماد صبيح جميل االعظمي3088
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةهدى فريد فليح حسن البلداوي3089
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةهند عامر عمران حمزة المختار3090
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةوسيم عبد اللطيف مهدي عبد الحسين الزبيدي3091
الدراسة الصباحية2007/2006قسم المحاسبةياسمين علي قاسم علي فتحي3092
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتابراهيم عبد االله احمد محمود الطائي3093
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتاحمد حمد شهاب سلطان الدليمي3094
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتاحمد دريد عبد الهادي داود الرمضاني3095
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتاحمد سعد عبد الواحد حسين الظاهر3096
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتاحمد صباح احمد آامل العاني3097
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتاحمد صبيح علي حسين البهبهاني3098
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتاحمد صميم جالل عبد اللطيف3099
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتاحمد ضياء الدين عبد الكريم عالوي الهاشمي3100
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتاحمد عدنان جاسم محمد العزاوي3101
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتاحمد عدنان فاضل احمد النجار3102
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتاحمد فارس داود عبد الرزاق القيسي3103
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتاراس سامان حامد فرج ال سليمان3104
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتاسامة ثامر محمود زينل الشيخلي3105
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتاسامة نجيب محمود منصور العبيدي3106
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتاسراء عبد الخالق طه احمد العبيدي3107
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتاسيل فوزي عبد اهللا ابراهيم الدليمي3108
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتامال شريف طالب ثجيل الحالي3109
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتامال نزار عبد الرحمن اسماعيل الجارح3110
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتانس محمود ابراهيم محمود الزيدي3111
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتانسام محمد سلمان آريم العزاوي3112
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتاوس صباح لفتة موسى البدري3113
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتاوس محمد عبد اهللا جاسم الربيعي3114
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتايادي ضياء ياسر سبهان االسدي3115
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتايناس مهدي عبد الرضا مهدي صادق االسدي3116
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتايهاب جاسم احميد ابراهيم الشريفي3117
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتايهاب حازم سلطان احمد البكري3118
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتبسمة فاروق شاآر محمد االلوسي3119
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتبشار احمد منصور حسين الجابري3120
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الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتبالل حسن عذاب بجاي الحلفي3121
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتتغريد مؤيد ابراهيم عبد الرحمن االمام3122
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتتيسير خالد خضير عباس العاني3123
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتجعفر جبار جواد آاظم الصريفي3124
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتحسام رشيد عبد الشهيد عباس الزبيدي3125
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتحسام عبد الحسين صالح احمد الحيالي3126
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتحسن عبد الهادي صالح مصطفى الطحان3127
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتحسن علي حسن علي النحوي3128
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتحسين سالم علي صحن العزاوي3129
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتحسين آريم محمد اسماعيل العبيد3130
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتحوراء ياسين آريم محمد الحلقي3131
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتحيدر انور رشيد علوان علوش3132
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتحيدر رحيم سيالن علوان السليماني3133
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتحيدر طالب يوسف سلوم الجميلي3134
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتحيدر فخري عبد اهللا مصطفى المولى3135
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتحيدر محمد حيدر آاظم الفريجاوي3136
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتخالد محمد علي عاشورالجنابي3137
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتداليا رعد فاضل وادي السعدي3138
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتداليا ليث عبد االمير جعفر الحمامي3139
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتذوالفقار ميثم عبد الكريم رشيد الصفار3140
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباترشا صالح جواد آاظم العلي3141
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباترشا عبد الرضا محمد جاسم الجاسم3142
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباترشا علي جواد آاظم النداف3143
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباترشا ماهر ميخائيل هرمز آجي3144
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباترفيف انور عبد الفتاح احمد الحديثي3145
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباترفيف غالب عزيز عوده الربيعي3146
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباترؤى باسم آريم زاير الشمري3147
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباترؤى ضياء عبد الجبار عبد الرزاق العاني3148
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتزهراء عباس جاسم محمد الحيدر3149
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتزيد توما ميخا هرمز مجوجا3150
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتزيد صباح طه عمر التكريتي3151
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتزيد محمد مهدي صالح الحمداني3152
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتزينب عيسى حسين علي الجبوري3153
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتزينب هادي آاظم محمد الخفاجي3154
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتزينة سعدون حمدان سيالن الساعدي3155
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتزينة صفاء باقر مرتضى الخوجه3156
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتزينة طارق محمود احمد الجنابي3157
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتسارة جبار عبد الحسين جلود الزيدي3158
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتسامان عدنان ذياب محل الفراجي3159
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتسامر حامد عبود ردام الجنابي3160
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتسامر حسين موسى حسين ابو طبيخ3161
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتسامر قدوري رمضان ساهي الخفاجي3162
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتسرمد عبد العباس علي جبر السراجي3163
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتسرمد وليد طه ناجي المشهداني3164
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتسرور محسن محمد امين الغريري3165
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتسرى رشدي جليل حسن زيني3166
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتسرى نجيب جياد فياض الدليمي3167
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتسماء باسم جبار علي الصفار3168



نوع الدراسةسنة التخرجالقسماسم الخريجت
خريجو آلية بغداد للعلوم اإلقتصادية منذ الدفعة األولى ولغاية العام الدراسي 2018/2017

الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتسماء حسن غالم علي عباس التميمي3169
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتسمر محمد مناف عباس المندالوي3170
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتسناء محمود امين3171
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتسهى سعدون مشتت ضاحي الساعدي3172
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتسوزان صباح فاضل علي الراعي3173
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتسؤدد جواد مصلح حمادي الدليمي3174
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتسيف الدين علي ابراهيم عيسى الجنابي3175
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتسيف اياد خالد اسماعيل عبد الكريم الدليمي3176
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتسيف زهير عبد المجيد عبد الرضا االنصاري3177
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتسيف صفاء حسن عيسى العاني3178
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتسيف عدنان مجيد حمودي البياع3179
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتسيف علوان سلمان علي الدليمي3180
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتسيف ماجد محمد خورشيد الداوودي3181
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتشجن ابراهيم محمد هاشم الجابري3182
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتشيرين صادق داود حسن القيسي3183
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتشيماء خليل ابراهيم حندو الشمري3184
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتشيماء ليث جاسم محمد التميمي3185
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتصالح مهدي عبطان مراد العبيدي3186
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتصفا فاضل محمد علوان الشيباني3187
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتضرغام حازم عبد عبود الزبيدي3188
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتضرغام سلمان محمد عبد اهللا الكيم3189
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتطيبة عبد الكريم عبد االمير سلمان الخفاجي3190
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتعباس فاضل مهدي لهمود الخفاجي3191
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتعبد اهللا ابراهيم صايل حمود السالمي3192
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتعبير حربي نعمان حمود السامرائي3193
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتعقيل عالء يعرب حسن العاني3194
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتعلي بهاء الدين محمد احمد زيرآي3195
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتعلي سعد سلطان علي3196
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتعلي صائب حمد العبد اهللا الجبوري3197
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتعلي طالب صكوك حنش الشويلي3198
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتعلي عباس ظاهر حسين العبيدي3199
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتعلي عبد الستار علي ظاهر الدهيمي3200
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتعلي عبد الكريم حسين عبد الذهبي3201
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتعلي منذر آاظم عبد زاهد3202
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتعلي وليد احمد علي العزاوي3203
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتعمار قاسم عبد الحسين عبد اهللا العقابي3204
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتعمار يحيى نصيف جسام الجبوري3205
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتعمر اسماعيل عبد الستار الدليمي3206
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتعمر خالد زآي سعيد طالب الخفاف3207
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتعمر خوام محمد عبد المفرجي3208
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتعمر فاروق سامي جاسم التكريتي3209
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتغزوان عبد الرحمن الطيف خضير التكريتي3210
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتفاديا عبد الوهاب حميد عليوي الجبوري3211
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتفاروق فهمي زيا شمعون السندي3212
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتفاطمة محمد حميد رشيد العاني3213
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتفلة فؤاد نجم الدين عبد اهللا االبراهيم3214
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتفوز عصام محمد سعيد احمد الجمعه3215
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتقتيبة سمير عادل حسن العبيدي3216
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الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتقصي عماد سلمان عبد الرزاق ال العبد الواحد3217
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتآولب عبد الرحمن حسين عبد العاني3218
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتلميس طه محمد سعيد التميمي3219
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتليث حسون هادي حرجان الحرجان3220
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتليث هادي سليم حميد الخفاجي3221
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتليلى قيس سلمان سالم السالم3222
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتمثنى هاني عبد المجيد هاشم النقيب3223
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتمحمد حكمت جعفر الحسن3224
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتمحمد حميد حسين مصلح الخفاجي3225
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتمحمد خيري عبد الواحد الحج النقيب3226
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتمحمد صباح آاظم علي الحكيم3227
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتمحمد علي هادي محمد حسن الكشوان3228
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتمحمد آريم حسين3229
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتمحمد ليث ذاآر عبد الجليل الحديثي3230
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتمحمد مثنى ياسين خضير الدوري3231
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتمحمد مهند محمد زآي مصطفى مهاوش3232
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتمحمد موسى عبد اهللا احمد ملحم3233
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتمحمد نذير حسين رضا عبد الحسن االسدي3234
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتمحمد يحيى حميد مجيد الخزعلي3235
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتمحمود عامر محمود عبد اللطيف الراوي3236
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتمرادي محمد جبار جاسم الربيعي3237
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتمروة احمد مهدي محمد السامرائي3238
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتمروة بديع عبد الرحمن حسن حياوي العزاوي3239
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتمروة فهد عبد اهللا حمادي الحمداني3240
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتمصطفى رياض هادي عوده الربيعي3241
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتمصطفى عدنان مشعل محبات الدليمي3242
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتمصطفى آامل جاسم داود السعدي3243
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتمصطفى وليد عبد العزيز سليم العبد الوهاب اغا3244
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتمعتصم ثابت محمود علي الراوي3245
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتمقداد فوزي سلمان حسن الدليمي3246
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتمقدام سالم عبد االمير صالح الحمداني3247
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتمقدام عبد االخر جواد عنيفص العلواني3248
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتمالذ متعب مجيد نخيالن الكبيسي3249
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتمهند فائق علي عبد الرسول العبيدي3250
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتمهند مدحت محمد عبد اهللا العاني3251
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتميس قتيبة نجيب مصطفى3252
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتميالد صالح مطر حمود3253
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتنادية صالح نجيب عبد اللطيف العاني3254
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتناظم عاصم ناظم محمد مشتاق3255
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتنائل خليل برهان حميد الشمري3256
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتنبراس صباح رجب عبد الكريم البكاره3257
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتنوار باسم فليح حسن البلداوي3258
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتنوار خليل ابراهيم آاظم الخزرجي3259
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتنور صباح جميل سحاب المعاضيدي3260
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتنور عزت عطشان باقر الجرجي3261
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتنور مأرب احمد رؤوف الجنابي3262
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتنورالدين محمد علي الكبيسي3263
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتنوفل ضياء نافل ايوب الخشاب3264
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الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتهالة آميل حميد علوان البياتي3265
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتهالة نجاح سليمان مفلح ملحم3266
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتهبة اسماعيل طه معتوك الجابري3267
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتهبة طالب رؤوف عيسى3268
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتهبة علي آاظم عبد الحسين الكظماوي3269
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتهبة قاسم محسن ابو آطفه الشريفي3270
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتهبة محمد فاضل علوان التميمي3271
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتهديل عبد اهللا عباس محمد الفالحي3272
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتهمسة فاروق شاآر محمد االوسي3273
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتهيام فرحان عايد عبود الجميلي3274
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتهيثم عماد محمد جاسم الجميلي3275
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتورقاء قحطان زغير فاضل الفؤادي3276
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتوسام آاظم حميد يوسف الكناني3277
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتوسن محمد علي محمد جواد آاظم المسلماوي3278
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتوالء محمد يحيى حسن القريشي3279
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتوليد شاآر محسن ميمر الصاحي3280
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتوئام زهير عيسى احمد ال اسماعيل3281
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتياسر عادل احمد محمد جواد البدر3282
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتياسر قيس عبد اهللا صالح الجبوري3283
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتياسر آريم الزم مطيلج النصراوي3284
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتياسر نبيل عبد الجبار رؤوف المواصفي3285
الدراسة الصباحية2007/2006قسم علوم الحاسباتياسمين ناجي حمود ناصر الجبوري3286
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتاحمد حامد آاظم محمد العزاوي3287
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتاحمد حميد علي بدن الكناني3288
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتاحمد زيد حسين حسن العجيمي3289
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتاحمد سمير سليم حسون الوردي3290
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتاحمد عبد االمير محسن معله الخميساوي3291
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتاحمد عبد النبي شنين جري المراشيدي3292
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتاحمد فاروق عبد الفادي سعيد الطريحي3293
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتاحمد يلماز احمد صالح بابان3294
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتادور وليد زيا شمعون السندي3295
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتاسراء عبد اهللا ياسين محمود الصباح3296
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتاسوان فيصل فؤاد خلف خلف رجال3297
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتاآرم سعد عبد الكريم احمد ال عبد الرسول3298
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتاآرم شالل محمد حبيب الجبوري3299
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتالق عبد اهللا اسماعيل ممد صالح الجزائري3300
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتايهاب عبد الكاظم فليح آافي الحسيني3301
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتايهاب عبد الكريم نعمة حسين النداوي3302
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتجعفر بشير عبد اهللا عبد الشهيد الزبيدي3303
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتحسن آاظم خلف محمد الغضباوي3304
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتحسن محسن عبد الملك نجم العاني3305
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتحسن موسى عبد اهللا صالح العبودي3306
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتحسين زينل خليل مصطفى حسين الجوعان3307
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتحيدر احمد موسى محمد السويدي3308
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتحيدر جاسب حاتم الياس المحمداوي3309
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتحيدر حسين محسن سلمان الدراجي3310
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتحيدر حميد حسون درويش الخفاجي3311
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتحيدر سعيد عبد الحسين عمران الجبوري3312
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الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتحيدر ليث جاسم محمد النعيمي3313
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتحيدر مهدي عزيز مطر العجيلي3314
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتحيدر نعوم عبد الرزاق نعمة الغانم3315
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتخالد جمال آامل فاضل الحسيني3316
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتخالد حسين نايف شبيب الجنابي3317
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتذو الفقار حسين جبر علوان الخفاجي3318
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتذو الفقار محمد نعيم حسن السعدي3319
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتروعة عبد الحسن آاطع حميدي الكعبي3320
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباترياض رسن جودة مذآور العبيدي3321
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتزمردة ابراهيم جواد مهدي الحسيني3322
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتزياد خلف عواد حماد الدليمي3323
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتزيد خضير عباس محمد البهادلي3324
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتزيد عبد الكريم جابر محمد الحبيب3325
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتزيد عزيز جعفر سلمان الحيالي3326
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتسان سامان روستم افراسياب هوراماني3327
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتطارق عمر هشام عاصم الجلبي3328
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتعباس جاسم سعيد الجاسمي3329
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتعبد اهللا غازي محمد صالح الصالحي3330
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتعالء حسين جابر خضير عنجور3331
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتعالء حسين جبار مهدي العبيدي3332
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتعلي حسين هادي عباس الزبيدي3333
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتعلي عبد العزيز حميد آريم العزاوي3334
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتعلي عبد المجيد رزوقي محمد الالمي3335
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتعلي فاروق يونس يحيى الطائي3336
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتعلي فالح حسن علي الزيدي3337
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتعلي نعمان يوسف محمود الحسيني3338
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتعمار محمد أغا حسين المازندراني3339
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتعمر حميد حمد ظاهر االلوسي3340
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتعمر فليح جاسم محمد العزاوي3341
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتفادي حميد زهير ابو جري الساعدي3342
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتفادي رمزي حنا نعمو ايشو3343
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتفريد فائز عبد االمير ناجي التميمي3344
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتقاسم حسن خضر علي البياتي3345
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتلينا باسط صالح حمود السامرائي3346
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتمحمد بكر عبد الكريم حسين القيسي3347
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتمحمد سوران محمد رفيق قفطان3348
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتمحمد عباس محمد حميد النعيمي3349
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتمحمد عبد الحليم نوري خطاب الجراح3350
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتمحمد آامل طالب رشيد القيسي3351
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتمحمد آريم حمد محمد العجيلي3352
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتمحمد هيثم محمد زهير اسماعيل3353
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتمصطفى احسان محمد مكي البحراني3354
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتمصطفى طالب عبد الجبار حسن السعدي3355
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتمصطفى عالء حنتوش جوعان المفرجي3356
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتمعاذ مؤيد خليل عبد القادر العبيدي3357
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتمي صالح مهدي محمد النعيمي3358
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتناطق آامل رحيمة محميد المالكي3359
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتنائل سعد حسن علوان الخزعلي3360
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الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتنبراس نضال خلف غزال العبيدي3361
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتنهاد اآرم آريم صالح العامري3362
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتنهلة حميد خضير احمد المشهداني3363
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتنوار خليل ابراهيم جاسم العامري3364
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتنور عبد الكريم علي عبد الحسين الجبوري3365
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتهاشم حازم هاشم محمد النعيمي3366
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتهبة علي حمزة ياس الدليمي3367
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتهدى خالد صالح علوان السامرائي3368
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتهشام جعفر علي جاسم المعموري3369
الدراسة المسائية2007/2006قسم علوم الحاسباتياسر عبد الكريم عداي ابراهيم المقدادي3370
الدراسة الصباحية2008/2007قسم ادارة االعمالاحمد رياض عبد العزيز هادي آنونة3371
الدراسة الصباحية2008/2007قسم ادارة االعمالاحمد ضياء عبد الحميد مصطاف النعيمي3372
الدراسة الصباحية2008/2007قسم ادارة االعمالاحمد عبد الستار محموداحمد الشيخ3373
الدراسة الصباحية2008/2007قسم ادارة االعمالاحمد موفق محمد علي عبد اهللا ابو ملح3374
الدراسة الصباحية2008/2007قسم ادارة االعمالافراح ابراهيم حسين عباس المفرجي3375
الدراسة الصباحية2008/2007قسم ادارة االعمالاوس ايمن سلمان مهدي دلة علي3376
الدراسة الصباحية2008/2007قسم ادارة االعمالبراء منذر عبد الرحمن بكر التكريتي3377
الدراسة الصباحية2008/2007قسم ادارة االعمالجمال ابراهيم حمد محمد الفالحي3378
الدراسة الصباحية2008/2007قسم ادارة االعمالحامد حازم ماجد محمد القيسي3379
الدراسة الصباحية2008/2007قسم ادارة االعمالحسام سعد حسون خضير الجميلي3380
الدراسة الصباحية2008/2007قسم ادارة االعمالحميد توفيق حميد توفيق الصائغ3381
الدراسة الصباحية2008/2007قسم ادارة االعمالحيدر موفق عباس حمود بيعي3382
الدراسة الصباحية2008/2007قسم ادارة االعمالخالد سعد يوسف توما ال رفو3383
الدراسة الصباحية2008/2007قسم ادارة االعمالزيد طاهر عبد االمير عنتر العكيلي3384
الدراسة الصباحية2008/2007قسم ادارة االعمالزينب عدي عبد الكريم محمود الرحماني3385
الدراسة الصباحية2008/2007قسم ادارة االعمالسالي فيصل رسول عيسى البدراني3386
الدراسة الصباحية2008/2007قسم ادارة االعمالسرمد رعد عبد اهللا عيدان الطائي3387
الدراسة الصباحية2008/2007قسم ادارة االعمالسيف سعد عبد اهللا سلطان العلكاوي3388
الدراسة الصباحية2008/2007قسم ادارة االعمالسيف فارس رشيد عباس السيد سلمان العوادي3389
الدراسة الصباحية2008/2007قسم ادارة االعمالصفا سعد عبد االمير علوان الفحل3390
الدراسة الصباحية2008/2007قسم ادارة االعمالعذراء فاضل عواد عايش الحمداني3391
الدراسة الصباحية2008/2007قسم ادارة االعمالعال سعد حميد خضير العبيدي3392
الدراسة الصباحية2008/2007قسم ادارة االعمالعلياء عباس فاضل جرو ال طوبة3393
الدراسة الصباحية2008/2007قسم ادارة االعمالعمار فالح طالب رسولي فجر القصير3394
الدراسة الصباحية2008/2007قسم ادارة االعمالغادة تحسين ذنون عبد اهللا الذنون3395
الدراسة الصباحية2008/2007قسم ادارة االعمالمحمد زهير محمد حسن حجية3396
الدراسة الصباحية2008/2007قسم ادارة االعمالمحمد صالح ابراهيم حماش التكريتي3397
الدراسة الصباحية2008/2007قسم ادارة االعمالمحمد عبد الجبار عزيز عبيد الحلبوسي3398
الدراسة الصباحية2008/2007قسم ادارة االعمالمحمد قدوري موزة علوان السامرائي3399
الدراسة الصباحية2008/2007قسم ادارة االعمالمحمد نوري فرحان3400
الدراسة الصباحية2008/2007قسم ادارة االعمالمروة فهمي علي احسان الهومندي3401
الدراسة الصباحية2008/2007قسم ادارة االعمالمصطفى خالد عبد الخالق خليل الدباغ3402
الدراسة الصباحية2008/2007قسم ادارة االعمالمعز فاروق فاضل سلمان العساف3403
الدراسة الصباحية2008/2007قسم ادارة االعمالموفق آليم فدا علي3404
الدراسة الصباحية2008/2007قسم ادارة االعمالهديل فالح علي ظاهر العكيدي3405
الدراسة الصباحية2008/2007قسم ادارة االعمالهديل فواز رشيد داود المشهداني3406
الدراسة الصباحية2008/2007قسم ادارة االعمالوسام محمد سلمان ابراهيم الدليمي3407
الدراسة الصباحية2008/2007قسم ادارة االعماليونس محمود محمد علوان العبيدي3408
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الدراسة الصباحية2008/2007قسم االقتصاداحمد سلمان علي عبد الجبوري3409
الدراسة الصباحية2008/2007قسم االقتصادعمر فاروق فاضل سلمان العساف3410
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد راضي سلطان حميد البهادلي3411
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد محمد عبد الوهاب احمد الصالحي3412
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةاسماء حماد اسماعيل دخين الزوبعي3413
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةتغريد علي مبارك صالح الدوري3414
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةحسين فاخر علي آاطع الحجامي3415
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةحليمة عبد االله داود سلمان المحامدة3416
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةحنين سعد فيصل عبود العامري3417
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةدعد حميد حمد داود المعيني3418
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةدينا عالء صالح عبد الجبار الجنابي3419
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةرسل عبد االله عبد الحميد بياع العبيدي3420
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةرضا آاظم فياض داموك العنزي3421
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةرقية عبد االله داود سلمان المحامدة3422
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةرؤى عباس خيول حمود3423
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةزهراء حسن آاظم فارس الدليمي3424
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةزياد طارق علي مزعل الدليمي3425
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب صالح مهدي محمد الربيعي3426
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةسارة باسم فليح حسن البلداوي3427
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةسما فالح داود سلمان البياتي3428
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةعبير صالح فاضل موسى الجبوري3429
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةعالء طه عبد الرزاق جاسم الكبيسي3430
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي طارق محسن محمد التميمي3431
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي عبد القادر حسين خلف الذياني3432
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي قيس صاحب محسن الموسوي3433
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةعمر محمود اسماعيل علي العيساوي3434
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةغزاون حميد صحن عليوي البيضاني3435
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةغسان هادي خضيرحسين العامري3436
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةغفران عصام عبد الوهاب عبد القادر الرمضاني3437
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةفادية يوسف متي ميخا لولي3438
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةفرح سعدون علوان خلف العبيدي3439
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةفرح قاسم عبد الرحمن حميد الداهري3440
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةماهر عبد الوهاب ماهر عبد الوهاب متولي3441
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد باسم آاظم مكي الخزعلي3442
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةمروان محمد شهاب شاآر التكريتي3443
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةمروة جاسم محمد محمود العبيدي3444
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةمروة وليد علي حسين العزاوي3445
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى بكر سعيد مهدي العبيدي3446
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى حازم حمود حسن الجنابي3447
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى خالد زيدان نصيف الجبوري3448
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةمظفر عريبي عكيب عبد الهالل3449
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةمناف آليم فداء علي النواب3450
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةميادة مؤيد عباس حمودي الجوراني3451
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةنور جاسم محمد علي القاسم3452
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةهاجر طارق محمد فارس الجريان3453
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةهبة رزاق جواد آاظم العبادي3454
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةهبة غازي اسماعيل محمد الشيخلي3455
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةهبة قيس ابراهيم حسين الزيدي3456
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الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةهشام جواد حسان ناصر الكروي3457
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةهليا عادل رشاد عنايت الحسني3458
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةهلين نعمان آاظم حساني الزيادي3459
الدراسة الصباحية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةوردة عبد الحميد سعدون عاصي الموسوي3460
الدراسة المسائية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةاحالم شهاب احمد قادر البياتي3461
الدراسة المسائية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد عبد الهادي مصطفى هادي النقيب3462
الدراسة المسائية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد عبود صالح مهدي التميمي3463
الدراسة المسائية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةاسراء رياض خضير حسن القره غلي3464
الدراسة المسائية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةاسماء ماجد آاظم جواد العضاض3465
الدراسة المسائية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةاسيل سعدي حسين علي الهاشمي3466
الدراسة المسائية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةاسيل عبد الكريم حمادي احمد العاني3467
الدراسة المسائية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةاآتفاء رحيم محسن صحن الموالي3468
الدراسة المسائية2008/2007قسم العلوم المالية والمصرفيةاآرام سلمان محمد حسين الهاشمي3469
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الدراسة الصباحية2008/2007قسم المحاسبةمروة مثنى محمد زآي علي3572
الدراسة الصباحية2008/2007قسم المحاسبةمروة موفق قاسم صالح الموسوي3573
الدراسة الصباحية2008/2007قسم المحاسبةمريم عبد الكريم غني علي الخزرجي3574
الدراسة الصباحية2008/2007قسم المحاسبةمشتاق طالب بحر فياض البدراني3575
الدراسة الصباحية2008/2007قسم المحاسبةنصر سعد آريم ظاهر العاني3576
الدراسة الصباحية2008/2007قسم المحاسبةياسر منذر عبد الستار عبد الوهاب3577
الدراسة الصباحية2008/2007قسم المحاسبةيسرى سعد توفيق مجيد3578
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الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتاحمد مجيد جاسم احمد الفراجي3580
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتاحمد محمد عباس محمد اغا3581
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتاالء مصطفى خالد حايف الحيالي3582
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتامير فائق حسن هادي زوين3583
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتاوس خليل ابراهيم شبيب الشمري3584
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتايهاب نجم الدين حامد نجم االطرقجي3585
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتحسن حمودي علي حسن العطار3586
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتحسن عبد الهادي عباس علي الشمري3587
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتحمادة محمد جبار جياد الجليحاوي3588
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتحيدر آاظم محمد شرموخ الكعبي3589
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتحيدر مصطفى جاسم محمد الموصلي3590
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتدينا عماد عاصم عثمان العمري3591
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتذرى عدنان عبد الجبار غفوري السنوي3592
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباترفقة اسامة صبحي آاظم النداف3593
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتزينب جاسم هاشم عبد الساعدي3594
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتزينب ضياء سعيد صالح القطان3595
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتسارة جمال عبد الكاظم مصطفى النعيمي3596
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتسال عدي رفيق يوسف القاضي3597
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتسلمان آفاح هادي حسن3598
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتسلوان فيصل عبد نايف الدليمي3599
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتسنا حسين علي حسين عبيده3600
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الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتسيف علي عباس راهي الفتالوي3601
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتسيف قحطان عبد الكريم خضير المعموري3602
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتضحى مؤيد شفيق حسين الشمري3603
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتطارق عبد اهللا حسون محسن الفتالوي3604
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتعلي جبار آاظم عبد الجبوري3605
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتعلي حسين علي امين البرزنجي3606
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتعلي حسين علي عمران الخفاجي3607
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتعلي عبد الكريم فاضل عبد الحسين السامرائي3608
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتعلي قاسم حميد حسن الجميلي3609
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتعلي محمد حمزة ياس المفرجي3610
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتعمر باسم محمد لطيف التكريتي3611
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتعمر عيد مرعي حمود الكربولي3612
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتعمر مريوان عبد القادر سعيد آرآوآلي زاده3613
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتغيث احمد هاشم رشيد المعموري3614
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتالفه محمد فرج علي صالح3615
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتمحمد احمد سلمان جاسم الطائي3616
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتمحمد اسماعيل حمودي علوان الجميلي3617
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتمحمد رعد محمد علي المسلماوي3618
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتمحمد رياض حميد شاآر الشمري3619
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتمحمد صباح رشيد حمد الخياط3620
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتمحمد عمر مصطفى احمد الخضار3621
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتمروة خالد مصطفى علي الجاف3622
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتمروة سعدي احمد عباس الحيالي3623
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتمريم فاروق عبد الحميد آاظم القيسي3624
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتمشتاق طالب بدر عبد الرزاق السعدون3625
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتمصطفى اسماعيل خليل الخليل3626
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتمصطفى سامي داود سلمان الطائي3627
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتمصطفى طالب غزال احمد المشهداني3628
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتمصطفى عامر اديب حسن الناصري3629
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتمصطفى عبد االمير عبد الكريم حسون الخفاجي3630
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتمصطفى عبد اللطيف صالح عبد اهللا الحديثي3631
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتمها سالم محمد جواد علوش3632
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتنور عبد الصاحب هادي جواد الحسني3633
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتنور محمد صادق عبد الحسين عباس العوادي3634
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتنور محمد عبد الكريم خلف العبيدي3635
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتهبة عماد علي حمادي المشهداني3636
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتهديل عصام علي امين محمد الشيخلي3637
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتوائل ثامر ياسين صالح المشهداني3638
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتوائل سامي جميل احمد عبد اهللا السلماني3639
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتوسام باسم آمال حميد الونداوي3640
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتوسام رعد فريد ايليا دقاق3641
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتوالء محمد سامي عزت القيسي3642
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتياسر احسان علي خميس الدح3643
الدراسة الصباحية2008/2007قسم علوم الحاسباتيوسف عبد اهللا يوسف الجبوري3644
الدراسة المسائية2008/2007قسم علوم الحاسباتابتسام عدنان حوم عبد الكريم السعيدي3645
الدراسة المسائية2008/2007قسم علوم الحاسباتاحمد ابراهيم خضير ياس الجوراني3646
الدراسة المسائية2008/2007قسم علوم الحاسباتاحمد آفاح عبد الوهاب عبد الرزاق الحكيم3647
الدراسة المسائية2008/2007قسم علوم الحاسباتازا عبد الرزاق جبار عمر االسعدي3648
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الدراسة المسائية2008/2007قسم علوم الحاسباتازهار موسى عبد اهللا الزعيلي3649
الدراسة المسائية2008/2007قسم علوم الحاسباتاسامة ضياء عبد الكريم سلمان السامرائي3650
الدراسة المسائية2008/2007قسم علوم الحاسباتاسراء رشيد حميد حمادي الجبوري3651
الدراسة المسائية2008/2007قسم علوم الحاسباتامجد وميض مجيد لطيف الشمري3652
الدراسة المسائية2008/2007قسم علوم الحاسباتاواز مصطفى خليل يحيى3653
الدراسة المسائية2008/2007قسم علوم الحاسباتثنوة علي محسن سلمان الفرطوسي3654
الدراسة المسائية2008/2007قسم علوم الحاسباتجاسم محمد عبيد جاسم البورآيبة3655
الدراسة المسائية2008/2007قسم علوم الحاسباتحسنين سالم عبد الهادي عواد العبيدي3656
الدراسة المسائية2008/2007قسم علوم الحاسباتحسنين صالح عبد الزهرة هاشم الحيدري3657
الدراسة المسائية2008/2007قسم علوم الحاسباتحسين علي آعيد زاجي االسدي3658
الدراسة المسائية2008/2007قسم علوم الحاسباتخلود محمد جابر مظلوم البهادلي3659
الدراسة المسائية2008/2007قسم علوم الحاسباترشا داود سلمان حسون الخفاجي3660
الدراسة المسائية2008/2007قسم علوم الحاسباتزيد حارث حسن ابراهيم القنديلجي3661
الدراسة المسائية2008/2007قسم علوم الحاسباتعبد الجليل قاسم طعمة البعاج3662
الدراسة المسائية2008/2007قسم علوم الحاسباتعمار عوض بهاء الدين عمر االيوبي3663
الدراسة المسائية2008/2007قسم علوم الحاسباتعمر علي عبد الرحيم شكري الشمري3664
الدراسة المسائية2008/2007قسم علوم الحاسباتفتاة محمد حسين آريم السعدي3665
الدراسة المسائية2008/2007قسم علوم الحاسباتفلوريدا ابراهيم حسن هويدي الهويدي3666
الدراسة المسائية2008/2007قسم علوم الحاسباتقصي عبد الرزاق هاشم لزام الجنابي3667
الدراسة المسائية2008/2007قسم علوم الحاسباتآريم علي بوري محل ال زيرج3668
الدراسة المسائية2008/2007قسم علوم الحاسباتمحمد منصور حسين علي االلوسي3669
الدراسة المسائية2008/2007قسم علوم الحاسباتمحمود عبد مطر عرسان الدليمي3670
الدراسة المسائية2008/2007قسم علوم الحاسباتمهند حمادي عبيد جواد الدليمي3671
الدراسة المسائية2008/2007قسم علوم الحاسباتهبة علي طالب عبد الوهاب القره غلي3672
الدراسة المسائية2008/2007قسم علوم الحاسباتياسر خضير عباس خضر العبيدي3673
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتابا الحسن محمد عبد المحسن مهدي الملية3674
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتاحمد ابراهيم سلطان مخلف الدليمي3675
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتاحمد حسين ذوالفقار علي هاشم بكر3676
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتاحمد سعد محمد جبر العكيلي3677
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتاحمد عبد الجليل رسول حمزة الجبوري3678
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتاحمد عبود علي محسن الوائلي3679
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتاحمد عرفان محمود عبد الغفور الحيالي3680
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتاحمد محسن عبد عباس الجنابي3681
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتايناس نصرت محمد نهاد حمادي السلمان3682
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتايهاب آاظم هاشم يوسف الغريدي3683
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتبالل سعد عبد الجبار احمد العبيدي3684
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتتهاني موفق نجيب جرجيس ايار3685
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتحذيفة مسلم عبد الرضا مهدي الخزرجي3686
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتحسام فائق محمد حسن االسدي3687
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتحسنين علي رزاق علي المكرم3688
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتحيدر عبد الرزاق هاشم جابر البهادلي3689
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتحيدر عبد المهدي هالل محي الزبيدي3690
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتحيدر عصام حسن شكر النقاش3691
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياترامي علي حسين حمد الزبيدي3692
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياترانية فاضل حسين حسن الجاف3693
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياترقية صباح فرحان تقي الموسوي3694
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياترنا حسني داود عويد الحديثي3695
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياترؤى عبد المهدي عباس حديد العابدي3696
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الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتريم عبد اللطيف صالح حمادي المشهداني3697
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتزينة رزاق وهاب هادي الخزرجي3698
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتسجى ثائر عبد الكريم آسارة المهداوي3699
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتسرمد فؤاد ناصر اهديد الخميسي3700
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتسرور محمد جواد جابر علي النحو3701
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتسمر عالء الدين محمد حسن الوراق3702
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتسنى اسامة محمد صادق الصدر3703
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتسيف صباح عبد عون حسن الخطاب3704
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتضحى ثائر عبد الكريم آسارة المهداوي3705
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتعبد العزيز اسعد عايش حبيب دله علي3706
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتعلي خميس حمادي حسن العيساوي3707
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتعلي سعدي ياسين عبد الرحمن المشهداني3708
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتعلي ضياء علي ابراهيم الشمري3709
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتعلي عبد الحميد جبار عظيم الياسري3710
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتعلي آريم حمود3711
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتعلي مجيد محمد حسن الزيدي3712
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتعلي مشعان عبد محمد العاني3713
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتعلي نهاد مسلم حسين التميمي3714
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتعمار حارث فخري عزيز الجنابي3715
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتعمار عبد الصاحب عبد الرزاق3716
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتعمار آريم عبود آاظم3717
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتعمار نجم محمود نجم الجبوري3718
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتعمر احمد حسين الشيخ علي3719
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتعمر محمد ربيع عبد اللطيف الحسني3720
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتعمر نوري نجم عبد اهللا المرسومي3721
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتغسان حسن ريسان خلف الزبيدي3722
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتغسق رياض محمد جاسم العزاوي3723
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتفاضل عبد اهللا سلمان جاسم المحياوي3724
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتفراس فائق مشكور علي القطبي3725
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتفرح احمد شاآر حسين الواحدي3726
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتفرح ايمان البير حنا بشونة3727
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتفرح عبد القادر قاسم محمود الكيالني3728
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتفرح نوري رشيد جميل البو مهدي3729
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتآرم رائد يحيى مصطفى الدبوني3730
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتآرم قاسم محمد هادي النعيمي3731
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتآناري طارق احمد حسن البياتي3732
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتلينا عبد الغفور محمد محمد سليم عبد الغفور االطرقجي3733
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتمحمد باقر محمد علي عبد العزيز عبيد3734
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتمراد سمير محمد علي الصالح3735
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتمروان بدران محمد رشيد الرشيد3736
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتمروان محمد نصيف جاسم الزبيدي3737
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتمروة ثائر عبد القادر طاهر الهاشمي3738
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتمروة عبود نعمة مطر المفرجي3739
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتمروة هاشم عبد االمير حميد الصفار3740
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتمصطفى سامي عباس حسين العطار3741
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتمصطفى عبد الحميد عبد اللطيف جعفر العبيدي3742
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتمصطفى عزيز محمد علي السعدي3743
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتمصطفى آمال عبد عفتان الدليمي3744
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الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتمنار مجيد محمود حمادي العامري3745
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتمها علي غالب حسين الدوري3746
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتمهند حمزة عذاب صبر الربيعي3747
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتميس فاضل شنته منصور الفريجي3748
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتنبأ صباح عبد محسن الشمري3749
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتنبيل عبد السالم سليم آوذي الفالح3750
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتنجالء آاظم علوان حمد العامري3751
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتنجوان طه جابر حسن الموسوي3752
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتنور موفق فيصل آاظم الحجاب3753
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتهبة حميد رحومي عبد الحسين الحالوي3754
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتوائل جاسم محمد علي العكيدي3755
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتوسام فالح عبد الحسن حسون االنباري3756
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتوليد خالد عيسى عجيل الالمي3757
الدراسة الصباحية2008/2007قسم هندسة البرامجياتياسر سعد عبد اهللا نوري البياتي3758
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالاحمد سعد علي حسين الرئيس3759
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالامجد عادل حسين جوير الكبيسي3760
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالاوس رعد باقر شكر الكردي3761
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالبشار جمعة عبد جوير الكبيسي3762
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالبكر باسم محمود عمران الدوري3763
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالثائر فارس عبد اهللا آاظم الجنابي3764
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالحسنين علي جابر عزيز الشكري3765
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالحسين رعد عبد االمير مهدي شكارة3766
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالحسين محمد خليل ابراهيم الجميلي3767
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالحيدر عبد االله حمود مرتضى الربيعي3768
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالحيدر مثنى عباس محسن العادلي3769
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالدعاء مهدي عالوي حسن العبيدي3770
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالدلف سمير دلف حسن الدليمي3771
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالرشا هيثم عبد الخالق جعفر حسون القيم3772
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالرضا احسان علي مهدي الموسوي3773
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالروعة عماد فاضل علي العاني3774
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالرونق اياد موسى جعفر الموسوي3775
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالرؤى علي عيسى عبد اهللا التميمي3776
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالريم ماجد عبد الحميد عبد اللطيف3777
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالزهراء عبد الجبار عبد الرسول مجيد شكر الشمري3778
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالزيد خلف حمد حسن الفالحي3779
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالزيد علي محمد مهيدي التميمي3780
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالزينة صالح حسين ناصر حسين التكريتي3781
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالسارة مازن هاشم سلمان الدايني3782
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالسامر سعد محمد سلمان األمين3783
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالسمر طه عبد الرزاق جاسم الكبيسي3784
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالسهى خليل رشيد فنر العكيدي3785
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالسيف محمود خليل ابراهيم البو مفرج3786
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالشهد محي مهدي حسين3787
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالضحى هاني عبد المجيد هاشم النقيب3788
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالطه عبد الحميد ابراهيم مرهج الربيعي3789
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالطه علي صالح رشيد التكريتي3790
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالطيبة طلعت سعيد عبد الرزاق الحديثي3791
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالعباس صفاء عبد االمير علي الخياط3792
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الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالعبد الرزاق عبد الكريم رحيم رجا الكبيسي3793
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالعبد اهللا صالح فتحي صالح المرسومي3794
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالعلي حسن عبد اللطيف حسن3795
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالعلي عصام عبد الكريم جهاد الشالل3796
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالغزوان فيصل عبد الصاحب عطشان التميمي3797
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالفهد ريسان ساجر فهد الفياض3798
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالفواز لؤي يوسف محمد القيسي3799
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالقصي محمد عبد الكاظم حسين الشمري3800
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالليث سمير فاضل طالل السامرائي3801
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالليث عبد اللطيف عبد الرحيم مطر القيسي3802
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالمحمد امين مالك حسن حسون السعدي3803
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالمحمد رياض حسين ناصر ال زوين3804
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالمحمد عبد الوهاب ناجي احمد الجبوري3805
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالمحمد عبد برهان سالم المحمدي3806
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالمحمد قاسم محمد لطيف العزاوي3807
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالمحمد آريم شاآر محمود سليمان الحديثي3808
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالمروة حسين عجالن حسن الحريشاوي3809
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالمروة خلدون مصلح عبد اهللا الجبوري3810
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالمروة سعيد محمد تقي شكر االسدي3811
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالمروة عامر عمر عزيز الخفاف3812
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالمروة عبد حميد عجيل الكبيسي3813
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالمريم مزاحم عباس علوان السامرائي3814
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالمصطفى احمد عبد االمير سلمان السعدي3815
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالمهند عبد الرزاق اسماعيل النايف3816
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالمهند علي عباس محمد علي الجبوري3817
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالميس سلمان طالب حسين البياتي3818
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالميس محسن عبد الكريم محسن الحيدري3819
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالميساء خالد فوزي عباس3820
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالميسم بديع عبد االميرابراهيم ال عبد المحمدي3821
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالميسم لؤيد محمد سعيد علي الجماس3822
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالنبراس آامل جسام ظاهر3823
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالنور طارق آاظم عبود العادلي3824
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالهالة اسماعيل نجم عبود العزاوي3825
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالهبة عبد الكريم غازي حمود الحميدي3826
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالهشام عبد الكاظم هادي سلمان3827
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالهيثم هشام قاسم يحيى اغا3828
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالود نجاح جابر حمادي الكرعاوي3829
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالورود ضياء عبد الرزاق سعيد وتوت3830
الدراسة الصباحية2009/2008قسم ادارة االعمالوسام رائد عبد اللطيف عبد الستار الخالدي3831
الدراسة الصباحية2009/2008قسم االقتصادمهند عبد الرحمن محمد عبد الرحمن االبيض3832
الدراسة الصباحية2009/2008قسم االقتصادهاني هاشم عبد حمد الزوبعي3833
الدراسة الصباحية2009/2008قسم االقتصاديسرى اياد الياس يعقوب بحر3834
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةابتهال عادل مصطفى علي3835
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةاآرم جمعة عبد اهللا حمادي المشهداني3836
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةاالن سيروان عثمان صابر الدباغ3837
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةامجد سوري آحيص صكر العيساوي3838
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةامنة عبد الباقي داود صالح العجيلي3839
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةثامر ثاجب سويد عبد الدليمي3840



نوع الدراسةسنة التخرجالقسماسم الخريجت
خريجو آلية بغداد للعلوم اإلقتصادية منذ الدفعة األولى ولغاية العام الدراسي 2018/2017

الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةجيان عماد عبد العزيز خضر اسطه عباس3841
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةحسام مهدي آريم مهدي الدوري3842
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةحسين مظفر عبد الجواد احمد الجوادي3843
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةحمزة جبار صحن منخي العلياوي3844
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر قيس علي مرهون االوسي3845
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر ليث سلمان عبد الحسين الخشالي3846
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر محمد جبار جاسم الربيعي3847
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةدينا طالب آاظم حسن العكابي3848
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةرغد سلمان عداي خلف العبيدي3849
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةروعة سعد محي حميد الجبوري3850
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب حسين عبد الهادي علي ابو القز3851
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب سالم مرزة علي الحداد3852
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةسارة مانع عبد اهللا يوسف السعدون3853
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةسارة نبيل حسن عبد القادر الفارس3854
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةسرمد مانع عبد اهللا يوسف السعدون3855
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةسرى احمد عبد العال نجم العامري3856
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةسيف عبد الرزاق قاسم مجيد الزبيدي3857
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةشهد عدنان عطية مهدي العامري3858
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةشيماء فاضل جابر عامر الساعدي3859
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةصبا ناجي محمد عبد المجمعي3860
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةصفاء خضير عباس البيضاني3861
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةصهيب خالد جمان طالع الكبيسي3862
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةضرغام جاسم اسماعيل جواد العامري3863
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةطيبة عماد نوري اسود ال محمد امين3864
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةعال علي عاشور جاراهللا الربيعي3865
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي اسماعيل محمد صالح العباجي3866
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي عامر خماس احمد الفراجي3867
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي عبد علي قاسم الغوي اليدام3868
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي نجاح عبد اهللا سلطان العبيدي3869
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي هشام عبد الخالق محمود الفرج3870
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةعمار آاظم هادي مهدي الدهان3871
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةفرقد رعد جواد عبد الواحد البناء3872
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةفريد جواد حسان ناصر الكردي3873
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةقصي معروف عبد اهللا رجب الرآباوي3874
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةماهر قيس قاسم آاظم الالمي3875
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمود مخلف طه علي الدليمي3876
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةمروة جاسم محمد علي السراي3877
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةمروة قدري محمد عبودي النعيمي3878
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى ازهر جواد حسين3879
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى محمود يوسف صايل السالمي3880
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةمهند عامر محمود حسين الربيعي3881
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةميس اسامة عبد الحميد حسين الجنابي3882
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةميس مازن محمود ياسين الحيالي3883
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةمينه نوري سلمان راجي الزهيري3884
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةندى خالد ابراهيم حبش3885
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةنهى عبد اهللا فاضل السامرائي3886
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةنور احمد قاسم محمد القره غولي3887
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةنور عدنان مفتن يوسف االسدي3888
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الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةهبة هاني خالد محمد الدليمي3889
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةهدى وليد محمد عادل الهاشمي3890
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةهديل علي عبود ياسين عماره3891
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةهند مجيد حميد هاشم الجلوخان3892
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةياسر عمار عبد الهادي عباس الربيعي3893
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةياسمين مفيد حسن علي الخفاجي3894
الدراسة الصباحية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةيونس توفيق ابراهيم عبد العزيز الراوي3895
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةابتهال نوري عبد الجبار عبد الوهاب النجفي3896
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد داود سلمان حسين السعدي3897
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةاسراء طه عبد الرزاق حمودي القره غلي3898
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةاشراق جبار آوالن مذآور الخزعلي3899
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةامال عواد سلوم احمد الجبوري3900
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةايمان قاسم شالش حسين العبودي3901
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةبروين محمد محمود حسين الجاف3902
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةبالل عبد الهادي ياس العاني3903
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةبيداء آاظم حمادي جاسم البو ضاحي3904
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةتانيا محمد علي حسين ال جرب3905
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةجمهورية آاظم عيدان مهاوي السعدي3906
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةجنان محي الدين علي ياسين التكريتي3907
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةحنان جاسم محمد حسن الخفاجي3908
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر سلمان آريم السوداني3909
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر صالح مهدي عبد الحسين السعدي3910
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر عبد الغفور محمد صالح التميمي3911
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةخالدة صبيح محمد خلف العامري3912
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةخلود حيران فنجان حسن الحسين3913
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةخلود يحيى محسن محمد الحيالي3914
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةدريد ناظم علوان جابر القريشي3915
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةدنيا عبد الواحد ناصر جبر الالمي3916
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةرباب حازم اسود محمد المياحي3917
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةرجاء سعيد فرج فياض المهناوي3918
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةرشا فائق علوان حسين دله علي3919
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةزهراء ثامر شالل الدليمي3920
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةزهراء رعد رؤوف عيسى الجصاني3921
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةزهراء عبد الصاحب عبد علي العبيدي3922
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب منير يوسف صدقي الطائي3923
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب نوري جبر جبارة الخزعلي3924
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةزينة مهدي حبيب عبود حجامي3925
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةساجدة حمادي بهلول مناحي السودني3926
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةسالم سوادي حمود صكر العبودي3927
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةسحر منير عبد االمير محمد التميمي3928
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةسراب فاروق فارس بندر العاني3929
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةسعاد حبيب صابر مهدي حميداوي3930
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةسعدية مكين رحيم عودة الساعدي3931
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةسمية آاظم لعيبي حسن علياوي3932
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةسميرة جبر عالوي اسماعيل الساعدي3933
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةشهالء ربيع عجاج شالش المعيني3934
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةشيماء خضر يوسف علي السامرائي3935
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةشيماء عبد الصاحب طالب مهدي الحيالي3936
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الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةظاهر محسن موسى راهي العبودي3937
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةعائد احمد جواد علي العكيدي3938
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةعبير عبد الستار فائق حمودي الطائي3939
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةعدي عبد الرزاق حمودي نصيف السامرائي3940
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةعفراء طالل عبد الوهاب عبد الرزاق الشاوي3941
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةعماد الدين عبد الجبار سلمان عباس الربيعي3942
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةفاطمة عبد الصاحب عبد علي العبيدي3943
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةفائزة احمد محمد علي التميمي3944
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةفردوس يونس آاظم حبيب الخفاجي3945
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةفيان محمد احمد محمد باجالن3946
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةليث عبد الوهاب عبد الجبار ابراهيم العبيدي3947
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةليلى عباس شفي احمد السوداني3948
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةليلى محمد عبد العطوف عيسى الجنابي3949
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةمثنى مظفر ممدوح جبر الكبيسي3950
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد عبد اهللا نعمة علي البدري3951
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد عواد صالح احمد الدليمي3952
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد عوف عبد الرحمن محمد اللهيبي3953
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمود يونس احمد عبد اللطيف الصبيحي3954
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةمروة عطا عبد حسين الجبوري3955
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةمنتهى ظاهر الزم عودة الفعلي3956
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةنضال سبع خماس عبد الحميري3957
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةنور عطا عبد حسين الجبوري3958
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةهدى حميد عبد علي حمادي3959
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةهدى رضا سلمان جاسم النجار3960
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةهند علي فرمان الوردي3961
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةهيفاء عبد االمير محمد علي رجب العلي3962
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةوداد علي حسين سماري العماري3963
الدراسة المسائية2009/2008قسم العلوم المالية والمصرفيةياسمين عالء الدين يوسف حمادي الناصري3964
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةاحمد سليم زغير سليم المالكي3965
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةاحمد لطفي صالح محمد الهنداوي3966
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةاحمد محمد صادق عبد الكريم السعيدي3967
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةاحمد مهنى عباس محسن العادلي3968
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةاحمد نجم عباس محمد الربيعي3969
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةادهم مبارك عواد فريد الكبيسي3970
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةاروى ليث علي محمد عيدان العبيدي3971
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةاسيل خليفة عبد حسين الجنابي3972
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةاالء عيسى حسين علي الجبوري3973
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةامال صباح سعيد سلمان المفرجي3974
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةانور صباح رشيد حمد الخياط3975
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةاوس سامي عباس موسى الجبوري3976
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةايمان محمد شبيب سراج العامري3977
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةايهاب جعفر علي حسون الزبيدي3978
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةتيمور جمعة محمد جاسم الدليمي3979
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةحسن عباس محسن ضايف فرج اهللا3980
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةحمزة رياض آامل احمد البياتي3981
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةحيدر عباس مطر عودة التميمي3982
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةحيدر قاسم علي حسين الدليمي3983
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةدريد عادل عبد الرزاق عبد االمير السامرائي3984
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الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةرسل بشير عباس عبد اللطيف الحباشي3985
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةرسل آريم عطية جبر3986
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةرشا آامل رشيد محمود النعيمي3987
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةرقية جبار غانم درباش الخضراني3988
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةرواء صبحي صالح ابراهيم العكيلي3989
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةريفان عبد عون خريبط هذاب المرياني3990
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةريم لؤي خليل ابراهيم3991
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةزمن عبد االمير عبد الرزاق آريم ابوالعشر3992
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةزيد خالد حمد حبيب المشهداني3993
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةزينة زياد مولود صالح الناصري3994
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةسارة اسماعيل ابراهيم جاسم العزاوي3995
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةسندس قاسم راضي الزبون الالمي3996
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةسيف الدين حسام عياش روآان العاني3997
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةسيف رعد سلمان حسون التميمي3998
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةشيرين فوزي عزيز جاسم الكرادي3999
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةشيرين محمد صبر عبد الجبوري4000
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةصادق جعفر صادق هاشم الدهلكي4001
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةصفاء حكمت عباس معطي الصميدعي4002
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةعامر نضال عودة فهد العامري4003
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةعبد الرزاق عماد عبد الرزاق محمد المشهداني4004
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةعبد القادر داود سلمان آاظم الجبوري4005
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةعصمت محمد احمد عطااهللا الجنابي4006
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةعلي حامد حبيب محمد حسين آرمه4007
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةعلي حبيب ذياب صفاحي الدليمي4008
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةعلي عبد الرضا آاظم عبد علي البناء4009
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةعلي عبد القادر عبد الوهاب درويش المفتي4010
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةعلياء سعيد صالل عبود السبتي4011
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةعمر صباح احمد نصيف4012
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةعمر يوسف حسن محمد السامرائي4013
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةفاتن فارس فاضل آريم العزاوي4014
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةفضاء جبار غانم درباش الخضراني4015
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةآرار قاسم لطيف خميس الدايني4016
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةلمياء محمد حسين عبود الجبوري4017
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةلينا ماجد داود سلمان الجبوري4018
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةلينا مازن داود عبد االحد4019
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةمحمد احمد نصيف جاسم المرسومي4020
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةمحمد صباح فاضل علي الشمري4021
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةمحمد مجيد عايد سرحان العبيدي4022
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةمحمد نزار عبد اهللا نجم خضيره4023
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةمروة انور عزت رشيد الحديثي4024
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةمصطفى رياض عبد الرزاق محمد الخطاب4025
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةمصطفى ضياء ناجي عباس القيسي4026
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةمصطفى طالل منهل آاظم الربيعي4027
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةمصطفى عبد الشهيد محمد علي السعيدي4028
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةمصطفى عوف عبد الرحمن محمد العطار4029
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةمصطفى آمال الدين جمعة نور محمد4030
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةمنى عدنان سلمان محمد الجيوري4031
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةمها حسين مجيد حميد الجميلي4032
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الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةمينا محمد عبد الرحمن عباس العبيدي4033
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةندى حسن هادي زيدان4034
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةنور حسن حمزة احمد الجبوري4035
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةنور سامر سليم عبد الرحيم الهيتي4036
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةنور علي آامل مصطفى الوادي4037
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةنور غسان اسماعيل رؤوف القزاز4038
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةنور نزار مهدي عبد الرسول السعدي4039
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةهالة صادق منصور عبد الخزعلي4040
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةهالة عبد علي عيدان عبد الجنابي4041
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةهبة فاضل حسن حمد الجعيفري4042
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةهديل مناف هادي علي العبيدي4043
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةوسام عبد اهللا صالح4044
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةوسيم حسين علي محمد المفرجي4045
الدراسة الصباحية2009/2008قسم المحاسبةيسرى عبد الودود عبد الستار4046
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتاحمد امين عماش حسين الشجيري4047
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتاحمد حاتم رشيد شكر العكيدي4048
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتاحمد حسين آريم حسين الحلمي4049
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتاحمد عبد االمير عبد اللطيف علي الساعاتي4050
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتاحمد علي سلمان عباس الدليمي4051
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتاحمد فارس حسن شكر المهداوي4052
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتاحمد فالح عباس شكري الدراجي4053
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتاسامة وليد حسن مجيد الجبوري4054
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتاستبرق طالل مهدي صالح االلوسي4055
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتاآرام سعيد احمد حسن السالمي4056
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتامجد خليل ابراهيم محمد الدليمي4057
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتامير حازم هالل مجيد السلماني4058
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتايسر عدنان مظلوم ابراهيم العاني4059
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتبارق زآي آرجي شالل الجبوري4060
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتبسمة جعفر محمد علي الحداد4061
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتبلسم فائق صبري شاهر الراوي4062
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتحسام صباح علي حسن الطائي4063
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتحيدر سعد محمد علي احمد الصفار4064
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتحيدر علي مهدي حسين الخزرجي4065
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتحيدر مازن صالح فرج الخزرجي4066
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتحيدر نبيل هاشم توفيق العاني4067
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتذرى لؤي عبد اللطيف عباس النعيمي4068
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباترشا رحيم ناجي جاسم الضفيري4069
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباترشا سمير عبد فرحان فرحان الدليمي4070
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباترويدة جمال ناصر سكر الواسطي4071
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتزينة طارق صاحب احمد الحسني4072
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتسارة شوقي عبد علي حسن العكاب4073
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتسارة عادل عبد العزيز عبد الكريم الداودي4074
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتسارة عبد االمير هالل عبد الشمري4075
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتسارة عبد جودة عكموش القريشي4076
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتسارة منذر نوماس سلمان الجنابي4077
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتسالي عماد علي حمد العبيدي4078
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتسراج شاآر شهيد هاشم الجعفري4079
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتسماح سعد صبيح جميل االعضمي4080
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الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتسمير باسم هاشم احمد النقشبندي4081
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتسنان عباس حسون موسى المحمدي4082
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتسنان عبد المطلب محمد علي4083
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتسيف الدين عقيل نعمة سلمان البصري4084
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتسيف الدين وعد رضا محمد الزيدي4085
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتسيف حارث محمد ابراهيم الحيالي4086
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتسيف علي آاظم آاطع الدخاني4087
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتشيماء عزام عبد اهللا توفيق الياور4088
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتعادل خالد حسن علي الجنابي4089
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتعاهد جمعة رزوقي عبد خلف4090
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتعبد االمير محمد طه احمد الخطيب4091
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتعزة عايد صقر الطيف الدليمي4092
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتعالء واثق احمد عبد الحسين الحاجم4093
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتعلي احمد نجم عبود الجشعمي4094
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتعلي باقر جاسم حسن العامري4095
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتعلي رياض عبد الباقي عبد القادر الجابي4096
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتعلي سالم مصطفى هادي الحسني4097
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتعلي محمد عواد خضر النعيمي4098
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتعماد خلف جاسم عواد العيساوي4099
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتعمار عماد نجيب عبد العزيز بارو4100
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتعمار آاظم قاسم شيال المالكي4101
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتعمر خالد حامد عبود الدليمي4102
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتعمر رعد طه ياسين البدري4103
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتعمر سعدون مولود ياسين التكريتي4104
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتفادي نزار فيليب نصوري4105
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتفرقان سالم ناجي مجيد العوفي4106
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتلينا عبد السالم عبد الهادي عيسى الطائي4107
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتمحمد امير محمد صبري الكتان4108
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتمحمد رشيد عبد المجيد شكر4109
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتمحمد رياض محمد رضا ابو حميد4110
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتمحمد زهير آريم احمد العامري4111
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتمحمد عباس ورور آاظم الطائي4112
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتمحمد آمال احمد صالح بابان4113
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتمحمد مالك ناهي ابراهيم الطائي4114
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتمحمد موحان محمد جعفر الوتار4115
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتمحمد نايف عبار زحيمان الشمري4116
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتمروان احمد عريبي عودة المجمعي4117
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتمروة عامر محمد صالح الجعفري4118
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتمسرة عامر صعصاع آوطه الجنابي4119
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتمشرق لؤي طه محمد رشيد4120
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتمصطفى سعدي عبد الحسين آاظم4121
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتمصطفى صقر آاظم حماد الجنابي4122
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتمصطفى عبد الحق عبد الرزاق لطيف الهاشمي4123
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتمصطفى عبد السالم وهب عبد اهللا الزبيدي4124
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتمصطفى نبيل محمد سليم الزهيري4125
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتمهند هادي زهراو خالطي الساعدي4126
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتمؤيد محمود علوان صالح الدليمي4127
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتميثم نبيل مقداد جواد عجام4128
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الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتميس عبد الستار عواد ابراهيم العاني4129
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتناهض تحسين يوسف محمد االسدي4130
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتنبراس سالم عبد الرحمن بكر الخسارة4131
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتنور الدين صبحي شاآر حمادي العاني4132
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتنور علي نعمة ناجي المعموري4133
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتنور محمد صالح آريم باجالن4134
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتنور نهاد شياع عبيد السعيدي4135
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتهبة عامر محي الدين علي التكريتي4136
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتهديل خليل ابراهيم تانج العزاوي4137
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتهويدة ناصر عباس علي الجميلي4138
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتورود صبحي جاسم عويد الجنابي4139
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتوسناء عبد الحسين محمد جعفر بني حسن4140
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتوليد خالد داود احمد العبيدي4141
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتياسر عبد السالم وطبان عبد اهللا الجشعمي4142
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتياسر عواد صاحب عبيس الحجامي4143
الدراسة الصباحية2009/2008قسم علوم الحاسباتياسر قاسم جابر محيسن الزبيدي4144
الدراسة المسائية2009/2008قسم علوم الحاسباتاحمد عبد الصاحب آريم عاآول الدليمي4145
الدراسة المسائية2009/2008قسم علوم الحاسباتاحمد فاروق حسين علي الجبوري4146
الدراسة المسائية2009/2008قسم علوم الحاسباتاالء وجيه عبد القادر محمد حسين الحديثي4147
الدراسة المسائية2009/2008قسم علوم الحاسباتبشرى عبد اللطيف عبد الكريم السامرائي4148
الدراسة المسائية2009/2008قسم علوم الحاسباتحيدر اسماعيل خليفة عباس العزاوي4149
الدراسة المسائية2009/2008قسم علوم الحاسباتحيدر علي حسين محمد علي العادلي4150
الدراسة المسائية2009/2008قسم علوم الحاسباتخالد جمال دحام عرب الشمري4151
الدراسة المسائية2009/2008قسم علوم الحاسباتزياد محمد فياض محمد الدليمي4152
الدراسة المسائية2009/2008قسم علوم الحاسباتسعدية جالب فنيطل بريدي الدراجي4153
الدراسة المسائية2009/2008قسم علوم الحاسباتسوسن عبد الرحمن محمد رشيد المالحويش4154
الدراسة المسائية2009/2008قسم علوم الحاسباتسيناء حسين خضير حسن الموسوي4155
الدراسة المسائية2009/2008قسم علوم الحاسباتفادية حمود جواد آاظم الدهلكي4156
الدراسة المسائية2009/2008قسم علوم الحاسباتفاطمة عبد الجبار راجح الزيداوي4157
الدراسة المسائية2009/2008قسم علوم الحاسباتالنة آمال احمد صالح بابان4158
الدراسة المسائية2009/2008قسم علوم الحاسباتمحمد رعد عبد عون حسين الخزرجي4159
الدراسة المسائية2009/2008قسم علوم الحاسباتمحمد غسان موسى آاظم ال شاآر4160
الدراسة المسائية2009/2008قسم علوم الحاسباتمها عزيز سليم محمود4161
الدراسة المسائية2009/2008قسم علوم الحاسباتميادة محمد ابراهيم محمد االعظمي4162
الدراسة المسائية2009/2008قسم علوم الحاسباتنغم عزيز سليم محمود4163
الدراسة المسائية2009/2008قسم علوم الحاسباتياسر سمير هادي صالح السامرائي4164
الدراسة المسائية2009/2008قسم علوم الحاسباتياسر عامر عبد االمير عبد العظيم4165
الدراسة المسائية2009/2008قسم علوم الحاسباتياسر مجيد حميد عاشور العيداني4166
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتابراهيم حيدر ابراهيم آاظم الموسوي4167
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتاثير عبد الرحمن مهدي صالح البصام4168
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتاحمد حميد سلمان مري السوي4169
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتاحمد خليل ابراهيم محمد العبد اهللا4170
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتاحمد صباح جاسم محمد الزوبعي4171
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتاحمد عادل حسين شكر المرسومي4172
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتاحمد عادل عبد الواحد عباس الطائي4173
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتاحمد عبود علي نوار الخالدي4174
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتاحمد عزيز جعفر سلمان الميالي4175
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتاحمد عصام احمد صالح البياتي4176
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الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتاحمد عصام حسن آاظم البلداوي4177
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتاحمد فاضل احمداهللا4178
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتاحمد فخري عبد اهللا مصطفى المولى4179
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتاحمد آمال ابراهيم خضر االزرجي4180
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتاراز برزو آريم محمد الجاف4181
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتارآان علي حسن حطيب العبودي4182
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتاسامة باسم داود سلمان النعيمي4183
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتاسامة غازي شريف حسن الحديثي4184
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتاسامة مؤيد فائق احمد الدوري4185
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتاسامة هشام عبد المالك عبد اللطيف الصميدعي4186
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتاسراء زيدان خليفة بربن المعموري4187
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتاشرف صالح عبد عبد اهللا الصميدعي4188
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتاشرف عادل ابراهيم عبد علي الخفاجي4189
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتافياء رياض عبد الرشيد غالم الشيخلي4190
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتالحسين علي صالح سالم الحمداني4191
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتالمثنى آنعان حسن جبر التميمي4192
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتانس فرحان عويد صبار اللهيبي4193
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتانس نعمان انور احمد النعمة4194
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتاوس حقي اسماعيل خضير الويس4195
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتاوس خضير محسن آاظم المحياوي4196
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتاوس صبيح شاآر محمد االوسي4197
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتايهاب صباح محمود داود القيسي4198
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتبراء امجد سعد حزام التميمي4199
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتتبارك سعد حسين علي الالمي4200
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتتغلب حسين علي مصطاف الغريري4201
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتجواد آاظم هادي نجم الخزرجي4202
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتحارث حازم عبد الرزاق محمد العاني4203
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتحسام عمار عبد الجبار ويس الدوري4204
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتحسن عالء جواد آاظم النضراوي4205
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتحسن مؤيد ابراهيم عبد الرحمن االمام4206
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتحسين جالل رسول مهدي الصباغ4207
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتحسين صالح عبد مولى وتوت4208
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتحسين علي قاسم محمد حسن الخالصي4209
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتحسين محمد غانم علي العقيدي4210
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتحمادة محمد احمد خلف4211
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتحمزة عالء جعفر صالح التميمي4212
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتحيدر اديب قاسم شندي السعدي4213
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتحيدر علي سالم عزيز ال عائد4214
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتحيدر غازي لعيبي مجيد الصفار4215
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتداليا محمد شاآر محمد العاني4216
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتدعاء حامد عبد الهادي ابراهيم السعدون4217
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتدعاء حسين عبد الجبار حسين الربيعي4218
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياترأفت حاتم محمد جاسم البرآاوي4219
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياترسل رشيد سعيد علي العبيدي4220
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياترشا جاسم محمد بهار البو محمد4221
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياترشا مازن حوري زغير الراوي4222
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياترلى سعد ايوب سبتي السالم4223
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتروز سالم مصطفى هادي الحسني4224
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الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياترويدة توفيق حميد توفيق الجبوري4225
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياترؤى زهير عباس ناصر آمونة4226
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياترؤى طارق خضير بريسم الموسوي4227
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتريم ابراهيم سلطان مخلف الدليمي4228
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتزهراء صالح عبد الحسن آاظم الربيعي4229
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتزهراء ناجي سلمان سيد الجادري4230
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتزيد حسين علي جاسم العلي4231
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتزيد رعد جابر باقر الرشيد4232
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتزيد زهير صالح خليل الصوفي4233
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتزيد علي عبد المعطي عبادة الغضبان4234
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتزيد فيصل محمد قيس الخزرجي4235
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتزينب صالح سلمان محيميد التميمي4236
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتزينب محمد طاهر رشيد العالف4237
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتسارة عبد الرحمن علي عبد اهللا السالمي4238
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتسارة ناعم جاسم عبد اهللا العزاوي4239
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتسالي حسين عبد الباقي محمد القيسي4240
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتسرى عبد االمير عبد العباس حمزة الزبيدي4241
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتسعد باسل عبد الواحد سعيد الطائي4242
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتسعد جبار موسى حسين التميمي4243
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتسلمان اسماعيل سلمان محسن الربيعي4244
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتسنن ثائر عبد اهللا محمد الحصيري4245
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتسهى سمير جمعة محمود العزاوي4246
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتسيف خالد آاظم عبد الحسن القطبي4247
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتسيف محمد شريف مصطفى حسين العناز4248
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتشموس سعد فليح حسن الشمري4249
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتشهاب محجوب الطريفي احمد الشبو4250
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتشهالء آاظم علوان خريبط الخفاجي4251
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتصدام عبد الستار حسن علوان العامري4252
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتصفا عبود نعمة مطر المفرجي4253
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتصفاء حسين مولود آاظم الربيعي4254
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتضياء حامد محمود شهاب الربيعي4255
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتعبد الرحمن سليمان الخلف الحميد4256
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتعبد اهللا سعد جميل احمد العداد4257
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتعبد اهللا شهاب احمد عباس العنبكي4258
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتعلي بهجت علي عبد اهللا4259
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتعلي سعدون طالب صبري السعدي4260
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتعلي سفيان فاضل حسين العاني4261
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتعلي صالح رستم حيدر الشمري4262
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتعلي صالح مهدي باقر الموسوي4263
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتعلي عبد الخالق عبد االمير عباس الغبان4264
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتعلي عصام نعيمة بريدي العقابي4265
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتعلي ناصر عبد الصاحب عبيد الجمالي4266
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتعلي ناظم شعالن عمران الحميدان4267
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتعلياء عبد آاظم يوسف الساعدي4268
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتعماد جالل سعيد علي العبيدي4269
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتعمار آاظم نويدر محمد الغريباوي4270
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتعمار مهند ياسين عزيز التكريتي4271
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتعمر ارجمند عمر زاهد سعيد باجالن4272
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الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتعمر عدنان احمد ويس4273
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتعمر محمد شهاب احمد السامرائي4274
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتغزوان سعدون محسن حمود الربيعي4275
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتغيث عدي معين عبد اهللا العاني4276
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتفاطمة هشام قاسم سعودي الرآابي4277
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتفرح احمد بتال حسين الدليمي4278
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتفرح سعدي حمدي جاسم السعدي4279
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتفرح صباح حسين علوان العبيدي4280
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتآرار حسن هادي حسين الخلفة4281
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتآمال مصطفى جبار احمد الشمري4282
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتلبنى بخيت جياد فياض الدليمي4283
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتلينا عالء حميد ياقوت االعرجي4284
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتمحمد اسعد عبد الرزاق قدوري العاني4285
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتمحمد باسم يوسف حسين الجميلي4286
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتمحمد زياد حمزة سعيد الزين4287
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتمحمد عامر زآي عزاوي4288
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتمحمد عباس سلمان حمزة الشاري4289
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتمحمد عبد الرزاق حميد مكي الهيتي4290
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتمحمد عماد ابراهيم حسين العزاوي4291
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتمحمد يوسف محمد رضا المظفر4292
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتمحمود هاشم حمود بريس الجبوري4293
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتمروان محمد نافذ فالح الدميري4294
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتمروة مجيد حميد سعيد التميمي4295
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتمروة مصطفى محمود حبيب الجدة4296
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتمروة موفق رشيد توفيق االمين4297
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتمسار قيصر عبد الجبار الراشد4298
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتمصطفى اسامة داود سلمان الناصري4299
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتمصطفى عبد اللطيف خزعل حمود4300
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتمصطفى محمود ناصر حبيب الربيعي4301
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتمعد محسن مجول خلف ال عبيد4302
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتمنار ماهر قاسم محمد البياتي4303
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتمهند رعد حامد عبد الحي الطائي4304
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتمهند زيدان خليفة برين المعموري4305
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتمهيمن ليث عبد الخالق حسين السامرائي4306
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتميديا يلماز احمد صالح بابان4307
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتميس طالل يوسف حنا بحو4308
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتميس عبد المنعم عبد الرزاق ياسين العبايجي4309
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتميسرة فؤاد فاروق محمد السنوني4310
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتنادين عبد الكريم صالح جواد الحسني4311
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتنبراس عباس لطيف عباس السلماوي4312
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتنبيل نضال نجم آمير الزبيدي4313
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتنجاح نوري علي فرحان التكريتي4314
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتنغم محمود عبد الجبار احمد العيسى4315
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتنور رفعت خليل ابراهيم العاني4316
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتنور سعد قاسم سعودي الرآابي4317
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتنور سمير اسماعيل قهرمان البياتي4318
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتنور عبد االمير علي ياسين الدبون4319
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتنور محمد صبر عبد الجبوري4320
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الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتنور هيثم هادي عبد الرزاق الزندوي4321
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتنيران عبد الكريم طالب سلمان الدليمي4322
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتهاجر خالد حمزة ضمد الرآابي4323
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتهديل نجم هادي نجم الخزرجي4324
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتهمام عبد الرحيم حميد عداي الشرع4325
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتهنادي وميض عبد القادر حسن الشيخلي4326
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتهند باسم عبد العباس مطرود الجنابي4327
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتهند وليد عبد المجيد ناصر العبادي4328
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتوئام سعدي حمزة حسين الدليمي4329
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتياسر رعد علي جهاد الدليمي4330
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتياسر علي طه جدوع السامرائي4331
الدراسة الصباحية2009/2008قسم هندسة البرامجياتياسر عواد عيسى عباس الموسوي4332
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالابو بكر زياد عاآف زينل الخشالي4333
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالاحمد اسماعيل حمودي علوان الجميلي4334
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالاحمد حسن عزاوي حسن الحمادي4335
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالاحمد عبد الوهاب عبد اهللا سبع النعيمي4336
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالاحمد عدنان احمد ظاهر المشهداني4337
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالاحمد عالء حسين مهدي الروماني4338
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالاحمد مشتاق طالب عبود الربيعي4339
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالامير حسن رشيد عباس الناجي4340
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالانسام يوسف جبار خضر الشمسي4341
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالانور عدنان هادي نور الموسوي4342
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالاية جمال هاشم طه السامرائي4343
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالايمن عدنان احمد راضي الزوبعي4344
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالبارق موسى عزيز صباح البدري4345
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالبشار عبد الباقي داود صالح العجيلي4346
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالبالل عبد الكريم عبد الوهاب مصطفى الدوربي4347
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالحسين محمد سعيد عبد الحسين مهدي الخالصي4348
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالحيدر عامر محمد سلمان التميمي4349
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالرائد يونس محمد مجيد المندالوي4350
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالرعد حمود علي صالح الجريصي4351
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالرغد عرفان الدين عبد الهادي عبد الغفور قهرمان4352
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالرفل رياض سعيد اسماعيل4353
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالرفل قصي مكي عبد العزيز العاني4354
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالرنا قيس محمود علوان الجنابي4355
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالزهراء احمد نوري احمد البغدادي4356
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالسيف علي صالح حمودي الدوري4357
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالشيماء خزعل احمد محيسن القيسي4358
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالضرغام ابراهيم آاظم ناصر الشكري4359
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالعبد المنعم صفاء عبد المنعم جودي الشمري4360
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالعذراء فاضل موسى محمد علي الزيداوي4361
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالعالء سعد محسن آريم طوسي4362
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالعالء معيوف ابراهيم محمد4363
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالعلي جالء مهدي احمد الخياط4364
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالعلي عدنان احمد صالح ربيع4365
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالعمر احمد داود سليمان البو ذياب4366
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالعمر ثاجب سويد عبد الدليمي4367
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالعمر عبد الوهاب احمد العلي4368
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الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالعمران موسى سوادي موسى الخفاجي4369
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالغادة وسام ابراهيم صالح البدري4370
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعماللؤي نزار علي محسن الوائلي4371
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعماللينا حكمت فارس طعان العزاوي4372
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالمحمد عبد الوهاب جاسم عبد القادر الراوي4373
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالمروة خضر صالح سالم4374
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالمصعب وليد احمد حسين الجبوري4375
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالنور بهاء محمد شبر شبر4376
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالنورا سعد عبد الغني حسين السامرائي4377
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالهاني جبر عالوي اسماعيل4378
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالهمسة محمد شاآر عزيز الكوفي4379
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالهوازن فاضل خلف جسام المفرجي4380
الدراسة الصباحية2010/2009قسم ادارة االعمالياسر رحمن رسول عباس الجبوري4381
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد جواد احمد محمود الحكيم4382
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد سعد شاآر محمود الراوي4383
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةاسراء جعفر عارف سليم القره غلي4384
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةاسراء محمد علوان حمادي المشهداني4385
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةاسماء داود بريتو مرجان المالكي4386
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةاالرقم طه ياس خضير الجميلي4387
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةالبراق فالح احمد فليح الكروي4388
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةامير فرج عبد ابراهيم السماوي4389
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةاوس عبد الستار احمد عباس الحداد4390
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةبان صباح صادق جعفر االنباري4391
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةحسين جواد حسين علي السعدي4392
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر جبار عيسى علي الجابري4393
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر شاآر عباس محمد الكناري4394
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر عبد الخالق نجم عبود الشريف4395
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةديانا ناجي عطيوي ناصر السعيدي4396
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةرشا فائز سطاي عواد العكيدي4397
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةرغد عالء الدين عبد الهادي مهدي الخزرجي4398
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةرنا عبد آريم اخشيت الكناني4399
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةرند شوقي نوري محي الدين الداودي4400
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةرؤى جميل حسن عبد الحسين الحريري4401
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةرؤى موفق عواد جواد القيسي4402
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةزهراء سالم عبد الجليل عبود السعيدي4403
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةزهراء طالب هاشم راضي الشموسي4404
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب رياض محمد محمود الغبان4405
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب صباح طالب محمد الصافي4406
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةسارة وليد عبد اهللا حسين الجميلي4407
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةسرى محمد حسن آاظم الخفاجي4408
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةسرى محمد ياسين خضير الدرآزلي4409
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةسناء قاسم راضي زبون الحسني4410
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةسهى سالم حواس مجلي الحواس4411
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةسيف طارق محسن علي العاني4412
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي عباس جاسم محمد الحلبوص4413
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي آنعان ناصر حسين السامرائي4414
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي نبيل محمد زآي خطاب الخطاب4415
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةعلياء فرحان جابر يوسف البهادلي4416
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الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةغصون خليل داود سلمان4417
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةليث عقيل محمود جبارة النساج4418
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد جمال محمد رحيم4419
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد عبد اهللا عريبي شندل4420
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةمروة رعد ابراهيم عبد الوهاب السامرائي4421
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةمروة محمود حديد شبيب الدليمي4422
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى رافد يحيى مصطفى الدبوني4423
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةمصعب بسمان خضير صالح القباني4424
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةمهند احمد رشيد محمد العكيدي4425
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةمهند رعد خضير عويد الحمداني4426
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةمي صباح صادق جعفر االنباري4427
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةنادية هادي محمد ارحيم التميمي4428
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةنور احمد رشيد محمد العكيدي4429
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةنور فاهم آامل دريب الفنهراوي4430
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةنورس مزاحم فارس هادي البلداوي4431
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةهاجر سلمان محمود فرحان العامري4432
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةهالة طه خضير عباس الجميلي4433
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةهديل حيدر عباس جليل العامري4434
الدراسة الصباحية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةياسمين فاضل عبد الرزاق سعيد الحداد4435
الدراسة المسائية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةابتسام عبد الحسن فجر سوادي العبودي4436
الدراسة المسائية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةارآان موسى عزيز صباح السامرائي4437
الدراسة المسائية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةازهار اآرم سلمان باقر الزهيري4438
الدراسة المسائية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةاسراء عبد الرضا حمودي محمد العميد4439
الدراسة المسائية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةافتخار حكمت طه جاسم العبيدي4440
الدراسة المسائية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةاالء رسول عبد اهللا رسول الجاف4441
الدراسة المسائية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةبان سلمان داود آاظم جودة الرماحي4442
الدراسة المسائية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةتغريد رشيد آاظم عباس السعدي4443
الدراسة المسائية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةجاسم محمد حسن القيسي4444
الدراسة المسائية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةجنان محمود عطية التاجي4445
الدراسة المسائية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةرجاء علي عبد الحسين ثويني الشمري4446
الدراسة المسائية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةرضاء مؤيد مهدي جواد الدهلكي4447
الدراسة المسائية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةرواء عدنان احمد عالوي البياتي4448
الدراسة المسائية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةزيد حميد الزم علي الحمداني4449
الدراسة المسائية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةزينة نزار ناجي سلمان العبيدي4450
الدراسة المسائية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةسارة خضير جابر خميس العميري4451
الدراسة المسائية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةسعد نجيب احمد اسماعيل الجادر4452
الدراسة المسائية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةسالم حسين علي حمادي الجميلي4453
الدراسة المسائية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةسهام حسين سلطان نصيف العزاوي4454
الدراسة المسائية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةسوزان عبد السادة عجيل ناصر القيسي4455
الدراسة المسائية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةسوزان عبد اللطيف مصطفى محمود القيسي4456
الدراسة المسائية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةشهالء صادق صالح فرمان جواد السعدي4457
الدراسة المسائية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةعادل هادي فهد سعود العيساوي4458
الدراسة المسائية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي جبار صعيصع وادي العبودي4459
الدراسة المسائية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي عبد الحسين آاظم عليوي الخزعلي4460
الدراسة المسائية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةعواد داود جودة عزيز الدليمي4461
الدراسة المسائية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةآفاح عدنان عباس حسن النعيمي4462
الدراسة المسائية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةمنى عسل آنهور عليوي المشرف4463
الدراسة المسائية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةنهلة جاسم محمد جواد الزبيدي4464
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الدراسة المسائية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةنوال عبد اهللا علي جاسم الدليمي4465
الدراسة المسائية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةوالء مهدي عبيد علي المساري4466
الدراسة المسائية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةوليد نافع محمود مجيد قازاني4467
الدراسة المسائية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةياسر محسن عجاج سلمان العاني4468
الدراسة المسائية2010/2009قسم العلوم المالية والمصرفيةيسرى عبد الكريم جاسم سليمان الصفار4469
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةاحمد رشيد حميد عمر الدباغ4470
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةاحمد فاضل حسين جاسم العبادي4471
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةالحمزة بليغ مكي عثمان المهندس4472
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةامجد مجيد آاظم برهان الحياوي4473
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةاية يوسف سلمان خلباص الدعج4474
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةبالل محسن رشيد زآروط الجنابي4475
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةتمارا عصام عبد الحميد خماس العكيلي4476
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةتمارة صالح عودة ناصر4477
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةجيهان محمد عبد اهللا صالح البدري4478
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةحسناء عبد الرحمن هادي حسن الجميلي4479
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةحيدر حامد خليل جاسم الجبوري4480
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةحيدر رعد بدر حمزة الربيعي4481
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةخالدة يعقوب يوسف عبد الفتاح الموصلي4482
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةدعاء حميد سوادي خلوفي الهليجي4483
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةرشا غازي حسون جاسم الحيالي4484
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةرؤى اسماعيل ابراهيم عبد الفتاح الموصلي4485
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةريا عبد الهادي فنجان علي الساعدي4486
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةسارة حيدر صبري جهاد التميمي4487
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةسجى محمد جواد احمد الجد4488
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةسرى عدنان زغير هليل السعيدي4489
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةسلوان عبد الرزاق جاسم محمد4490
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةسماح حسين حنتوش احمد4491
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةشاآر عبد الرزاق شاآر نصيف الرمضاني4492
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةصفا ظافر سالم محمد العاني4493
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةصفوت ناصف جاسم محمد السعودي4494
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةضحى جمعة آاظم خليفة المحمداوي4495
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةعلي خالد عبد عبد الرزاق الجليلي4496
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةعلي سالم ارحيم خميس العزاوي4497
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةعلي عامر حسين محمد التميمي4498
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةعلي عباس خضير الحداد4499
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةعلي عيسى عبد الحسين عيسى الجشعمي4500
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةعلي محمد رحيم ياسر الياسري4501
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةعمار خليل ابراهيم آاظم العبيدي4502
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةعمر احمد عبد الحسين دويج4503
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةعمر اديب قاسم شندي4504
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةعمر سمير عبد اهللا الثالجي4505
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةغفران هيثم عباس حسن االمارة4506
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةفراس مالك عطشان شبيب الزيادي4507
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةفرح ضرار آوسج شبوط الجبوري4508
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةفرح طارق حميد حمزة العبيدي4509
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةمازن وليد آريم جميل الحديثي4510
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةمالك عبد االله مليك علي4511
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةمحمد فاضل فرحان بليخ الالمي4512
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الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةمروة سمير عبد اهللا محمد الراوي4513
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةمروة عالء جهاد آتاب الموسوي4514
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةمريم صباح نجم عبد الحسين الصراف4515
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةمنار باسم هادي حسن الخفاجي4516
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةمهدي عالء الدين عبد المهدي صالح العبيدي4517
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةهشام عصام هاشم العاجل4518
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةهند محمد صكيب سعد البزوني4519
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةوسام جبار محسن مطلك الفريجي4520
الدراسة الصباحية2010/2009قسم المحاسبةيوسف عفتان ثامر موسى العاني4521
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتاحمد بهاء نجم عبد اهللا االمرائي4522
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتاحمد سامي صالح مهدي الربيعي4523
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتاحمد طالب عبد الوهاب عواد المشهداني4524
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتاحمد فائق محمد حسن االسدي4525
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتاديان حمزة عجمي عبود الربيعي4526
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتازهر زهير احمد محمد القيسي4527
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتاسامة عبد الكريم عبد الرضا عبد الباقي القصاب4528
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتاسامة هادي سلوم غضبان المفرجي4529
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتاسراء نجيب زيدان العي العكيدي4530
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتاسماعيل حمدي سعيد مصطفى القوتلي4531
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتالرواد رحيم محمد عبيد الجبوري4532
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتامجد طالب مجيد جاسم العنبكي4533
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتامنة عزام عبد اهللا توفيق الياور4534
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتانمار سعدون بدر عناد الغريري4535
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتايمان قيس عباس محسن ابو التمن4536
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتايهاب احمد علي عمران الدهيمي4537
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتايهاب ناهض ساجد مصطفى الراوي4538
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتألق محمد آاظم هاشم الحبوبي4539
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتأمنة عبد الفتاح سعد محجوب الجبوري4540
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتبارق ايهم عباس حمودي القيسي4541
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتبان عدنان جاسم محمد العزاوي4542
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتحسنين علي عبد الحسين عبد الهادي آبه4543
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتحسين سالم محمد مشكور االبراهيمي4544
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتحسين عبد الخالق علي غافل العاني4545
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتحيدر حميد منشد مصارع الشمري4546
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتحيدر صبحي عيسى صالح الشالجي4547
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتخالد سعد داود جابر الدوري4548
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتديما نبيل فاضل فوزي العزاوي4549
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتربى ناجي هادي حسن الشجاع4550
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباترغد حسن نشمي حميدي المالكي4551
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباترغدة عدنان آورآيس الياس4552
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباترفل باسل احمد جاسم الجباوي4553
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباترؤى عالء ناصر خليل التميمي4554
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباترؤى نبيل شاآر وادي الماللي4555
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتريا ثامر آمال عبد المجيد الخياط4556
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتزينب نصير عبد الكاظم مصطفى النعيمي4557
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتزينة ثائر محمد سليم البدرخان4558
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتسارة رياض حسن عبد العاني4559
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتسحر سهيل سليم توفيق العزاوي4560
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الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتسرمد موفق خزعل حمد الكروي4561
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتسفيان فوزي رؤوف ياسين الهيتي4562
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتسما عزيز عبد الصاحب آاطع الصافي4563
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتسيف بدران صبر حمد الدليمي4564
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتسيف حامد فاضل عبد الجنابي4565
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتسيف عبد الحمزة حسن عبد الحالوي4566
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتشدن هيثم عبد اهللا خزعل الشيخلي4567
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتشهد علي نصر فيصل الربيعي4568
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتشيماء خلدون وليد ال معروف4569
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتصالح حميد صالح حمادي الدهلكي4570
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتصفا اياد ابراهيم محمد الكرخي4571
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتصهيب لطيف عباس حسن الرآابي4572
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتضحى باسم رشيد آاظم الجابري4573
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتضحى محسن خليفة مالجي العكيلي4574
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتضرغام ياسر جياد ناشي الرآابي4575
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتطيبة رعد عبد الجبار صالح البياتي4576
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتعبد اهللا جاسم غزال سلوم الجبوري4577
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتعالء حسين آامل نصيف البيالوي4578
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتعلي اياد علوان حنون الالمي4579
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتعلي حسن علي زغير االسدي4580
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتعلي رزوقي يوسف ثجيل التميمي4581
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتعلي صفاء نصر اهللا محمد علي ابو المعالي4582
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتعلي طارق عدنان رشيد الزبيدي4583
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتعلي عزيز رحيم وسمي الدليمي4584
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتعلي فارس عبد المجيد معتوق الصافي4585
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتعلي قيس حسن عبد الرزاق عطار4586
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتعمار احمد عبد العظيم عبد القادر العبيدي4587
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتعمر اسماعيل معيشر فرج الكبيسي4588
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتفاطمة جمال محمد احمد القيسي4589
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتفراس مناف عبد الرحمن محمد4590
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتفرح بردان سلوم زعين دله علي4591
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتفرح جالل عبد الواحد جاسم4592
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتفهد عبد الكريم حسين علي االوسي4593
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتقبس فرحان خضير عباس الموسوي4594
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتلقاء طارق علي حسين السعيدي4595
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتليث عبد الكريم حسين علي االوسي4596
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتليث محمد باقر صادق علوش4597
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتلينا محمود مجيد احمد الرفيعي4598
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتمحمد اسعد مصطفى محمد الموسى4599
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتمحمد عبد الجبار عمران محمد اللهيبي4600
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتمحمد عبد اهللا صاحب يونس الساعدي4601
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتمروة احمد عبد القادر هالل الترمافيني4602
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتمروة زيتون مسلم محمود الموسى4603
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتمروة قاسم رحيم صالح السوداني4604
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتمروة محمود محسن علي4605
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتمشرق عامر حكيم عبد الرزاق الراوي4606
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتمصطفى احمد جمعة عباس ارآوازي4607
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتمصطفى حسين علوان جاسم الساعدي4608
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الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتمصطفى عبيد فارس دليمي الجوراني4609
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتمصطفى محمد احمد سلمان4610
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتمصطفى موسى عبد االمير عيسى الزبيدي4611
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتمعتز صفاء الدين عبد الرحمن غريب العبيدي4612
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتمنار حمدان ماجد مشجل المعموري4613
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتمنى عبد المنعم عثمان آاطع الخالدي4614
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتمنى وليد حميد رشيد االميري4615
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتمها جعفر منعم عباس البغدادي4616
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتمهند مازن منير ياسين العاني4617
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتميس حسين علي حسين الساعدي4618
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتمينا فكرت رشاد مصطفى4619
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتنبأ وارد علوان عباس الياسري4620
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتنصيف جاسم محمد جابر الحسني4621
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتنور جميل عبد الرزاق حسن الحمداني4622
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتنور رعد عبد المجيد محمد السامرائي4623
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتنور سالم مجيد جعفر المشهداني4624
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتنورا سالم محمد علي المظفر4625
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتنورة صباح نوري حردان الدليمي4626
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتهبة امير ناصر حمود شعبان4627
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتهديل محمد سلمان محمد الجميلي4628
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتهنادي محمد آامل عبد االزيرج4629
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتهند مخلد عبد الملك احمد الحمداني4630
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتهند وعد سلطان علي التكريتي4631
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتوسام نهاد فيليب نصوري اسطيفان4632
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتوليد صفاء محمود حمودي العاني4633
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتياسر عادل رضا علي الربيعي4634
الدراسة الصباحية2010/2009قسم علوم الحاسباتياسر عمر هشام عاصم الجلبي4635
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتابتهاج عدنان هاشم حمود الخالدي4636
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتابراهيم عبد المجيد ابراهيم عبد المجيد الخياط4637
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتاثار سعد فاضل رضا البياتي4638
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتاثير معروف محمود سليم الجلبي4639
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتاحسان محمد فاضل عبد الهادي الشمري4640
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتاحمد ايهم عباس حمودي القيسي4641
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتاحمد جاسم محمد فرحان الفؤادي4642
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتاحمد حسون عبد الحسن حسون االنباري4643
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتاحمد سعد مجيد طه الطيار4644
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتاحمد سمير فتحي عبد اهللا العكيدي4645
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتاحمد صادق منصور عبد الخزعلي4646
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتاحمد عبد السالم طرويل راضي4647
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتاحمد عزام عبد اهللا حمدي السعدي4648
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتاحمد علي حسين محمد المطلبي4649
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتاحمد علي محسن آاظم المحياوي4650
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتاحمد محسن آاظم حسن السعدي4651
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتاحمد ناصر نعمة دبيش الزبيدي4652
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتاحمد نزار مهدي عبد الرسول السعدي4653
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتاروى صاحب عبد الزهرة آاظم الحلفي4654
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتاريج سعد خلف عباس العبيدي4655
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتامجد عطا عبد العزيز دفتر االوسي4656
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الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتامنة غانم عبد الجبار حسون الدليمي4657
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتانس فارس حنا نعوم النعمان4658
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتانسام طه سلمان معيوف الطائي4659
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتانمار بديع محمود مبارك القاسم4660
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتانمار عالء عبد الرزاق ضياء معلة4661
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتانمار مهدي ارزيج خضير اساري4662
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتانور جبار جواد آاظم الحميداوي4663
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتاوس نبيل احمد سالم السالم4664
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتاية عباس محمد علي عباس الدهيماوي4665
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتايمان اسعد عبد الزهرة موسى4666
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتايمن محمد نجم عبود الجشعمي4667
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتايناس ضياء آريم ماماخان باجالني4668
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتايهاب رحيم صاحب عبد العرادي4669
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتايهاب عبد الكريم فيروز خضير الفريجي4670
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتبان شريف فالح حسن الراوي4671
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتبشير اآرم احمد صبار الراوي4672
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتحسام رؤوف محمد سعيد حمدي4673
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتحسين عباس محمود امجيني الفريجي4674
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتحسين منذر ناصر عبد الحسين الصفار4675
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتحمزة عصام عز الدين عبد الوهاب الهيتي4676
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتحيدر باسم مطلب شحيل الالمي4677
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتحيدر رعد مزهر آاظم الربيعي4678
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتحيدر سعدي عبد حسين الزبيدي4679
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتحيدر غالب حسن علي العبيدي4680
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتحيدر محمد آريم عبد اهللا الشكري4681
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتخالد طعمة محسن لفتة عميري4682
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتدانية قحطان يوسف سلمان آبة4683
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتدالرا آامران عمر زاهد باجالن4684
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتدنيا عزيز محمد علي مجيد الطباطبائي4685
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياترفاه رعد يوسف اسماعيل المفتي4686
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياترفد عدنان عطية مهدي العامري4687
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياترفل يوسف ذنون عبد الرزاق العبايجي4688
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياترند حسن مسلم عبد الحسين النعلجي4689
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياترواء صاحب فخري عبد العادلي4690
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياترواء عبد الحسن مكطوف ديوان البهادلي4691
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياترواء عبد الستار محمد حسن الموسوي4692
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياترونق خالد خليل علي العاني4693
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياترؤى اياد صادق عباس آرمة4694
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياترؤى عامر سعدون عبد اهللا الخفاجي4695
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتزهراء عباس عبد الرزاق عباس الصندقجي4696
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتزيد اسامة عبد جميغ الالمي4697
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتزينب عبد الواحد حماد جاسم المعيني4698
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتزينب محمد عنون موسى4699
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتزينة زيد عز الدين راضي البو ياسين4700
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتسارة عبد الكريم عكلة عبادي البو سعد4701
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتسارة غسان جميل عودة الصقالوي4702
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتسارة محمد موفق محمد الطالب4703
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتسارة محمود عبد الستار مصطفى الدوري4704
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الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتسامان جاسم محمد رضا الجباري4705
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتسامح اسماعيل ابراهيم محمد الجبوري4706
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتسجاد عزيز فرحان عبد الرضا االمارة4707
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتسجى غطفان حميد احمد اللهيبي4708
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتسحر ساجد حميد نعمة الناصري4709
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتسحر عبد االمير علي موسى النعيمي4710
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتسدير فرقد سلمان علوان الزبيدي4711
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتسرمد صباح خضير فرحان الدليمي4712
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتسرى احسان حنتوش سليم الطائي4713
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتسعد فريد عبد االحد انطوان الهندي4714
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتسعد هاشم آريدي محسن4715
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتسالم سمير ميخائيل جرجيس اسعد4716
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتسلوان وادي صالح ابراهيم الدليمي4717
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتسلوى عبد المنعم اسماعيل احمد الطائي4718
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتسمير محمد شاآر هادي الربيعي4719
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتسيماء صباح عبد الستار قاسم المصطفي4720
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتشوان محمود جمعة عباس االرآوازي4721
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتصادق نبيل صادق مصطفى الجواد4722
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتصفا احسان هادي حسين العزاوي4723
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتضحى عبد عيدان سلمان الكريطي4724
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتضحى محمد باقر حسين4725
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتطيبة جليل فخري راضي العنزي4726
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتطيبة ظافر نوري هادي آمال الدين4727
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتعباس جعفر آاظم حسين الموزاني4728
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتعبد الودود عبد اهللا علوش خضير4729
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتعالء احمد عالء محمد الجنابي4730
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتعالء عباس حسن آاظم الشامي4731
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتعلي جاسم ابراهيم محمد الطالع4732
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتعلي جميل عبد الواحد خشان الغنيماوي4733
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتعلي رعد صالح عزيز الهدلة4734
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتعلي صالح عبد المهدي آاظم العبودي4735
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتعلي فالح هاشم آاظم المحيسن4736
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتعلياء جاسم محمد علوان الدليمي4737
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتعمار عادل احمد محمد البدر4738
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتعمار عبد الستار عبد الحسين علوان الربيعي4739
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتعمار عدنان عزيز جرجيس المصرف4740
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتعمر حسن عدنان رمضان الجنابي4741
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتعمر عبد المطلب محمد علي التميمي4742
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتغزوان محمد نافذ فالح الدميري4743
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتغزوان منذر عباس حسين4744
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتفادية فريد عباس عبد الواحد الحسناوي4745
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتفاطمة رعد يوسف راضي الناشي4746
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتفائز حميد صحن عليوي البيضاني4747
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتفرح رعد ياسين رشيد الشيخلي4748
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتفرح رعد يوسف راضي الناشي4749
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتفرح ضياء حسن عويد الزبيدي4750
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتفرح عزت محمد عبد اهللا العاني4751
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتفرح علي اسماعيل نصيف الجبوري4752
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الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتفهد محمد حسين حسن القهواني4753
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتقصي يعرب عدنان قاسم الصعب4754
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتلبنى زبير جاسم عثمان العاني4755
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتلينا صبحي مجيد حميد العوسج4756
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتمحمد حسين علوان حسين السالمي4757
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتمحمد عباس جعفر سلمان الجشعمي4758
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتمحمد علي حسين محمود حسين4759
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتمحمد عمار دحام عيادة المعاضيدي4760
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتمحمد فؤاد نوري صالح البرزنجي4761
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتمحمد مصطفى رفعت احمد4762
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتمحمد معتصم عثمان قدوري العمري4763
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتمحمد نزهت ابراهيم عزيز الدوري4764
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتمحمد هاشم حسن مرتضى االسدي4765
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتمحمد وهاب موسى عبد الوهاب تقي الهاشمي4766
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتمحمود عصام عبد المجيد عبد الحميد العاني4767
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتمخلد هادي زهراو خالطي الساعدي4768
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتمروان احمد حسين علي الشيخ علي4769
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتمروة جمال حمدي جاسم السعدي4770
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتمروة سنان رشيد خورشيد جواد4771
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتمروة عرفان الدين عبد الهادي عبد الغفور قهرمان4772
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتمروة عماد عمران محمود النعمان4773
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتمروة ناظم حمزة طاهر الحسناوي4774
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتمصطفى انور صالح محمود الطاطوز4775
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتمصطفى اياد انور ثامر4776
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتمصطفى حازم انور عبد الحميد الناصري4777
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتمصطفى رعد عبد الهادي حسين التميمي4778
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتمصطفى رعد آاظم سالم االنباري4779
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتمصطفى صالح عمران موسى الخزرجي4780
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتمصطفى قاسم حمزة عبود الجنابي4781
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتمهدي محمد ضيف جاسم الخزرجي4782
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتمهند محمد حسن محي السويدي4783
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتمهند مهدي شاآر هادي الجبوري4784
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتموج اآرم عيسى سلمان الدليمي4785
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتميثم رسول جليل موسى الحصري4786
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتميسم قحطان عباس اسماعيل الربيعي4787
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتمينا محمد اسماعيل ابراهيم الجبوري4788
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتنغم حكمت علي حسين الربيعي4789
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتنوار ضياء نعمان ابراهيم القزان4790
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتنور احمد عبد العظيم احمد الشمعوني4791
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتنور بهاء ثابت عبد المجيد العاني4792
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتنور حميد عبود خليفة الوائلي4793
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتنور محمود سبع خماس الحميري4794
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتنورا عبد المنعم عباس مجيد فخر الدين4795
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتهاجر ثائر طالب عقيل4796
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتهبة عبد المنعم عبد اهللا امين االمين4797
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتهبة فائز خاشع محسن الراوي4798
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتهدى محمد باقر حسين4799
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتهدى محمود حمزة محمد المفرجي4800
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الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتود خالد محمد عباس الحرب4801
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتوسام شاآر محمود علي الصالح4802
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتوسام ضياء حمزة عبد الحسن الجبوري4803
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتوقاص سعد عبد الواحد آاظم الربيعي4804
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتياسر عبد الستار عبد الحسين علوان الربيعي4805
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتياسمين طارق محمود ملك4806
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتياسمين فاضل ترآي خير اهللا الشطري4807
الدراسة الصباحية2010/2009قسم هندسة البرامجياتيوسف قيس عايد حمد البياتي4808
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالابراهيم فريد سلمان يوسف الموسوي4809
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالاحسان صادق راشد حسين الشمري4810
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالاحمد صبحي عزيز عيسى الحول4811
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالاحمد مجيد عايد سرحان هيازع4812
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالاحمد محمد سليم داود النصراوي4813
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالارشد فيصل عبد علي جبر الشهيب4814
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالاسراء حسن آاظم فارس برآيبة4815
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالاسراء قتيبة محمود مصطفى الخليل4816
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالايناس صالح مجيد جوده الجودة4817
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالبدر حمزة عبد الرضا حبيب4818
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالجعفر قاسم طالب رسولي فجر القصير4819
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالخلدون وليد شكر حمود الخزرجي4820
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالرائد ماجد محمد علي الزيدي4821
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالرسل قصي مكي عبد العزيز العاني4822
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالرشا وديع داود منصور شيعنا4823
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالرفيف ابراهيم محمد صكر البو محمد4824
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالرنا عبد الجبار رضا علي الكاهجي4825
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالرندة امير اسماعيل آاظم الزبيدي4826
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالرؤى عبد الكريم جاسم عبد الحسين الشاعلي4827
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالزهراء يحيى غالب رشيد االوسي4828
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالزيدون طارق احمد حسن البياتي4829
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالزينب صباح جبار سمير4830
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالسارة مهدي دواح حسن برقيبة4831
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالسجى عامر خماس عثمان المشايخي4832
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالسعد عبد المنعم اسماعيل احمد العاني4833
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالسلوان سرمد عبد الحميد عبد الرؤف4834
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالشجاع فائق عبد سلمان الشهابي4835
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالشهد مؤيد عبد الكريم سعيد السامرائي4836
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالصفا احمد ماهر صادق البصام4837
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالصفا محمد حسين عباس النعيمي4838
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالعباس صادق وادي حسين السعدي4839
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالعبد اهللا نجم عبد الوهاب عبد الرزاق4840
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالعبد الوهاب آريم عبد الوهاب رزوقي السلمان4841
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالعلي عبد اهللا خنجر احمد المهداوي4842
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالعلي نزار عبد اهللا نجم خضيرة4843
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالغياث مهدي احمد حسين الطائي4844
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالفارس حامد عبد علي محمد الدليمي4845
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالفرح محمد سعيد نوري عبد اهللا القصير4846
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالليث صباح عبد الرحمن صالح الحسيني4847
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالمائدة فالح نوري عبد اهللا القصير4848
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الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالمحمد صالح مهدي شنشول الفرهود4849
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالمحمد عبد القادر محمود سلمان الشيخلي4850
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالمحمد عدنان حسن محمد عيسى الحسيني4851
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالمحمد عقيل هادي عبود الهنداوي4852
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالمحمود عالء الدين محمود شاآر محمود الحلي4853
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالمها جليل جعفر محمود الحداد4854
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالمهند رياض محمد عبد القادر الدهاس4855
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالميساء عبد الحافظ حميد جواد السعدي4856
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالميسم صباح تقي حسن الصراف4857
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالمينا باسل عبد الصاحب حمرة4858
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالهنادي عبد القادر شاآر محمود الشيخلي4859
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالوليد ابراهيم فياض محمد الذيابي4860
الدراسة الصباحية2011/2010قسم ادارة االعمالياسمين علي جابر عزيز الشكري4861
الدراسة الصباحية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةابتهال علي عبد الرحمن محمد4862
الدراسة الصباحية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةاماني محمد ابراهيم اسود العزاوي4863
الدراسة الصباحية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةانديرة غاندي سعيد4864
الدراسة الصباحية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةأروى محمد شهاب احمد المهر4865
الدراسة الصباحية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةأالء جسام محمد علي العامري4866
الدراسة الصباحية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةأوس وهاب موسى عبد الوهاب الهاشمي4867
الدراسة الصباحية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةداليا طارق شكر محمود4868
الدراسة الصباحية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةدلف قاسم محمد خلف الخفاجي4869
الدراسة الصباحية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةرؤى سامي ابراهيم محمود الجبوري4870
الدراسة الصباحية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةريهام شاآر حسين شاطي السلطاني4871
الدراسة الصباحية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةزيد حسين علي سليم الكواز4872
الدراسة الصباحية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب مجيد علي عسكر4873
الدراسة الصباحية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةسالي غانم يوسف صادق جوالغ4874
الدراسة الصباحية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةعقيل ياسر نعمة جاسم العزاوي4875
الدراسة الصباحية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي درويش عبد الغفور محمد المتولي4876
الدراسة الصباحية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي عباس علي حسين4877
الدراسة الصباحية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي وهاب حمودي ظاهر النعيمي4878
الدراسة الصباحية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةعلياء خضير محمد آريم الجوي4879
الدراسة الصباحية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةفرح يونس جاسم خضر الخزعلي4880
الدراسة الصباحية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةقيس قيس حسين علي الخالدي4881
الدراسة الصباحية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد علي محمد عبد ابو عميمة4882
الدراسة الصباحية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةمروة عبد الحسين عبد ابراهيم السمناي4883
الدراسة الصباحية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى عماد حسين عبد الخفاجي4884
الدراسة الصباحية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى فاضل داود سلمان الواسطي4885
الدراسة الصباحية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةمصعب حيدرعبد المحسن عبد الرزاق البصام4886
الدراسة الصباحية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةمها آريم جبرائيل آورآيس4887
الدراسة الصباحية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةمها يوسف جاسم محمد االسدي4888
الدراسة الصباحية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةميس آريم مهدي حسن الفياض4889
الدراسة الصباحية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةنورس تحسين علي حسن الطيار4890
الدراسة الصباحية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةهالة شوآت عبد الغني جاسم العزاوي4891
الدراسة الصباحية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةهشام شايع عالوي آريم العلياوي4892
الدراسة الصباحية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةهند محمد عزاوي محمد الزيدي4893
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةابراهيم صالح يوسف احمد الجاف4894
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد ياسين قاسم احمد الحيالي4895
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةاخالص عبد اللطيف مزيد عبيد4896
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الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةاخالص مديح محمد امين احمد البرآي4897
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةادريس عدنان رشيد سلمان الشيخلي4898
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةاسماعيل طاهر عبد العبودي4899
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةاسيل ثامر يوسف سعودي العبيدي4900
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةاسيل عبد الجليل عبد اهللا رحيم4901
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةاالء غازي عبد اهللا فارس الجبوري4902
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةالهام رمضان عبود صالح المالكي4903
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةامال عبد الرحمن مصطفى عيسى الزيدي4904
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةامال محمود محمد جبار الفضلي4905
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةانتصار عباس خضير عباس4906
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةانس سعيد صاحب عالوي العبيدي4907
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةايمان رشيد حميد عيسى العبيدي4908
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةايمان شاآر شبلي محمد الصباغ4909
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةايمان صباح عبد الحسين ماهر الالمي4910
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةايمان محمد آريم هامل العبودي4911
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةباسم حكمت آامل الحداد4912
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةبثينة حميد نجم ناصر الجعيفري4913
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةبريهان فرهاد حسن علي اغا الصالحي4914
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةبالل محمد حسان مهدي السبتي4915
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةجنان شنون محيسن محمد العبودي4916
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةحسام عبيد علي عوده القيسي4917
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةحسن مجيد آاظم احمد الخفاجي4918
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةحمدية مجيد فليح خضير الكريطي4919
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةحميد عودة بعيد جبر الزيدي4920
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةحنان جاسم محمد عباس الخفاجي4921
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر يحيى حاجم فرج الزهيري4922
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةخالد نجم عبيد حبيب الزبيدي4923
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةخديجة هميم محي الحسناوي4924
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةخوله علي محمد سعد الشمري4925
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةذآرى محمد امين آريم الهاوندي4926
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةرجاء محمد سلمان جاسم الكناني4927
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةستار جبر عالوي اسماعيل الساعدي4928
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةسجى ثامر فالح محمد الفرحان4929
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةسحر مزهر حسن رهيف العكيلي4930
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةسرمد جعفر حسين علي الطاهري4931
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةسمير صابر خليف محمد العبودي4932
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةسناء حسين يوسف حسين الزيدي4933
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةسناء مزيد ناصر حسين ال جبارة4934
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةسندس ابراهيم ماجد خلف العنبكي4935
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةسهيلة شريدة ياسين سلمان4936
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةسوسن هاشم جاسم محمد العلوي4937
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةسيف الدين سعد هاشم حميد البدير4938
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةشذى عباس حسين ذياب الشمري4939
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةشيرين آاظم عبد سلمان الحسناوي4940
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةصفاء بدر زامل زويد السعدي4941
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةطالب شناوة صعيصع وادي4942
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةعادل عبود محمد حسن الفلوجي4943
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةعادل عمران عبد هالل4944
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الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد الحسين دويح صنبير حميد الزاملي4945
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد الستار آاظم حسن االزريجي4946
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةعروبة مولى عدم4947
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةعالء عبد الرزاق عبود مرهون الغريباوي4948
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي حامد عباس مهدي العراقي4949
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي حسن سنسول سهم السوداني4950
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي ربح بجاي خفيف البهادلي4951
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةعمر علي جاسم محمد الجبوري4952
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةغادة يوسف جميل حنا ناني4953
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةغانم سلمان جودة ناصر الربيعي4954
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةفاطمة عبد االمير شريده التميمي4955
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةفوزية غضبان جبر سويهي االسدي4956
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةلينا سالم داود جودي التميمي4957
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةمازن عبد فرحان شهوان الغريري4958
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةمحسن عبد حسين عليوي الخفاجي4959
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد رشيد حميد آاظم عباس العبيدي4960
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةمظهر عثمان سلمان محمود العبيدي4961
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةمنال آامل خضير عباس العزاوي4962
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةمنتهى مولود عبد حسين العاني4963
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةمنى حسين رسن عبد القيسي4964
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةميران هاوري محمود حسن4965
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةميساء سعد آاظم سعيد الدجيلي4966
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةنبراس احمد ابراهيم محمد4967
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةنجم الدين عبد االله احمد حسين المرسومي4968
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةنغم رسول جليل موسى الحصري4969
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةنهى غالب عدوان احمد زمق4970
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةهدى حسان جواد آاظم الجبوري4971
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةواثق عبد الرحيم داود سلمان القيسي4972
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةوفاء حامد خضير محمد الجبوري4973
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةوفاء عبد األمير سلمان حمزه الزيدي4974
الدراسة المسائية2011/2010قسم العلوم المالية والمصرفيةوفاء علي هادي آاظم4975
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةاحالم ابراهيم اسماعيل احمد الكبيسي4976
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةاحمد عوني عبد اللطيف محمد الجنابي4977
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةاحمد آريم جندي منصور العبيدي4978
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةاحمد آمال يعقوب يوسف القدسي4979
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةارشد باسل جالل يونس4980
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةامنه محمد نعيم رحيم الطائي4981
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةانمار حامد آاظم عريبي الحمداني4982
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةاوراس محمد رضا جواد العلي4983
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةايمان باسط صالح حمود السامرائي4984
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةأيه مصطفى محمود حبيب الجدة4985
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةباقر رزاق اسود حدر العبادي4986
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةتهاني عبد الرضا حكمت محمد العاني4987
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةحسين حسن مهدي سريان المفرجي4988
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةدعاء مازن محمود ياسين4989
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةدعاء محمود عبد الستار ارحيم الدليمي4990
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةرشا يشار عمر محمد البخاري4991
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةرغد عدنان محمود عثمان الصميدعي4992
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الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةرغدة عبد الكريم صاحب سعيد4993
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةرؤى باسل جالل يونس4994
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةزهراء جاسم محمد سميسم الزبيدي4995
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةسارة مؤيد عبد الحسين عبد االمير4996
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةسحر ابراهيم رشيد فنر العكيدي4997
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةسماء جبار عبد الحسين جلود الزبيدي4998
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةشهد علي طه جدوع السامرائي4999
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةشيماء آاظم عباس الحداد5000
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةصابرين حسين علي سلطان5001
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةضرغام ضياء ناجي عباس القيسي5002
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةطالب علي غالب صبري الخطاط5003
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةعبير عدنان عبد الوهاب بداي الساعدي5004
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةعذراء عدنان فاضل عباس الخزرجي5005
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةغزوان ثائر صالح فخري البياتي5006
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةفاتن صفاء محمد آاظم الحميري5007
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةلمى طالل عبد الوهاب عبد القادر القره غولي5008
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةلندا عادل آاظم عباس العزاوي5009
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةليث حازم ماجد محمد الدليمي5010
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةمحمد سعد طاهر آاظم الجبوري5011
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةمحمد سمير عادل حسن الصباغ5012
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةمحمد طالب علوان طويرش الشريفي5013
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةمحمد عدنان دحام توفيق العزاوي5014
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةمحمد عماد الدين فريد قاسم5015
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةمحمد مقداد محمد فتحي5016
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةمروان ماجد صالح خلف العباسي5017
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةمروة رعد قحطان يحيى العبادي5018
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةمروة عامر محمد ابراهيم5019
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةمروى عبد الهادي مجيد شياع5020
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةمنى صالح نوري خلف5021
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةموفق عبد الكريم ناصر حسين الجنابي5022
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةميس بهاء ثابت عبد المجيد العاني5023
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةميسم محمد سلمان آريم العزاوي5024
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةنجم الدين نوفل نجم الدين احمد5025
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةندى محمود خضير حسون5026
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةنور محمد مجيد زامل الدراجي5027
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةهبة فرحان خضير عباس الموسوي5028
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةهند حسون حميد حسون العبيدي5029
الدراسة الصباحية2011/2010قسم المحاسبةهند علي حسين نصر اهللا الطيار5030
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتاباء عادل صباح عوده العبيدي5031
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتابراهيم ناظم نوري فيروز المياحي5032
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتابو بكر احمد سلمان علوان الجبوري5033
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتاحمد طه محمود حسين الدوري5034
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتاحمد عالء جهاد آتاب الموسوي5035
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتاحمد مثنى محمد صالح المعتصم5036
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتاحمد معتز محمد علي5037
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتاحمد منذر مجيد حسين العزاوي5038
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتاسراء عماد عبد الرزاق محمد المشهداني5039
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتاسيل ثامر محمد جالب الربيعي5040
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الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتالمصطفى جليل خضير عباس الكاظمي5041
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتامير صباح رشيد مجيد اليعقوبي5042
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتانسام آامل هاشم مهدي الفتالوي5043
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتايمان شاآر قاسم محمد الجبوري5044
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتايهاب علي عبد االمير مهدي البهادلي5045
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتبكر شامل محمد يحيى الجصاني5046
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتحسن عدنان عباس عبد المجيد الجبوري5047
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتحسين سعد عبد السالم عبد الرزاق5048
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتحمزه حسين علي خضير العبيدي5049
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتحيدر جعفر عارف شيخلي الرديني5050
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتحيدر داود سلمان حسون بنهادر5051
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتخضر ياسين خضير محمود الكواز5052
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباترامي رعد خليل ابراهيم السامرائي5053
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباترسل عبد الرسول عبد اهللا حسن5054
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباترغد عدنان عناد عبد اهللا زرآان5055
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباترمق عالء مهدي صالح الجبوري5056
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباترواء رعد طه خضير المشهداني5057
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتزهراء جمعه نعمه جبر الربيعي5058
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتزينب سعد ياسين داود البياتي5059
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتزينب عادل صباح عوده العبيدي5060
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتسارة صالح جواد محمد الطائي5061
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتسالي صالح الدين يونس ابراهيم داللباشي5062
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتسالي عبد االمير جبار زاجي الناصري5063
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتسرى سالم عبد الرزاق عبد الكريم الهاشمي5064
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتسلوان خليل ابراهيم اسود العزاوي5065
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتشهد ضياء طالب رشيد العاني5066
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتصفا صالح مهدي صالح القيسي5067
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتعلي باسل محمد عباس الدليمي5068
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتعلي جواد عبد الكاظم عبد الحسن الدلفي5069
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتعلي حميد عبادي حميد العامري5070
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتعلي سعد حسين جاسم الشاعلي5071
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتعمر صفاء مجبل علي التميمي5072
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتغادة محمد عبد الجليل محمد الطائي5073
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتغيداء رائد جواد مهدي جريو5074
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتفاطمة صادق جليل موسى الحصري5075
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتقبس ثامر جعفر حميد الساجي5076
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتقصي محمد خليل ابراهيم الدليمي5077
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتآرار راضي لعيبي حيدر المصلوخي5078
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتليث احمد حديد خلف العقابي5079
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتماهر عبد الستار آريم علي حسين5080
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتمحسد حميد لطيف نصيف5081
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتمحمد ثامر محمد رضا العزاوي5082
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتمحمد جبار خزعل خلف المحمداوي5083
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتمحمد حسان جواد آاظم الدريعي5084
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتمحمد حسين داوود محمد الغني5085
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتمحمد رسول جعفر جواد الهاشمي5086
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتمحمد عبد الرضا جواد جاسم القسام5087
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتمحمد عبود نعمه مطر5088
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الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتمحمد عصام سلمان علي الفتالوي5089
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتمحمد علي عبد الحميد راهي الطائي5090
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتمحمد عماد عبد الزهره عمران المعمار5091
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتمحمد مقداد فليح عطو العبودي5092
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتمحمد نهاد شياع عبيد5093
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتمحمد يوسف مجيد سعيداناسماعيل5094
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتمحمود سامي بهجت حسن العتبي5095
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتمخلد لؤي طه محمد حويش5096
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتمرفد فراس حميد صالح القباني5097
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتمروان فرقد عطا رؤوف الزبيدي5098
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتمروة فؤاد عباس آاظم التوفكجي5099
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتمروة ياسين آريم عناد الجحمي5100
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتمشتاق طالب سعود نايف5101
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتمصطفى جار اهللا زغير فرج الشويلي5102
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتمصطفى فائز رفيق محمد الدرآزلي5103
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتمصطفى محمد عباس جلوب الكعبي5104
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتمصطفى محمد مهدي صالح المشهداني5105
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتمصطفى واثق عيسى مهدي التميمي5106
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتمهدي مناضل مهدي احمد5107
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتميس منير عبود عمران الجشعمي5108
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتنور حسين علي عباس العامري5109
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتنور عباس حمد شهب السعيدي5110
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتهالة حسن محمد عبد اهللا فتاح5111
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتهديل حازم ابراهيم سعيد الخليل5112
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتهديل خليل حسان معله البيضاني5113
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتهديل منال سعيد عبد اهللا البياتي5114
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتهيثم عبد الكريم جواد علي5115
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتوعد فالح حسن حياوي الطائي5116
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتوالء جبار ماشاف حسن5117
الدراسة الصباحية2011/2010قسم علوم الحاسباتيوسف موسى جواد آاظم5118
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتاحمد ابراهيم حمدان حسين العزاوي5119
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتاحمد داخل حبادس صاحب الجنابي5120
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتاحمد رعد عطيوي عزيز ابو طبيخ5121
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتاحمد عادل آمال عبد اللطيف الدولعي5122
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتاحمد عبد الرزاق هاشم عزيز العلي5123
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتاحمد عبد الرضا جواد جاسم القسام5124
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتاحمد عبد السالم علي خليل العبيدي5125
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتاحمد مهدي فؤاد عبد الصمد االعظمي5126
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتاحمد هاشم قاسم محمود الكيالني5127
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتاستبرق زآي يحيى محمد علي الخفاجي5128
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتاستبرق هيثم آامل حميد الفالحي5129
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتالحسين رعد خليفة صباح المعراوي5130
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتانمار عامر فاضل علي الجبوري5131
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتاوميد صباح محمد صادق العبيدي5132
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتايسر شامل عبود محمد5133
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتأحمد جمال محمد عبود5134
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتأيهاب عادل عليوي عسل الزبيدي5135
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتتمارة عامر عبد الجبار عبد اهللا المشاهدي5136
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الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتجيالن حكمت صديق أحمد الحمداني5137
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتحسين عالوي ابراهيم مجيد ابو عميمة5138
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتحسين علي رسول محمد الحسني5139
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتحنان عبد الحسين جابر تقي فرج اهللا5140
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتحيدر سمير طالب هيدي الخزرجي5141
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتحيدر عبد االمير يوسف يعقوب العيسى5142
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتدانة عبد الرحيم علوان آاظم الخفاجي5143
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتداود عبد االله داود سلمان المحامدة5144
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتدنيا باسم حميد أحمد القيسي5145
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتذو الفقار صالح محمد جودي المراياتي5146
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياترسل عباس لطيف عباس السلمان5147
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياترشا احمد خلف صالح الدليمي5148
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياترقية عبود احمد طه5149
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياترنا حميد محسن آاظم السراج5150
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياترنين تحسين عالء الدين محمد الصقال5151
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتريا هاشم علي هداد الشيباني5152
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتريم زيد حمود حسن5153
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتزهراء طارق عبد محمود5154
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتزهراء عبد الستار وهيب احمد الويس5155
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتزهراء ماهر جمال طاهر االمام5156
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتزياد أحمد نايف بدر5157
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتزيد علي عبد ناصر الساعدي5158
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتزينب شرف سالم علوان ال حسن5159
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتزينب مسلم محمد علي عبد الرضا الحسني5160
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتسارة جواد آاظم جواد5161
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتسارة معن يحيى محمد المرسومي5162
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتسرى عبد الكريم جاسم عبد الحسين الشاعلي5163
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتسلمان سعيد سلمان ناصر حسين العبيدي5164
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتسمهر قاسم عبد الكريم علوان الربيعي5165
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتسوزان يوسف آورآيس يوخن الخطيبي5166
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتسيف ضياء عبد الحسن سايب الرفيفي5167
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتشهد حامد عبد المنعم عبد الرحمن المشهداني5168
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتشهد حسين صاحب علي5169
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتشهد عبد الزهرة عبود آرم اهللا الساعدي5170
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتشيماء عبد القادر احمد عبد القادر الطبالني5171
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتصابرين ياسين خضير نعمة البيضاني5172
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتصالح مهدي سماوي آاظم5173
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتضحى آمال ابراهيم حسين الحياني5174
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتعبد اهللا رياض عزيز جاسم الحديثي5175
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتعبد المحسن علي عبد المحسن حسن االسدي5176
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتعلي حسن هادي خلف5177
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتعلي حقي اسماعيل خضير االوسي5178
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتعلي سعد عطا ناصر الدليمي5179
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتعلي صباح عبد الرضا حسن الدهلكي5180
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتعلي عبد االمير محسن محي الزيدي5181
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتعلي فريد هديب محمد الجبوري5182
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتعلي هادي مرجان رهيف الزيداوي5183
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتعلي هاشم علي هداد الشيباني5184
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الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتعلي وهاب جواد عبود شويلية5185
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتعماد حميد محمد عباس الجودي5186
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتعمر صابر بهجت صابر5187
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتعمر عبد القادر شهاب احمد الدليمي5188
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتعمر مهنا محسن حمادي الجوعاني5189
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتغادة صباح سعيد يوسف سلمو5190
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتفواز جواد آاظم حسن العباسي5191
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتقصي يعرب رصين عزيز سامي الزبيدي5192
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتليث مهدي صادق جعفر الحسني5193
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتليث مؤيد حميد عليوي الحسيني5194
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتمحمد اسعد عبد الزهرة موسى السعدي5195
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتمحمد سعد لطيف محمود العزاوي5196
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتمحمد عامر محمود حمادي الراوي5197
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتمحمد مهدي شاآر هادي5198
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتمحمد ناظم آريم عبد االبراهيمي5199
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتمحمد نزار عبد الغني علي االعريبي5200
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتمحمد وسام محمود رشيد الشماع5201
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتمحمد يشار عمر محمد عباس النجاري5202
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتمرتضى آريم حسين علي النجار5203
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتمروة احمد شهاب احمد الدوري5204
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتمروة باسم حسين علي الخطاب5205
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتمروة طالل آاظم عباس العيساوي5206
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتمصطفى اسعد علي حسين التميمي5207
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتمصطفى باسل محمد عباس الدليمي5208
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتمصطفى بكر محمد عادل الزهاوي5209
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتمصطفى سعد لطيف محمود العزاوي5210
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتمصطفى شعالن عباس آمر الكناني5211
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتمصطفى مازن عبد المجيد مصطفى5212
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتمصطفى نصير ابراهيم عبد الوهاب الناصري5213
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتمصعب خليل محمود جاسم5214
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتمنتصر حميد رشيد جمعة5215
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتمنتظر عادل محمد رضا البغدادي5216
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتمنى شاآر عبد الصاحب مهدي5217
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتمها سعدي لفتة حسين الكعبي5218
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتمهدي قاسم جاسم سوداني البهادلي5219
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتمهند بدران صبر حمد الدليمي5220
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتمهند ماجد احمد آمي5221
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتموج عبد الرحمن احمد سلوم الجبوري5222
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتموفق علي فاضل علوان الجميلي5223
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتنضال سعد جواد اسماعيل القدسي5224
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتنور نعمان موجد راضي5225
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتهالة ابراهيم محي ابراهيم الخفاجي5226
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتهديل اسماعيل نجم عبود العزاوي5227
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتوليد اآرم صالح عبد القادر العاني5228
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتوميض عامر مصطفى يوسف الزيدي5229
الدراسة الصباحية2011/2010قسم هندسة البرامجياتياسر عماد الدين عبد الحسن حنظل االمير5230
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالابراهيم صالح ابراهيم حماش5231
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالابراهيم عادل محمود عبد اهللا الظاهر5232
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الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالاحمد صالح الدين ويس عبد الجبار العاني5233
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالاحمد ليث صديق مصطفى النعيمي5234
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالاحمد مازن عبد الواحد عبد القادر الشيخلي5235
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالاسيل بالسم نايف علي الجميلي5236
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالاشواق عدنان فهمي محسن الراوي5237
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالاآرم حسن صالح حميد العكابي5238
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالانيس عبد الستار محمد نادر الكلكي5239
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالايمان آشكول سلطان علي القيم5240
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالبسام سعد سيف الدين صدقي غني5241
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالبيداء ياس خضير عباس العبيدي5242
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالحسام انورعبد المنعم احمد البوسعد5243
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالحسام يحيى زيد ظاهر الدليمي5244
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالحسين حميد رشيد عبد االنباري5245
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالخالدة ياسين عمر عزيز الناصري5246
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالدعاء محمد سلمان طاهر العامري5247
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالدينا نبراس ابراهيم حامد الحمداني5248
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالرحاب عبد االله صيهود زعين5249
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالرسل ماجد جبار حاتم الكناني5250
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالرعد قاسم محمود حميد العاني5251
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالرغدة توفيق حميد توفيق5252
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالرند محمود عبد القادر محمود الحربي5253
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالزهراء فيصل جهيد جويد منهل5254
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالزيد طارق آاظم عبود العادلي5255
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالزيدون عبيد سلمان عبيد الشمري5256
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالسامر ضاري عارف محمد المشهداني5257
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالسرى رعد عبد الرحيم عبد الهادي االعظمي5258
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالسعد حسن سعد حسن السهيل5259
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالسلوان باسل حسين مصطفى عوني5260
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالسمارة علي اآرم نشات5261
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالسنان عبد الستار عزيز علي العزاوي5262
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالشذى عبد الحميد عبد اهللا حسين الخفاجي5263
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالشفان احمد محمد سعيد احمد االتروشي5264
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالشهالء غسان عبد الرزاق عبد الرحمن احمد الجدة5265
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالصالح خضر صالح سالم الحديثي5266
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالصالح عبد الكريم صالح آاظم الجبوري5267
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالضرغام رعد محمد صالح الصراف5268
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالعبد اهللا خالد محمد جاسم ابوطبره5269
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالعذبة مهلب محمود علي الداوود5270
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالعذراء فاضل وعل محسن الفريجي5271
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالعقيل عالء عبد علي عريبي التميمي5272
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالعلي حسين علي آاظم القرشي5273
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالعلي حقي سلمان حسون التميمي5274
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالعلي محمود داود سليمان البو ذياب5275
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالعمر مؤيد محي عباس القيسي5276
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالغزوان فيصل عبد العزيز عبد الرحمن العاني5277
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالقتيبة علي عمر خطاب5278
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعماللجين عماد اسماعيل محمد العزاوي5279
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالمحمد باسم محمد عبد الوهاب الرآابي5280
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الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالمحمد حسين علي عبود الحارثي5281
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالمحمد سجاد محسن آاظم االنباري5282
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالمحمد مكي عودة حسين الفالي5283
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالمحمود شكري محمود سجان التميمي5284
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالمروان مثنى مدلول عباس الفتالوي5285
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالمروان محمود عبد الكريم جبير الكبيسي5286
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالمصطفى جاسم حمودي برغش العبيدي5287
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالمصطفى جمال سلمان ابريسم العبيدي5288
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالمصطفى سحبان عبد اهللا حسن بيك5289
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالمصطفى صالح مهدي عباس المصلحي5290
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالمصطفى صباح مهدي خلف القيسي5291
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالمضر علي حسن عباس الجبوري5292
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالمالك محمد علي حسين احمد االحمدي5293
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالميس عوف عبد الرحمن حامد العزاوي5294
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالميسم مكي جواد آاظم العبدلي5295
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالميسم نجيب سفر عبد القادر الحديثي5296
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالندى حقي اسماعيل دهام عويد5297
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالنعيم جواد آاظم فرهود المطيران5298
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالنور محمد حسين مجيد الحمداني5299
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالهالة علي حامد علي الخالدي5300
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالهدى سامي مجيد محمد التميمي5301
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالهوازن عامر مهاوش جاسم العزاوي5302
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالورود حسام عبد الستار عبد الوهاب يوسف5303
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالوسام خوام عفيصان حسن الجعافرة5304
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعمالياسر محمد سلمان قاسم القره غلي5305
الدراسة الصباحية2012/2011قسم ادارة االعماليسر عامر خماس عثمان المشايخي5306
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد عبد االله عبد الحميد حمودي5307
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد عبد اهللا حمدان جوير5308
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد عدنان حسين علوان البغدادي5309
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد علي خلف جاسم الجبوري5310
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد وليد يوسف عبد الرزاق الزبيدي5311
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةاية عادل حسن عبود العبيدي5312
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةبشار صبري احمد الفي الحديثي5313
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةجاسم قاسم محسن حسون المعموري5314
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر عبيد شغيت زويد الساعدي5315
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر فؤاد جاسم محمد الخفاجي5316
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةداليا عبد المحسن يونس خليل الخشاب5317
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةدعاء جواد آاظم سلمان السوداني5318
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةدعاء محمد عبد الحسين عباس العلي5319
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةرؤى رشيد عبد المجيد محمود القره غلي5320
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةزهراء صادق عبود صادق5321
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب احمد سلوم داود العاني5322
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةسعاد قحطان احمد مهدي المفرجي5323
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةسما عبد الرزاق علي سلمان الخضيري5324
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةسماح مهدي محمد بهار البومحمد5325
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةسمر صبري دواح حسن بورقية5326
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةسيف عبد الرزاق ابراهيم صالح الحياني5327
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةضفاف جعفر صادق امين الربيعي5328
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الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةطارق دريد فؤاد عبد الرزاق ال عبد الواحد5329
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةطه سعد آريم شهاب العبيدي5330
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةطه عصام جاسم محمد الشمري5331
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد المهيمن قيس علي مرهون االلوسي5332
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةعال عادل جابر حسين الخزرجي5333
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي تحسين رمضان ابراهيم العزاوي5334
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي عماد الدين داود عبد الوهاب الشيخلي5335
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةغفران سفيان آنعان يوسف العبيدي5336
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةفرقان اثيل عدنان احمد عزت فرهاد5337
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةفهد باسل عبد االحد ججاوي يامور5338
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةقمر باسم عبد الجبار جاسم الدباش5339
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةليث تحسين عبد الرحيم نور الياسري5340
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد مرتضى جاسم رشيد الدهلكي5341
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةمروة علي ناجي مجيد البناء5342
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةمنهل طالل منهل آاظم الربيعي5343
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةمها ظافر طه ياسين التميمي5344
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةمها محمد نبهان عبد القادر ال طه5345
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةمهند عبد الرضا عباس جعفر المختار5346
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةميس أبراهيم رسول رضا مبارك5347
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةنوار يونس حسين حسن العبيدي5348
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةنور جمال جالل عبد السالم الصالح5349
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةنور صباح عباس سهيل5350
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةهمام خالد سعدون محمدامين المحمدي5351
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةوليد بشير سعيد محسن الشامي5352
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةوليد خالد عليوي جبر الساعدي5353
الدراسة الصباحية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةيسر فيصل محمد محمود القره غلي5354
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةابتسام آاظم عباس محسن الخزعلي5355
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةابتسام محمد محمود محمد الشمري5356
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةابتهال شاآر صبار عبد اهللا العاني5357
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةابراهيم احمد جميل عبود العبرة5358
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةابراهيم حسن محمد سعيد الجشعمي5359
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةابراهيم محمد حسين آاظم التميمي5360
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةاجنادين عبد االئمة سلطان عنبر الفتالوي5361
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةاحسان محمد علي عبد الدليمي5362
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد عبد الرزاق حسين علوان المصيرع5363
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد يوسف احمد حسن الخضري5364
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةاخالص احمد نجم عبد اهللا السميلي5365
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةارجوان فاضل حميد علوان البياتي5366
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةاسامة جبل عبد العابدي5367
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةاساور فؤاد وهيب سلمان العبلي5368
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةاسراء حاآم عبد الصاحب محمد البحراني5369
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةاسراء حمود جبار عبد اهللا الطائي5370
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةاسراء عبد السادة علي نعمة5371
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةاسماء سلمان عباس حمد العبيدي5372
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةاسماء محي حمد شهاب القيسي5373
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةاسيل حمدي جبير حرج االلوسي5374
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةاشرف منذر جاعد محسن الدليمي5375
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةاشواق عدنان سنيد آطيفة اليعقوبي5376
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الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةاعتماد زهير طليفح حمود السويدي5377
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةالهام هاتف عبد علي حسين الدليمي5378
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةامال حسين علي حسن التميمي5379
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةامجد محمد رضا عبد الجبار الفاضل5380
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةامل آمال محسن صالح العلي5381
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةاميرة عبد الرزاق محمد حسون الخفاجي5382
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةانتصار عباس جاسم صالح5383
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةانسام احمد محمد حيدر الخزرجي5384
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةانعام محمود محمد حسين الحداد5385
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةايمان جواد آاظم عيسى5386
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةايمان جواد آاظم عيسى العامري5387
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةايمان خالد حسن هاشم الشريفي5388
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةايمان عبد اهللا جابر الغريباوي5389
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةايمان معروف محمود عبد العزيز العزاوي5390
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةايناس اسماعيل وطبان عبد اهللا الجشعمي5391
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةباسم جبار عيدي ضعين البيضاني5392
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةبتول عباس عبد الصاحب آاظم الجبوري5393
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةبديعة جاسم محمد عباس المندالوي5394
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةبشرى جواد عطية عبد اهللا الدوري5395
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةبشرى حسن حسين عبد علي الخفاجي5396
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةبشرى هادي صالح حسين العبيدي5397
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةبالغه منصور محمد آريم االيوبي5398
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةبيداء علي محسن ابراهيم العتابي5399
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةتغريد مرتضى عجمي صحن السامرائي5400
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةتهاني آاظم سلمان آاظم الجبوري5401
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةتيسير علي حسين آاطع المالكي5402
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةجميلة محمد احمد جاسم الخفاجي5403
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةجنان جواد عبد علي القيسي5404
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةجنان حسن حسين عبد علي الخفاجي5405
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةحسن رحيم عبود حسين الربيعي5406
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةحماد نجم فرحان عباس الحمامي5407
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةحنان حمزة محمد جواد سعدون الدليمي5408
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةحنان صاحب موسى جعفر االسدي5409
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر عبد الرحيم احمد عبد اهللا المشهداني5410
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةدينا صائب رافع عبود النعيمي5411
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةرافد مانع عبد الحسن آاظم البدري5412
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةرباب آامل عبد الحسين راضي البياع5413
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةرجاء آريم معروف عبد الرزاق الرحال5414
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةرشا محمد سعيد مكي5415
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةرنا عبد االمير جمعة خلف صالح الجميلي5416
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةرنا محمد آاظم عسل الشجيري5417
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةرويدة عبود آزار دخيل العتابي5418
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةزهرة آريم حسن علوان الجبوري5419
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةزين العابدين محمود مانع التميمي5420
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب رياض ناصر حسين فيروز5421
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب فاضل احمد محمود الحيالي5422
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةسارة عبد الرحمن فرحان ظاهر البدراني5423
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةسامية قاسم نجم عبد اهللا العبادي5424
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الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةستار ابراهيم ياس اليكرات5425
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةستار فياض عباس عبد اهللا اللهيبي5426
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةسحر ستار جياد حسن الراجحي5427
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةسراب طارق عبد الرزاق احمد الصعب5428
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةسراب عزت محمود حسين الخالدي5429
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةسراب آامل محمد رشيد الكروي5430
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةسرى سمير عبد الوهاب جاسم العبيدي5431
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةسفانة عدنان عبد الصمد البياتي5432
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةسالم اسماعيل نصيف جاسم الموالي5433
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةسناء علي حسين احمد المشهداني5434
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةسهامة جبار رشم يونس التميمي5435
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةسهى حميد رحيم مهنا التميمي5436
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةسوسن عبد العزيز محمد حسين السعدي5437
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةسوسن محمد سعود عبد اهللا الحبوبي5438
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةسوسن هادي حسين ابراهيم الترآاوي5439
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةسيف نجم عبد جعفر الكعبي5440
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةشاآر عبد اهللا مختاض مزبان الحمداني5441
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةشجون عبد الرزاق جوحي جعفر الزهيري5442
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةشذاء جمعة صالح احمد المحسن5443
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةشذى بدر مفتن طارش الالمي5444
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةشقائق نعمان ثابت حسن الثابت5445
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةشيرين عبود علي نوار الخالدي5446
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةشيماء فضيل شناوة5447
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةشيماء آاظم زبيدي الحسن الزبيدي5448
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةصابرين فارس عبد سعيد الخسرجي5449
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةصبا صبيح جمال محمد عرب5450
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةصباح رشيد صكبان علي الزاملي5451
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةصبريه آريم نايف مال اهللا النداوي5452
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةصفية سلمان طه5453
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةضمياء عبد االئمة سلطان عنبر الفتالوي5454
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةعالية ليلو عبد اهللا اسماعيل التميمي5455
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد اهللا صباح احميد جاسم الدوري5456
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةعبير عبد الصاحب جعفر محمد الجبوري5457
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةعبير علي جمعة جاسم العزاوي5458
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةعبير وديع حسين محمد علي اغا5459
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةعفيفة دارا علي عاشور5460
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي جاسم محمد صكر الحسناوي5461
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي عبد الحسين صادق مهدي5462
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي عبد الرسول عباس معتوك مصالوي5463
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةعلياء نايف احمد جاسم االلوسي5464
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةعليه عبد الهادي محمد خنجر الجبوري5465
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةعمار عبد الستار حمد آمر المعيني5466
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةعمار علي خليل ابراهيم المشهداني5467
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةعهد صالح احمد عبد اهللا الجزناوي5468
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةعواطف جواد آاظم مهدي العامري5469
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةفاتن حسن حسين عبد علي الخفاجي5470
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةفائز عبد المحسن عبد الرحيم علي الطائي5471
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةفراس سليم جاسم صبر االميري5472
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الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةفرح فالح حسن عبد جبر5473
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةفريال رجب يوسف طالب الجوحجي5474
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةقباء حامد فوزي وهيب الصفار5475
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةآريم عبد عيدان عبد الدبات5476
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةآريمة علوان عيسى حسون السعدي5477
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةآالويش مراد امام علي الجاف5478
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةلقاء عباس سلوم مرهج السعدي5479
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةلقاء عبد االمير علي5480
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةلمى عبد اللطيف محمد علي هاشم الجواهري5481
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةلمياء خالد حسين5482
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةلمياء ستار جياد محسن الراجحي5483
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةلمياء آمال صالح آريم العزاوي5484
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةليث فياض خزعل آريم العزاوي5485
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةليلى باقر عبد الزهرة شالل اللهيبي5486
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةليلى خالد مهدي اآرم البياتي5487
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةليلى علي حسين عبوش العجيلي5488
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةلينا عبد الجبار محمد حسن البغدادي5489
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةماجدة عبود درويش خلف5490
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةمائدة صالح محمود حمزة الزبيدي5491
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد جواد عبد الكاظم عباس الخزرجي5492
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد سعدي نجم حسين الجميلي5493
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد سلمان علوان قاسم البيضاني5494
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد عبد الرحيم خاشع محسن5495
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد ياسين مهدي شاحوذ الدليمي5496
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةمريم محمد فياض عباس العماري5497
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةمعد منعم خلف عبد الجبار الوائلي5498
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةمنال سالم عبد الرضا مهدي الشمري5499
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةمنى بدر حسون عبد الزهرة االبراهيمي5500
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةمنى عزيز حسين علي الربيعي5501
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةمها أآرم احمد رسول البياتي5502
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةمها طارق عبد الرزاق احمد الصعب5503
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةمها يوسف محمود عباس التميمي5504
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةميديا نعمت نصر الدين محيي الدين5505
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةميسلون طالب خلف السامرائي5506
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةميسم شريف علي احمد البصام5507
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةميسون جمعة آاظم هادي الجبوري5508
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةنادية راضي خليفة جبر المالكي5509
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةنديمة عبد اهللا شير علي الدلوي5510
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةنسرين صالح عبد الحسين محمد امين الصندقجي5511
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةنضال ابراهيم خميس عثمان العزاوي5512
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةنضال عبد الهادي احمد مصطفى5513
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةنغم آمال صبيح حكيم عبد اهللا5514
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةنغم ناجي صبري شاآر االالوسي5515
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةنمير عدنان محمود علي الدليمي5516
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةنهى صادق جاسم حسن العامري5517
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةهالة مجيد غنام5518
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةهالة نوري عبد الجبار عبد الوهاب الشيخلي5519
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةهدى عباس نصيف جاسم المفرجي5520
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الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةهدى ياس خضير عباس البياتي5521
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةهديل عاصم محمد حسين الشمري5522
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةهديل عبد الوهاب حسين عبد السعدي5523
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةهمسه علي هاشم بكر ال بكر5524
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةهناء آريم علي حمود الربيعي5525
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةهناء محمد علي عبد الكاظم الزهيري5526
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةورقاء خالد حسين محارب الدليمي5527
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةوفاء ناصر حسين علي زنكنة5528
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةوالء نجاح جاسم حمدوش العبيدي5529
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةيسرى محمد آاظم عسل الشجيري5530
الدراسة المسائية2012/2011قسم العلوم المالية والمصرفيةيوسف فخري زامل فليح الفليح5531
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةابراهيم نزيه عبد الواحد عبد الرزاق5532
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةاحمد ثامر صادق عبود الرفقاني5533
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةاحمد علي سليم حسون الوردي5534
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةاسامه خالد دويل حمد الفالحي5535
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةاسراء عدنان خليل ابراهيم التكريتي5536
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةاسالم عادل ماجد محمد الحبيب5537
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةايات سعد قاسم سعودي الرآابي5538
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةايمان ضياء محمد جعفر االسدي5539
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةايه حسني مرزوق عبد الرحيم5540
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةبشار محمد فاضل محمد المرعي5541
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةبالل عدنان عبد الكريم احمد الحيالي5542
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةتارا فالح حسن علي الدراجي5543
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةثامر عامر جبار آاظم السعدي5544
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةحسام ربيع مسعود رضا السعدي5545
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةحسن جاسب الزم ابنية الالمي5546
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةحسن ياسين سليمان عبد الجبار الكبيسي5547
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةحسناء داود شمال محي الموسوي5548
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةحميد محمد عبد الكريم زيدان المشهداني5549
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةحنين صبيح عبد علي آبه5550
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةحيدر علي حسين حسون5551
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةخطاب اسعد فرج حمودي التميمي5552
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةداليا محمد جبوري رضان السامرائي5553
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةدنيا صافي آريم مشتت الفيصلي5554
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةرسل قاسم حسن علي السامرائي5555
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةرنا اياد عبد الرحمن نوري االدهمي5556
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةرنده احمد قادر فارس الدهلكي5557
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةرواء آاظم زبيدي حسن5558
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةزهراء حسين علي عبد الزيدي5559
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةزهراء خليل نجم عبود العزاوي5560
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةزياد خلف الطيف جاسم5561
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةزيد احمد سالم آاطع العوادي5562
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةزيد حسام صالح امين الجنابي5563
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةزينب باسم عبد علي الشمري5564
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةزينب عادل شحيت ظاهر البيضاني5565
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةزينة ثائر ناجي محمود السامرائي5566
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةسارة عبد الباسط عبد الصمد عبد اهللا الخزعلي5567
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةسارة عبد اهللا مجيد احمد القيسي5568
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الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةسامر محي شاهين ضيف الشمري5569
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةسحر سامي محمد حمد5570
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةسحر صالح آامل محمد العاني5571
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةسلوى عبد الجبار نوروز عزيز5572
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةسما عبد الستار عبد الرحمن عبد الستار طبرة5573
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةسوزان ممتاز صالح رفعت الجومرد5574
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةسيف طارق زيدان عويد السويداني5575
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةشهد ويئام قادر خورشيد القيسي5576
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةصالح رحيم ابراهيم الصكر الجنابي5577
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةضرار حامد فرحان حمادي الفياض5578
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةطارق مهدي عبد الكريم حسون الزبيدي5579
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةعذراء صبحي أمين مصطفى العبيدي5580
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةعلي عبد الجبار محمد عبد العفور الفياض5581
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةعلي آامل عمران موسى االعرجي5582
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةعلي نبيل عبد العزيز عبد الحميد العاني5583
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةعلي هذال عبد القادر محمد الخليل5584
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةعلي والء قاسم عباس القره غلي5585
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةعمر عيسى اسماعيل عطية العبادي5586
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةعمر قيس عبد اللطيف محمد العاني5587
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةغفران محمد سعيد لفتة الالمي5588
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةمحمد حامد حمادي علي الحلبوسي5589
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةمحمد رياض عبد المجيد جواد البيرماني5590
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةمحمد سعد اهللا الفي حبيب العاني5591
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةمحمد صفاء فخري عباس الحديثي5592
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةمحمد عبد الوهاب نوري احمد الدليمي5593
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةمحمد علوان احمد مربد الدليمي5594
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةمحمد قاسم آاظم مجيد الخفاجي5595
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةمحمد محسن رشيد زآروط الجنابي5596
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةمحمد مصطفى رشيد عبد اللطيف التكريتي5597
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةمروان صابر محسن خضير الواسطي5598
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةمنال ابراهيم رشيد فتاح الجاف5599
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةمها شوآت عبد الغني جاسم العزاوي5600
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةميس مظلوم عطيه حمد المجمعي5601
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةمينه احمد محمد زآي مصطفى الطائي5602
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةناديه رعد حسين عرير المالكي5603
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةنصر هادي صالح منصور5604
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةنغم علي سلمان آريم العزاوي5605
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةهالة علي رشيد حميد النجم5606
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةهبة جاسم محمد جاسم ال طه5607
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةهدايه عدنان فهمي محسن يوسف الراوي5608
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةهديل زياد محسن بندر العاني5609
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةورود نبيل فالح حسن الشاوي5610
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةياسر سالم جبار آاظم الكعبي5611
الدراسة الصباحية2012/2011قسم المحاسبةياسر محمد حمزه عبد اهللا الحمادي5612
الدراسة الصباحية2012/2011قسم علوم الحاسباتاحمد حسن ابراهيم علي الجنابي5613
الدراسة الصباحية2012/2011قسم علوم الحاسباتاحمد صالح مهدي جودي الربيعي5614
الدراسة الصباحية2012/2011قسم علوم الحاسباتاخالص حسين خفي عباس العكيلي5615
الدراسة الصباحية2012/2011قسم علوم الحاسباتامامه صالح مهدي باش العزاوي5616
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الدراسة الصباحية2012/2011قسم علوم الحاسباتانس محمود ناصر الرجا5617
الدراسة الصباحية2012/2011قسم علوم الحاسباتايه محمد مهدي عبد الزبيدي5618
الدراسة الصباحية2012/2011قسم علوم الحاسباتبارق عباس قاسم علي بهلول5619
الدراسة الصباحية2012/2011قسم علوم الحاسباتحسنين عالء مهدي اسماعيل الكاظمي5620
الدراسة الصباحية2012/2011قسم علوم الحاسباترسل علي محسن عودة البهادلي5621
الدراسة الصباحية2012/2011قسم علوم الحاسباترغيد عبد االمير محمد علي مظفر5622
الدراسة الصباحية2012/2011قسم علوم الحاسباترند عدنان عطيه مهدي العامري5623
الدراسة الصباحية2012/2011قسم علوم الحاسباترؤى فريد آاظم علي5624
الدراسة الصباحية2012/2011قسم علوم الحاسباتريم امير محمد صبري الكتان5625
الدراسة الصباحية2012/2011قسم علوم الحاسباتريم عدنان محمود عمر الراوي5626
الدراسة الصباحية2012/2011قسم علوم الحاسباتسارة غازي ياسين طه العاني5627
الدراسة الصباحية2012/2011قسم علوم الحاسباتسال فالح حسن محمود الفرج5628
الدراسة الصباحية2012/2011قسم علوم الحاسباتسليمان شريف سلمان شكر الداوود5629
الدراسة الصباحية2012/2011قسم علوم الحاسباتسيف حيدر علي هاشم االحمدي5630
الدراسة الصباحية2012/2011قسم علوم الحاسباتشهد فرحان عبيد سعود الدليمي5631
الدراسة الصباحية2012/2011قسم علوم الحاسباتعلي صفاء عبد محمد الكناني5632
الدراسة الصباحية2012/2011قسم علوم الحاسباتعلي صالح الدين اشرف حسين خان5633
الدراسة الصباحية2012/2011قسم علوم الحاسباتعلي طه علي حسين الطائي5634
الدراسة الصباحية2012/2011قسم علوم الحاسباتعلي عصام محمد حسن المحاويلي5635
الدراسة الصباحية2012/2011قسم علوم الحاسباتفاطمة سعد جسام محمد المساري5636
الدراسة الصباحية2012/2011قسم علوم الحاسباتمحمد جليل حسين حسون الضايع5637
الدراسة الصباحية2012/2011قسم علوم الحاسباتمحمد عبد الرزاق جدوع شالل العكيدي5638
الدراسة الصباحية2012/2011قسم علوم الحاسباتمحمد موفق عبد الرزاق جاسم5639
الدراسة الصباحية2012/2011قسم علوم الحاسباتمروة نصير حسين احمد المختار5640
الدراسة الصباحية2012/2011قسم علوم الحاسباتمصطفى احمد سالم فيض الرويشدي5641
الدراسة الصباحية2012/2011قسم علوم الحاسباتميس خليل ابراهيم ياسين العاني5642
الدراسة الصباحية2012/2011قسم علوم الحاسباتمينا فاضل حسن هاشم5643
الدراسة الصباحية2012/2011قسم علوم الحاسباتنغم اآرم عبد اللطيف فريد الكبيسي5644
الدراسة الصباحية2012/2011قسم علوم الحاسباتنور حيدر ابراهيم عيسى الجنابي5645
الدراسة الصباحية2012/2011قسم علوم الحاسباتنور قصي جهاد عبد الغفور القيسي5646
الدراسة الصباحية2012/2011قسم علوم الحاسباتنور محمد مطشر لعيبي االسدي5647
الدراسة الصباحية2012/2011قسم علوم الحاسباتهديل عامر جواد محمود الجبوري5648
الدراسة الصباحية2012/2011قسم علوم الحاسباتوعد فالح آامل محمد العاني5649
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتاحمد جعفر محمد علي السعدي5650
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتاحمد شاآر عبد الستار احمد النصيري5651
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتاحمد صباح صادق صبري المراياتي5652
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتاحمد صباح عالوي ساهي الدليمي5653
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتاحمد ضياء حسن حسين الحسني5654
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتاحمد عادل عليوي عسل الزبيدي5655
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتاحمد عبد الواحد حرز آريم البيضاني5656
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتاحمد عويد زهمك حمود التمو5657
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتارتقاء سمير ماضي راضي الخزاعي5658
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتاسامة احسان عباس عبد الرضا الحيدري5659
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتاسامة جعفر محمد احمد الدليمي5660
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتاسراء آريم آاظم محمد علي الملية5661
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتاسماعيل ضياء محمد علي السعدي5662
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتاسيل عبد الكريم زعالن خضير العبسلي5663
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتالحمزة بديع عارف عزت النقيب5664
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الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتامجد حسن محمد جبر جلو5665
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتامير احمد شهاب احمد التروي5666
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتامير حاتم محمد جاسم البرآاوي5667
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتانوار مهدي هاشم محمد الصالحي5668
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتاهداء منتصر ابراهيم محمد رؤوف المدير5669
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتاوس معن عادل عبد الجليل الصياد5670
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتايات مناضل فليح حسن الالمي5671
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتاية عبد الخالق محمد علي العكيدي5672
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتايهاب رزاق صفر جعفر5673
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتبان ضياء ظاهر محسن العلي5674
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتبسام عبد الستار محمد نادر5675
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتبالل ياسر عبد اهللا طاهر السردار5676
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتتارا فريق احمد آريم الجاف5677
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتجبار فارس عبد الجبار داود شعبا5678
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتجهراء قيس محمد علي العامري5679
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتحسين علي باقر جواد الدجيلي5680
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتحوراء حامد جبر غايب الكالبي5681
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتحيدر عاصم آاظم خضير الشمري5682
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتحيدر قصي عدنان يحيى الطاهر5683
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتداليا سالم داود سلمان الدليمي5684
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتدعاء محمد عطا محمد الصافي5685
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتذو الفقار سعدي نور يونس الموسوي5686
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياترعد سعد حامد عزاوي الشيباني5687
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياترواء مؤيد جبوري محمد العكيلي5688
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتريام عامر بجاي فياض الحجام5689
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتزلفى احسان فاضل عبد العبيدي5690
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتزهراء عبد االمير حسين علي الشمري5691
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتزينب محي الدين جواد محي حمادة5692
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتزينب مؤيد عزيز علي الحسابي5693
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتسارة سعيد محمد علي الصفار5694
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتسارة عبد الكريم داود سلمان الطائي5695
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتسارة محمد ابراهيم محمود العزاوي5696
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتساالر سيروان شيرزاد عارف جاووك5697
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتسالي عبد الكريم عكلة عبادي الشمري5698
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتسجاد حسين علي ذياب الجوذري5699
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتسجى عزيز محمد علي السعدي5700
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتسجى آمال ابراهيم حسين الحياني5701
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتسحر فؤاد حسين محمد الحالق5702
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتسرمد جواد آاظم جواد الزبيدي5703
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتسرى حسن هادي حمزه العامري5704
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتسرى عبد الحسين مهدي احمد الزبيدي5705
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتسعاد فاضل لعيبي لفته الفكيكي5706
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتسكينة عبد االمير يوسف يعقوب العيسى5707
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتسيف سعد شهاب احمد العاني5708
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتسيف عبد الرزاق جبارة حسن ابو رغيف5709
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتسيف آاظم مرشد عبيد القريشي5710
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتشهد عبد الجليل صادق مجيد الشمري5711
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتشهد عبد السالم عبد الهادي عيسى الطائي5712
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الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتطارق صالح الدين حسين حمد5713
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتطيف حميد منصور طارش الناغعي5714
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتعاطف عمرو عاطف محمد خالد5715
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتعائشة عيسى محمد موسى الشيخلي5716
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتعبد اهللا مناف مصطفى دوحي السامرائي5717
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتعالء شريف شالف حسن البيضاني5718
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتعلي رياض حمود جبار الشوحي5719
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتعلي عباس فاضل آاظم البطاوي5720
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتعلي محمد صالح مجيد الصفار5721
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتعلياء عبد الستار حسين علي العزاوي5722
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتعمار جالل سعيد علي العبيدي5723
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتعمار ذو الفقار جميل حميد العاني5724
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتعمار رياض صالح عبد القادر الجزائري5725
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتعمر خطاب عمر خضير الكيالني5726
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتعمر عدنان هادي آاظم المحياوي5727
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتعوني عبد الرضا صادق عباس االنباري5728
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتفادية محمد آريم خضير العبادي5729
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتفراس علي داود سلمان الخزرجي5730
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتفرح جمال عبد الكاظم مصطفى النعيمي5731
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتفرح عبد الكاظم فائق وهيب الجحيشي5732
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتفيصل غازي جبر آاظم الدليمي5733
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتقصي ذاآر محمود ابراهيم العاني5734
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتلهيب نضال داود سلمان اليوسف5735
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتليث حسين محمد حمودي الشحافي5736
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتليث شوقي عزيز حسن5737
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتلينا مؤيد حفظي محمد حسين الجنابي5738
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتماجدة اسامه محمد صادق الصدر5739
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتمثنى هاشم قاسم محمد الطائي5740
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتمحمد باسل سلمان محمد الحسيني5741
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتمحمد داود بالسم سلمان5742
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتمحمد سمير خلف جواد الخزعلي5743
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتمحمد عبد الرضا توفيق صالح الشمري5744
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتمحمد عبد العزيز صبحي حسين الدوري5745
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتمحمد عبد الكريم سعيد سلمان القيسي5746
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتمحمد علي آامل مصطفى الوادي5747
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتمحمد قاسم فؤاد توفيق التكريتي5748
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتمحمد محمود داود سلمان الذيابي5749
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتمحمد مؤيد محمود نجم الجراح5750
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتمحمد نصيف جاسم محمد الطائي5751
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتمرتضى عادل لطيف عبد التميمي5752
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتمرتضى محمد راضي حمد5753
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتمرتضى منشد ضيول فزع الغري5754
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتمروة خليل ابراهيم حمودي المشهداني5755
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتمروة سمير عبد فرحان الدليمي5756
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتمروة فالح رحيم شهاب الدليمي5757
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتمروة محمد شاآر حمدي الكوفي5758
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتمصطفى ابراهيم محمد غنو البرزنجي5759
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتمصطفى باسم محمد احمد السامرائي5760
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الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتمصطفى عبيد سلمان عبيد الشمري5761
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتمصطفى علي محمود علي الفكيكي5762
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتمصطفى نوفل احمد مصطفى العكيدي5763
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتمنار عبد الكريم فليح عبد الحسن5764
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتمهند عماد حسن عليوي السلمان5765
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتموسى ابراهيم محي ابراهيم جدوع5766
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتميس محمود ناصر الرجا العاني5767
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتمينا عبد اللطيف احمد حسين المرسومي5768
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتنارين رعد عبد الرحمن ابراهيم الحديثي5769
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتنهى جاسم نوري بكر العاني5770
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتنوار غسان عبد اهللا ارزوقي5771
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتنوال عبد الرزاق جابر سلمان الخزرجي5772
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتنور صباح حسون علي العبيدي5773
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتنور عبد الرزاق جاسم محمد الدليمي5774
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتنور فارس محسن باجي الطولقاني5775
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتنورا جواد محمد علي جعفر الحسناوي5776
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتهالة خالص عبد الجبار عبد الرحمن السامرائي5777
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتهبة عباس صادق جعفر الموسوي5778
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتهبة علي طالب حسن الطالب5779
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتهشام محسن حسن فرحان التميمي5780
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتهشام نهاد مسلم حسين التميمي5781
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتهمام آلمن مجيد محمد الجلبي5782
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتهند وليد سعدي حسن الخزرجي5783
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتهويدة عبد السالم عزت حسن العزاوي5784
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتوليد خالد وليد نوري االدهمي5785
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتياسر عادل عبد الحسين العجيلي5786
الدراسة الصباحية2012/2011قسم هندسة البرامجياتياسر فالح خلف علي العجيلي5787
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالاحمد انمار حسين محمد الحافظ5788
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالاحمد خلف سعدون محمد النوري5789
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالاحمد مثنى صديق محمود البزاز5790
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالاحمد محمد شيت محمد الدباغ5791
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالاحمد موفق آريم عكلو الناصري5792
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالاسامة نجاح صالح محمد الياسين5793
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالاماني محمود ابراهيم مهدي5794
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالايات قاسم محمد علي حمودي العباسي5795
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالاياد محمود حسين هندل الشمري5796
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالايناس صباح لفتة موسى باسايا5797
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالايهاب آاظم جواد رضا القاضي5798
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالبتول سؤدد سلمان بسام5799
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالبشار وديع عبد الرسول حسين عجام5800
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالجيني وائل عبد الحميد عزت العبيدي5801
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالحسن منير عبد الكريم جبر الرمضان5802
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالحيدر عامر موسى عبد الرزاق البدري5803
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالحيدر عصام سلمان جبر الكعبي5804
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالدانية فاروق سلمان داود سلمان5805
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالدعاء علي جثير درين الربيعي5806
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالرشا بدر حسن علي الجبوري5807
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالرشا نعمت حميد توفيق الصايغ5808
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الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالرنا رافد جواد آاظم الزبيدي5809
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالريمون محمود توفيق مصطفى البيضاني5810
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالزيد علي آاظم عيدي جبارة5811
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالزيد محمد مصدق خيري السامرائي5812
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالسحر هيثم طالب شكري العاني5813
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالسراء عدي عبد الجبار محمد القره غلي5814
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالسرمد ضياء عبد الهادي داود الطائي5815
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالسما سعد عبد الوهاب احمد5816
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالصبا جليل جعفر محمود الحداد5817
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالضرغام عامر محمد سلمان التميمي5818
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالضرغام معطي هادي حسن الفتالوي5819
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالطارق عبد العزيز مطلك مجيد القصير5820
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالطيبة وميض مجيد لطيف الشمري5821
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالطيف ستار عبد الجبار سلمان الشمري5822
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالعباس داود سلمان حسن المجمعي5823
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالعبد اللطيف خالد عبد اللطيف داود الشمري5824
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالعصام صادق طاهر عاصي العاصم5825
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالعلي زهير شوآت جاسم العبيدي5826
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالعلي عبد االمير محمد عباس الجابري5827
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالعمر عبد الكريم خماس فرج البيضاني5828
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالعمر عبد الكريم عبد الستار محمد الشيخلي5829
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالغيث عبد الهادي عبد الرزاق حسن الفارس5830
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالفرح اسماعيل محمد رضا ابو البخور5831
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالفرح نصر موسى وادي الطائي5832
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالقتيبة نافع عباس علي الجميلي5833
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعماللورا جبار حسين جاسم الزبيدي5834
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالمحمد ثائر خلف مشيوح الجبوري5835
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالمحمد عبد المنعم مهاوش جاسم العزاوي5836
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالمحمد علي سهيل صادق الغانم5837
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالمحمد محسن نايف ابراهيم الشمري5838
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالمحمود خالد يوسف ابراهيم القاضي5839
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالمروان نبيل خضر ياسين5840
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالمروة عدنان موسى جعفر الموسوي5841
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالمريم عامر عيسى آاظم الجواهري5842
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالمصدق جعفر جابر علي الحسيني5843
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالمصطفى محمد حسن وهاب5844
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالمصطفى محمد محمود عباس شويلية5845
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالمضر فاضل عباس حمادي الحسيني5846
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالمعد عبد اهللا خلف محمد الكروي5847
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالمنار معن خلف سلمان الجبوري5848
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالمنهل مالك محمد ماجد ماجد5849
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالميس موفق رشيد توفيق االمين5850
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالميساء زهير ناجي نصيف التكريتي5851
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالندى نامق سعيد عبد الباقي البياتي5852
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالنهى عبد الكريم نجم عبد اهللا الجبوري5853
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالهبة محمد علي الصالح الفهد5854
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالهدير باسم عبد الرزاق راضي الحسناوي5855
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالوسام حارث نافع عبد النور5856
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الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعمالوليد خالد داغر مبادر الربيعي5857
الدراسة الصباحية2013/2012قسم ادارة االعماليونس قاسم فؤاد توفيق التكريتي5858
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد سمير طه عبود العزاوي5859
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةاسامة حسن ناصر عبد اهللا الغرباوي5860
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةاآرم علي ناصر ابراهيم التميمي5861
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةاالء عماد عبد الصاحب شكر العتيبي5862
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةالحارث بليغ مكي عثمان المهندس5863
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةامين محمد جواد جاسم العبيدي5864
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةانفال فارس ظافر عبد الصاحب الكعبي5865
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةانمار محمد حميد سليمان العبدلي5866
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةايالف محمد عبد الرضا محمد الطائي5867
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةبارق مهدي عباس راشد آريدي5868
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةحسام علي خضير عباس الطائي5869
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر عبد الرضا حسين علي حسن الدراجي5870
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةخالد سعد محمد ساير العارفي5871
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةدعاء يوسف فاضل حمد المفرجي5872
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةدنيا سعد ابراهيم شكر السامرائي5873
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةدينا مهند ثابت رفعت القيسي5874
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةرغد محمد زاير طعمة المحمداوي5875
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةريمان محمد ناظم عبد الجبار الجشعمي5876
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةزهراء حامد حميد علي الفرطوسي5877
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةزهراء صالح شولي حنظل الحنظلي5878
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةزياد طارق عبد اللطيف امين خطاب5879
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةزيدون رعد صبيح اسماعيل الحافظ5880
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب ماجد صالح عباس النصيري5881
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةسارة جمال مكي حسين العبيدي5882
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةسارة سامي عبد الجليل سعيد االمين5883
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةسري خالد حسن جاسم الطائي5884
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةشهد سعد ناجي سعيد العزي5885
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةشهد صباح جاسم محمد صالح التميمي5886
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةطيف احمد صحن سعد الربيعي5887
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةعال رياض صبحي نجم القداوي5888
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي احمد حسين علي الجبوري5889
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي خليل ابراهيم عبد الكريم البزرجي5890
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةعمر عباس فارس محمود الخزرجي5891
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةفرح حسن هادي جواد طه5892
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةفرح ظافر عبد الرحمن حسن حياوي5893
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةفهد ضياء عباس نصيف الزاملي5894
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةفيصل حيدر آاظم عبد اللطيف المعلى5895
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةليث فاروق محمد حسن البدري5896
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةمثنى طلب عجيل عبد الغريري5897
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد خضر يوسف علي السامرائي5898
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد سعد سلمان داود البياتي5899
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد عباس فاضل عمر الدوري5900
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد عبد الرزاق مجيد خلف العبدلي5901
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمود شاآر محمود جبوري الربيعي5902
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةمرتضى محمد فاضل عبد الخزعلي5903
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةمروان رافد يحيى مصطفى الدبوني5904
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الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةمروة عدنان سنيد آطيفة العقابي5905
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةمروة فريد آاظم علي النائب5906
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى دريد حسين علوان البغدادي5907
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةمنير حسن خضير عباس التميمي5908
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةمها طالب سالم خضير الرآيباوي5909
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةميس عالء شاآر محمود العزاوي5910
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةمينة منير عبد المجيد يوسف المختار5911
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةنور علي جسام حمد الزبيدي5912
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةنور محمد جواد حسن ديماس5913
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةنور محمود عبد الوهاب احمد البري5914
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةهالل شمسي عبد الرضا محمد الطائي5915
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةهيبت يوسف جاسم محمد االسدي5916
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةوائل عبد الحميد عبد الرحيم حسين الجبوري5917
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةياسر عامر محمد رضا العزاوي5918
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةياسمين جمعة سعد شنون5919
الدراسة الصباحية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةيسر عبد الودود جبس طه الساعدي5920
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةابتسام داخل محمد سرحان العادلي5921
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةابتسام آاظم حسن ختلوش االزيرجي5922
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةابراهيم حسين عبد السادة علي االحمد5923
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةاحالم جبار هاشم موسى الخزعلي5924
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةاحالم مشرف مطلك حمود الدليمي5925
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد انور فهمي عبد الرحمن المدرس5926
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد جمال عباس محمد الخزرجي5927
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد حسن آامل باقر الدهوي5928
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد راضي خليف مكسر الساعدي5929
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد صباح عبدالوهاب رزوقي العزاوي5930
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد يعقوب يوسف آسار الجبوري5931
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةاروى توفيق ابراهيم عبد العزيز الراوي5932
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةاسعد جبار جابر حسن سراي5933
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةاسماء يوسف جاسم محمد الجبوري5934
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةاسماعيل آاظم حمادي دنيف5935
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةاشراق نوري عمران موسى المشهداني5936
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةاالء فاضل عبد الجليل محمد رضا الالمي5937
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةالهام فاضل حمد ناهي االميري5938
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةامجاد حميد مجيد حمادي5939
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةامل عادل جمعة ولي العكابي5940
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةامل محسن الزم موسى الساعدي5941
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةاميرة ستار عيسى خلف المشايخي5942
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةاميرة علي قاسم علي5943
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةاميرة عودة علي فرج البهادلي5944
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةانتصار محمد جاسم محمد البهرزي5945
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةانسام ميثم حكمت خضير السعدي5946
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةاوس سليم عباس خميس الشمري5947
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةايام عبد علي عباس جاسم5948
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةايفان عالء هاشم مجيد النعيمي5949
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةايمن سلمان عبد اهللا سعد العزاوي5950
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةباسمة صالح ما شاء اهللا النعيمي5951
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةباسمة فيصل عبد المجيد عبد الفتاح الصفار5952
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الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةبان ثامر جميل سلمان الدليمي5953
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةبان فالح شرهان عبد السادة الغالبي5954
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةباهرة حسن آاظم عطية الكناني5955
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةبسمة طه ياسين عبد العزيز العبيدي5956
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةبشرى جاسم لفتة عريبي الجميلي5957
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةبشرى شريف غضبان صخي الخزعلي5958
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةبيداء عبد الهادي نصيف جاسم العتابي5959
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةتغريد عبد الوهاب علي حسين القصير5960
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةثائر فارس عبد سعيد الخسرجي5961
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةجنان ياسين عباس آاظم المعادي5962
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةحارث جبار منصور خليفة الساعدي5963
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةحسين فيزي غالم مراد الدلفي5964
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةحسين الزم علي محمد العيسوي5965
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةحال سعد حمادي سلوم الشيخلي5966
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةحنان جاسم شهاب احمد الماجد5967
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةحنان عصام عبد الوهاب احمد الجنابي5968
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر حسن عبد علي ناجي شبر5969
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر حسني علوان حمد الخزرجي5970
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةختام هادي عبد صالح ماجد الشمري5971
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةخلود معاد ابراهيم جاسم االجدع5972
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةخولة خير اهللا قدوري معروف النعيمي5973
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةدنيا ابراهيم خليل ابراهيم الجراح5974
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةراجحة فيصل عبد المجيد عبد الفتاح الصفار5975
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةرجاء فالح حسن آعيد الطائي5976
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةرسل شريف عبد سلمان5977
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةرشا آامل آاظم رشاد الزهيري5978
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةرضاب صباح محمد جاسم الربيعي5979
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةرقية حميد عبد الرحمن شيحان الشمري5980
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةرنا نجم عبد اهللا احمد النعيمي5981
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةرويدة حسين عاصي وسمي الفالحي5982
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةريه عبد الغفور زاهر رستم العزاوي5983
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةزمن صاحب مهدي سلمان الربيعي5984
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةزهراء صالح صاحب شاآر البغدادي5985
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةزيدون شاآر محمود نديم النعيمي5986
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب آريم علي عبد اللطيف الحمندي5987
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةزينة حسن ظاهر جاسم السعدي5988
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةسجى عدنان حسين علي الحياني5989
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةسحر خالد نافع رؤوف الديمالني5990
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةسحر طاهر علي سلمان التميمي5991
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةسعاد ابراهيم حسين صادق الشيخلي5992
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةسعد حسن عيفان ياس الزيدي5993
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةسلمان فوزي سلمان محمود الرحماني5994
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةسميرة علي حسين لهمود الحسينات5995
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةسناء مطشر خلف حسين5996
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةسناء هاتف رشيد جاسم5997
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةسهى علي حسون جاسم الحيالي5998
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةشذى مجيد حميد علي النجفي5999
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةشروق عبد الستار راضي حنين البديري6000
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الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةشفاء حسين عودة لفتة المعموري6001
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةشمس علي حسن يوسف السعدي6002
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةشيماء فليح حسن منصور الكناني6003
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةصالح حميد عرسان مشوط الجميلي6004
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةصباح رحيم مطير جبن العكيلي6005
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةصدام علي جاسم احمد المشهداني6006
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةصالح امين احمد رستم الجاف6007
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةضمياء عريبي حتروش جويدي الفضيلي6008
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةعالية خضير ناصر عجالن ال زيرج6009
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةعالية فاخر شمخي جبر الفرطوسي6010
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةعامر ذياب مسير عباس الطائي6011
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد االمير بشي محمد حسين وارمزيادي6012
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد الستار عبد الجبار عبد الرزاق احمد الطيار6013
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد الكريم فياض حمود عباس الزبيدي6014
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد اهللا جاسم حميدي عبد اهللا اليوسف6015
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةعبير عارف فرحان عبد اهللا الشمري6016
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةعقيلة عطا عبد الجليل عبد اهللا العمر6017
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةعال هالل صادق حسن العامري6018
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي احمد محمد وهب6019
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي حسين مطلق ارما الزرآاني6020
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي حميد حسن حسين المعماري6021
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي آاظم احمد ناصر المشايخي6022
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةعماد سليم محمد حويف6023
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةعمار عكش يوسف شنين التميمي6024
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةعمر مظفر عبد الغفور احمد االلوسي6025
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةعهد قاسم غنتاب يوسف المكصوصي6026
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةغزوان قيس نوري محمود العاني6027
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةفاتن عبد الرحمن عبد القادر حسين العاني6028
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةفادي محمد مهدي صبحي جعارة6029
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةفاروق فؤاد عباس آاظم الصفار6030
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةفاطمة جاسم حسن نعمة الساعدي6031
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةفرح علي محمد علوان6032
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةفريدة فؤاد وفي سلطان طوفان6033
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةفليحة خليل سالم سندان العكيدي6034
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةفهد محمد راضي مدلول الساعدي6035
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةفوزية خليل شاآر محمد الريعي6036
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةفيفيان جورج حنوش ميخا دانو6037
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةآريم جبر ضمد خشين6038
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةآريمة حبيب علي صالح اغوات6039
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةلقاء احمد يوسف اسماعيل الشرهان6040
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةلمياء سلمان فرحان عبد اهللا الشمري6041
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةلؤي عامر صالح رمضان العزي6042
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةليث نجيب رجب صالح الراوي6043
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةماجد قاسم حسين غيدان العلياوي6044
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةمثال محمد جاسم عبد اهللا العامري6045
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد حسين فيزي غالم الدلفي6046
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةمروان رياض فيصل عبد النبي العامري6047
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةمروة فيصل شغيت حسن الفريجي6048
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الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى نوري صادق محمد العبيدي6049
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةمعتز عبد العزيز جبر مزعل المهنا6050
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةمنى هادي عبد اللطيف محمد العجيلي6051
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةمها محمد عناد حازم الموسوي6052
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةميسون سعدي صادق جابر شبر6053
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةنادية اسماعيل صادق جعفر العزي6054
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةنجاة عدنان محمد صالح6055
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةنداء عباس محمد مبارك التميمي6056
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةندى مكي جبار عفريت الزيدي6057
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةنرجس صالح عبد القادر آريم الداودي6058
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةنضال بدر فالح رسن الدوسري6059
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةنضال عباس فضلي احمد الداغستاني6060
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةنعيمة حسن برغش هذيب6061
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةنوال اسماعيل صادق جعفر العزي6062
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةنوال حامد طالب ثجيل الحامي6063
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةنوال نغيمش سفاح مطلك النصراوي6064
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةهالة يوسف اسحق منصور الريس6065
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةهبة جاسم علي اسماعيل الموسوي6066
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةهبة عامر سلمان جبر ال قدو6067
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةهند صفاء مصطفى رديف الجبوري6068
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةهيفاء صالح صاحب حسون المؤمن6069
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةوائل موسى بوهان حسين الساعدي6070
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةوجدان عبد اهللا محمد مصطفى القزاز6071
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةورود عدنان مجيد عباس العبيدي6072
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةوسام تحسين نعمة مهدي العارضي6073
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةوسن ابراهيم راهي عيسى الطائي6074
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةوفاء احمد غفور قادر الطلباني6075
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةوقار عبد المحسن مجيد علي الدليمي6076
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةوئام ياسين مجيد علوان الجميلي6077
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةيسرى عباس احمد عزيز العبيدي6078
الدراسة المسائية2013/2012قسم العلوم المالية والمصرفيةيسرى نجيب عبد القادر ابراهيم البالم6079
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةابراهيم علي محسن حسن العاملي6080
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةابراهيم محمد فهمي محمود6081
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةاحمد شاآر نوري عرفي العاني6082
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةاحمد عبد اهللا مهدي عبد اهللا الجبوري6083
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةاسامة اسعد حسن حسبي الجبوري6084
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةاسراء حسين فيزي غالم الدلفي6085
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةاسعد علي عبد االمير حسين الحيدري6086
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةامنية خالد حميد رشيد الدوري6087
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةان اسعد حامد آاطع العزاوي6088
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةانس ضياء الدين احمد سلوم السعدي6089
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةاوراس عبد المنعم رضا محي الدين6090
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةايات قاسم جليل جابر االسدي6091
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةاياد عبد الحسين مهدي جابر الدهلكي6092
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةاية محمد حمدي عبد الرحمن العاني6093
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةايناس ستار عطية جاسم السلطاني6094
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةبراء اسعد محمد باقر الجعفر6095
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةبشير جمال عبد الرحمن عبد الكريم شتيوي6096
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الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةبكر خضير غفوري فياض6097
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةبالل آاظم جودة علوان الحميري6098
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةتقوى نزار محمد باقر الخالصي6099
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةثريا فريد سعيد عبد السادة الكناني6100
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةجهاد اسماعيل مخلف عبد الهادي الطائي6101
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةحارث زهير صالح خليل6102
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةحسام زامل سلمان مرعي الربيعي6103
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةحيدر رمزي عبد الرزاق احمد الشمري6104
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةحيدر ضياء يوسف محمد السامرائي6105
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةخضير عباس خضير عباس الحداد6106
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةراوند علي عباس ذيبان الطائي6107
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةرسل عاصم آاظم خضير6108
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةرسول رياض آزار محمد العامري6109
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةرؤى محمد علي حسن السالمي6110
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةريا عبد االمير خضير شناوة الثامري6111
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةريم رياض عبد العزيز هادي آنونة6112
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةريم مدحت فاضل عباس السامرائي6113
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةزمن مكلف جاسم علوان6114
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةزهراء وليد محي الدين عبد الرزاق الكيالني6115
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةزيد منصور غلوم رضا عبد اهللا الخياط6116
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةزينة محمد عبد محمود6117
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةسارة بشير محمود حميد الصوفي6118
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةسارة محمد صالح بدن القيسي6119
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةسراء قصي حميد ابراهيم العجيلي6120
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةسرمد عبد اللطيف جار اهللا فياض المساري6121
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةسوسن ثامر عزيز ابراهيم االنباري6122
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةسيف عصام عزيز ظاهر العاني6123
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةسيف علي جابر محمد الخاجة6124
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةشهد سعد عباس نجم التالل6125
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةشيماء عدي عبد الصاحب ناجي العبيدي6126
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةصفا ناجي رشيد صالح6127
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةضحى سعد محمد خليل العزاوي6128
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةضحى صالح جاسم محمد المشهداني6129
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةطارق اقدام احمد صالح الباتي6130
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةطه عبد المجيد جالل عبد المجيد6131
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةعبد الرحمن خالد ياسين داود البياتي6132
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةعبد الرحمن محمد محمود محمد العواد6133
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةعبد اهللا نجم عبد اهللا ارحيمة العلياوي6134
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةعبير جمال رحيم صالح العبيدي6135
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةعدي قصي صادق عبد الحميد البدوي6136
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةعسل عصام عبد الجبار حميد السامرائي6137
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةعلي ابراهيم سليمان رزيك الكبيسي6138
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةعلي احمد عبد موسى التميمي6139
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةعلي غسان نجاح نوري السمرمد6140
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةعلي نبيل عباس محمود السامرائي6141
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةعلي نعسان حسن مطشر الربيعي6142
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةعلي يوسف حسين رسول الشيخلي6143
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةعلياء رسول عبد علي محمود الدباغ6144
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الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةعمار حميد عودة بعيد الزيدي6145
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةعمر عماد احمد جاسم الجواري6146
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةعمر عماد زآي نافع النائب6147
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةغيث فاضل ابراهيم عزيز النداوي6148
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةفاطمة سعدي رحيم حسين الشمري6149
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةفهد اياد آمال توفيق العزاوي6150
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةآرار سعدي ثامر صابر السعدي6151
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةلطيف بدر لطيف مهدي الجبوري6152
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةلؤي قصي مجيد خلف العبدلي6153
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةمحمد رعد سالم حمودي البياتي6154
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةمحمد سعد ابراهيم حبيب6155
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةمحمد طارق حاجم سلطان السعدون6156
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةمحمد عبد الرزاق عبد الستار فيصل العاني6157
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةمحمد عبد العزيز ياسين عبد العزيز6158
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةمحمود مناضل محمود عبد الهادي الصفار6159
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةمروة ساهر شحاذة جمعة6160
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةمروة سعد عبد الهادي نايف العاني6161
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةمروة طارق مهنا جاسم المالكي6162
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةمروة علي آاطع خليل المالكي6163
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةمروة فيصل عبد الجبار عبد الكريم العكيلي6164
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةمروج شهاب احمد عباس العكيلي6165
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةمريم لطفي صالح محمد الهنداوي6166
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةمصطفى رحيم خضير آاظم العزاوي6167
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةمصطفى شاآر صدام حسن ضميداوي6168
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةمصطفى عبد عون خريبط المراياتي6169
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةمنى عبد اهللا حمزه حواس المفرجي6170
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةمها عالء الدين خير اهللا عبد اهللا البكري6171
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةمهند باسم آامل يوسف6172
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةمؤيد باسم حميد اسماعيل الخزرجي6173
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةميامي انيس ارتين انيس6174
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةناجي عبد الزهرة غني حسن6175
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةناجي غازي ناجي علي القره غلي6176
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةنصر محمد متين ولي6177
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةنور مهدي سماوي حمزه العكيلي6178
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةهديل طارق حسن عثمان الحديثي6179
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةوسام عامر رشيد احمد الفالحي6180
الدراسة الصباحية2013/2012قسم المحاسبةياسر قيس هادي احمد الكاظمي6181
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتابرار ستار آريم جودي التميمي6182
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتابراهيم جبار صحن منخي العلياوي6183
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتاحمد اآرم قاسم احمد العلي6184
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتاحمد عبد الجبار شعبان عبد العبيدي6185
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتاحمد ليث عبد الجبار محمد النعيمي6186
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتاسراء محمود علي مهدي التميمي6187
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتاسيل حسين علي فرج الجعيبي6188
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتاضواء مجبل ابراهيم حسين الساجي6189
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتالفت فارس عباس مال اهللا الدليمي6190
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتامنة هيثم سامي عبد االمير السعيد6191
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتامير علي هادي فارس السالمي6192
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الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتايات عماد فؤاد جاسم العزاوي6193
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتايمان عبد الواحد رشيد عبد اهللا المشهداني6194
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتايهاب رعد مظفر لطفي الرخصة6195
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتبازق حسين وهيب ماشي الشمري6196
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتتوماس عبد السالم حسن هادي الربيعي6197
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتجاسم حسين لفته حسين الكعبي6198
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتجعفر طالل طالب محمد الطويل6199
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتحسام رعد ابراهيم حمودي الشبيب6200
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتحسين سعيد رشيد نجم المولى6201
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتحسين لطيف عدنان عبد الجبار الشمري6202
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتحيدر خالد عبد اللطيف بكر الشيباني6203
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتخلدون ابراهيم عبد الوهاب محمد الجادر6204
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتدعاء خالد عبد الرضا حسن الساعدي6205
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتذرى فراس حميد صالح القباني6206
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباترافع صائب نعمان مصطفى العزاوي6207
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباترانيه عريبي جفات معيوف الطائي6208
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباترسل امجد سعد حزام التميمي6209
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباترفل حميد حمزة حسن السلطاني6210
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباترؤى عالء الدين عبد الستار احمد القصاب6211
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتريام يعرب حميد مصطفى البدرة6212
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتزهير حسن صخي جبر الغشيم6213
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتزيد رشيد حميد راضي الشراوي6214
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتزيد آامل امين هاشم الموسوي6215
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتزينب مهنا محمد فتحي فريد6216
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتسارة قصي صالح الدين عزيز العبيدي6217
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتسالي آامل اسماعيل محان العلياوي6218
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتسحر عادل جاسم محمد الكروي6219
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتسرى محمد فخري رشيد مكية6220
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتسما عالء الدين عبد الستار احمد القصاب6221
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتسنا سلمان عبد القادر سلمان المحفوظ6222
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتسيف سعد عبد الكاظم عزيز الجضعان6223
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتشاآر علي شاآر محمود النعيمي6224
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتشهد شاآر جاسم زغير المالكي6225
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتطيبة ازهر جميل محمود السامرائي6226
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتعامر اسامة احمد سلمان القيسي6227
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتعباس منذر عباس فريح العلواني6228
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتعبد الرؤوف زهير رؤوف حميد العطار6229
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتعبد العزيز جاسم محمد عبد الجبار الشيخلي6230
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتعبد اهللا عادل عباس فريح العلواني6231
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتعالء مقداد فاضل حسين الكروي6232
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتعلي حسن هادي جواد6233
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتعلي مهدي جبار عبود القريشي6234
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتعلي هاشم قاسم محمود الكيالني6235
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتعمار عامر علي عمران العبيدي6236
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتفاطمة جعفر جاسم نصيف السعدي6237
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتآوثر وليد لفته سعيد الزيدي6238
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتلهيب سمير رشيد آاظم الدليمي6239
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتمحمد خالد ناجي جالي الدليمي6240
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الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتمحمد صالح عبد الستار محمود6241
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتمحمد فارس رشيد عباس سلمان6242
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتمروان احمد بديع محمود االوقاتي6243
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتمروة حسين علوان حمادي الحيالي6244
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتمروة عادل حمودي عبادة العطار6245
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتمريم جعفر عبد االمير عبد الحسين الحسناوي6246
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتمصطفى حارث محمد ابراهيم الحامد6247
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتمنار شهاب حمد غدير االسحاقي6248
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتمهيمن فليح نعمة صالح العيساوي6249
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتميس محسن وائل رحيم الربيعي6250
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتمينا صالح محسن فتحي الزبيدي6251
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتنجوى عادل نعيم علوان الجميلي6252
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتندى قصي صالح الدين عزيز العبيدي6253
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتنزار رياض حسن حمودي البدري6254
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتنهى احمد عبد العظيم احمد الشمعوني6255
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتهالة عاطف عباس مصطفى النعيمي6256
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتهدير عقيل فالح عبد الباقي العاني6257
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتهند عماد خليل خماس الحميري6258
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتورود فؤاد شكري محمود امين6259
الدراسة الصباحية2013/2012قسم علوم الحاسباتياسر محمد خليل عبد اهللا الكعبي6260
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتابراهيم شهاب احمد جديع6261
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتاحمد حسين علي جسام الدليمي6262
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتاحمد رعد عبد الكريم رشيد الفرج6263
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتاحمد شاآر محمود محي العبيدي6264
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتاحمد صباح آاظم علي الحكيم6265
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتاحمد عدنان احسان صديق وصفي6266
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتاحمد عزيز حبيب فرهود الوحيلي6267
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتاحمد عالء وهاب موجد6268
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتاحمد مصقع عبد القادر ابراهيم المصقعي6269
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتاحمد نجم عبد اهللا حسين الفالحي6270
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتاسامة صفاء عبد الغني ابراهيم ال بكر6271
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتاسراء سعد احمد محسن الفتالوي6272
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتاسراء طارق ياسين طه6273
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتامجد مؤيد حسين علوان العلوان6274
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتامنة سهام محمد آسار الفتالوي6275
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتانس عمرو عاطف محمد6276
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتانمار عدنان رمضان مجمان السراج6277
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتايات عبيد علي جاسم الزبيدي6278
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتاياد عماد سلمان وحيد الخزاعي6279
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتاية ثائر باقر جواد الدجيلي6280
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتاية جساب موسى مدلول ال شيخ مهدي6281
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتبان هشام عبيد حمادي الدليمي6282
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتبشائر واثق احمد عبد الحسين الحاجم6283
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتبكر رائد ياسين محمد السامرائي6284
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتبكر محمد صالح اسماعيل عبد الرزاق الجميلي6285
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتحسين صالح مهدي لفتة العرداوي6286
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتحسين نديم فرهود خلف العاني6287
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتحكمت نبيل حكمت آامل العبيدي6288
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الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتحيدر عماد حسين محمود الفلفلي6289
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتدعاء جبار ويس ياس الخفاجي6290
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتدعاء علي محمود حسين النعيمي6291
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتدينا عبد الرزاق هاشم عزيز العلي6292
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتدينا لؤي رشيد محمود الساقي6293
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياترامي رياض عبد الكريم احمد الحديثي6294
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياترانية احسان جاسم جعفر الجشعمي6295
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياترفل محمد يوسف عايد الصباغ6296
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتريم عباس فاضل خليل السروري6297
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتزهراء احمد حسين ناصر ال فضل اهللا6298
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتزيد سامي خزعل شلش االميري6299
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتزينب وليد خالد محمد الساقي6300
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتسارة موفق آاظم جاسم الدليمي6301
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتسجاد ناظم زمام شاآر الشاعلي6302
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتسجى ناظم زمام شاآر الشاعلي6303
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتسدير عالء ثامر علي محمد التميمي6304
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتسرى نائل طه جاسم البياتي6305
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتسماح سامي ياسين فندي الكبيسي6306
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتسنا عبد الهادي عباس هادي6307
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتسيف ضياء محمد علي هادي التميمي6308
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتشمس لؤي محمد عبد الرضا الصايغ6309
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتشهد رائد طارق حسين السامرائي6310
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتشهد سعد صالح آاظم الجبوري6311
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتشهد عدنان فاضل حسين الدوري6312
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتشهد قحطان سلمان عباس العزاوي6313
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتشهد محمد عدنان احمد الفالحي6314
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتصبري عصام صبري عبدان الحديثي6315
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتصفا احمد ريحان دعيجل الطائي6316
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتصالح هادي آاظم حسين العذاري6317
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتضحى ابراهيم مبدر رؤوف الشالجي6318
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتضحى وليد وهابي مهدي الدليمي6319
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتطيبة نزار محمود داود العجيلي6320
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتظفر أياد سعد آاظم الحسيني6321
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتعبد العزيز آاظم ساجت عاصي العمار6322
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتعبد اهللا رياض زآري محمد6323
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتعبد اهللا علي عبد المجيد رشيد الراوي6324
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتعذراء زيد عباس رجب الكعبي6325
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتعالء حسين احمد عنيزان الدليمي6326
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتعالء مهدي سلمان مهدي النجار6327
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتعلي ارآان خلخال حسين الطائي6328
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتعلي اياد عبد الحميد آاظم الطائي6329
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتعلي جاسم جبار محمد الحصناوي6330
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتعلي حميد خلف راشد الجبوري6331
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتعلي رشيد مجيد حميد6332
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتعلي عبد الحسين علي حسين العنبكي6333
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتعلي آريم فرحان خضير6334
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتعلي محفوظ عبد جاسم6335
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتعلي ناظم زمام شاآر الشاعلي6336
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الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتعلي هادي عبد االمير محمد الجواهري6337
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتعمار مصطفى امين الياس البياتي6338
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتعمر ثامر غشيم يونس الجعيفري6339
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتعمر عبد الكريم شالل الياسين الراوي6340
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتعمر عدنان عبد اللطيف حمادي المشهداني6341
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتغزوة جاسم محمد سلمان العقيدي6342
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتغسان عبد االمير غني حسين الهويدي6343
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتغسق مصدق حميد عبد الياسري6344
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتفهد رافع خليفة هالل الكبيسي6345
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتآاظم حسين رحيم عبود الشيباني6346
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتالرا طارق مهدي عبد حسين الجميلي6347
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتالرا طالل راشد ناصر الراجحي6348
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتليث صادق ياسين محمد المحمداوي6349
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتليث غازي حول علي المحمداوي6350
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتمثنى محمود عبد القادر محمود الحربي6351
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتمحمد جاسم جبار محمد الحصناوي6352
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتمحمد جبار محمود ابراهيم الصبيحي6353
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتمحمد جواد آاظم حسين الخزرجي6354
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتمحمد ضياء جعفر مرزه الحسيني6355
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتمحمد عبد الرحمن عبد اللطيف جاسم الخزرجي6356
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتمحمد آاظم عمران موسى االعرجي6357
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتمحمد نوري عبد المجيد علي العاني6358
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتمحمد ود عبد القادر محمد الموسوي6359
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتمخلد طارق عدنان ويس الدوري6360
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتمخلد نبيل شاآر وادي الماللي6361
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتمروان محمد فيصل عبد الكريم العزاوي6362
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتمروة حميد آريم دروش الجيالوي6363
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتمروة طه جميل عبد اللطيف6364
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتمروة فاروق محمد عبد الحميد آمبوري6365
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتمريم حامد آاظم محسن الوائلي6366
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتمريم صالح مهدي حسين البوطابوق6367
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتمريم طالب منصور مختلف النداوي6368
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتمريم عباس فاضل محمد الزعبي6369
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتمريم قحطان سمير حسين السعدي6370
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتمريم منير صبحي حسين الدوري6371
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتمشتاق طالب مهدي غليب المسعودي6372
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتمصطفى ابراهيم محمد حسين الطائي6373
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتمصطفى بهاء محمود علوان6374
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتمصطفى جعفر باقر جواد الدجيلي6375
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتمصطفى خضير سعود حمود العامري6376
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتمصطفى عباس فاضل محمد الجبوري6377
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتمصطفى عدنان جواد آاظم الجابري6378
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتمصطفى عدنان سلمان عباس6379
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتمصطفى محمد آريم علوان المفرجي6380
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتمعتز لؤي طه محمد حويش6381
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتمهدي صالح حسن منخي البو محمد6382
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتمهند رسول جليل موسى الحصيري6383
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتمهيمن منهل عبود سعيد السامرائي6384
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الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتناطق ضامن نومان غنام6385
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتنبأ ضياء جاسم محمد الشمري6386
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتنصر مشرق عبد الحميد احمد الشكرجي6387
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتنور احسان مجيد صالح الزريجاوي6388
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتنور توفيق محمود عناد المشهداني6389
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتنور محمد سليم عبود العبيدي6390
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتهاجر خالد عبد اهللا حمادي المشهداني6391
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتهاشم عالء ضاري جواد البياتي6392
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتهبة حسن رجب مهدي الكناني6393
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتهبة عامر علي عبد االمير الخفاجي6394
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتهبة عدنان بدر آاظم6395
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتهبة منذر عبد اهللا عيثة المشهداني6396
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتهدير عباس مارد علوان الفكيكي6397
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتهند فرقد حميد عبد المجيد التميمي6398
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتوفاء محمد لفته حمود السامرائي6399
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتياسر عمار عائد ابراهيم العاملي6400
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتياسمين عبد المحسن علي مطرود الفتالوي6401
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتيحيى محمود مجيد احمد الرفيعي6402
الدراسة الصباحية2013/2012قسم هندسة البرامجياتيعرب وليد خالد حسام السامرائي6403
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالابراهيم باسل محمد عباس الدليمي6404
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالابراهيم لؤي محمد عبد الرضا الصائغ6405
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالاحسان علي ناصر مرزة الكواك6406
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالاحمد ازهر قادر جميل الجنابي6407
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالاحمد جمال حسن عبد اهللا التكريتي6408
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالاحمد حسين خليل ابراهيم الشيخلي6409
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالاحمد حسين علي عبد القادر الجاف6410
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالاحمد رزاق حسين ناصر عباس6411
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالاحمد طلعت عويد حمودي العاني6412
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالاحمد عبد الحسين علي رشيد خزرجي6413
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالاحمد عبد الحليم جمعة عويد الكبيسي6414
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالاحمد عبد الوهاب فالح بشير6415
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالاحمد آامل عبد الحسن ديب الخفاجي6416
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالاحمد لطفي مرتضى محمد صالح علي آغا6417
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالاحمد معيوف ابراهيم محمد الطربولي6418
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالاخلد ظاهر حبيب موسى اليعقوبي6419
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالازهار علي حسين حسن التميمي6420
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالاسامة احمد حميد صالح الجميلي6421
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالاساور حسن عاجل نجم العبيدي6422
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالاستبرق رعد فاضل جاسم العاني6423
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالاسيل صباح عبد المهدي شراد الشمري6424
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالاصالة طالل سامي عباس البياتي6425
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالاطياف عامر نايف مشحن الدليمي6426
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالاطياف محمد عبد السادة مزعل االسدي6427
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالاالء عادل نعمة سلمان البصري6428
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالامير صالح حسين ناصر آل زوين6429
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالانمار عباس عادل جمال الدين النعيمي6430
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالاية خالد عيسى حسين السامرائي6431
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالايالف محمد عبد السادة مزعل االسدي6432
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الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالايناس نجم آريم مهدي صالح الخفاجي6433
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالبارق صالح ابراهيم راشد المالكي6434
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالبشار محمد رضا مسلم الصفار6435
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالبكر محمد عطية اسماعيل6436
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالتمام باسل محمد حسن العزاوي6437
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالجمال ابراهيم عبد الحكيم ابراهيم الحلبي6438
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالحذيفة سعد ناظم حسين العزاوي6439
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالحسام علي محمد آاظم الجعفر6440
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالحسن احمد راضي حسين الشمري6441
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالحسن احمد محمد صالح عبد المنعم البيرماني6442
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالحسن طه حسن علي العامري6443
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالحسن علي عبد االمير عبد الحميد6444
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالحسين حيدر فاضل محمد غريري6445
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالحسين صفاء عبد االمير علي6446
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالحسين علي حسن آاظم6447
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالحسين آمال عباس خضير العبيدي6448
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالحسين مجيد عبد الحسين حبيب الحائري6449
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالحسين وفيق عبد الحسين حسن الربيعاوي6450
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالحمزة عبد اهللا خير اهللا محمد صالح العبيدي6451
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالحنان محمد نعمة عبد الحسين الخفاجي6452
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالحيدر ابراهيم عبد المهدي حسن الفتالوي6453
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالحيدر احمد محمود عليوي الكبيسي6454
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالحيدر حسين علي جازع ال صادق6455
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالحيدر حسين فاضل حسين الشندي6456
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالحيدر طالل هاشم آريم االبراهيمي6457
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالحيدر عامر صبحي محمود6458
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالحيدر ماجد سامي منان6459
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالخالد وليد عبد اللطيف احمد البدري6460
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالخضر حسن حربي عبد خليفة الدليمي6461
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالخطاب اآرم عبد الرزاق محمد العبدلي6462
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالدانية حامد محمد رشيد6463
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالدعاء عبد الكريم خلف عودة الطعيمة6464
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالدعاء علي اسماعيل نصيف الجبوري6465
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالدعاء آاظم مصطفى عثمان6466
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالدعاء محمد عبد الرضا آاظم الباجه جي6467
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالدينا محمد ابراهيم عبد الرزاق القرة غولي6468
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالدينة قصي ناجي اسماعيل6469
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالرشيد عادل رشيد حمد الخليفاوي6470
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالرغد محمد ابراهيم امين6471
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالرغدة رياض شاآر عباس األمامي6472
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالرنا صباح سلمان احنين الذهيبات6473
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالرند محمد عدنان احمد6474
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالرند هالل فضيل فتوحي رمو6475
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالرندة سمير حمودي سلمان الشيخلي6476
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالرهام حسن جواد آاظم6477
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالرؤى سالم مدلول حمادي6478
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالريم فاروق احمد لفتة6479
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالريمة رائد عبد الجبار حسين6480



نوع الدراسةسنة التخرجالقسماسم الخريجت
خريجو آلية بغداد للعلوم اإلقتصادية منذ الدفعة األولى ولغاية العام الدراسي 2018/2017

الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالزنوبيا صباح جابر عبد الحسين6481
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالزهراء امين احمد جواد المفرجي6482
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالزهراء حسيب عبد اهللا درويش6483
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالزهراء رياض احمد جواد الحناوي6484
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالزهراء ساجد حميد حسن6485
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالزهراء طه خليل سعيد االمامي6486
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالزهراء عبد الستار محمد جواد آاظم6487
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالزيد احمد عبد الرزاق خماس المصلوخ6488
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالزيد عبد العزيز مطلك خضر6489
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالزينب انمار حسين محمد6490
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالزينة صالح عبد الحسن آاظم الربيعي6491
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالسارة عبد االمير آامل خضير6492
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالسارة عبد الهادي سعود مخيف6493
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالسارة عماد عبد الكريم شهاب6494
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالسحر جمال حسين ابراهيم6495
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالسحر طارق سيف الدين سعيد6496
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالسرمد خالد الطيف مهدي6497
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالسرى وليد خالد احمد6498
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالسمر محي غازي يوسف6499
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالسناء مجيد عبد الحميد آاظم6500
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالسيف اياد مهدي حمودي العفون6501
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالسيف فيصل عبد عبد اهللا6502
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالشمس سعد ناجي سعيد6503
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالشمس عادل عبد االميرآاظم6504
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالشهد ثامر حسن حسون الجبوري6505
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالشهد ثائر فائق عبد الكريم6506
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالشهد جاسم علي عبد االمير التميمي6507
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالشهد حازم هادي عباس6508
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالشهد شاآر اآباشي خلف6509
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالشهد عامر آريم صفر6510
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالصبا احمد محمود احمد الفالحي6511
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالضحى تحرير لطيف حميد6512
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالضرغام عدنان عجاج حسين6513
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالضرغام يوسف محمد علي6514
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالطلبة حسين عبد الجبار حسين الربيعي6515
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالعامر محمد سلمان حميد النعيمي6516
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالعباس محسن شندي جناني البهادلي6517
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالعباس ولي موزان نحش6518
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالعبد الرحمن عصام ناجي عكاب6519
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالعبد الرحمن قصي عبد المحسن عبيد الشيخلي6520
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالعبد اهللا محمد مصطفى نوري االدهمي6521
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالعراق طارق آاظم عبود العادلي6522
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالعال محمد سليم عبود6523
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالعالء منصور مرزة حمزة الكواك6524
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالعلي حيدر حبيب جواد المدامغة6525
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالعلي حيدر هادي حميد عيدان6526
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالعلي سالم سلمان داود بياتي6527
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالعلي عادل حسين احمد الوهاب6528
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الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالعلي عباس سلمان حسين المكلد6529
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالعلي عبد الرزاق هاشم عزيز العلي6530
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالعلي عدنان فاضل عبد الهادي فياض6531
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالعلي فائق عبود محمد الحمامي6532
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالعلي قصي آامل صالح الشبيب6533
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالعلي محمد عبد الكاظم حسين العبودي6534
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالعلي مؤيد فاضل علوان الساجي6535
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالعلي هادي عبد الرحمن عباس الساعدي6536
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالعلي وليد فرحان مطلك السعدون6537
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالعلياء ناصر جعاز حسين المحمد6538
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالعمر عباس سلمان حسين6539
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالعمر عبد الخالق ناصر عبد العزيز العكيلي6540
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالغدير محمد عبد اهللا عودة السعدي6541
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالغفران عدنان زغير هليل العبيدي6542
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالفاروق نبيل فخري عبد اهللا6543
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالفاروق يوسف مجيد جميل الحيالي6544
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالفاطمه حسن عليوي عبد الحسين الكرغولي6545
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالفرح محمد خضير عبد قصي الزبيدي6546
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالفهد حامد عزيز حسين الحمداني6547
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالفهد ليث زاهد منير المدرس6548
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالفيصل رياض حافظ خالد6549
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالآرار حسن شناوة صعيصع6550
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالآرار زهير حسين مهدي اليابس6551
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالماهر صالح حسين ناصر آل زوين6552
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالمحمد درويش عبد الغفور محمد المتولي6553
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالمحمد سحبان عبد اهللا حسن بيك6554
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالمحمد سعد علي ريحان المحامدي6555
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالمحمد سعد وحيد حبيب الحيالي6556
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالمحمد صبار نايف علي العاني6557
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالمحمد عبد الكريم ابراهيم علي المشاهدي6558
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالمحمد عدنان هاشم محمد علي آغا6559
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالمحمد علي ثاجب غانم الزيدي6560
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالمحمد علي حسن محمود حسين هوير6561
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالمحمد محمود ذياب صكب الوائلي6562
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالمحمد مخلص احمد حسين6563
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالمحمد معتصم عبد الوهاب حسن السهيل6564
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالمحمد نزار عبد الستار عبد الجبار الحافظ6565
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالمحمد يعقوب يوسف مطلوب البدراني6566
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالمحمود ستار حسون مجيد الدجيلي6567
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالمحمود شكر محمود محمد الجاف6568
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالمختار عامر هويدي صالح الربيعي6569
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالمروة نجم عبود عبد االمير الجابر6570
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالمروى احمد ظاهر حسين6571
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالمسار احمد علوان جاسم المفرجي6572
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالمصطفى احمد فؤاد ضياء6573
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالمصطفى اسامة محمد علي رضا السعدي6574
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالمصطفى تحسين ذيب نزال الجميلي6575
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالمصطفى سعد حازم عبد الوهاب الداهري6576
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الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالمصطفى علي عبد الرحمن داود الالمي6577
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالمصطفى مجيد حميد محمد العزاوي6578
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالمصطفى محمد زائر جاسم ال محمد6579
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالمصطفى محمد شعالن شكر الجميلي6580
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالمنتظر خزعل عباس خزعل6581
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالمنذر تحسين حمودي مجيد حميد العبيدي6582
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالمنى ثائر عبد الوهاب عبد الحكيم6583
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالمهند موفق عباس حمود بيعي6584
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالموج محمد عبد اهللا حبيب الجنابي6585
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالميامي ذآري احمد الفي الغريري6586
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالميس ثائر غالب محمد فهمي6587
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالميس رياض عبد الحميد محمد رضا جواد6588
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالميس علي آاظم محيميد الجرواني6589
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالميس فريد حسين عبيد الوائلي6590
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالنبا حامد مجيد احمد الرفيعي6591
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالنداء وسام فخري خلف الحديثي6592
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالندى علي رسول محمد حسين الحسيني6593
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالنسرين سعد حامد يوسف عويضة6594
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالنهى محمد حسين سيد زيدي6595
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالنور زهير آريم عباس العمران6596
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالنور علي عباس خميس الخزرجي6597
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالنور عماد عائد ابراهيم التكريتي6598
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالنيرة نائل ضياء صادق البير6599
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالهاني محمد سالم حسين6600
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالهبة احمد محمد صالح عبدالمنعم6601
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالهبة اهللا يزن سليم داود المفتي6602
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالهدى حسين متعب حسين الحدراوي6603
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالهشام آاظم جاسم موسى المحمداوي6604
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالهشام محمد عبد عيسى6605
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالهشام محمد قاسم محمد الوتار6606
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالهشام هيثم طالب عيسى الطائي6607
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالهند هاشم حمود بريس الجبوري6608
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالهند هاشم آامل محمد المحمودي6609
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالهويده شاآر غضبان مفتن البهادلي6610
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالورود اسماعيل علوان سعيد الالمي6611
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالوسام طلعت خالد ناصر سرسم6612
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالوالء صبري سعيد علوان العلو6613
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالوميض نهاد صبحي حامد المشهداني6614
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالياسر حميد علي آاظم المحياوي6615
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالياسر خزعل رحيم ابراهيم الدليمي6616
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالياسر زيد طالب عبد الستار النقيب6617
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالياسر علي عبد الستار عبيد األسدي6618
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعمالياسين طه عبد العزيز محمد السعدي6619
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعماليسر صباح عبد الرحمن مزيد الكبيسي6620
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعماليقين عواد مجيد خطاب العبيدي6621
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعماليوسف عبد العزيز توفيق محمد علي قزاز6622
الدراسة الصباحية2014/2013قسم ادارة االعماليوسف يعقوب يوسف محمد الحنفي6623
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةابتهال آاظم قاسم محمد الكروي6624
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الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةابراهيم وليد فاضل موسى الجبوري6625
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد ابراهيم جاسم نواف العلواني6626
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد شهاب احمد حمادي الخزعلي6627
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد ضياء عبد االمير مهدي الشرقي6628
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد عادل عبد الزم الساعدي6629
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد عامر عبد الكريم اسماعيل الدليمي6630
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد نبيل عبد الحميد عزت المشهداني6631
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةاسامة سعد خنجر زغير الربيعي6632
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةاستبرق آامل حسين خضير القره غلي6633
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةاسراء عالء مولود ظاهر العاني6634
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةاسراء موسى ياسين زناد الالمي6635
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةاسماعيل خليل ابراهيم اسماعيل المفرجي6636
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةانمار باسل هادي محمد الدفاعي6637
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةاية احمد شهاب الدين احمد الصالحي6638
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةاية جعفر عبد الرحيم شكري علم6639
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةاية شاآر محمود صالح السعدي6640
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةايناس خضر فرحان عبد اهللا6641
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةايهاب همام احمد خليفة الفراجي6642
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةبان عدنان هاشم احمد الصباغ6643
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةتارا احمد غسان جميل المواصفي6644
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةتارة سامر يونس سعيد الحيدري6645
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةتيسير عالء جبار حامد الدليمي6646
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةجنان هاني علي عبد الغني شيخلر6647
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةحسام الدين هالل صادق حسن العامري6648
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةحسن ثائر صاحب ناجي العاني6649
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةحسنين محمد شفيق عبد الصاحب المحسن6650
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةحسين دايخ مطر خنجر السكران6651
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةحسين آريم خميس خضير العزاوي6652
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةحسين محمد حسن سعيد السراج6653
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةحقي اسماعيل محسن علي العكيدي6654
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةحال نزارعبد الستار عبد الوهاب النعيمي6655
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةحنين حيدر آيطان ديكان العامري6656
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر باسم محمد سلمان العبادي6657
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر محمد رضا فليح الصائغ6658
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةدينا اسود فياض حسين القره غلي6659
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةدينا محمد هاشم رشيد السامرائي6660
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةرافت رفعت عبد الهادي عبد الحسين السعيدي6661
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةرانية فؤاد علي حايف العامري6662
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةرغدة رياض محمد زآي الصائغ6663
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةرقيب لطفي صالح مهدي الصالحي6664
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةرنا علي عمر سبع الزبيدي6665
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةرندة خضير مهدي محسن الجبوري6666
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةروان جمال هاشم طه السامرائي6667
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةرؤى احمد رشيد عبد اللطيف السامرائي6668
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةرؤى خالد دايح عبد العبيدي6669
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةريام آريم حسين ناجي الجبوري6670
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةريم محمد عبد الرحمن عيسى االسدي6671
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةزبيدة مهدي جاسم احمد العكيدي6672
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الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةزهراء امير مهدي نصيف السالمي6673
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةزهراء سمير فرحان هادي الكيار6674
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةزهراء ضياء جبار نايف الخزرجي6675
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةزهراء محمود شاآر حسين الزبيدي6676
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةزياد طارق خلف عبود الفراجي6677
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةزيد يوسف يطنان رجب المحمدي6678
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب سمير سلمان حمودي الشيخلي6679
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب ماهر حبيب حسين علي البلداوي6680
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةزينة قيس جبار حسن المسعودي6681
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةسارة خالد آامل ياسين القيسي6682
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةسارة صبيح زآي عبد الرحيم الصراف6683
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةسارة طاهر عبد اهللا طاهر القيسي6684
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةسارة عبد الكريم نوري محمد السامرائي6685
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةسارة محمد ناجي عبد الباقي الناصري6686
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةسالي احمد حميد صبري العزاوي6687
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةسالي باسم جاسم حمودي الخيالني6688
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةسجى عامر عزاوي عكاب الزيدي6689
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةسجى عدنان حميد شعيبث البهادلي6690
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةسعد حمودي عبد اهللا جاسم الشمري6691
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةسالم عباس علي فرحان ال زياد6692
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةسالم عصام آامل جرجيس فليمة6693
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةسماح قيس عباس عبد علي االنباري6694
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةسمارة سمير ابراهيم عبد الرزاق ال جعفر6695
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةصادق جعفر حميد بدن الدلفي6696
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةصبا صالح الدين مقداد غزاي السوداني6697
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةضحى ماجد عبد اهللا جابر العسكري6698
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةضياء محمد لطيف محمد المعموري6699
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةطيبة ليث حسين علي التكريتي6700
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد اهللا سمير رمضان حسن6701
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد اهللا نبيل عباس حسن الزبيدي6702
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةعبير ظافر علي سمير الدليمي6703
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةعبير علي عبد الحسين جواد االموي6704
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةعذراء جميل عبد الكريم محمود الحداد6705
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةعز الدين خالد غانم عبد اهللا الساعدي6706
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةعال آاظم جوده علوان الحميري6707
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةعالء احسان عبد الحميد حسين الخفاجي6708
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةعالء جاسب رسن ناصر الكناني6709
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةعالء حسن داود سلمان الرجب6710
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةعالء محمد عبد الرضا آطن السويدي6711
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي حسين احمد جاسم العبدلي6712
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي زمان صاحب حسن الفنهراوي6713
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي سعد سبهان آاظم الالمي6714
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي شنون محيسن محمد البوعلي6715
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي عبد المجيد حمود علي النعيمي6716
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي فاروق عبادي محمد الخالدي6717
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي فالح حسن قاسم الذهيباوي6718
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي هاشم سعيد عبد اهللا المحروق6719
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةعمر عباس عبد معيدي التميمي6720
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الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةعمر فارس نجيب سعيد الدليمي6721
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةعمر محمد خزعل جاسم النداوي6722
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةغادة غالب طالب غزال العكيلي6723
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةغدير ستار عزيز شمس اهللا فالموس6724
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةغدير سالم سعيد محمد السامرائي6725
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةغسق انور سلمان سعيد الموسوي6726
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةغفران حسن فالح آريم الشمري6727
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةفراس عبد الرزاق وهيب محمود6728
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةقاسم خضير عباس حسين الظفيري6729
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةماجد صبري علي سلمان الحسيني6730
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد جاسم محمد خلف التميمي6731
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد جمال عباس حسين العامري6732
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد حاتم عبيد محيسن العلواني6733
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد خالد عبد محمد العلواني6734
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد خليل ابراهيم حسين الخزرجي6735
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد زهير عبد الصمد عمر النائب6736
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد شهاب احمد بشير النعيمي6737
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد غسان عبود نصيف الخزعلي6738
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد آريم محمد احمد التميمي6739
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد مطلب علي عباس المساري6740
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد مفيد خليفة عزيز الجبوري6741
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةمرتضى عبد الكريم ساجت الزبيدي6742
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةمروة عبد الكريم عباس عبد احمد التميمي6743
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى اياد طاهر مسلم الدفاعي6744
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى حميد خلف راضي الزبيدي6745
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى سعد احمد ابراهيم ابو يوسف6746
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى فائز صادق عبد زاهد6747
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى محمد جاسم محمد الحمداني6748
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى محمد عبد علي الزبيدي6749
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةمعتز خليل ابراهيم حمودي متروك6750
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةمؤمن عصام نجدت قاسم مقصود االشقر6751
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةميادة موفق فؤاد سعيد ال صالح6752
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةناجي عبد الكريم ناجي محمد الدليمي6753
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةنادية مصطفى محمود عبد الجبار الحمودي6754
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةنجالء احمد بديوي خلف العاني6755
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةنرمين عاصم عبد الستار عباس الفضلي6756
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةنهثل مروان عبد السالم عبد اللطيف القدسي6757
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةنور جالل لطيف صالح الساعدي6758
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةنور ساجت سمير عمير الجابري6759
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةنور سالم علي جوري شرف6760
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةنور صالح مهدي سلوم القيسي6761
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةنور علي حسين رميض العنبكي6762
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةنورا مازن شهاب بشير الدراجي6763
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةهاجر شامل فاضل حبش الجبوري6764
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةهاجر عبد الرحمن صالح احمد الفراجي6765
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةهبة احمد محمود سالم الدليمي6766
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةهدى جاسم محمد جاسم العيداني6767
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةهدى آاظم محمد علي مهدي الدريعي6768
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الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةهديل رعد علي حسين الجبوري6769
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةهمسه علي حسين علوان العبيدي6770
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةوسن احمد حسن علي البهادلي6771
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةوليد خالد محمود جاسم الدليمي6772
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةياسر عماد رعد عبد الكريم الموسوي6773
الدراسة الصباحية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةيمامة صالح مهدي صالح السامرائي6774
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد تحسين علي شريف العشاري6775
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد حسين حسن موسى الموسوي6776
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةاسراء لطيف محمد طه6777
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةاسعد خالد احمد سلمان الخالدي6778
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةاسماء طعمة عبد فليح الجبوري6779
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةاشواق طالب هاشم عزيز البورنين6780
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةاشواق مهدي صالح عبود الخزعلي6781
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةاقبال مسلم خورشيد علي المعادي6782
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةاالء خضير عباس جاسم المحمدي6783
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةاالء طالب جاسم زآم6784
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةالهام قاسم ابراهيم رشيد العامري6785
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةامال سليم عزيز منصور مرزة6786
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةامل صادق رزوقي صالح السامرائي6787
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةامل يوسف محمد ياسين المشهداني6788
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةانعام جواد حسون علي الزبيدي6789
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةاوهام عبد الحسين وزير حسين البكري6790
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةايمان صالح عباس علي التميمي6791
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةايمان طارق مصطفى احمد الموسوي6792
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةايمان عبد ماجد سلمان الدجيلي6793
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةايمان علي آاظم صالح الشمري6794
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةايمان هشام نائل سعود الجبوري6795
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةبتول ابراهيم سلمان قدوري الجبوري6796
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةبسام علي منصور نجم السلماني6797
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةبسمة حسن منديل جودة الكعبي6798
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةبسيم فاضل مصطفى جاسم الشبلي6799
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةبشار مهدي صالح احمد الدليمي6800
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةبالل رسول حاتم فرهود الغزي6801
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةبلقيس علي آاظم محمد زاير6802
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةبيان عبد الواحد عبد الكريم محمد البياتي6803
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةبيداء رشيد عيدان مسهل العكيدي6804
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةتحسين عالء عبد الرزاق مهدي السعدي6805
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةتمارا اسماعيل حقي اسماعيل الصالحي6806
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةتمارا مصدق رشيد توفيق االمين6807
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةجلنار صالح مهدي حمادي النقاش6808
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةجميلة فاضل حسون خميس العزاوي6809
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةجواد حاتم آريم عبد الحسين الطائي6810
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةحسام مصطفى شعبان مصطفى العاني6811
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةحسن عدنان فليح حسن الكرطاني6812
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةحسن هادي سلمان علوان العزاوي6813
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةحنان اسماعيل حسين صالح الجنابي6814
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةحنان ذياب عبد السادة رحيل الالمي6815
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر غافل عواد عايش الحمداني6816
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الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةخالدة خلف حسن صكر الوزني6817
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةداود قاسم يحيى داود االميري6818
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةدالل سالم نغيمش عيسى المالكي6819
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةراوية عبد اهللا نجم عبود الدايني6820
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةرائد جميل حسن نصيف الربيعي6821
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةرائد عبد اهللا نجم معلة السياب6822
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةرائد محمود طه احمد6823
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةرزاق زيدان طارش جودة الفتالوي6824
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةرضا انتظار خيون آاظم القره غلي6825
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةرضاب ابراهيم خليل شكير العزاوي6826
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةرعد خضير عباس محمد النجار6827
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةرغد اسعد شاآر محمود العزاوي6828
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةرندة عبد الرزاق محمود اسماعيل النجار6829
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةرؤى عبد العزيز سعيد جاسم العبيدي6830
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةزاهدة محمد سعيد عبد الرضا السعدي6831
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةزياد فواز عبيد ذرب الخالدي6832
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب رسول آنعان وجفي المفارجة6833
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب عبد الواحد سلوم عباس العالوي6834
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب مهدي صالح عبود الخزعلي6835
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةزينة ذياب مشاري عبد العال6836
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةزينة سامي محي الدين يحيى العبيدي6837
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةسحر حسين حسن مهدي السعداوي6838
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةسحر عصام محمد علي مهدي الصماد6839
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةسرى فالح حسن محمود الفرج6840
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةسعد صباح عباس مهاوش العبيدي6841
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةسالم عودة رجي عطوان العبيدي6842
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةسمارة طه حساني عيدان العكيدي6843
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةسميرة احمد هادي آاظم المرسومي6844
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةسناء زيدان علي شاآر العبودي6845
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةسناء محمد صالح حمود السعدي6846
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةسهاد عادل حسين رهيف الخليفة6847
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةسهام علي رضا جايم المندالوي6848
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةسهى طارق سلمان حسن العامري6849
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةسهير عبد اهللا شرهان حسن الجيزاني6850
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةسؤدد سامي مجيد سلمان البياتي6851
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةسيف الدين صفوك رشيد عباس السامرائي6852
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةسيف علي حسين علوان السعدي6853
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةشهالء خليل ابراهيم محمد الخفاجي6854
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةشهالء عبد الرزاق عبد الصاحب غني نعش6855
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةشهلة عبد جاسم فياض العامري6856
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةشيماء اسماعيل جاسم عيسى الخفاجي6857
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةشيماء رياض عبد الكريم حسين الكبيسي6858
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةشيماء آاظم حمزة شرهان المفرجي6859
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةضرغام حسين مهدي عبد المهدي الربيعي6860
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد الرزاق عبد الحسين خنيصر محيسن البهادلي6861
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد الرزاق فاضل عبد اهللا شهاب الحمداني6862
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد السالم محمد شوآت عزت النعيمي6863
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد الكريم عبد علي ردام الشجيري6864
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الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةعذراء رياض جواد آاظم الفتالوي6865
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةعذراء عواد حسن عالوي العامري6866
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةعفاف علي محمد حسن عباس رحمة اهللا6867
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةعالء ابراهيم ضباب خليبص العتبي6868
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي حسن هادي سلمان العبيدي6869
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي داود سلمان حسن العبيدي6870
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي فليح عبد اهللا حاجم الدراجي6871
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةغزوان شاآر محمود عليوي الكبيسي6872
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةفراس حقي سلمان محمود القيسي6873
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةفراس صبري آريم آزار حالت6874
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةفالح حسن علي علوان الساعدي6875
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةفليحة احمد ابراهيم معروف البياتي6876
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةفيحاء عزيز فاضل نوري العبيدي6877
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةقبس محمد محي آاظم السعدي6878
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةقتيبة هاشم سلمان حمودي الطائي6879
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةقصي صبيح جواد احمد العكيدي6880
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةآرامة عذوب محسن فهد الخزعلي6881
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةآريمة عباس اربيع حميد الجميلي6882
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةلمى عباس آاظم حسين العبيدي6883
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةلمياء مالك عبد الرحيم علي الغانمي6884
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةليلى جاسم محمد جواد الزبيدي6885
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةليلى قاسم سلمان جاسم الزوبعي6886
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةماجد عبد االمير عبد صابر المحمودي6887
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد ازهر سلمان سالم الجبوري6888
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد اسعد علي مرهون االوسي6889
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد حسن هادي سلمان العبيدي6890
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد سهام الدين خيري حسون العلي6891
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد شوآت ياس خضير الزآي6892
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد صالح مهدي جابر ال علوش6893
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد عباس محمد احمد المشهداني6894
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد مجيد راضي محمد الجنابي6895
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد محمد حسين نادة علي البياتي6896
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةمرتضى سليم جواد هدب الطائي6897
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةمروة سعد خليفة وحيد الكروي6898
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةمروة علي حسين عبد االمير الخزرجي6899
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى عبد الكريم عليوي عبد الكريم الكرعاوي6900
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى يونس صحن لفتة الويسي6901
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةمعمر محي الدين موسى خليل الخياط6902
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةمنتجب يوسف سلمان حمد العاني6903
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةمنى ابراهيم سالم علي المختار6904
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةمهى عبد رسن جودة الموسوي6905
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةموج وسام هاشم مغامس العبادي6906
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةمي ماجد عبد الرزاق عبد اللطيف6907
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةمياسه عبد عبد اهللا علي االمير طه الحسني6908
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةميس فؤاد شريف فرج بابان6909
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةميعاد حامد آاظم حميد العامري6910
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةنادية سعدي ابراهيم داود الجوراني6911
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةنادية عبد الستار عبد الجبار درويش الزبيدي6912
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الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةنادية آاظم علي شحيل الالمي6913
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةندى سعد محمد محفوظ الشبيبي6914
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةنذير راضي نجيب صالح الربيعي6915
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةنظيرة رعد محمود فارس الحرباوي6916
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةنهى عبد اهللا علي سعد السوداني6917
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةنوال جبار هاشم موسى الخزعلي6918
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةنور الدين محمد عبد الفتاح صالح النجمي6919
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةنور سعدي حسن علي الخزرجي6920
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةهبة امجد شاآر محمود الجبوري6921
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةهبة عيدان نحو حسين الخزاعي6922
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةهدى نافع محمد سعيد علي الجليلي6923
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةهشام صادق باقر احمد الواعظ6924
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةوداد عباس علي طاهر الغضباوي6925
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةوسام علي حسين علي العواد6926
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةوسن آامل زغير عكله الرآابي6927
الدراسة المسائية2014/2013قسم العلوم المالية والمصرفيةوفاء جميل جبر آاطع البهادلي6928
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةابراهيم احمد رشيد عبد اللطيف6929
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةابراهيم ضامر ابراهيم سلوم الجبوري6930
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةابراهيم عادل جاسم محمد العبيدي6931
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةاحمد امثل احمد شريف6932
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةاحمد باسم حسن علي الرفيعي6933
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةاحمد حسين علي خلف المساري6934
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةاحمد خالد داود احمد المصالوي6935
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةاحمد راضي حسين سويعد الربيعي6936
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةاحمد رزاق مهدي خنيفس الجبوري6937
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةاحمد رياض صبحي عبد الهادي الجنابي6938
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةاحمد سعد حبيب آاظم العكيلي6939
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةاحمد سعد فاضل احمد السامرائي6940
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةاحمد صاحب صالح مهدي الخفاجي6941
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةاحمد عادل هادي آاظم الموسوي6942
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةاحمد عباس فاضل طالل المحمد6943
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةاحمد عبد الرضا حمود خضير الفوادي6944
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةاحمد علي حسين عبد الهادي6945
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةاحمد فائق قاسم محمد الستوي6946
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةاحمد محمد شاآر محمد سلمان العاني6947
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةاحمد نجم عبود حسن البيجاوي6948
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةاحمد نهاد اسماعيل حقي الدوري6949
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةاحمد نهاد محمد سلمان التميمي6950
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةاحمد وليد حميد سليمان العبدلي6951
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةاحمد وليد مجيد جاسم السامرائي6952
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةاسراء بدر محمد عباس الكعبي6953
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةاسراء حسن حميد جبار البهادلي6954
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةاسراء عبد الكريم محمد راضي6955
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةاسراء قاسم سعيد محمد جواد آرمه6956
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةاسراء آاظم زغير حسين المالكي6957
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةاسراء محمد صالح عبد اللطيف6958
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةاسيل علي فاضل محمود الخالدي6959
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةاشرف محمد احمد محمد المهنا6960
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الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةاالء مؤيد عبد اهللا آنعان6961
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةالوليد خلدون مصلح عبد اهللا الفارس6962
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةامجد لفتة عبد عودة الخابوري6963
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةانمار براء بري المع القامه جي6964
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةاوس عبد الرحمن صالح اسماعيل6965
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةاوس مازن رسمي سلمان6966
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةاية اياد سامي محمد علي النائب6967
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةاية سالم محمد حسين الموسوي6968
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةاية موفق عبد اهللا سلمان العاني6969
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةايمن قيس عايد حمد البياتي6970
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةايهم فوزي رشيد ناصر الكناني6971
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةبان محمد جاسم محمد6972
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةبثينة مؤيد عبد الستار غلوم الدراجي6973
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةبراء علي خلف جسام العكيدي6974
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةبشرى آاظم علوان ناصر النجار6975
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةتيسير جعفر عبد علي الالمي6976
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةثناء ناصر نايف علي العابدي6977
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةجنان جياد ضاري عبد6978
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةجهينة ابراهيم سوادي زياد الجناحي6979
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةجوان ماجد محمد حيدر6980
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةحارث احمد عبد اهللا رشيد القيسي6981
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةحامد عدنان سكيت فيحان العزاوي6982
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةحسان عماد هادي خماس العزاوي6983
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةحسنين ماجد عبيد عمران الخالدي6984
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةحسين عبد االمير عبد اهللا هاشم شبر6985
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةحسين علي محمد عبد6986
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةحسين محمد عارف آاظم الزبيدي6987
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةحنان زهير علي جواد القطان6988
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةحنين عالء فاضل علي الصراف6989
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةحيدر ابراهيم محمد حسين الذهب6990
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةخالد ثامر خالد رشيد هندي6991
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةخالد عبد الناصر عبد الرحيم عبد الجبار الكواز6992
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةخلود احمد فؤاد خالد اسماعيل الجلبي6993
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةداليا قصي صادق عبد الحميد الدوري6994
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةدعاء جواد آاظم ناصر العكيدي6995
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةدعاء عبد الكريم محمد جاسم البالسمي6996
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةدالل احمد عباس حميد األسدي6997
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةدينا اياد رشيد حمودي6998
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةدينا بكر عيدان محسن البيضاني6999
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةراوية توفيق حميد توفيق7000
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةرجاء قاسم عاصي عبد اهللا الالمي7001
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةرسل عبد الرزاق خلف آاظم الالمي7002
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةرشا حميد شاآر طاهر المحنة7003
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةرفقة آريم حسين يوسف العتابي7004
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةرندة احسان فاضل علي الصراف7005
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةرندة محمد جاسم محمد البياتي7006
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةرؤاد هشام جاسم محمد البياتي7007
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةرؤى حسن عبد محمد الدباغ7008



نوع الدراسةسنة التخرجالقسماسم الخريجت
خريجو آلية بغداد للعلوم اإلقتصادية منذ الدفعة األولى ولغاية العام الدراسي 2018/2017

الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةرؤى عادل حازم محمد الجنابي7009
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةرؤى هيثم آاظم جلوب الجبوري7010
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةريام ضرار آوسج شبوط الجبوري7011
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةريم سعدي حسن علي الخزرجي7012
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةزهراء صباح فالح علي البصري7013
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةزهراء طارق حسين مهدي الحيدري7014
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةزهراء فالح محمد جبر الكعباوي7015
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةزهراء فريح جبار حمادي الدراجي7016
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةزينب بشير سعيد محسن الشامي7017
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةزينب عبد االمير آاظم عبد األمير العكيدي7018
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةزينة سعد فرج آاظم البو غنام7019
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةسارة بدر محمد عباس الكعبي7020
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةسارة حسام عياش روآان العاني7021
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةسارة رياض عبد الخالق سلمان7022
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةسارة سعد عبد الحميد عويز العامري7023
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةسارة طالب صالح مهدي الجبوري7024
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةسارة ماجد آامل آاظم البهادلي7025
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةسارة محمود حسين عبد الربيعي7026
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةسارة نعيم حمادي غضبان العمري7027
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةسالم حسن خلف سدخان المالكي7028
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةسامان آريم حسين حسن7029
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةسامر طالل لطيف زيدان الدليمي7030
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةسامر عيد عبد اهللا محمد الدليمي7031
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةسجى محمد رضا عبد العظيم عبد الباقي الكاظمي7032
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةسرمد عباس جاسم محمد الحمدوني7033
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةسعد يوسف عز الدين مهدي7034
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةسناريا سمير عبد فرحان7035
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةسهيل نجم عبد اهللا رجب حسين الرجب7036
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةسيف حسن جاسم محمد معتوك7037
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةشعيب حارث رسمي سلمان7038
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةشمس جمال جابر علي الدوري7039
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةشهد حسن سعيد حسن الكيليدار7040
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةشهد شاآر نصيف جاسم العباسي7041
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةصابرين غسان بدران سلمان البدراني7042
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةصفا جمال ضاري عباس الطائي7043
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةصهيب مهدي آاظم عبد الصالحي7044
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةضحى ناظم محمد جواد الصراف7045
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةطه ناجي حمود ناصر الجبوري7046
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةعبد الرحمن محمود ناجي محمد7047
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةعبد السالم اوس عبد السالم محمد النائب7048
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةعبد العزيز علي عبد اهللا شهاب العبيدي7049
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةعبد اهللا حسين صكبان دفار زايد اليعكوب7050
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةعبد اهللا سعد جابر ابراهيم التكريتي7051
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةعبير مازن طه حمودي القدسي7052
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةعبير مؤيد بدري عبد الكريم الداغستاني7053
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةعقيل عبد مسلم يونس الجنابي7054
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةعقيل فاضل ناجي لفتة العامري7055
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةعالء سعد جليل رويهي اإلبراهيمي7056
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الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةعالء عبد المحسن جعفر محمد الحلو7057
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةعلي حافظ عباس ياس الدهلكي7058
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةعلي حبيب حسن جعيبز7059
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةعلي حسن حميد مجيد الصوافي7060
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةعلي حسين زيدان خلف7061
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةعلي خضر آاظم نصار الباري7062
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةعلي سمير نجم عبد االبراهيمي7063
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةعلي شاآر محمود عفصان الدليمي7064
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةعلي صالح عبد اللطيف آيطان العكيدي7065
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةعلي عوض محمد اسعد الدوري7066
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةعلي غسان جواد صالح الساعدي7067
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةعلي فؤاد جاسم محمد7068
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةعلي هالل مصطفى عبد اهللا البياتي7069
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةعمار عبد الكريم علي حسين7070
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةعمار آاظم حمدان مانع الفريجي7071
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةعمار ماجد ضاري عباس الطائي7072
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةعمار هاشم آاطع سهر الخشاني7073
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةعمار ياسر رسمي سلمان العاني7074
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةعمر مجاهد عبد اهللا رشيد القيسي7075
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةعمر محمد حكمت شبيب7076
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةعمر ناطق محمد حميد العبيدي7077
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةعيسى حسن عبيد لفتة الفريجي7078
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةغزوان حميد ابراهيم حسين الخزرجي7079
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةغسان سليمان احسان نوري القاضي7080
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةغيث عبد االمير عبد اهللا جواد7081
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةفراس رجاء جميل علوان العلواني7082
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةفراس سعد نجم عبيد الغريباوي7083
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةفراس عباس علي حمادي الجبوري7084
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةفريزه حسين هاشم قاسم حسين الحسيني7085
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةقبس اياد علي حسين الربيعي7086
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةقبس اياد مسرهد عبد العزيز العنبكي7087
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةقدامة صالح آريم آاظم العبيدي7088
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةآرار فاضل حسن علي المشهداني7089
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةآرار محمد خليل عبد اهللا الكعبي7090
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةآرم عدنان هاشم محمد الكناني7091
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةلبنى موفق خزعل حمد الكروي7092
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةلمى عبد السادة عجيل ناصر الجابري7093
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةلمى فراس حميد صالح القباني7094
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةلؤي ليث نايف حاتم7095
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةليث شوقي حسن صالح7096
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةليث علي حسن آريم الكرعاوي7097
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةماجد يونس خضر آنجي الموسى7098
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةمحمد اسامة حسين علي7099
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةمحمد اسعد قابل حاشوش الفرهود7100
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةمحمد ثابت محمد جاسم الجيالوي7101
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةمحمد ثامر محمد عبد الحسين الشمري7102
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةمحمد جعفر حسين عبد اهللا السوداني7103
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةمحمد دريد فاضل خلف العبيدي7104
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الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةمحمد رياض عبد اهللا عبد اللطيف السامرائي7105
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةمحمد سمير فاضل طالب المهداوي7106
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةمحمد شعبان حسن علي الموسوي7107
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةمحمد عادل جبر ثجيل المهناوي7108
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةمحمد عثمان سعيد عبد السالم7109
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةمحمد عدنان ياس عباس الصباغ7110
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةمحمد عالء ابراهيم خورشيد الجبوري7111
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةمحمد عماد حمدي جاسم الدراجي7112
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةمحمد عماد خلف عبد الرحمن الدوري7113
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةمحمد عيسى ارزوقي محمد الجبوري7114
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةمحمد فاضل جواد آرمش الزيدي7115
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةمحمد فؤاد حميد مهدي7116
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةمحمود طاهر ناصر حسون7117
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةمروة حارث مذآور عباس الغريباوي7118
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةمروة محمد شاآر رضا الزبيدي7119
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةمروة نزيه محسن آاظم السوداني7120
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةمريم ليث نجيب عبد الكريم7121
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةمسلم عادل موسى جعفر7122
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةمصطفى توفيق محمد احمد السلماني7123
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةمصطفى جمال ياسر آاطع الحجامي7124
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةمصطفى فيصل نعمة آاطع7125
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةمصطفى ليث يوسف فاضل7126
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةمصطفى محمد سلمان خليل المغازجي7127
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةمصطفى محمود محمد غالي الزبيدي7128
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةمصطفى وليد زغير آاظم المنصور7129
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةمصعب ميسر علي عبد الرحمن الرفيعي7130
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةمعتز محمد آمال عبد7131
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةمكي هشام مكي علي موسى7132
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةمنتظر صاحب مهدي باقر مهدي7133
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةمنذر آمال خليف حسن7134
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةمنور خليل طه عبد اهللا المفرجي7135
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةمنى حسن عبيس ناجي القريشي7136
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةمنى سلمان زياد وادي الخفاجي7137
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةمنير معن اآرم عباس البياتي7138
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةمهدي جعفر آاظم هاشم الموسوي7139
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةمهند مؤيد سعيد ابراهيم العبيدي7140
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةمؤيد علي حسين فليح العتابي7141
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةميسم عبد الكريم عبد االمير محيبس العبيدي7142
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةميمنة فؤاد فاروق محمد7143
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةندى اسعد حسن ماشاء اهللا7144
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةنهى مهدي احمد علي الزهيري7145
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةنور ستار داراب سهيل الرشيدي7146
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةنور سليم محمد حمود الغرباوي7147
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةنوره حاتم خليل ابراهيم7148
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةهاني عبد الستار هادي نجم الخزرجي7149
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةهبة جبار مجيد لفتة سراي7150
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةهبة رعد مطشر عباس النافعي7151
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةهبة عوف عبد الرحمن زآري السامرائي7152
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الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةهدى سالم لعيبي حسن المنشداوي7153
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةهشام سعود حمادي حسين العيساوي7154
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةهمام حاتم نصيف جاسم الدوري7155
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةهمام ياسين مصطفى آامل7156
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةهند آامل سلمان جاسم7157
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةوليد خالد محمود عبد الكريم7158
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةوليد مجيد جاعد محسن الدليمي7159
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةوليد مجيد عبد الهادي محمد الدليمي7160
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةياسر احمد عبد موسى7161
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةياسر صفاء عبد االمير محمد الصراف7162
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةياسر محمد عبد الجليل مبارك7163
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةيحيى غزوان ناطق سعيد الصراف7164
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةيوسف جمال محسن علي السوداني7165
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةيوسف محمود شهاب احمد العاني7166
الدراسة الصباحية2014/2013قسم المحاسبةيونس قيصر عبد الكاظم احمد الدجيلي7167
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتاحسان سعد حمزة خضير العبيدي7168
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتاحمد عامر عباس محمد علي المشاط7169
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتاحمد عبد الحسن جبار غضيب السواعدي7170
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتاحمد عبد الحسين موسى محمد الجميلي7171
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتاسامة علي لطفي علي7172
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتاسراء آامل آاظم علي الغريباوي7173
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتاسماء عمار اآرم امين القصاب7174
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتامين حسن ساجت فياض العامري7175
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتايمن آريم آاظم صالح العزاوي7176
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتايهاب رشيد محسن دحام األوسي7177
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتايهاب نبيل طالب عبد الرزاق البراك7178
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتبكر سعد عبد عبد اهللا السلماني7179
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتبالل محمد جسام محمد الدليمي7180
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتتيسير عمار عبد عباس العماري7181
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتحسين عالء عبد الواحد مهدي الكظماوي7182
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتحمزة علي حسن آاظم الكظماوي7183
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتحميد ابراهيم حميد حسون الدليمي7184
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتحيدر محمد راضي مدلول الساعدي7185
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتحيدر نصيف جاسم ابراهيم المختار7186
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتحيدر وليد عبد العظيم عبد الجبار العاني7187
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتخضر مشرق نجم عبد اهللا الياسري7188
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتدعاء آريم نصيف جاسم السيالوي7189
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتدعاء محمد جاسم داود الفالحات7190
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباترسل يوسف حسن عبد عودة7191
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباترغد خليل اسماعيل يوسف الجلبي7192
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباترنا سعد جلوب عاتي العتابي7193
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباترنا قصي صالح الدين عزيز العبيدي7194
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباترند عبد حمد آرحوت الراوي7195
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباترؤى اسعد جواد حسين العلوي7196
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتزاهدة طارق سرحان فاضل السامرائي7197
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتزهراء ثامر جعفر حميد الساجي7198
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتزهراء محمد حسين علوان الغريري7199
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتزيد باقر موسى جعفر الطائي7200
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الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتزيد جبار حامد خلف الشويالت7201
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتسجى احمد ريحان دعجيل7202
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتسحر احسان عبد الحميد حسين الخفاجي7203
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتسراب عالء عبد الخضر ضيدان الخفاجي7204
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتسرى جميل حماد حامد الراوي7205
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتسرى رائد عباس محمود العاملي7206
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتسرى عبد الستار جبار سرور السامرائي7207
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتسنان صباح فيصل مصطفى الهنداوي7208
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتشهد حربي يوسف يعقوب إيليا7209
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتشهد فارس ابراهيم صالح القيسي7210
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتضرغام حسن شاآر عبد العظيم الياسري7211
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتطارق زياد عفيف مصطفى الراوي7212
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتعباس وليد خالد رشيد المشايخي7213
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتعبد الرحمن احمد عبد الرحمن احمد العبيدي7214
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتعبد الرحمن جمال عبد الرحمن آويري الواسطي7215
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتعالء حسين ناصر حسين الحسناوي7216
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتعلي رعد مجيد خلف العزاوي7217
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتعلي طالب صالح مهدي الجبوري7218
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتعلي عبد الكريم ابو الهيل البد الخزعلي7219
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتعلي عبد الكريم علي ريحان القرة غولي7220
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتعلي لفتة غشيم جاسم آل محمد7221
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتعماد غسان عبد داحس الواسطي7222
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتعمار حسن محمد جاسم ربيع7223
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتعمار فرحان جاسم محمد التميمي7224
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتعمر النوي بو جمعة عبد الرحمن7225
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتعمر فريد حسين نعمة المياحي7226
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتغزوان فيصل فاضل حمود الكعبي7227
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتفاتن علي حسون عيال الشمري7228
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتفاطمة عامر عبد االمير احمد الخفاجي7229
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتفاطمة علي رشيد مجيد فليجة7230
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتفراس اياد معجل عبد اهللا العاني7231
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتفراس فاضل آامل محي النجاتي7232
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتفرح خالد عبد الجبار حمد الجبوري7233
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتفرح عماد عبد الجبار العلوش7234
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتقاسم شاآر آريم عيسى الكرآولي7235
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتلينا هيثم حازم احمد المعاضيدي7236
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتماجد ناصر عبد آاظم وادي البرآاتي7237
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتمحمد انس حسين علي الجبوري7238
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتمحمد سامي حمود محمود الحيالي7239
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتمحمد سعد فاضل محمدعلي الخفاجي7240
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتمحمد عبد الكريم عباس جواد7241
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتمحمد قاسم محمد عبد الحميد العزاوي7242
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتمحمد قيس سلمان عبود الكبير7243
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتمحمد مظهر حبيب عبد الحميد النائب7244
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتمروان مازن عبد العزيز سليم آل عبد الوهاب7245
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتمروة اسعد محسن عبد الحسن السباح7246
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتمروة قيس وهابي مهدي الدليمي7247
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتمريم احمد فهد حسين الجبوري7248



نوع الدراسةسنة التخرجالقسماسم الخريجت
خريجو آلية بغداد للعلوم اإلقتصادية منذ الدفعة األولى ولغاية العام الدراسي 2018/2017

الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتمريم ضياء انور فارس بابان7249
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتمريم آاظم علي حسين الكاآي7250
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتمريم ماجد ابراهيم علي الحكيم7251
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتمريم مهاد موسى جعفر الدجيلي7252
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتمريم هادي خضير عباس الساعدي7253
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتمصطفى رياض عبد الكريم سعيد7254
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتمصطفى صباح محمود شكر الدليمي7255
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتمصطفى عماد عائد ابراهيم التكريتي7256
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتمها عادل عباس علوان العكيدي7257
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتمهدي ثائر باقر جواد الدجيلي7258
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتمهند مجيد حمود حمادي العامري7259
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتميس عقيل طالب فليح المدو7260
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتمينا عالء عبد الوهاب عبد الرزاق السهيل7261
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتندى حيدر سعيد حميد7262
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتنهال منجد عبد الحميد عبد المجيد المشهداني7263
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتنهلة منذر سويري غيالن المشهداني7264
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتنورا محمد هادي عبد الحمزة الحميدي7265
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتنورس عباس جواد دوشان العبيدي7266
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتهبة عبد الحليم نوري جاسم العكبي7267
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتهبة عالء امين عباس القيسي7268
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتوليد خالد جواد آاظم الزبيدي7269
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتوليد خالد ميكائيل ولي الدلوي7270
الدراسة الصباحية2014/2013قسم علوم الحاسباتيوسف حسن المثنى علي الخزعلي7271
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتابراهيم هالل عبد الرزاق عبد اللطيف القاضي7272
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتاثير صفاء الدين رافع عبود7273
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتاحمد ثامر احمد آرز البياتي7274
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتاحمد سعد عبد الستار عبد الجبار الشيخلي7275
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتاحمد عبد الرحمن هاشم يحيى الشيخلي7276
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتاحمد عبد الستار جبار حامد الدليمي7277
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتاحمد فؤاد عبد الستار مصطفى الدوري7278
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتاحمد قحطان احمد مهدي المفرجي7279
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتاحمد آريم حسن راضي المحمداوي7280
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتاحمد مصدق سليمان يونس الطائي7281
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتاحمد مصطفى مطلك خضر الدوري7282
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتاحمد مناضل عبد الرسول حسن الدباغ7283
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتاحمد هاتف آريم عيسى الكرعاوي7284
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتاريج فالح محسن زعالن البدري7285
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتاسامة عباس مزبان دروش العامري7286
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتاسامة موفق عبد اهللا سلمان العاني7287
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتاسراء محمد جواد عبد المطلب الوسواسي7288
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتاسماء حاتم جواد ضبع الزوبعي7289
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتاسيل صبيح فياض احمد الجنابي7290
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتاعتزاز احمد عبد الجليل عبد الكريم القره غلي7291
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتالبشير احمد صاحب مهدي باقر المهدي7292
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتالحمزة محمد فاضل علوان التميمي7293
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتالعباس فاضل عباس محمد العاني7294
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتامير احمد علي صالح الغريباوي7295
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتامير صباح شالل حسن عيادة7296
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الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتانس حسان طالب رشيد العاني7297
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتانمار اياد محمد جاسم الطائي7298
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتانمار حامد هالل جمعة القيسي7299
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتانمار رياض محسوب علي العزاوي7300
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتانمار زهير ياسر شاوي الغراوي7301
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتايات قحطان طه ياسين7302
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتاية عامر عبد الرزاق عباس الزرآولي7303
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتاية قاسم محمد علوان زوانة7304
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتاية ناصر حميد هالل السعدون7305
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتايهاب فالح عبد الحسن محمود الجلبي7306
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتبدور عدنان عناد عبد اهللا الزرآاني7307
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتبراء ثائر قاسم حمادي السعدي7308
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتبراء رعد عيسى علي الفياض7309
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتتهاني علي حافظ احمد العزاوي7310
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتثامر ظاهر محسن علوان السويعدي7311
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتحذيفة ياسين عبد اهللا ياسين7312
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتحسام داود بالسم سلمان العطواني7313
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتحسان اياد عدنان احمد الطائي7314
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتحسن يحيى عبد عكله العاني7315
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتحسنين صالح مهدي باقر الموسوي7316
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتحسين طالل توفيق عباس ابو الجلود7317
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتحسين عالء الدين حسام الدين عبد المجيد الربيعي7318
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتحسين فوزي باقر مرتضى األسدي7319
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتحمدون طارق احمد حسن البياتي7320
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتحمزة محمد عاطف محمد خالد7321
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتحنان عادل راضي ناهي الكناني7322
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتحنين هيثم محمد خضير الدفاعي7323
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتحيدر ابراهيم جواد شريف الخزاعي7324
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتحيدر احمد عزيز حمد شبر7325
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتحيدر جاسب الزم ابنيه الالمي7326
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتحيدر سمير عباس حميد المستوفي7327
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتحيدر علي عبد اهللا محمد القاسم7328
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتحيدر محمد عبد اهللا رمضان العاني7329
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتخالد محمد صبحي شهاب المختار7330
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتداليا صالح مهدي صالح الجميلي7331
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتدريد رياض زآي ياسين الظاهر7332
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتدعاء عادل خضير علوان الجنابي7333
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتدعاء علي سلمان مهدي الزبيدي7334
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتديار صالح فرحان ناصر7335
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتذو الفقار محمد نجيب مهدي محمد السعداوي7336
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياترامي عامر محمود عبد اللطيف الراوي7337
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياترحمة ثامر احمد نعمان الدوري7338
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياترحيم آريم حساني عباس العامري7339
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياترسل حسين فرحان محمد الباجالني7340
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياترسل حسين محمد حسين7341
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياترسل صفاء ياسين سرحان السعدون7342
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياترسل عبد الكريم محمد عبد العزيز الحميضي7343
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياترشا خالد رمضان احمد الشيخلي7344
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الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياترضوان فاضل هادي جدوع الزبيدي7345
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياترنا رائد سلمان آاظم الخزعلي7346
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياترندى رائد غايب مظهور الدوسري7347
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتروز حسين عبد الباقي محمد القيسي7348
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياترؤى صاحب نجم عبود ابو العقل7349
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتريام قصي جعفر باقر الخانجي7350
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتزهراء عباس علي سمير الدليمي7351
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتزيد ماهر عدنان عبد العزيز الراوي7352
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتزيد وسمي عبد االمير آاظم الجبوري7353
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتزينب رعد عبد الواحد محمد المقدادي7354
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتزينب محمد آرير زعيتر الجبوري7355
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتسارة سعد احمد ياسين السكماني7356
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتسارة سمير ذنون يونس آل حامد7357
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتسارة غازي فيصل طه محمد الجبوري7358
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتسارة يوسف عبد الحميد عبداهللا العاني7359
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتسامر رياض صادق علي أبو جلود7360
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتسعد سنان سعد الدين سليمان الصابونجي7361
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتسمية زين العابدين ممدوح مجيد7362
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتسميرة نبيل طارق رضا القيسي7363
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتسؤدد اياد عبد علي محمد التميمي7364
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتسيف الدين محمد عباس سلمان الجبوري7365
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتسيف جعفر عبد علي حيدر الالمي7366
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتسيف ربيع احمد عبد اهللا السبتي7367
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتسيف صدام رشك عاتي المحمدي7368
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتسيف عبد الكريم سالم مزعل العبيدي7369
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتشمم رائد فاضل آاظم التميمي7370
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتشهد اسعد عبد الكاظم باقر الفياض7371
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتشهد قاسم رشاد عبد اهللا العبيدي7372
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتشهد آمال الدين ابراهيم خليل الترك7373
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتشهالء غازي ياسين طه العاني7374
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتشيالن جودت آاظم مهدي الموسوي7375
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتصهيب نبيل فيصل موسى الموسوي7376
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتضياء عبد الكريم فاخر طعمه اليعقوبي7377
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتعامر حازم محمد سعيد عبد اهللا الكبيسي7378
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتعباس عبد االمير عباس حسن السعدي7379
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتعبد االله وسام طالب مجيد الطباطبائي7380
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتعبد اهللا عامر طاهر حسان الراوي7381
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتعثمان محمد سعيد حسن السامرائي7382
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتعال سعيد آاظم علوان الموسوي7383
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتعال شاآر محمود احمد الحياني7384
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتعالء حسين حمادي ابراهيم الجعفري7385
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتعلي حسن هادي حمزه العامري7386
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتعلي حميد نوري خضير الدجيلي7387
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتعلي زآي راضي حسين العزاوي7388
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتعلي صادق جليل موسى الحصري7389
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتعلي صباح فالح علي البصري7390
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتعلي عماد اسماعيل محمد العزاوي7391
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتعلي وجدان عبد الرضا علوان الظاهر7392
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الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتعلياء حسين رحيم آاظم الخفاجي7393
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتعمار اياد هاشم احمد مندو7394
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتعمار خالد طه عبد اهللا الحياني7395
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتعمار موفق حسين عبد االمير الزبيدي7396
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتعمار نبيل نهاد هادي الجبوري7397
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتعمر الخطاب تأميم حسان جاسم العجاج7398
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتعمر عبد الكريم عباس علي القيسي7399
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتعمر عماد محمد جاسم الجميلي7400
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتعمر مؤيد رشيد محمد السامرائي7401
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتغيث محمد عباس عبود الرميثي7402
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتفادي فاضل عباس طراد الخفاجي7403
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتفادية احمد شاآر عبد الرزاق الكناني7404
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتفرح هاشم رضا جواد الموسوي7405
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتفنر عالء محمد علي حسن النداوي7406
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتآرار حيدر عدنان باقر آل درة7407
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتآوثر جاسم علي عبد آل جودة7408
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتلبنى احمد نعمان حمادي السوداني7409
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتلؤي سمير نجيب منقريوس7410
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتليث باسم منعم صالح الجالي7411
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتماجد حميد خضر مهدي الربيعي7412
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتمحمد ايدن حسن حسين الكناني7413
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتمحمد باسم شعالن عمران الحميدان7414
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتمحمد حسن بكر حسن علي خان7415
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتمحمد سعد فاضل ابراهيم7416
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتمحمد سمير اسماعيل عباس القيسي7417
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتمحمد عامر جبوري محمد العكيلي7418
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتمحمد علي فؤاد جابر آل حسين7419
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتمحمد عماد الدين محمد محمود القيسي7420
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتمحمد فاضل غرآان نوار البطاوي7421
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتمحمد ماجد عبد الحميد داود الجبوري7422
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتمحمد نجيب عبد الوهاب حنتوش محمد7423
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتمحمد نصر الدين ياسين علي المشهداني7424
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتمحمود ابراهيم محمود هندي7425
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتمحمود تحسين جاسم حسين التميمي7426
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتمحمود شاآر خضر حمادي الراوي7427
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتمحمود غانم سالم قاسم الدرآزلي7428
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتمخلد احمد عبد الوهاب مهدي الخزرجي7429
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتمخلد رعد عبد الصاحب مجيد الدجيلي7430
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتمروان علي حسين نجم الربيعي7431
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتمروان محمد جمال شكري الخالدي7432
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتمصطفى امين عبد الستار ابراهيم االمين7433
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتمصطفى خالد عيسى عجيل الالمي7434
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتمصطفى صالح مهدي حنوش الربيعي7435
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتمصطفى عادل يوسف حسين7436
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتمصطفى عباس معارج فياض7437
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتمصطفى علي عبد الحسين علي الشمري7438
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتمصطفى فكرة عبداهللا مخلف7439
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتمصطفى فؤاد آاظم جبر البغدادي7440
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الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتمصطفى آامل عبداهللا حسين الحديثي7441
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتمصطفى آمال محسن عجاج العاني7442
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتمصطفى مثنى غازي احمد العسكري7443
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتمصطفى محمد خالد ابراهيم العزاوي7444
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتمصطفى محمد خزعل جاسم النداوي7445
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتمصطفى وسام خليل محمد الصالحي7446
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتمعتز ابراهيم عبد مهر الزيادي7447
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتمقداد آفاح مجيد عبد الحميد البكري7448
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتمها عبد الرزاق حسن علي الجنابي7449
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتمهند خالد جبار غانم الساعدي7450
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتمهند علي لطيف عبد حسن التميمي7451
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتمهيمن ليث محمد علي حسن شومان7452
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتميساء اياد عبد علي محمد التميمي7453
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتميسم هيثم بهجت محمد العبيدي7454
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتمينا نبيل غني احمد الكواز7455
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتنبأ عبد الكريم عبد الحسين عليوي الشمري7456
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتنبأ فوزي حميد جرك المالكي7457
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتنبراس اياد مهدي حمودي العفون7458
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتنجم رعد عبد اهللا مخلف الفالحي7459
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتنعيم جابر جعفر عبد الحيدري7460
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتنهاد باسم محمد حسن الشمري7461
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتنور علي احمد محمد الحماد7462
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتنور مالك ناهي ابراهيم القصاب7463
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتنور موفق حبيب شناوه الدليمي7464
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتهاجر ناظم زمام شاآر الشاعلي7465
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتهالة عزام صبحي عرب العنبكي7466
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتهدى يوسف رضا عباس الدهان7467
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتهديل طه عبد الخالق قدوري الويسي7468
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتهديل علي حسين نصر اهللا الطيار7469
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتهديل محسن ذياب علوان الفريداوي7470
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتوضاح غالب رجب خطاب7471
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتوله عبد الكريم حسين محمود الكعبي7472
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتياسر حسين احمد حسين الشرقي7473
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتياسر حسين شاآر ناجي البو سلطان7474
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتياسر صالح مهدي سلوم القيسي7475
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتياسر محمد جهاد محمد المحل7476
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتياسر نور الدين عبد الكريم عالوي7477
الدراسة الصباحية2014/2013قسم هندسة البرامجياتيوسف ياسر جعفر طالب أبو طالب7478
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالاحمد ابراهيم مدحت ابراهيم الخفاجي7479
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالاحمد ادهام عباس صالح الخزرجي7480
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالاحمد باسل عباس حسن جمعة7481
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالاحمد تقي طالب مهدي الديواني7482
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالاحمد رشاد منيف آاظم الرماحي7483
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالاحمد عماد ابراهيم احمد العزاوي7484
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالاحمد فؤاد حسن سهيل الجبوري7485
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالاحمد قحطان رشيد عباس السامرائي7486
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالازهار عالء حسين صبري القيسي7487
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالاسراء منذر حسين علوان العزاوي7488
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الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالاسيل محمد سلمان حميد النعيمي7489
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالاماني احمد عسكر نجف ال احمد7490
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالامير احسان عباس عبود آنعان7491
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالامير ايمن سلمان مهدي دله علي7492
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالانس جاسم محمد عبود الحمداني7493
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالاوس علي محمود حمدان العاني7494
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالايال مضر محمد جواد المعمار7495
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالايالف محمد حمود حسن الجاسم7496
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالبهاء نجم عبد حسن الخزرجي7497
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالجوان اوات حامد فرج السليمان7498
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالحسام انور عبد االمير محمد علي الجشعمي7499
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالحسن جاسم آاظم صالح الجابري7500
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالحسن رضا يوسف عبود زيارة7501
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالحسن عبد المجيد حميد حسن العبيدي7502
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالحسن قيس قاسم آاظم الالمي7503
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالحسين حميد زبون سليم الزبيدي7504
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالحيدر امين مهنا مرزوك الفتالوي7505
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالحيدر علي حسون مضحي الجميالت7506
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالدريد جمال مهدي صالح االلوسي7507
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالدينا محمد حسين عبد الجبار التكريتي7508
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالرسل اياد احمد جواد العزاوي7509
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالرسل مازن محمود محمد الصالحي7510
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالرسل نبيل نجم عبد اهللا الرحبي7511
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالرسل نمير عبد الكريم مصطفى الساقي7512
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالرعد عباس حسن عطية الدليمي7513
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالرهام حسن محمد عبطان اللهيبي7514
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالرويدة رحيم آريم محمد عيساوي7515
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالزهراء حامد مجيد محمد الرفيعي7516
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالزهراء عباس جويد عبد7517
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالزهرة عبودي محمد عبد الرضا الجبوري7518
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالزياد سعد عبد الجبار شليج الجبوري7519
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالزياد سمير محمد عبد الغفور الدباغ7520
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالزياد مسعود رحيم حسين المهدي7521
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالزيد عقيل مطشر موسى الزهيري7522
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالزيد عالء حسين مهدي الروماني7523
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالزينب حيدر ناجي صالح الخزعلي7524
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالزينب وليد خالد داود الدايني7525
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالسارة جاسم وعل محسن الفريجي7526
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالسارة حسن ياسين عبد اهللا المشهداني7527
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالسارة خالد علي حسين المنعم7528
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالسرى رعد عاآف حمد العاني7529
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالسعدي فرحان عويد صبار لهيبي7530
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالسما مؤيد عباس جاسم السعيدي7531
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالسماء عبد االمير طارق فاهم ال محمد7532
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالسنان محمد جواد احمد الجد7533
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالسيف رعد آريم جاسم الرماحي7534
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالسيف شهاب ابراهيم محمد7535
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالسيف آمال مرهون حسن السعيدي7536
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الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالشمس ياس خضير حميد القيسي7537
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالشهد مؤيد فياض حمادي المعيني7538
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالشيماء شمس الدين عبد اللطيف الصويلح7539
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالصبا عامر عبد عواد الدليمي7540
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالصفاء صفوك رشيد عباس السامرائي7541
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالطه صالح عبد الرزاق علي الخياط7542
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالطه عماد فائق آاطع الخزرجي7543
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالطي حسين علي آاظم العامري7544
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالظبية صادق حسين زوير الشويلي7545
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالعباس غالب محمد عبد الكريم ابا الخيل العكيلي7546
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالعباس نبيل ابراهيم عباس خضر الحافظ7547
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالعبد السالم عبد الخالق ظاهر عارف7548
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالعبد اهللا عامر صالح مرعيد الكبيسي7549
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالعبد الناصر جمال محمد عبد المجيد الفاعور7550
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالعبد الهادي فاضل هادي محمود العبيدي7551
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالعبير حمود حجيرش عبد الجنابي7552
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالعبير حيدر علوان حسين السماك7553
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالعلي احسان مجيد صالح الزيرجاوي7554
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالعلي جبار رشيد علي الربيعي7555
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالعلي حنون عليوي جابر الربيعي7556
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالعلي رياض محمد رضا سلمان ابو حميد7557
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالعلي سعد علي حسين الرئيس7558
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالعلي صالح مهدي حنوش الربيعي7559
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالعلي عبد الحسن حاجم طعين الحسيناوي7560
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالعلي عبد العظيم لفتة متعب الفتالوي7561
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالعلي محمود فخري محمود الفارسي7562
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالعلي هاشم توفيق عيسى الدوري7563
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالعمار صالح جاسم محمد الدوري7564
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالعمر غازي فيصل طه الجبوري7565
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالعمر وليد سعيد رشيد القيسي7566
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالغرة طلعت سعيد عبد الرزاق الحديثي7567
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالغيث حسين رشيد حسين المال7568
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالفارس اتله مهدي شخير الهيمص7569
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالفرح جاسم محمد عبد العزاوي7570
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالفهد العبد اهللا احمد فيصل فتاح البرزنجي7571
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالفيصل جمال حسن عبد اهللا التكريتي7572
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالقاسم آريم هاشم حرب الموسوي7573
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالقتادة شهاب احمد مراد الجابري7574
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالقدامة راتب طه ياسين الموصلي7575
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالآرار عبد الكريم ياسر فزيع المياحي7576
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالآمال مصطفى آمال حسين العبيدي7577
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالليث عمر طه خضير حمادي الحمادي7578
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالليث فارس نوري صالح استحكام7579
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالماجد حامد موسى خلف الفهداوي7580
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالمحمد احمد سبع هاتف العامري7581
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالمحمد اسماعيل محمد جابر المظلوم7582
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالمحمد ثائر ناجي محمود السامرائي7583
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالمحمد حاتم محمود حمادي المشهداني7584
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الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالمحمد خليل محسن مهدي الجنابي7585
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالمحمد رضوان محمد محمد جانات7586
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالمحمد زياد محسن بندر العاني7587
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالمحمد سعد حميد خضير العزي7588
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالمحمد سعدي حميد مجيد الجلبي7589
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالمحمد طالل فحل جزاع الكبيسي7590
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالمحمد عبد الستار عبد المجيد عبد الجبار الفياض7591
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالمحمد عماد عباس ناصر الزمامي7592
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالمحمد فارس احمد عبد الرزاق العبدلي7593
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالمحمد نزهان احمد مظلوم اللهيبي7594
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالمحمود احمد محمود شاآر الضاحي7595
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالمحمود محمد ابراهيم محمد7596
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالمروة حسن علي دخيل العبودي7597
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالمروة رمزي شاآر شوآت7598
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالمريم عماد محمد جواد فؤاد العلكاوي7599
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالمسار حافظ عيسى جدوع الجبوري7600
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالمصطفى اثير جواد منصور المشهداني7601
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالمصطفى باسل مكي نجم الزبيدي7602
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالمصطفى حسين محمد ترآي الشجالوي7603
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالمصطفى سالم عباس احمد التميمي7604
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالمصطفى سمير سلمان مهدي االطرقجي7605
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالمصطفى عدنان سعيد عبد اهللا المشهداني7606
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالمصطفى قتيبة عبد الجبار حسين السامرائي7607
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالمصطفى نعمان مجيد صالح الزيرجاوي7608
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالمعتز وليد عبد المجيد سلطان الجبوري7609
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالمالك عبد الكريم مسلم عبد العيساوي7610
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالمنار محمد وضاح صفاء الدين داود7611
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالمهند اآرم جواد آاظم معلة7612
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالميس حميد الزم علي الحمداني7613
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالميس عبد القادر عباس جاسم الحلبوسي7614
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالميس وليد عزيز رحيم العكيلي7615
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالنور احمد عبد القادر صالح السالم7616
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالهاجر سعيد ناجي علي المعموري7617
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالهاشم عامر صالح مجيد معلة7618
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالهبة ابراهيم عبد اهللا حمزة الشمري7619
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالهمسة اآرم عبد اللطيف جاسم الخالدي7620
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالهيام مؤيد عبد الخضر ناصر االسدي7621
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعمالوهب عمار مؤيد خضر الجبوري7622
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعماليوسف رشيد درويش حمودي المنذري7623
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعماليوسف سعد فاضل خير اهللا العبيدي7624
الدراسة الصباحية2015/2014قسم ادارة االعماليوسف طارق يوسف عزيز السامرائي7625
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةابراهيم عالء محمد هادي السامرائي7626
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةاحسان طالب حسن اسماعيل العادلي7627
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد حسن حامد علي السعيدي7628
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد شكري محمود عواد الجبوري7629
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد علي ضاحي حمد الدليمي7630
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد فاضل عباس صغير7631
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد هشام محمود احمد7632
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الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةاريج عزت محمد عبد اهللا العاني7633
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةاستبرق فوزي صالح سليم الحيالي7634
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةاية سالم مرزة علي حداد7635
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةايمن عبد القادر احمد ابراهيم البياتي7636
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةحسين جاسم آاظم صالح الجابري7637
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةحسين صالح صادق محمد جواد الخفاجي7638
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةحنان حافظ لفتة عباس الوحيلي7639
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةحنين صباح صالح حسن العزاوي7640
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر اسعد عبد العزيز عبد الجبار العزاوي7641
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر بهاء ناجي عبود العزاوي7642
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر صباح ابراهيم عباس الرفيعي7643
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةخالد وليد جعفر مصلح العزاوي7644
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةرانيا عادل علي هادي الخنلي7645
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةرائد عبد الهادي حماد عبد اهللا الجميلي7646
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةرجاء قحطان ابراهيم صالح الدليمي7647
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةرحمة عبد القادر حمادي محمد السامرائي7648
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةرشا جاسم خزعل حسن العتابي7649
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةرغدة سرمد فاروق سعيد القصاب7650
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةريا اآرم طه محمد الحيالي7651
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةريام رعد عالء الدين جاسم العزاوي7652
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةزهراء منير يونس احمد القيسي7653
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةزهراء هادي مجيد هادي الخوجة7654
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةزيد شريف علي احمد البصام7655
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب عدنان فايق صابر الصالحي7656
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب آاظم عباس بريبر الحداد7657
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةسارة حامد محمود مهدي السامرائي7658
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةسارة طالب جخيور محمد الساعدي7659
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةسارة عادل محمود علوان الطائي7660
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةسعيد مؤيد سعيد عطية العنبكي7661
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةسيف سعد محمد مهدي غالم7662
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةسيف عبد الهادي متعب عبد ربه7663
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةشيماء جعفر عارف سليم القره غولي7664
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةصبا ضياء احمد يحيى التميمي7665
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةضحى علي يحيى فليح المفرجي7666
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةضرغام ستار جبار ثجيل معادنه7667
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةطه امير فاضل طالل المحمد7668
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد اهللا طارق عاشور عبد اهللا الحيالي7669
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد اهللا فاضل عبد اهللا حمزة المفرجي7670
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي حسين عبد جاسم الخماس7671
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي لؤي صالح مهدي الشمري7672
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي محمد صالح مهدي الصفار7673
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةعمر حاتم ياس ابراهيم االلوسي7674
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةعمر عبد الواحد علي رشيد الدليمي7675
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةفرح حمدان ابراهيم عبد اهللا الغريري7676
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةآرار عبد االله فرج عطية البدري7677
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد قاسم ترآي مصلح الجنابي7678
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةمروان علي عايد محمد المعاضيدي7679
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةمروة جاسم غايب سعد الدليمي7680
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الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةمروة عباس احمد مهدي البوصني7681
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةمروة مؤيد زاعل دريدح العبيدي7682
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى جبار دواس عبد العبيدي7683
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى عبد الرزاق حسين عباس مسافر7684
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةمهند اسماعيل محمد امين عمر السورجي7685
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةميس عماد هادي وادي آنعان7686
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةميس فارس رشيد عباس سلمان7687
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةنادين عباس جهاد مطلك الربيعي7688
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةنازك آامل جواد عطية الخفاجي7689
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةنذير رافع عجيل بشير القوزي7690
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةنريمان محمود علي عبد الحمداني7691
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةنور جاسم آاظم صالح الجابري7692
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةنور نهاد محمد دعدوش البلداوي7693
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةهاشم سمير شاآر املح الوهاب7694
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةهدى طارق حسن جمعة المهداوي7695
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةهند بديع خيري حسون العلي7696
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةياسمين سمير عبود صادق الربيعي7697
الدراسة الصباحية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةيونس فيصل غيدان حسين البياتي7698
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةاحالم عباس صابر خلف المالكي7699
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد سعد نعمان صالح البو شبع7700
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد صالح مزعل عبانة الشاهري7701
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد عريبي شمران صحن الرفيعي7702
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد مؤيد آاظم عبد الحسين الكليدار7703
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد هاشم عبد مهدي النعيمي7704
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةاسرار حبيب آاظم حسين العكيلي7705
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةاقبال اآرم علي ذياب7706
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةاقبال حسين محمد علي حسن السعيدي7707
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةاالء عامر محمد توفيق السامرائي7708
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةاالء علي حسين احمد الجنابي7709
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةالحمزة ليث حسين علي العمر7710
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةانتصار عبد اهللا نايف خلف الجبوري7711
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةانعام ياسر سعيد عبيد الزيدي7712
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةايفان علي حسين علي7713
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةايمان جاسب مطشر غيالن المطيري7714
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةايمان عليوي شراد شهد الربيعي7715
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةايهاب طلعت احمد سبع العامري7716
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةبان سهيل محمد صالح غازي الجاف7717
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةبشرى حسين حكاش نفنف العابدي7718
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةتيسير محمود محمد غالي الزبيدي7719
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةثائرة محمود خضير عباس البردي7720
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةحسام ثامر نصيف جاسم المشهداني7721
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةحسام محمد فارس محسن المحمدي7722
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةحسن رعد انصيف جاسم الفتال7723
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةحسن هشام عبد الكريم جاسم الحسيني7724
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةحسناء علي خضير عباس التويجري7725
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةحميد احمد علوان حسين الجبوري7726
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر حسام توفيق رزاق7727
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر صائب طالب داود الطائي7728
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الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر ظافر عبد علي طعمة الخفاجي7729
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر عبد الكاظم حسن مطشر العوادي7730
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةخالد وليد ترآي خابور الجوعاني7731
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةخالد يوسف حمادي حسين العيساوي7732
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةدحام معارج حمادي سلمان الحلبوسي7733
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةرافع سليمان هوير شويش الدليمي7734
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةرسول ناظم جياد حسن7735
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةرقية عبد الرحمن صبري احمد الصافي7736
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةرقية محمد محمود صالح االبراهيم7737
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةرنا عدنان مسير خويط القريشي7738
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةروعة خلف حسن مزعل السنيد7739
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةروعة موفق جاسم محمد الطائي7740
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةزهراء عدنان فاضل عباس7741
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةزيد شاآر محمود احمد القيسي7742
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب باسل آريم ناصر الجبوري7743
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةسارة احمد ياس لطيف العبيدي7744
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةسارة سائر مجيد خضير التكريتي7745
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةسارة سعد اهللا جار اهللا احمد الطائي7746
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةسارة موسى آاظم عبود الرآابي7747
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةسحاب آامل عبد شذر7748
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةسراب عباس خزعل آريم الخزعلي7749
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةسعد رعد رضا آاظم التميمي7750
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةسعود باسم صكبان مجيد الوائلي7751
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةسمار علي زين العابدين محمد الصباغ7752
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةسميرة صاحب ياس خضير العبيدي7753
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةسناء عدنان جهاد رسول تويج7754
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةسناء عودة خلف شغاتي النصراوي7755
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةسندس عبد الستار امين عبد اللطيف العبيدي7756
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةسوسن حسين علي زيدان7757
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةسوسن فاضل آاظم صالح الجنابي7758
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةسؤدد آاظم حسون محي الجبوري7759
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةسيف قائد فيصل رزوقي االوسي7760
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةصديق هاشم عبد مهدي النعيمي7761
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةعباس عزيز علوان حبيب العامري7762
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةعباس فاضل حسن عبد اهللا اللهيبي7763
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةعباس محمد علي عبد االمير الطويرجاوي7764
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد الرحمن حسين آاظم علي الساجني7765
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد اهللا حلو خضير محمد المالكي7766
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةعدنان غسان عدنان عبد العزيز عريم7767
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةعطر محمود علي فياض الفياض7768
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةعقيل ابراهيم جودة زاير البيضاني7769
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةعالء حسين شريدة علي التميمي7770
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي حمدي نعمان عبد اهللا العاني7771
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي عبد الوهاب احمد علي العزاوي7772
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي آاظم عبد ابراهيم الصبيحاوي7773
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي منذر طالب آامل العاني7774
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةعمار سامي احمد جواد التميمي7775
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةعمار صائب عبد الستار حاجم الجبوري7776
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الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةفاضل غازي صادج جاسم الساعدي7777
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةفاطمة فارس عبد الواحد محمد السلطاني7778
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةفرح احمد ياس لطيف العبيدي7779
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةقسمة اآريم محمود شهاب الدليمي7780
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةآرار محمد حسن عبد السادة غيالن7781
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةآريم ابراهيم محمد محيميد العزاوي7782
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةآلثوم محمود شاآر شوآت7783
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةآوثر محمد عبد الرضا سعيد بانية7784
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةآوآب مهدي عباس عمران ال عمران7785
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةلقاء عبد الهادي صالح حويلة الجبوري7786
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةلؤي صادق علي حسين محقق7787
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد جمعة علي بالسم الساعدي7788
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد سعد محمود مظلوم عزام7789
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد طاهر حمود هاشم الهاشمي7790
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد آاظم سلمان رسن االميري7791
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةمروان نضال مصطفى مهدي الصالحي7792
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى عبد الكريم حسن حمودي السعدي7793
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى محمد عثمان رزوقي االعظمي7794
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةمنال حسن علوان جعفر الصفار7795
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةمنتهى جبر آاظم علي آريماتي7796
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةمنى حميد علي احمد التكريتي7797
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةمها علي عبد اهللا محمد الصالح7798
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةمهند رعد عبد اللطيف آاظم العامري7799
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةميساء باقر عبد الزهرة شالل اللهيبي7800
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةنادية حسين علي سمير الدليمي7801
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةناظم عبد الكريم هادي آاظم االسدي7802
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةنبراس عبد جبر محسن المكصوصي7803
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةنداء برزان محيسن علي الحجامي7804
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةنداء مشتاق شاآر محمود الجبوري7805
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةندى خليل عبد السميع محمد عارف الجميلي7806
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةندى شاآر عبد الحسين مهدي الصالحي7807
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةنزار يونس عبد حسان الجنابي7808
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةنهاية صبار جعفر فرج الغراوي7809
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةنهى ساهي دفار عباس الموسوي7810
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةنوال محسن علي محمود الخالدي7811
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةنور الهدى ماجد مهدي صالح الزهيري7812
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةهبة يوسف اسماعيل سعيد السامرائي7813
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةهدباء محمد عبود نوري الشافعي7814
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةهيلين خلف جاسم علي الفكيكي7815
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةوداد عباس ربيع محمد الزبيدي7816
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةوسام حسين ياس عباس الربيعي7817
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةوسام فريد بدري عبد الكريم الداغستاني7818
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةوعد عبد الجبار شلش صابط الربيعي7819
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةوفاء جبار آاظم محمد الزيدي7820
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةوليد خالد داود اسماعيل الدايني7821
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةيحيى سعد جواد خضير النداوي7822
الدراسة المسائية2015/2014قسم العلوم المالية والمصرفيةيسرى شاآر محمود محمد السامرائي7823
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةابراهيم جمال الدين محمد شفيق البدري7824
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الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةابراهيم حازم صديق مصطفى النعيمي7825
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةابراهيم سعدي لفتة حسين الكعبي7826
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةابراهيم علي عبد الوهاب علي البدري7827
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةابراهيم معن ابراهيم محمد الجبوري7828
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةاحمد احسان ابراهيم شرقي الجميلي7829
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةاحمد باسم محسن علي االسدي7830
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةاحمد برهان عبد الحميد عبد الباقي الويس7831
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةاحمد ثامر آامل اسماعيل7832
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةاحمد خير اهللا سلمان جبر الكعبي7833
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةاحمد رمزي رحومي مولود الجنابي7834
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةاحمد شهاب احمد محمد الجبوري7835
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةاحمد عالء عبد الحسين علي الصفار7836
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةاحمد عماد جبير جمعة7837
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةاحمد فارس حسين سلمان الالمي7838
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةاحمد محمد عبد الكريم زيدان المشهداني7839
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةاسراء صادق صايل عساف7840
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةاسراء عدنان محمد سعيد الشيخلي7841
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةاسراء نهاد ابراهيم احمد القيسي7842
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةاسماء سمير محمود حسين السلمان7843
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةالحسين وليد عمر علي العلي7844
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةامير فالح سيالن علوان التميمي7845
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةامير منعم عبيد جياد الشعباني7846
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةامين سعد معبد حسين السهيل7847
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةانمار عبد الرزاق عبد الوهاب عبيد الحديثي7848
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةاوس محمد حسين محمدعلي المشايخي7849
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةاياد سمير محمد عبد الغفور الدباغ7850
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةايام زمان صاحب حسن الفنهراوي7851
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةاية بهاء ثابت عبد المجيد العاني7852
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةاية مناحي عيسى مطر الحسين7853
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةايالف جواد آاظم جياد الحميدي7854
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةبان جالل علي صالح العبيدي7855
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةبان سالم شنيور فرحان الزبيدي7856
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةبسام باردليان يوسف عزيز باليوز7857
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةبشار عصام علي حسين7858
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةبلسم حسن محمد صالح البغدادي7859
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةتمارة اياد هاشم خالد البرزنجي7860
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةثابت محمود اسعد حبيب العاني7861
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةجعفر محمد خضير ابراهيم الجبوري7862
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةجميل غسان جميل عوده الحديثي7863
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةحاتم عمار رشيد صالح السامرائي7864
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةحارث نعمان عمران عيسى التميمي7865
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةحسام الدين مهند طه ياسين الدوري7866
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةحسام يوسف سعيد الياس7867
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةحسن احمد حسن مهدي العزاوي7868
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةحسن فالح حسن جواد الطائي7869
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةحسنين عصام سعيد آريم المؤمن7870
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةحسين ابراهيم صادق محمد البرزنجي7871
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةحسين محمد فائق عبد العزيز الدباغ7872
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الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةحفصة نزار محمود داود العجيلي7873
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةحوراء حسين مراد آريم ارآوازي7874
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةحيدر عدنان ماشي والي العبيدي7875
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةحيدر آريم محسن هودان الجوداري7876
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةدعاء عامر حسين شهاب العبيدي7877
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةدالل خالد جبار مهدي الموسوي7878
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةديانا عباس حسين سلطان التميمي7879
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةديانا عبد الرزاق مرجان آاظم الزبيدي7880
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةرانية حسين مهدي صالح الخزعلي7881
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةرشا عبد الستار محمود جاسم الطائي7882
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةرشا ناصر عبد القادر سليمان7883
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةرغد صالح سليم علي الراعي7884
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةرؤى عدنان عيدان جلوب الشاطي7885
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةريم صبحي شهاب احمد البياتي7886
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةريم قحطان تايه ذياب النعيمي7887
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةزهراء محمد مصدق خيري7888
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةزياد قيس عبد الجليل علي المصطفى الخليل7889
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةزيد رافد عبد الجبار لطيف الخزاعي7890
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةزيد عبد الصاحب محمد حسن7891
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةزيد عقيل جعفر احمد المعلمجي7892
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةزيد محمد غازي محمد الداودي7893
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةزينب عادل عبد الكريم ناجي التميمي7894
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةزينب منيب مصطفى حسين الخالدي7895
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةزينة مقداد عبد الصاحب موسى الخفاجي7896
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةسامر سرمد عبد الحميد عبد الرؤوف القصاب7897
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةسجاد صالح هادي حنتوش االعرجي7898
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةسجى هيثم عبد الكريم يعقوب المناصير7899
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةسدير عدنان آريم جعفر الخزعلي7900
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةسرمد رياض عبد الرزاق عبد الرحمن السامرائي7901
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةسرى احمد قاسم احمد االمين7902
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةسرى عبد الجبار جواد آاظم المعموري7903
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةسنان ابراهيم حيدر ابراهيم العاني7904
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةسيف سهيل نجم عبود الجميلي7905
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةشاهين يوسف وحيد ابراهيم باباخان7906
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةشهد حسن عبد الهادي عبد الكريم الساعدي7907
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةشهد سعد شاآر رجب السامرائي7908
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةشهد ليث محسن حسن المظلوم7909
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةشهد محمد عباس آريم الخفاجي7910
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةشهد محمد مصطفى احمد التميمي7911
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةصادق عبد اللطيف حمود ثامر الحواس7912
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةصبا راضي داغر بشارة السراجي7913
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةضحى عادل جاسم محمد السعودي7914
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةضيف معن رفعت عبد الوهاب المتولي7915
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةطيبة علي نجم عبود الحمداني7916
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةعبد اهللا جودت عبد اهللا حسين الهدبان7917
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةعبد اهللا عبد الهادي ترآي تقي الدوري7918
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةعبد اهللا وعد صالح عبد العزيز العاني7919
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةعصام حسن هاشم خلف7920
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الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةعال عدنان احمد مظلوم اللهيبي7921
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةعالء احسان محسن علي االسدي7922
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةعالء حسام جعفر مهدي العزاوي7923
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةعالء آاظم نصراهللا حسين التميمي7924
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةعلي جبار محمد حسين الفرطوسي7925
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةعلي جمال مخلف شارع الحلبوسي7926
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةعلي حاتم عبد الكريم عبد الوهاب االلوسي7927
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةعلي سعد احمد حسون الجبوري7928
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةعلي صباح عبد الرحمن شفيع المدرس7929
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةعلي محمد جواد طاهر محمد حسين الخزرجي7930
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةعلي مهدي عبد الحسين خميس7931
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةعلي موفق صالح عودة الربيعي7932
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةعمر صباح انور سعيد الداودي7933
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةعمر علي محمد حسين الذهب7934
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةغفران فاضل نواف عباس الدليمي7935
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةغيث احمد عدنان احمد الشيباني7936
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةغيث جبار حسن حمزة7937
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةفاتن عبد الرحمن حكمت عبد القادر العلوي7938
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةفهد سفيان فوزي شعالن الجبوري7939
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةفهد مصطفى آامل غربي الحديثي7940
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةالرا نبز محمد امين فرج آغاالر7941
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةلبنى عدنان عبيد حمد الشجيري7942
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةماس محمد زيدان خلف الجبوري7943
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةمالك آمال جواد عبد الحميد الجرخجي7944
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةماهر ثامر سبع خماس الشمري7945
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةمحمد حامد عبد حسن القيسي7946
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةمحمد حسان محمد عبد الرزاق السعدون7947
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةمحمد رجاء جميل علوان العلواني7948
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةمحمد سعدي داود سلمان السلمان7949
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةمحمد شاآر لهمود عيدان الحجامي7950
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةمحمد عادل حسين رهيف الخليفة7951
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةمحمد فخري عبد الحميد رشيد7952
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةمحمد مصدق خضير عباس7953
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةمحمد مهدي حسن مهدي الربيعي7954
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةمحمد نجيب عبد الغفور احمد7955
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةمرتضى عبد الحميد راهي عيسى7956
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةمروان فائز عبداهللا محمود الدباغ7957
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةمروة بسام عباس علي القرة غولي7958
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةمصطفى احسان خطاب عبد الحميد الراوي7959
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةمصطفى باسم ناجي سعيد آرماشة7960
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةمصطفى حامد حسن سي علي الزهاوي7961
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةمصطفى حسين ذو الفقار علي7962
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةمصطفى خالد فرج حسين الدليمي7963
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةمصطفى زهير عباس مهدي الدهان7964
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةمصطفى عامر عبد الحسين حمزة الفراتي7965
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةمصطفى عبد المجيد آريم عباس التميمي7966
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةمصطفى عبد الناصر خالد مكي الخفاجي7967
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةمصطفى علي محسن فعل المحمداوي7968
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الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةمصطفى علي ناصر عبود الحمداني7969
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةمصطفى عماد حامد آاظم العامري7970
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةمصطفى عمر محمد مجيد الحجيجي7971
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةمصطفى محمد هاشم احمد الخيرو7972
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةمصطفى مشتاق احمد علي البدري7973
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةمصطفى معد عبد الحميد نصيف7974
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةمصطفى موفق نوري احمد العاني7975
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةمنجد زيد عبد الحميد عبد المجيد الهيتي7976
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةمها بالل خالد مكي الخفاجي7977
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةمها وليد ابراهيم محمد الشيخلي7978
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةمهند احمد فاضل عبد الجميلي7979
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةمهند ثامر محمود سعيد الشمري7980
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةمهند مازن يوسف عبد اهللا اآلغا7981
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةميثم مالك مجيد جاسم العنبكي7982
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةميساء اسماعيل فرحان محمد الباجالني7983
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةميسرة صالح خضير صالح القباني7984
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةنور اآرم فائق عبد الرزاق الطائي7985
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةنور محمد داود جالب التميمي7986
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةنوران ياسين طه عباس البطاوي7987
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةنيفين صبحي خدابخش علي الحجازي7988
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةهاجر فؤاد هادي مطشر السالمي7989
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةهبة عباس علي نجاة7990
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةهدى سعدون محمد فياض العزاوي7991
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةهدى فاضل عيدان مطر السلطاني7992
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةهدير محمد مجيد حامد العزاوي7993
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةهنادي عدنان آريم جعفر الخزعلي7994
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةهيا اياد علي احمد الزبيدي7995
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةهيا قاسم محمد حسن الرمضان7996
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةياسر انمار اسعد خليل السامرائي7997
الدراسة الصباحية2015/2014قسم المحاسبةياسر عمار محمد عبد المجيد القصاب7998
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتاحمد ابراهيم نواف سعود القيسي7999
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتاحمد ماهر رمزي طه النعيمي8000
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتاالء احمد اآرم جاسم الزنكناوي8001
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتاماني قصي محجوب سالم المشهداني8002
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتانمار عادل جواد آاظم8003
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتانور نجم عبد علوان المفرجي8004
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتباسم جاسم سعيد ناصر المحمداوي8005
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتبشار آاظم هادي مهدي الدهان8006
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتثرى عبد الكريم حمادي عبد االمير8007
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتحسن عباس حسن حمد الجبوري8008
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتحوراء مرتضى عباس حسن المامغة8009
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتحيدر اسحاق محمد جواد الجواري8010
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتدعاء حسان حمزة حسن السلطاني8011
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتدعاء صالح خليل سالم العكيدي8012
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتدعاء فواز عبود حمد التميمي8013
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباترشا ماهر فائق آاطع الخزرجي8014
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباترقية حسين جاسم حسن المالكي8015
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتزيد خالد حامد عبود الدليمي8016
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الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتسارة رفاه عبد االمير حمودي عبيده8017
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتسارة علي عبد الباقي علي السامرائي8018
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتسيف عقيل حسن احمد المفرجي8019
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتشهد رياض محمد اسماعيل آل عبيد8020
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتعلي الدر عبد اهللا عباس حبيب النصراوي8021
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتعلي ثامر مهدي صالح الجميلي8022
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتعلي سامي عبد المحسن عطية الفتالوي8023
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتعلي فاضل عبد مصطفى الربيعي8024
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتعلي ماهر خضير عباس الهاشمي8025
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتعلي محسن عبد علي الطائي8026
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتعمر خزعل ضبع وادي الجبوري8027
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتعوف عبد الرحمن نجم عبد اهللا الجميلي8028
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتغفران عبد الكريم حسين عبد الكريم العبدلي8029
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتفرح عامر داود سلمان الجبوري8030
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتفيصل اسعد علي عبد الحسن الالمي8031
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتآاظم عبد الكريم آاظم حطيب المصلوخي8032
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتمحمد طالل ناظم علوان الخزعلي8033
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتمحمد نجيب سالم عبد الجبار فلغو8034
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتمرتضى صباح حسن عبد آل بدير8035
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتمرتضى علي خضير عباس البلداوي8036
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتمصطفى باقر محمد علي عبد العزيز عبيد8037
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتمصطفى آريم ياس خضير االوسي8038
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتمصطفى نبيل عبد العزيز عبد الحميد العاني8039
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتمصطفى وداع عبد علي الفنهراوي8040
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتمؤيد بدر عبد الغني خميس الحيالي8041
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتناهدة عبد الحسين آاظم مريخ الكورجي8042
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتهدى غسان عبد القادر حميد8043
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتهديل فرمان غثوان حسن العاني8044
الدراسة الصباحية2015/2014قسم علوم الحاسباتهند حسين علي حسين االعظمي8045
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتابراهيم عامر عبد اهللا حسون السعودي8046
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتاثير عباس مرداس صالح الجبوري8047
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتاحمد باسل صالح الدين آريم8048
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتاحمد ثابت عبدالكريم محمد الفارس8049
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتاحمد جمال عباس محمد السامرائي8050
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتاحمد راشد ابراهيم محسن الدليمي8051
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتاحمد سالم مجيد مهدي العبيدي8052
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتاحمد ظافر عبد الرسول احمد القذيفة جي8053
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتاحمد عامر شاآر محمود الوائلي8054
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتاحمد قادر شمس اهللا نور اهللا الخزعلي8055
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتاحمد ماجد مطر عبد الرضا النصيري8056
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتاحمد مصطفى عبد الكريم خلف الجميلي8057
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتاحمد معد عدنان محمد الصالحي8058
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتاسامة حازم جليل جابر االسدي8059
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتاسراء ثامر رحمان سلطان الدليمي8060
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتاسمى آيات باسم عزيز اسماعيل اليوسفي8061
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتامير محمد ناصر عبود الزويني8062
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتانس نزيه عدوان فليح8063
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتاوس خليل صالح جاسم التميمي8064
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الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتاوس نزار حسون عباس العزاوي8065
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتاية عبد الكريم حاتم حمودي العيسى8066
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتايهاب احمد محمد علي احمد الجزائري8067
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتايهاب عادل عبد اللطيف علي القرغولي8068
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتآيات قيس رحيم جاسم الحريشاوي8069
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتبالل عدنان حمد ضاحي الدليمي8070
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتبنان سنان حسين علي الكروي8071
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتجعفر عبد االمير صادق محمد الخطائي8072
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتحارث نوفل محمد رضا عبد العزيز المنذري8073
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتحسن عبد االله مرتضى عبد االله الشهابي8074
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتحسن قاسم عبد االمير مهدي العبيدي8075
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتحسن محمد منعم مجيد الوصفي8076
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتحسين باسل عبد العزيز عبد الكريم الداودي8077
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتحسين علي حسين هاشم البهادلي8078
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتحسين علي طلعت علي الشيباني8079
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتحسين محمد علي صادق باقر البهام8080
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتحنين ارشد حميد موسى السعدي8081
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتحوراء حسين فاضل حسين العباسي8082
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتحيدر احمد رشيد جميل البو مهدي8083
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتحيدر عالء طارق جاسم الحار8084
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتحيدر عماد هاشم محمد صالح علي آغا8085
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتداليا باقر جعفر باقر الخالصي8086
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتدعاء قاسم حسين عبود الغريباوي8087
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتذو الفقار عادل عباس جاسم آغا8088
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياترانية عبد السالم سلمان محمود الجبوري8089
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياترسل نجيب سعدون محمد العامري8090
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياترند حامد مهدي عبد علي الشنيور8091
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياترند صبري جعفر جاسم الساعدي8092
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياترندة ماهر جمال جاسم البياتي8093
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياترنيم رياض آمال اسماعيل الخياط8094
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياترهام صالح عبد الصاحب مجيد القصاب8095
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياترؤى شاآر محمود حمزه8096
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتريام آامل هاشم هندي الزبيدي8097
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتريام محمد اسماعيل عبد اهللا النعيمي8098
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتزهراء ابراهيم محمد عبد اهللا العبيدي8099
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتزهراء حازم فيضي اسماعيل الطائي8100
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتزهراء عادل ياسين خضير العزاوي8101
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتزيد احمد ياسين خضير الدرزآزلي8102
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتزيد رعد محمد سعيد الجبوري8103
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتزيد علي محمد سليم عبد الكريم االستربادي8104
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتزينب انيس عبد المحسن جار اهللا الحرباوي8105
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتزينة احمد جاسم محمد السعد8106
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتسارة اريج محمد فاتح الخالدي8107
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتسارة علي آاظم موسى الخفاجي8108
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتسالي زعيم الدين احمد حسن القيسي8109
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتسال سعد صالح مهدي الدجيلي8110
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتشهد حسين احمد قاسم السامرائي8111
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتشهد علي رضا سلمان النجار8112
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الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتشهد عماد عاصم قاسم الضاحي8113
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتشهد مصطفى آامل غربي الحديثي8114
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتشيماء قاسم محمد صالح الدليمي8115
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتصبا موفق عبد الستار صالح القيسي8116
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتصباح خليل شنشول برغش البديري8117
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتصفا صالح ابراهيم احمد العزاوي8118
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتصفاء ابراهيم قدوري عبد الحسين الخياط8119
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتطه علي عبد اهللا جبر السعدي8120
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتطيبة اشرف آامل احمد السامرائي8121
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتطيبة مثنى ياسين خضير الدوري8122
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتطيف ولي حسين عناد الكناني8123
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتعامر عبد السالم مد اهللا الفي العاني8124
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتعباس فاضل باقي محمد االسدي8125
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتعبد اهللا زهير عبد الحليم عبد اهللا العاني8126
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتعبد اهللا عبد االمير حسين علي الشمري8127
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتعثمان عبد الرحمن هوين زعيتر الجبوري8128
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتعصام واثق رديف عبد الرزاق االعرجي8129
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتعلي اآرم عبد الرسول عبد الحسين العبيدي8130
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتعلي اياد علوان احمد السلمان8131
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتعلي حامد علوان حسين الساجي8132
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتعلي حسن هادي عبد اللطيف العجيلي8133
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتعلي حسين هاشم عبد الشاه الالمي8134
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتعلي سمير حاتم نايف الهيازعي8135
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتعلي آريم سموم مهون الطوآي8136
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتعلي ناجح عبد الهادي سلمان الجبوري8137
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتعلي نامق زيدان خلف السامرائي8138
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتعلي نزار محمد سلمان العطار8139
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتعمار فارس مجيد عبد المناف العزاوي8140
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتعمر طارق منذر ابراهيم النداوي8141
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتعمر عامر داوود سلمان الجبوري8142
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتعمر علي حمد شهاب العميران8143
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتعمر نوري علي فرحان الحميد8144
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتعيسى عالء الدين عيسى ثابت االلوسي8145
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتغفران محمد عبد حواس الربيعي8146
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتفاتن خيون مزعل عايز آميط8147
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتفاتن مهدي جار اهللا حسين الثوابتي8148
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتفراس رياض عبد الحميد آاظم الطائي8149
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتفراس منشد عنيد باهض السوداني8150
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتفهر ليث سلمان عبد الحسين الخشالي8151
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتفواز سعدون آاظم عايد الحمداني8152
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتفيصل خالد حياوي جميل الدليمي8153
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتآريم سعد مهدي عبد الحسين الوزني8154
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتآمال علي آمال علي الهاشمي8155
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتلبنى فالح طالب رسولي القيصر8156
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتمجاهد نبيل فخري عبد اهللا الصعب8157
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتمحمد احمد لعيبي شرهان العزاوي8158
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتمحمد ازهر انور اسماعيل السريح8159
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتمحمد بسام ذنون جاسم الطلي8160
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الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتمحمد حامد محمود بحر8161
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتمحمد حسن هادي خليفة العكيدي8162
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتمحمد رشيد محمد رشيد العكيدي8163
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتمحمد سعد ابراهيم محمد العزاوي8164
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتمحمد سعدي محمد فندي الكبيسي8165
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتمحمد سعيد عبود محسن السوداني8166
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتمحمد علي عواد شهاب حمد الجبوري8167
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتمحمد قاسم أحريجة حسين النصراوي8168
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتمحمد لطيف آاظم سلمان الغريباوي8169
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتمحمد ماجد مجيد عبد الحسين المسيباوي8170
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتمحمد محمود بالل محمد امين المشهداني8171
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتمحمد مهند محمد شاآر الحياتي8172
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتمروان قحطان عدنان خليل الجبوري8173
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتمروة صالح ابراهيم احمد العزاوي8174
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتمصطفى جمال مصطفى عبد اهللا االلوسي8175
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتمصطفى حسام محمد حسين االعظمي8176
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتمصطفى طالب فزع هداب الكروشي8177
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتمصطفى آاظم جواد آاظم8178
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتمصطفى محمد امين بكري عبد الرزاق الكبيس8179
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتمصطفى محمد حسين مطلك الشطاوي8180
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتمصطفى محمد سكران داود الكرخي8181
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتمصطفى ياسين طه صالح السعدي8182
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتمعتز اسعد عبد الرسول عباس المصالوي8183
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتمنار جبار فتحي حسين الصالحي8184
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتمهند سليم امين احمد الجاف8185
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتمهند ماجد جلوب شنين االميري8186
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتموفق رباح محمود منصور العبيدي8187
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتميرهان قصي جبار محمد الحديثي8188
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتنبأ عبد الحسين محمد علي حمودي الجيالوي8189
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتنبيل حسن هالل سند المولى8190
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتنعمى عبد الحليم مصطفى خضر العباس8191
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتنور النبي طارق محمد غالب اليعقوبي8192
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتنور رياض عبد االمير محمد الرازقي8193
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتنور سعد مكي احمد الدليمي8194
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتنور عبد آريم خشيت الكناني8195
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتنور عبيد جياد حسن الكرغولي8196
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتهدى تحرير لطيف حميد البياتي8197
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتهمام زياد عباس محسن8198
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتهمام وليد احمد جاسم النداوي8199
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتهيثم رياض جاسم حمود الخزرجي8200
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتوسام احمد علي صالح الغريباوي8201
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتوسام اآرم مصطفى مجيد العبدلي8202
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتوسن علي حسين علوان البغدادي8203
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتياسر رعد سعد آاظم المفرجي8204
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتياسر عادل جاسم مهدي8205
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتيوسف شاآر محمود جبوري الربيعي8206
الدراسة الصباحية2015/2014قسم هندسة البرامجياتيوسف ماهر عبد اللطيف عارف الحكمت8207
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالاباء سعدون خلف عبود العاني8208
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الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالابراهيم احمد محمود احمد الجبوري8209
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالابراهيم آريم علي محمود العزاوي8210
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالابراهيم نجدت يوسف حمد السامرائي8211
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالابو بكر حقي اسماعيل حسون المعيني8212
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالابو بكر عبد الكريم ابراهيم سلمان الجبوري8213
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالاثير صاحب صالح مهدي الخفاجي8214
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالاثير صادق صدام لفتة الدراجي8215
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالاثير فالح عبد الصاحب عبد االمير طعيمة8216
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالاحسان حامد راضي نوار المعيني8217
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالاحمد اسعد عبد سعود الحسناوي8218
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالاحمد حمد غدوان حمد الدليمي8219
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالاحمد رائد سرحان فرحان العيساوي8220
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالاحمد سعدي صاحب علي حبيبة8221
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالاحمد صباح طه ياسين المعمار8222
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالاحمد صفاء الدين مجيد سلمان الحيالي8223
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالاحمد ضياء الدين جاسم محمد خليفة الدليمي8224
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالاحمد طالل محمد مهدي الشاوي8225
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالاحمد علي محسن علوي العامري8226
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالاحمد محمد سبع هاتف العامري8227
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالاحمد مظهر محمد فتحي االمين الكواز8228
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالاحمد موفق بدري راسم الربح8229
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالاحمد ياسين طه علي البحيات8230
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالاحمد يحيى محمد حميد الجبوري8231
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالاراز ازاد عزيز عبد الكريم الداوودي8232
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالاريج آفاح محمد فتح اهللا بابان8233
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالاسامة سعد آاظم عبد الواحد القيصر8234
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالاسامة محمد عبد االمير مهدي التميمي8235
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالاساور طارق احمد محمد القيسي8236
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالاسراء ابراهيم علي ابراهيم علوش8237
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالاسراء انعم عباس ناصر الكناني8238
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالاسراء جمال طاهر عبد القادر التميمي8239
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالاسماعيل مؤيد حسن مصطفى8240
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالاسيل منال سعيد عبد اهللا البياتي8241
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالافين مصطفى محمد فتاح الراوندوزي8242
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالامجد لؤي عبد اللطيف عباس النعيمي8243
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالامير اسكندر محمد عبد القادر باجالن8244
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالامير غانم هادي مزبان المالكي8245
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالامير ماجد امين عبود الدباغ8246
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالاميمة عوف عبد الرحمن عبد الرزاق الصالحي8247
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالامين نصير هادي حسين الطائي8248
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالانس غزوان عبد الجبار عبد الوهاب القرة علي8249
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالانمار ثامر علي حيدر الخالدي8250
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالاوس فالح جمعة ابراهيم الزوبعي8251
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالاوس محمد ساجت فياض الطائي8252
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالاية عبد الكريم وفيق اسماعيل العاني8253
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالاية آمال عمران سلمان االنباري8254
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالاية مازن احمد اسعد خير اهللا محمد شوقي8255
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالايمن احمد هادي علي الياسري8256
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الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالايهاب اياد حميد اسماعيل العاني8257
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالايهاب حميد مجيد حميد السيد8258
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالآيات علي حسين علي السناعيبي8259
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالباز نمير ربيع صالح العزاوي8260
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالبراء صباح رحيم نعيم الماجدي8261
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالبشار صالح جالي ماذي العزاوي8262
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالبشير مزهر نعمة عمران العجيلي8263
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالبكر عباس فاضل محسن الجنابي8264
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالبالل فراس عبد القادر محمد موسى االيوبي8265
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالبالل قصي فريد وجدي حسن البياتي8266
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالتقى احسان خالد يوسف الخسارة8267
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالثامر اسماعيل عبد العزيزعبدالحسن العبادي8268
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالجعفر حميد مجيد آشيش الرسيتم8269
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالجهينة مقداد محمود علي العبيدي8270
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالحارث مثنى سعدي سلمان العاني8271
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالحسام علي شافي زغير الزرآاني8272
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالحسن اسماعيل حسن عباس الرضا8273
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالحسن جمال الدين محمد شفيق عبد اللطيف البدري8274
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالحسن عبد الرحمن هوين زعيتر الجبوري8275
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالحسن عماد ابراهيم عباس النعيمي8276
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالحسن يحيى مشكل علك الموسوي8277
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالحسنين ثائر عبد اهللا محمد الحصيري8278
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالحسين جميل حسين مصطفى البياتي8279
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالحسين سالم رعد عبد الكريم الموسوي8280
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالحسين عالء حسين خضير الرآابي8281
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالحسين علي حسين منديل ال ابراهيم8282
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالحمزة عامر عبد الواحد محمود العاني8283
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالحمزة عبد الناصر محمد احمد الحلبي8284
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالحمزة عماد راهي عبطان الالجي8285
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالحميد احسان حميد سعيد الشمري8286
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالحميد عقيل حميد حسن الدليمي8287
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالحنين خالد محمد علي عبد اليعقوبي8288
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالحنين مصطفى حسين موسى الربيعي8289
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالحيدر عبد الحكيم ياسين عباس التميمي8290
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالحيدر عبد العباس مهدي بربوتي التميمي8291
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالحيدر عبد الوهاب عزت محمد الالمي8292
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالحيدر علي حسن عباس العامري8293
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالحيدر مختار يونس فلحي الساعدي8294
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالخالد عصام عز الدين مهيدي الراوي8295
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالخطاب عمر سالم علي الهيتي8296
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالخطاب عمر مصطفى عبد المجيد العاني8297
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالدحام غالب دحام اسماعيل الشاوي8298
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالدعاء عدنان خضير حيدر الموسوي8299
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالدعاء ماجد اسماعيل هايت الحميراوي8300
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالدنيا سيروان مجيد محمد زنكنة8301
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالذو الفقار عبد الكريم هاشم حسين الخزامي8302
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالرامي رائد فاضل حسين العزاوي8303
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالرباب محمد صبحي صالح العزاوي8304



نوع الدراسةسنة التخرجالقسماسم الخريجت
خريجو آلية بغداد للعلوم اإلقتصادية منذ الدفعة األولى ولغاية العام الدراسي 2018/2017

الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالرسل انور حميد مهدي الرحماني8305
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالرشا ماجد حسين ناجي الربيعي8306
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالرشا نبيل نجم عبد اهللا الرحبي8307
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالرغدان مفيد يوسف سعد سلمان8308
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالرفل حيدر عباس علوان الدليمي8309
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالرنا ياسين خليل احمد البياتي8310
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالروان حسين علي صالح القيسي8311
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالروز عماد ناصر حسين المندالوي8312
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالرؤى عامر احمد محمود التميمي8313
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالرياض الدين خضر حطاب دشر المحمداوي8314
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالريام هاتف عبد الحسين مسلم الزبيدي8315
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالزهراء حسن آاظم حميد الدليمي8316
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالزهراء رعد عبد الواحد محمد المقدادي8317
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالزهراء عبد الهادي عبد االمير هادي علي آغا8318
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالزهراء علي عبد الحسين علي الجواهري8319
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالزهرة عبد الكريم محمد حسين الياسري8320
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالزياد حسام عباس علي الصراف8321
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالزياد طارق محمد علي سهيل الخزرجي8322
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالزيد عبد الكريم غازي احمد القرةغولي8323
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالزيد موفق عبد خضير الصباغ8324
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالزيدون جعفر جابر علي الحسيني8325
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالزينب حاتم آامل جوهر السليماوي8326
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالزينة زهير عبد الرسول محمد علي عجينة8327
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالزينه صادق راشد حسين الشمري8328
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالسارة حارث طالل حاتم التميمي8329
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالسارة خضير عباس عبد علي الفهداوي8330
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالسارة عبد الرزاق هاشم عزيز العلي8331
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالسارة محمد امين صالح محمد امين الداغستاني8332
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالسارة نزار حسين علوان الدليمي8333
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالسالي صادق حسون يوسف البهادلي8334
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالسالي وسام حسين حسون القطان8335
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالسامر احمد آاظم علي اللهيبي8336
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالسامر صالح سيالن علوان التميمي8337
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالسامر نبيل صادق عبد السالم الخطيب8338
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالسحر علي عبد الخالق محمد الربيعي8339
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالسرور ماجد حميد عبد اهللا الحريثي8340
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالسعيد ضياء يونس عبد اهللا الراوي8341
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالسالم سمير مهدي نصيف المعيني8342
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالسمره عصام مكي نجم عبد اهللا التكريتي8343
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالسنا سمير هادي جابر الجابر8344
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالسنان عبد القادر مخلف غفير الشمري8345
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالسوالف شمال آاظم حسن العامري8346
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالسيف عباس فاضل هادي العبيدي8347
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالسيف عدنان جاسم خليفة العبودي8348
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالسيف علي محمد حسين المسعودي8349
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالشجن غالب جواد آاظم التميمي8350
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالشمس حسام درع مشحن حردان الدليمي8351
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالشهد رعد عمران حسن العبد8352
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الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالشهد شالل حميدي عبد اهللا الجبوري8353
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالشهد محمد قاسم رجب علي التميمي8354
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالصابرين عبد الرحيم صبري داخل الساعدي8355
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالصفا عز الدين عباس خضير المحمدي8356
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالصالح عبد المهدي محمد علي شحم التميمي8357
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالضحى عبد الكريم محمد جباره البيضاني8358
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالضحى فائز عبد الجبار آاظم العبيدي8359
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالضحى مصطفى محمد جواد العبوسي8360
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالطه عبد الرزاق هاشم عزيز العلي8361
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالطه محمد علوان حسين العنبكي8362
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالطه ناطق اسماعيل جاسم الحارس8363
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالطيبة شهاب احمد حسن الجبوري8364
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالطيبه جاسم محمد جاسم ال طه8365
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالعامر ثامر حميد رشيد العنبكي8366
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالعائشة سلمان داود سلمان الالمي8367
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالعبد االله رياض عامج حمزة8368
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالعبد االمير عباس محمد حسن بندر8369
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالعبد الحميد فاضل عبد الحميد يوسف الراوي8370
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالعبد الرحمن عمر بشير اسماعيل الطالب8371
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالعبد اهللا احمد محي عباس القيسي8372
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالعبد اهللا خالد عبد اللطيف صالح العاني8373
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالعبد اهللا صالح مهدي محمد الدوري8374
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالعبد اهللا قيس محمد حسن شنور8375
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالعبد اهللا مصطفى خلف عبد الجنابي8376
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالعبد اهللا نايف عبد طالب البازي8377
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالعبد الهادي غانم هادي مزبان المالكي8378
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالعبد الوهاب عادل عبد الرزاق عبد الوهاب العبيدي8379
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالعثمان احمد ترآي محمود الفهداوي8380
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالعز الدين صباح محسن مجيد الدرة8381
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالعقيل جبار محاسن ماجد الموزاني8382
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالعال جمال فاضل محسن العاني8383
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالعلي احمد جاسم خضير السوداني8384
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالعلي اياد عدنان عبد اللطيف العزاوي8385
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالعلي سعد عباس آاظم الصفار8386
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالعلي سفيان جمعة محمد العاني8387
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالعلي سمير علوان حسين الجميلي8388
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالعلي صفاء حسين علي البزة8389
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالعلي صفاء محمد آاظم المحمدي8390
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالعلي طالب خالص حاجم الحاجم8391
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالعلي طالب رشيد عبد الوهاب الصميدعي8392
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالعلي فاضل نصيف جاسم الدليمي8393
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالعلي قاسم جلوب شمخي العبودي8394
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالعلي آاظم هادي مزبان المالكي8395
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالعلي محمد نجيب جعفر عبد الرزاق الدوري8396
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالعلي مهدي نوري حنون الربيعي8397
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالعلي نبيل شهاب احمد الدريبي8398
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالعماد خالد علي ابراهيم الشيخلي8399
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالعمار باقر حسن ابراهيم الجنعان8400
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الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالعمار عبد مزاحم هتيمي الحميري8401
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالعمار علي حسين دحام الترابي8402
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالعمار عماد عبد اللطيف سالم السامرائي8403
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالعمر احمد عبد علوان العزاوي8404
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالعمر حامد منصور عبد الرزاق العبدلي8405
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالعمر مهند نوري محمد الجيبجي8406
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالعيسى مؤيد مهدي موسى السعدي8407
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالغازي احمد غازي احمد الجبوري8408
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالغزوان عدنان عبد الكريم عبد علي العزاوي8409
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالغفران رحيم جاسم علي الربيعي8410
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالفاطمه عبد الحكيم عباس محمد االبراهيمي8411
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالفرات علي نعاس شنافة المنتفكي8412
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالفرح صفاء طالب احمد البياتي8413
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالفرقد عماد محمد بدري حسين النداوي8414
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالفهد احمد ناجي شاآر االعظمي8415
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالقصي بهاء عبد اهللا حمادي العبيدي8416
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالآرار حيدر جدوع منصور الصريفي8417
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالآرار شاآر مرزة عبد الكريم المسعودي8418
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالآرار علي داخل ثابت الفكيكي8419
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالآلر زياد طارق عبد الواحد القيسي8420
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالماهر ماجد حامد حسين الشمري8421
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمثنى محمد خليل ابراهيم الدليمي8422
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمحمد احمد حمدي شالل االعظمي8423
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمحمد احمد رحمة علي ابو رغيف8424
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمحمد ثامر عبد اللطيف حمد المشهداني8425
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمحمد جلوب محسن حمود الربيعي8426
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمحمد جمال جهاد جاسم التكريتي8427
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمحمد جمال محمد سبع الحمداني8428
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمحمد حازم علي غالم المندالوي8429
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمحمد حسن عباس عبود المعمار8430
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمحمد حياوي جاسم محمد الدليمي8431
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمحمد خالد جبار سلمان المكصوصي8432
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمحمد خالد خلف شيحان العساف8433
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمحمد سالم عبد الحسن عنان الساعدي8434
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمحمد سامي ثابت حمد العاني8435
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمحمد ستار جبار مانع شنين8436
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمحمد سعدي باقر عبود الكزن8437
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمحمد طه مهدي صالح العزاوي8438
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمحمد عبد الخالق عبد االمير عباس الغبان8439
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمحمد عبد القادر صالح مصطفى العبيدي8440
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمحمد عدنان جبار سعيد الجنابي8441
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمحمد عصام محمد غفور الطلباني8442
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمحمد عالوي حمدي مرزوق الدليمي8443
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمحمد آاظم محمود طرودي الدليمي8444
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمحمد مازن مخلص حماد الراوي8445
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمحمد مقداد عبد الجبار محمد آريدي8446
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمحمد مؤيد سعيد عطيه العنبكي8447
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمحمداالمين طارق عباس علي العبوسي8448
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الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمحمود جاسم حسين عبد البدري8449
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمحمود رافد صابر جميل االلوسي8450
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمروان فارس خزعل فرج العبيدي8451
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمروان ماهر خماس عبد القيسي8452
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمروة محمد علي خطاب شغيد العبادي8453
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمروة محمود عبد صالح العيساوي8454
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمريم ثامر جرجيس بطرس شاعوني8455
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمريم عبد الجبار سعيد عطيه العنبكي8456
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمصطفى احمد علي ثامر الجبوري8457
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمصطفى اسعد عبد الرزاق محمد العبدلي8458
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمصطفى دريد احمد عبد الفتاح ال عبد الرزاق8459
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمصطفى رشاد محمود حسين البحراني8460
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمصطفى ساجد خليل ابراهيم الصبيحي8461
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمصطفى سامي ناجي باقر فخرالدين8462
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمصطفى سالم عبد اهللا عبد الزهرة الناصري8463
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمصطفى شرهان ادعير محمد السوداني8464
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمصطفى طارق عبد اهللا سلطان الحسو8465
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمصطفى عادل حمودي عبادة العطار8466
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمصطفى عادل ستار ضمد السعيدي8467
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمصطفى عباس فاضل احمد العباسي8468
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمصطفى عبد الكريم خزعل حمادي المشهداني8469
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمصطفى عصام صبحي آاظم النداف8470
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمصطفى علي عيسى جاسم الموسوي8471
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمصطفى آريم داخل عبد الدراجي8472
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمصطفى محمود جسام محمد الجبوري8473
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمصطفى محمود عبد الستار احمد الوادي8474
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمصطفى نزار آريم جاسم العزاوي8475
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمصطفى يوسف منعم جاسم الشيخلي8476
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمصعب خضير عباس خضير الجنابي8477
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمصعب محمد مهدي صالح الدريعي8478
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمضر سامي عبد الرزاق منير السالم8479
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمنار ابو بكر فائق ناصح العكيدي8480
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمهند حرب رشيد فليح المدلج8481
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمهند آمال جابر علي العبيدي8482
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالموج عمر زاهد منير المدرس8483
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالموسى عبد الكريم عباس جواد الجبوري8484
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمؤيد اياد عبد الوهاب لفته العزاوي8485
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمؤيد عمار مؤيد خضر الجبوري8486
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالميس غني حمادي غضبان العمري8487
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمينا خالد عادل محمد السعدي8488
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالمينا غانم هاشم شنيتر الدليمي8489
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالنادية محمد رضا محمد علي قبالن8490
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالنسرين فوزي علي عبد البندر8491
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالنصير قحطان سلمان رشيد القيسي8492
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالنمارق يحيى هاشم ايوب الشيخلي8493
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالنمير نبيل فاضل عبد الحميد القيسي8494
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالنوح عادل طرفة عطية الفتالوي8495
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالنور صالح ابراهيم خلف القيسي8496
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الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالنوف عزيز لطيف محمد سعيد العزي8497
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالهاجر محمد علي رضا الجبوري8498
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالهالة ثامر يحيى عباس العادلي8499
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالهاله زآي محبس ناصر الكعبي8500
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالهبة رعد جبار آريدي المفرجي8501
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالهبة علي خضير عباس التميمي8502
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالهال ساطع نعمان بكر التكريتي8503
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالهمسة عامر صادق جعفر الموسوي8504
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالوالضحى ميعاد ناجي عودة العطية8505
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالوالء حسين علي عبد الدليمي8506
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالوليد شوقي عباس عبد الباقي النجار8507
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالياسر ضياء محي محمد الموسوي8508
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالياسر عقيل محمد علي المهداوي8509
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالياسر عماد فاضل عباس الحياني8510
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالياسر غسان سعدون توفيق العبايجي8511
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالياسر محمد عزيز علي التميمي8512
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعمالياسر هاشم محمد حاتم السوداني8513
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعماليحيى مجيد عايد جلوب الزبيدي8514
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعماليمامة خالد علي سعيد الشمري8515
الدراسة الصباحية2016/2015قسم ادارة االعماليونس يحيى عباس لطيف العبيدي8516
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةابرار عمار فائق عبد الحميد السامرائي8517
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةابراهيم توفيق يعكوب محمود المشهداني8518
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةابراهيم قاسم محمد سليمان البياتي8519
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاثير عامر علي عبد االمير الخفاجي8520
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاحسان ابراهيم خليل ابراهيم الحيالي8521
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد بدر جعفر غضب الشموسي8522
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد ثائر عبد القادر ابراهيم النعيمي8523
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد جعفر صالح مهدي الشمري8524
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد خالد سعد اهللا عبد الجبار الشمري8525
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد ريسان صنكور جوهر المحمداوي8526
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد سعد هادي خليفه العكيدي8527
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد صالح دواي بريس الجنابي8528
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد عالء فرحان هدب الطائي8529
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد فاضل ابراهيم محمد الدليمي8530
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد مازن عبد العباس زيدان المختار8531
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد محمد احمد رشيد الدلوي8532
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد محمد حسن جاسم العزاوي8533
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد محمد صكب حبيب الحميري8534
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد محمد منصور سلمان الجميلي8535
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد نعيم رحيم جودي الباجه جي8536
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد هشام سعيد فياض الدليمي8537
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاريج جمعة جلوب حمد الدليمي8538
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاسيل علي آريم شغاتي العزاوي8539
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاالء رعد مهدي محمد العروسه8540
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاالء عامر صالح مجيد معله8541
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةالزهراء عامر عبود حمود الكناني8542
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةامير عامر عبد الحسين علي الدجيلي8543
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةامير عماد آاظم علي الجويداوي8544
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الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةامير آريم جبار عبود الساعدي8545
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاميرة رعد عباس آريم الكرآوآلي8546
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاميس محمد بهجت احمد الكروي8547
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةانمار عبد العليم عبد المنعم محمد صالح العبودي8548
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةانوار عامر ثامر محمود دعبول القيسي8549
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةانور عباس حسن علي التميمي8550
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاوس اسامة طالب اسماعيل العبيدي8551
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاوس دريد آمال رفيق العاني8552
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاوس طالب علي عبد الرضا الخزرجي8553
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاية جمال غازي ترآي العبيدي8554
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاية رياض ابراهيم مطلوب التكريتي8555
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاية عزام ياسين مهدي النقيب8556
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةايالف عبد الكريم خبير حسين الخفاجي8557
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةايمن علي عبد الرضا آاظم العكيلي8558
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةايه سهيل عادل احمد راغب السامرائي8559
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةايه نعمان منذر عبدالجبار العكيدي8560
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةايهاب محمد حمزة محمد السلطان8561
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةايهاب معتز عبد الحميد محمد سعيد القره غولي8562
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةايوب ساهي محل غثوان الدليمي8563
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةبان احمد ياسين حسن الفلوجي8564
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةبان اراس محمد عبد الواحد مال آريم8565
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةبرهان رعد حامد آاظم السعدي8566
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةبشائر محمد جواد عبود الطائي8567
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةبالل احسان محمود حلمي مهدي البياتي8568
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةبالل حسن هادي فاضل الدليمي8569
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةجمال سعدي عبد ناصر البو حامد8570
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةجواد آاظم صالح مهدي الدبه8571
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةجيان يار احمد مير احمد الجاف8572
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةحارث مثنى سلمان عبد الرحمن المفرجي8573
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةحذيفه فاضل علي ذياب الزيدي8574
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةحسن مؤيد ياسين محمد العاني8575
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةحسين عادل مولى فزع المالكي8576
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةحسين عالء حسين علي الجنابي8577
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةحسين علي حاوي عيسى السوداني8578
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةحسين فهمي حسن خليل التميمي8579
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةحسين قاسم محمد علي حميد الصدقي8580
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةحنين شهاب احمد هادي العبيدي8581
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةحنين عدنان محمد علي المشهداني8582
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةحنين آريم علي محمد الساعدي8583
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر حازم ولي علي البياتي8584
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر حمزة سلمان حمزة الخفاجي8585
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر داود سلمان راضي الدباج8586
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر عبد اهللا علي جاسم الجبوري8587
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر آامل غني عبد اهللا الجبوري8588
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر محمد عبد عون محمد الخفاجي8589
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر محمد فاضل عباس عبد الكريم الغبان8590
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةخالدة موسى فضل السيد اسماعيل8591
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةخطاب عمر سمير عبد العزيز النجم8592



نوع الدراسةسنة التخرجالقسماسم الخريجت
خريجو آلية بغداد للعلوم اإلقتصادية منذ الدفعة األولى ولغاية العام الدراسي 2018/2017

الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةخليل ابراهيم خليل ابراهيم الدوري8593
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةدعاء احمد يوسف ابراهيم الزهاوي8594
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةدعاء محمد عبد الحسن عباس العادلي8595
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةدالل محمود حمزة غيدان اللهيبي8596
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةدينا حاتم عبيد محيسن العلواني8597
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةرامي خليل ابراهيم صالح الكروي8598
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةرسل رعد مصطفى محمود الخزرجي8599
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةرسل عامر جاسم حمودي المكدمي8600
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةرسل ليث شهاب احمد النعيمي8601
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةرضا صبحي جاسم محمد البديري8602
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةرندا جواد آاظم محمد الطائي8603
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةرنين فاضل قاسم حسن البو يوسف8604
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةرؤى جواد عبد الجليل اسماعيل الخفاف8605
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةرؤى قصي خليل ابراهيم قنبرأغا8606
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةريام احمد عبد الخالق عبد اهللا الزبيدي8607
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةريم سعد يوسف اسماعيل الحسني8608
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةزيد اسماعيل ابراهيم اسماعيل النعيمي8609
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب عامر سلمان زيدان الجبوري8610
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب مالك زبالة ترآي الفتالوي8611
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةسارة اسعد فاضل شعيث زوين8612
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةسارة شهاب احمد حسن التميمي8613
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةسارة عبد الرزاق حمد عبد الرزاق اآللوسي8614
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةساره محمد حطاب مشتت المحمداوي8615
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةساره محمد صبيح عبد الكريم العزي8616
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةسامر عواد فرحان عبد الزوبعي8617
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةسجاد صالح ساجت فياض المساري8618
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةسجى صادق جعفر عليوي السلطان8619
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةسدير عبد الكريم حسن ذيبان آل ربيعه8620
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةسرى زاهد جميل صالح المشايخي8621
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةسعاد محسن عبد الرزاق عبد الوهاب االسدي8622
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةسفانة صبحي ناجي رزوقي الزبيدي8623
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةسالم فوزي آاظم خضير العبسلي8624
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةسما هشام عيسى علوان السامرائي8625
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةسمارة آاظم حمزة حبيب الخفاجي8626
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةسمارة آريم سعيد شاآر السامرائي8627
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةسهى جمعة آاظم خليفه المحمداوي8628
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةسيف صالح حسن عبود االعرجي8629
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةسيف علي داود مرير البطاوي8630
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةسيف لؤي صالح الدين سعيد شوقي آل صفو8631
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةسيف مرضي فياض فرحان الجميلي8632
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةشاآر علي عبد جاسم الطائي8633
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةشهاب الدين احمد شهاب احمد جاسم الدوري8634
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةشهد علي عبد المجيد عبد الوهاب االسدي8635
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةشهد عماد عبد الحسين جعفر قند هادي8636
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةشهد قحطان عدنان رؤوف قنبرأغا8637
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةشهد مانع مهاوش احمد العزاوي8638
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةشهد ماهر مسلم عيسى الجنابي8639
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةشهد هادي عبد اهللا حمود التميمي8640
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الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةشهالء فائق عواد فندي الدليمي8641
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةصابرين عبد الرحمن عطيه هادي الوائلي8642
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةصباح موفق جبير حسين االلوسي8643
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةصالح الدين خالد جمعان طالع الكبيسي8644
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةضحى صباح نوري حردان المحمدية8645
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةضحى طالب حسين آاظم الدوري8646
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةضحى مصطفى شعبان مصطفى العاني8647
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةطه عزيز عاشور شهاب الكبيسي8648
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةطيبة جمال مزعل طاهر العماري8649
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعائشه علي جمال رؤوف الزوبعي8650
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد الرحمن محمد طه ياسين المشهداني8651
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد اللطيف سعد عبد اللطيف يوسف الزيد8652
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد اهللا رعد عبد اهللا عبد الحسن الزبيدي8653
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد اهللا عبد الكريم حميد سلمان البارودي8654
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد اهللا عماد عبد الجبار خضير االلوسي8655
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد اهللا آمال عبد اهللا جار اهللا الكعبي8656
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد اهللا مزهر سطام علي الكيال8657
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعثمان محمد حسن حمادي المشهداني8658
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعذراء عادل عباس لطيف الدليمي8659
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعالء فالح حسن تعيب الموسوي8660
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي حسين راضي علوان الفاوي8661
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي حسين علي سلمان الطائي8662
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي حسين يوسف صالح السامرائي8663
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي سعد منشد راضي البشاري8664
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي سعدي فالح سالم المالكي8665
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي سلمان مخلف عبد الدليمي8666
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي عبد العظيم حسين محمد القزاز8667
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي عبد مسربت احمد الجميلي8668
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي عماد جاسم علوان الدليمي8669
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي فاهم عباس محمد الخفاجي8670
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي قاسم عبد الرحمن ابراهيم الشبيبي8671
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعماد عامر علي عبد اهللا المفرجي8672
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعمر اسرار عبد الكاظم عطية الشامي8673
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعمر اسعد حميد وهيب الجبوري8674
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعمر جمال فصال عبود العاني8675
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعمر حسن علي آمر العكيدي8676
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعمر خليل حسن جغيل العابدي8677
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعمر طه محمود حمادي الجميلي8678
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعمر عادل صادق نارين اللهيبي8679
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعوف عامر عبد الرحمن مصطفى عوفي8680
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةغسان عدنان محمد محمود العبيدي8681
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةفاطمة نزار زآي شاآر الخطيب8682
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةفيصل عبد الكريم نوري علي الدليمي8683
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةقاسم ناجي محمد جواد عباس ال طالب8684
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةقمر مازن آاظم جاسم البياتي8685
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةآرم علي عبد الرزاق علي العلي8686
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةلبنى عماد عبود حسين التميمي8687
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةلميس ضاري عارف محمد المشهداني8688
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الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةليث صالح آاظم برجس العبيدي8689
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةليث قصي مساهر محمد المعموري8690
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةليث محمد يحيى محسن الشاهين8691
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةلين مؤيد احمد حميد8692
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةلينا شاآر محمود ابراهيم القيسي8693
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةلينا عبد الرحمن قرنفل سالم الربيعي8694
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةلينا عبد اللطيف آاظم بدن الساعدي8695
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةماهر صبار موسى حمادي العامري8696
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد ابراهيم دحام برع الدليمي8697
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد احمد جسام محمد آل ياسين8698
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد احمد فرحان حمد الجميلي8699
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد توفيق عبد اهللا حسين المفرجي8700
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد جبار بدر ضاحي المحمداوي8701
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد جمال حاتم عبيد المحمدي8702
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد حامد جاسم محمد الدليمي8703
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد خالد عبد الستار عمر الجيجاني8704
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد خالد عبد اللطيف جاسم عرب8705
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد سعد احمد عزيز8706
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد صالح نبيل محمد صالح المدفعي8707
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد صالح عبد اهللا سبتي الشمري8708
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد طالب عبود حلبوص الشمري8709
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد عبد الكريم صالح محمود القيسي8710
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد عماد ثابت احمد الراوي8711
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد قاسم نجم عبود العبيدي8712
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد آاظم محمد علي مهدي الدريعي8713
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد لطيف محمد فيصل الدليمي8714
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد مجيد رشيد حميد الحيالي8715
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد مشرق محمد عباس الجبوري8716
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد ممدوح حرج علي الغريري8717
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد نزار محمد علي باقر اسماعيل الحسيني8718
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد نهاد عدنان نصرت العبيدي8719
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمخلد وليد فاضل علوان المجمعي8720
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمرتضى صالح حسن آاظم الشمري8721
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمروان سعيد حميد سلمان سمير الكنعاني8722
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمروه عماد علي رحيم الجنابي8723
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمريم شمس الدين عبد اللطيف عجيل الصويلح8724
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمريم عصام محمد جاسم السعود8725
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى احسان عباس عبود آنعان8726
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى ثامر مجيد رشيد ال مراد8727
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى سعدي مهدي صالح الشمري8728
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى سالم صالح مهدي السعدي8729
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى صادق جعفر عبد الرزاق الدوري8730
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى عادل محمد شناوة الزبيدي8731
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى عامر اسماعيل حسين النعيمي8732
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى عامر عبد اللطيف عبد الكريم العبيدي8733
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى عبد الرحيم هاشم بجاي الطائي8734
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى عبد الستار احمد صالح النوري8735
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى فارس سلمان مصطفى السامرائي8736



نوع الدراسةسنة التخرجالقسماسم الخريجت
خريجو آلية بغداد للعلوم اإلقتصادية منذ الدفعة األولى ولغاية العام الدراسي 2018/2017

الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى فراس عبد اهللا عبد العباس الحداد8737
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى آامل محسن سلطان السوداني8738
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى آامل نجم عبود الحسناوي8739
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى محمد يعقوب يوسف العمران8740
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى وليد شهاب احمد العبيدي8741
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةملوك قاسم جليل جابر االسدي8742
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمها مجيد محمود سمين الخالدي8743
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمهند عبد اهللا محمد حديد العيساوي8744
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمهند منذر خليل شفيق العاني8745
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمهيمن وليد قادر حميد الشمري8746
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةميثم سعدون جعفر مختار البياتي8747
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةميثم محمد عبد مطر الخليفاوي8748
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةميس عبد الكريم فاضل حسون البياتي8749
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةميس نجم عبيد فري آردي8750
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمينة رعد حسين سلمان البرزنجي8751
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمينة صفاء جابر عباس الخفاجي8752
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةناطق حاذق عبد الحميد توفيق الكبيسي8753
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةنبأ فائق سلمان محمد حسن الحسني8754
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةندى صالح عبود جاسم البياتي8755
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةنوار رعد شهاب خطاب االعظمي8756
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةنوار موفق عبد الرزاق علي العلي8757
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةنور الهدى حسن عاجل نجم العبيدي8758
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةنور صالح عبد الحسن بالل الزيادي8759
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةنور عبد الرحمن عبد الرزاق عبد الرحمن الخطيب8760
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةنور عدنان عبد اسماعيل الكيالني8761
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةنور قصي محجوب سالم المشهداني8762
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةهالة نجم عبد اهللا نايف السعدي8763
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةهبه عبد الوهاب جوير شامخ الدليمي8764
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةهدى طالل سامي عبد الرزاق شكير8765
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةهديل عامر محمد حسين الجزار8766
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةهديل نصير علوان جبر الحسني8767
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةهشام مشتاق طالب يعقوب الياسري8768
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةهشام مهدي سالم محي المالكي8769
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةهيام حميد علي هاشم الموسوي8770
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةوسام خليل عبد الجليل مجيد الشوك8771
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةوسام فراس زآي عبد الفتاح العاني8772
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةوليد خالد ياسين خضير الدوري8773
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةوهب اياد احمد حسين السهيل8774
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةوهد عبد الملك رمضان حمادي العاني8775
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةياسر باسم محمد خلف المغربي8776
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةياسر رعد جاسم محمدعلي الحميري8777
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةيسر غالب علي عبد الرضا الخزرجي8778
الدراسة الصباحية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةيوسف لؤي عطا رشيد أبونايله8779
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد اسكندر نعيم مجلي الربيعي8780
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد جالل آريم وهيب المالكي8781
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد حسين ظاهر فرحان الجميلي8782
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد داود سلمان علي المندالوي8783
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد سالم شكر عباس الكروي8784
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الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد عبد الحسين سلمان حسن المرشدي8785
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد عبد السالم سعيد نوري الجميلي8786
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد عبد الكريم جاسم حمادي الفالحي8787
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد عماد ابراهيم مصطفى القريشي8788
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد عماد سلمان وحيد الخزعلي8789
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد آامل محمود محمد السامرائي8790
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد ماهر حسن حسين الربيعي8791
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد محمد نعمه عبد الحسين الخفاجي8792
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد معد جهاد جابر العلوان8793
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد ميثم عبد الكريم رشيد الصفار8794
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةازاد اسماعيل عبد الرضا محمود االرآوازي8795
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةازهر آاظم رهيف امير الزاملي8796
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاسامة صالح ماضي عبد الهادي النعيمي8797
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاسامة عبد الحسين هاشم حسن الهاشمي8798
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاسامة محمد آامل صالح الدهان8799
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاستبرق نوري شكر محمود المشهداني8800
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاسراء ثابت عبد اهللا حسين العبيدي8801
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاآرام حازم عبد الرحيم عبود البياتي8802
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاالء نديم ابراهيم غضبان الموزاني8803
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاماني رياض علي عايد الجميلي8804
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةامير حيدر نعيم مجلي الربيعي8805
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةامير مكي رسول رضا8806
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةامين ماجد احمد علي المندالوي8807
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةانتصار قحطان عبد الكريم عبد الجبار الراوي8808
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةانتصار قحطان عبد المجيد حميد العكيدي8809
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةانمار جمال علي سلمان الحياني8810
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةانمار حيدر عبيد محمد الربيعي8811
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاوس اسعد عبد الهادي حيدر العاني8812
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاوهام رزاق سوسه ريه الدريعي8813
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاياد فاضل محمد علي الخزرجي8814
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاية حسن علي حسين الدليمي8815
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةاية محمود عبد الستار مصطفى الدوري8816
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةايمان جبار شاآر حسين الصفار8817
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةايمن علي طالب جاسم العبيدي8818
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةايناس ماجد احمد آاظم العامري8819
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةايهاب عبد الرزاق وهاب جبار العزاوي8820
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةايهاب عدنان فليح حسن الكرطاني8821
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةباسم محمد اسماعيل محمد الفلوجي8822
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةبان احمد جاسم علي العبيدي8823
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةبان حسين علي قدوري العمري8824
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةبان غني عبد الرزاق رميض العبيدي8825
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةبان هشام محمد قاسم الصميدعي8826
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةبشار سعدي حسن فرج البناء8827
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةبشرى حميد سبتي خلف العزاوي8828
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةبالل حمد محل جراد العيساوي8829
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةبالل فوزي محمد مضعن الجوغيفي8830
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةبيداء حسين علي قدوري العمري8831
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةبيداء آاظم جواد عباس الربيعي8832
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الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةبيداء مهدي عباس ثامر الوائلي8833
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةثامنة عبد الواحد حسن محمد العبودي8834
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةثائر حمد عبد حماد الدليمي8835
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةحارث ماجد محسن علوان السوداني8836
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةحسام جبار آامل جبار الموسوي8837
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةحسام صباح محمد فهد الصعبي8838
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةحسام عماد عبد خويط الطائي8839
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةحسام مجبل حسن علي العبيدي8840
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةحسام يافث شاآر رشيد الشيخلي8841
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةحسن محسن موسى حسين السوداني8842
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةحسن نجاح فرحان بنوان الجادري8843
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةحسن هادي ابراهيم جواد الصكوك8844
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةحسين تقي طالب مهدي الديواني8845
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةحسين حميد محمد عباس الجودي8846
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةحسين رعد جاسم محمد علي االسود8847
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةحسين عصام عبد االله ناجي الخفاجي8848
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةحسين علي عبد الحسين منصور الالمي8849
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةحسين فالح موحان فالح الساعدي8850
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةحسين قحطان ظاهر نعمه الغالبي8851
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةحال لؤي حاتم علي العكيدي8852
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةحمزة جعفر جواد محمد علي الغافقي8853
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةحوراء فاضل آاظم جواد حسن الواعظ8854
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر راشد خير اهللا دبيش8855
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر سليم حنتوش راضي الدخيلي8856
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر عبد الستار عبد الجبار عبد الكريم البياتي8857
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر عبد اهللا عباس جودة العامري8858
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر عبد محسن خلف الشكالي8859
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر عدنان هاشم عبد الرضا آل آاشف الغطاء8860
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةخضير اسماعيل محمد علي السعدي8861
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةداليا مهدي دروش محمد الربيعي8862
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةداود سلمان داود سلمان الرآابي8863
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةدرع فالح احمد فليح الكروي8864
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةدعاء هيثم آاظم جلوب الجبوري8865
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةذر فالح هادي عزيز الويساوي8866
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةذو الفقار صالح مهدي صالح الجنابي8867
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةذو النورين عثمان محمد جاسم الدليمي8868
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةرانية عبد الرحمن علي عبد اهللا السالمي8869
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةرائد محمد جواد خليل الربيعي8870
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةرائدة سليمان عبد المجيد سعيد الحديثي8871
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةرشا غسان اياد قاسم الوردي8872
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةرغد جليل ابراهيم سعيد السراج8873
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةرغد حسين محمد علي احمد العبيدي8874
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةرنين احمد ابراهيم داود المشهداني8875
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةرويدة عبد الجبار عبد الرزاق شهاب القره غلي8876
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةرؤى لؤي عايد ضاحي الطائي8877
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةرؤى محمود عدنان اسماعيل العلياوي8878
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةزهراء زياد طارق عبد المجيد النداوي8879
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةزهراء سالم آريم بدن السعدي8880
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الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةزهراء علي مهدي حسين البو طابوق8881
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةزهراء مجبل شغيت فيروز الربيعي8882
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةزياد مال اهللا شرقي محسن المحمدي8883
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةزيد حازم محمد نوري سلمان الشمري8884
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةزيد طارق عبد الحميد احمد العاني8885
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةزيدون طالب نصيف علي الجميلي8886
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةزين العابدين آريم آرمل رسن الربيعاوي8887
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب احمد عبد اهللا محمد الشوآي8888
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب جميل سلمان علي الحمامي8889
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب عادل عبد الهادي خليل السوز8890
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب عبد اهللا ناصر حسين الدليمي8891
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةزينة رافد محمود محمد سعيد مصطفى الخليل8892
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةزينة ضرار آوسج شبوط الجبوري8893
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةساجدة مزهر حسن شريف الساعدي8894
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةسارة جليل حميد صبيح نصار الزبيدي8895
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةسارة محمد عداي حمود الدراجي8896
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةساره سبهان خلف حمد الجبوري8897
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةساري عبود مولود حسن الدراجي8898
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةسالي احمد صباح حسن الشابندر8899
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةسامر حسين علي محمد المورلي8900
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةسامر آاظم رهيف امير الزاملي8901
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةسحر داود سلمان آاظم الجبوري8902
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةسداس عبد الحسين حمزة حسن الفراتي8903
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةسدر رياض آاظم سعيد الربيعي8904
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةسرمد محمد غالم علي التميمي8905
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةسرور عادل عبود آشكول الدليمي8906
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةسرى مقداد حسين خضير الجبوري8907
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةسعد عامر نجم عبد المحسن العامري8908
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةسعدية طعمة ضاحي ياسين ابو رغيف8909
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةسعدية عبد اهللا احمد ناصر العامري8910
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةسلوان قحطان هاشم عبد اهللا المشهداني8911
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةسلوى حمزه صالح مهدي البيرماني8912
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةسماء مهند عبد العزيز رشيد الشبلي8913
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةسهاد هاشم خزعل علي السعدي8914
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةسيف الدين ناجي حميد بطي الفلوجي8915
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةسيف زياد طارق عبد المجيد النداوي8916
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةسيف عبد الرضا عبد الكريم محمد الصفار8917
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةسيف فراس زآي عبد الفتاح العاني8918
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةشروق علي سلمان صالح الجبوري8919
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةشهد محمود سرحان مهبول الزوبعي8920
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةشيماء عبد الكريم حسون جواد الجبوري8921
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةشيماء علي سعدون عبادي الوائلي8922
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةشيماء عماد مجيد آاظم السامرائي8923
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةصابرين احمد فياض حسين الدليمي8924
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةصباح علي عارف علي ملحم8925
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةصفا خالد ابراهيم براك الدليمي8926
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةصفا سهيل علي يوسف الوائلي8927
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةصفا طارق محمود محمد الزبيدي8928
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الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةصفا عبد الوهاب قاسم حبيب البدوي8929
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةصفاء حسن توفيق خميس الجبوري8930
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةصهيب عبد الستار علوان جاسم الوزني8931
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةضحى يحيى عبد الرضا عبد الجبار الكبيسي8932
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعامر جبار داود سلطان المحمداوي8933
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعامر عبد الوهاب رزوقي فيصل العزاوي8934
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعباس جواد علي نور الموسوي8935
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعباس عبد السادة ناصر حميد الهليجي8936
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعباس عواد طعمة طاهر الشرع8937
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد الرزاق فؤاد عبد االمير سلوم السبتي8938
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد اهللا اسماعيل خليل عبد اهللا الدوري8939
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد اهللا خالد عبد اهللا صالح الطاطوز8940
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد اهللا طارق عبد الوهاب صالح المرزوق8941
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعبير قحطان سلمان رشيد القيسي8942
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعثمان عادل يوسف حسين الجميلي8943
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعثمان فايق محمد حسون العباسي8944
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعذراء حسين محمود حسين النديم8945
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي باجي عبد عون حميد العقابي8946
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي جاسم محمد رشيد الجبوري8947
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي حاتم علو جواد الطائي8948
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي حبيب ظاهر حسين آل بدير8949
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي حسين علوان آاظم الكرطاني8950
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي خالد عبد الحميد اسماعيل العبيدي8951
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي خزعل جاسم محمد المشهداني8952
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي دريد احمد عبد الفتاح آل عبد الرزاق8953
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي سالم موسى فاضل الحسن8954
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي سامي فرحان عمر الدوري8955
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي عاجل شريف عباس الفتالوي8956
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي عبد الحسن آاظم فلحي العكيلي8957
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي عبد الحسين علي حسون المالك8958
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي عبد الرزاق عبد الكريم محمد العزاوي8959
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي فاضل غضبان الزم العتابي8960
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي محمد يحيى سراج السبعاوي8961
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي منعم مجيد سعيد المصالوي8962
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي موفق خزعل حمد الكروي8963
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي مؤيد جبوري محمد العكيلي8964
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي ناظم عبد الحميد حبيب الراوي8965
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي هشام عبد الوهاب عبد القادر الجباري8966
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعلياء مدلول فرحان ناصر الخفاجي8967
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعماد عبد الصاحب حمودي عبد الرزاق الربيعي8968
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعمار حسن جاسم خلف الكعبي8969
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعمر رياض عطا وهيب الدوري8970
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعمر عبد االله محمد ياسين المعيني8971
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعمر محمد صالح مهدي الصفار8972
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعمر مفيد جبر نعمان القيسي8973
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعهود باسم مجيد حسين الشمسي8974
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةعوف عبد الرحمن عبد الكريم عبد اهللا القرغولي8975
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةغزوان نعيم مجيد عبد الرحمن العجرش8976
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الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةغياث سمير عباس جعفر الجبوري8977
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةفائز غازي خضير حسن الجنابي8978
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةفريال شريف سعيد مجيد فخر الدين8979
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةفريال آريم عبد عبد اهللا النعيمي8980
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةفهد معد فاضل عباس النعيمي8981
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةقاسم علي حمد علي التميمي8982
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةقتيبة جمال سليم داود البياتي8983
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةقسمة شنته فالح محمد الساعدي8984
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةآرار صالح حسن مهدي الربيعي8985
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةآريمة آريم خلف ياس ال الياس8986
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةآمال عبد اللطيف هرموش حسن8987
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةلبنى جمال سالم شبيب اآلوسي8988
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةلمياء محمود خلف جاسم الفالحي8989
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمحسن جمعة عبد سلمان المكصوصي8990
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد احمد رشيد صبار الجميلي8991
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد حربي سلمان حمودي المفرجي8992
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد شاآر مجباس حسن العيساوي8993
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد عامر اسماعيل ياسين الموصلي8994
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد عبد الرضا عودة آاظم المساري8995
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد عزت حامد عبد الرزاق العاني8996
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد عماد بصير جسام القيسي8997
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد عماد جالل علي الوجدي8998
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد فارس محمد حسون مرعي8999
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد فالح مهدي علي القره غولي9000
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد قاسم حافظ مهدي النجاري9001
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد قحطان حالوب صالح السامرائي9002
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد ليث يوسف مجيد الخاناتي9003
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد مرهون مهدي مرهون الدجيلي9004
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمود زاهد جهاد مطر البياتي9005
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمود عصام عبد الكريم عبد اللطيف العبدلي9006
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمراد منير صبحي حسين الدوري9007
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمرتضى عبد مثنى جويزي السوداني9008
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمروان صائب قاسم آاظم الربيعي9009
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمروة امين محمد جسام العزاوي9010
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى حميد سبتي عيسى العبيدي9011
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى صالح عبد الرزاق حمدوني الحمدوني9012
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى عدنان عجمي هبان المهناوي9013
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى عالء الدين جواد عبد الحسين الساعاتي9014
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى فواز محمد جاسم الحديثي9015
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى مازن بشير محمد الراوجي9016
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى محمد قاسم خلف الشداد9017
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى معن محسن عبد العزيز حنون9018
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى ناطق عبد الرزاق مسوح الجبوري9019
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمصعب خالد جميل صبحي الدوري9020
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمقدام باسل علي محسن العبيدي9021
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمنى عليوي صالح جديع الجليباوي9022
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمنى قاسم عبد اهللا آاظم علي السامرائي9023
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمها طارق حبيب شالل القيسي9024
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الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمهدي جمعة عبد الحميد ايوب المندالوي9025
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمهيمن عطا عبد حسين الجبوري9026
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمؤمن عبد السالم رشيد حمودي القيسي9027
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمي نوري ذاآر محمود عبد القادر العاني9028
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةميثم اسماعيل حسين حمادي العبيدي9029
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةميس علي فاضل محمود الخالدي9030
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمينا ساطع عامر طه بكتاش التميمي9031
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةمينا شميم فاضل جبر السعيدي9032
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةميناء عطيه غالي هراب الغزي9033
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةنجالء علوان محسن ابراهيم العتابي9034
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةندى حسن جاسم حسن الحمداني9035
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةنغم حسين علي وهيب العبيدي9036
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةنغم زهير عبد الباري خضير علي الدليمي9037
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةنهاد آريم جاسم علي السوداني9038
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةنوال نوري محمد سايه الوندي9039
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةنور مذآور فليح فزع الربيعي9040
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةنورس دحام عبد الرحمن عسكر العاني9041
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةنيران حسن محي مناحي البيضاني9042
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةهاجر ناصر علوان حمزة الجبوري9043
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةهاشم رعد هاشم محمد الراوي9044
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةهاشم علي حسين علي الجنابي9045
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةهبة خميس زيدان خلف العامري9046
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةهبة عبد االمير علوان طاهر العامري9047
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةهديل قاسم سعيد محمد جواد الكرمة9048
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةهمسة شاهر آاظم جواد العبيدي9049
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةهناء عبد الرزاق عبد الصاحب نعمة التميمي9050
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةهند اسامة عبد الرحمن حسن العزاوي9051
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةهند عبد الناصر حمود باقر الحلي9052
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةهيثم نهير مزيرع وريش الدراجي9053
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةوسام عبد الستار وادي سالم الطائي9054
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةوسام موفق ممدوح جبر الكبيسي9055
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةوصفي غازي خضير حسن الجنابي9056
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةياسر خضير حمادي سعدان المساري9057
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةياسر آريم فاضل مري الكعبي9058
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةياسمين قاسم عيسى مطر الحسين9059
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةياسمين محمد وليد توفيق السعدون9060
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةيحيى محمد محمود علوان الحياني9061
الدراسة المسائية2016/2015قسم العلوم المالية والمصرفيةيونس علي جاسم عطيه اللهيبي9062
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةابراهيم خالد حريجة محمد العطواني9063
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةابراهيم خليل محمد هويش الكليبي9064
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةابراهيم رافع بديوي خلف العاني9065
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةابراهيم عالء ابراهيم احمد الجبوري9066
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةابراهيم مهند محمد زآي مهاوش9067
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةاحمد اآرم نشات اسود الربيعي9068
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةاحمد باسم آامل مسلم البهادري9069
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةاحمد حقي اسماعيل ابراهيم الشمري9070
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةاحمد حمودي مجيد احمد الدهمشي9071
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةاحمد حيدر يحيى حسين الجميلي9072
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الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةاحمد خالد حمادي عباس النعيمي9073
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةاحمد خضر جاسم عباس الحمداني9074
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةاحمد زبيد حمزة جاسم العزاوي9075
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةاحمد صالح الدين اسماعيل عبد اللطيف العابد9076
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةاحمد عداي احمد سهيل الشمري9077
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةاحمد عالء احمد عبد الرضا الزيادي9078
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةاحمد عماد خلف عبود العاني9079
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةاحمد غسان عبد الجبار عبد الرزاق العلي9080
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةاحمد فاروق ناجي مصطفى التكريتي9081
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةاحمد فؤاد طه مهدي الدوري9082
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةاحمد محمد جاسم ثويني الدليمي9083
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةاحمد محمد جاسم محمد الهبش9084
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةاسراء عصام عبد اللطيف داود الشمري9085
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةاسراء علي احمد حسين العزاوي9086
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةاسل رائد عبد علي عبد الكريم الربيعي9087
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةاسماء يحيى صالح محمد سعيد الطائي9088
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةاسماعيل عقيل حميد مطر البياتي9089
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةاسماعيل محمد محي الدين محسن السعيدي9090
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةاشرف اسماعيل جاسم حسين الجواري9091
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةاآرام عباس داود سلمان الخفاجي9092
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةالحسن آاظم عبد حبيب البصري9093
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةالمثنى عبد السالم قدوري سلمان الجبوري9094
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةاماني سالم حمزة يونس القريشي9095
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةامير عبد المحسن عباس محسن العادلي9096
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةانس محمد امين عباس القيسي9097
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةانفال جواد آاظم جياد الحميدي9098
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةانمار ماجد جعفر مهدي الخفاجي9099
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةانور فوزي ابراهيم عبد الرزاق العاني9100
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةاوس حسن الزم رمضان السعدي9101
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةاوس صباح نوري قاسم العزاوي9102
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةاية آريم عباس جواد العبيدي9103
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةايالف صفاء عبود خميس الكالبي9104
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةايمن ابراهيم عكاب نايف الشمري9105
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةايهاب حسام مهيدي صالح الراوي9106
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةآرا عدنان صادق حمه حسين هوراني9107
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةآسو رواء عالء الدين حسين البرزنجي9108
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةبراء جمعة حمد جسام اللهيبي9109
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةبراق عادل عباس حسن الربيعي9110
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةبراق موفق خضير علي الغرابي9111
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةبسام ثائر اسطيفان خضوري بيوض9112
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةبسمة اياد نافع محمد االنباري9113
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةبسملة عبد المهدي سلطان اليوسف9114
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةبالل خضير عباس حسن الزيدي9115
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةبالل صباح محمد رشيد الدليمي9116
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةبهاء ابراهيم عبد الجبار ابراهيم القره غلي9117
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةجعفر احمد جليل عزيز البازي9118
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةجالل سعد فؤاد هاتف العزاوي9119
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةجنادة علي آاظم احمد المشايخي9120
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الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةحذيفة محمد علي احمد الفالحي9121
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةحسام محمود عبد اللطيف محمد العزاوي9122
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةحسن صالح شنين آاظم الربيعي9123
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةحسن عبد الحسن عبد آاظم الفتالوي9124
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةحسن عبد الهادي عبد االمير هادي علي اغا9125
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةحسين ابراهيم محمد ابراهيم العكيلي9126
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةحسين تمثيل وناس آاظم الوائلي9127
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةحسين حبيب حسن جعيبز العامري9128
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةحسين غسان حسام خزعل الخفاف9129
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةحسين مقدام حسين خضر الدوري9130
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةحسين نصيف جاسم عبد9131
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةحنان ناظم فاضل حسان البازي9132
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةحيدر احمد ابراهيم علي مكية9133
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةحيدر باسم آاظم حسين البقلي9134
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةحيدر صفاء ابراهيم علي وتوت9135
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةخمائل اسماعيل شكر نجم عبد اهللا الشمري9136
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةداليا محمود عبد الرزاق محمود الجيالوي9137
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةدعاء ثابت طاهر حسن الخفاجي9138
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةدعاء ثائر قادر خورشيد القيسي9139
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةدعاء عبد السالم طاهر محسن الالمي9140
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةدعاء آاظم عمران موسى االعرجي9141
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةدعاء ماجد جاسم محمد الزيدي9142
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةدعاء هاشم عذافه عباس الموسوي9143
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةدنيا حميد مجيد حلو الساعدي9144
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةديانا عماد جميل عبد السالم النعيمي9145
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةدينا اياد هاشم خالد البرزنجي9146
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةدينا جمال محمد امين مهدي المفازه جي9147
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةدينا خليل ابراهيم عبد الرزاق النعيمي9148
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةدينا عماد عبد اهللا ناصر الزيدي9149
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةدينا نبيل غني احمد الكواز9150
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةرامي عبد الهادي مسير عزيز الزيرجاوي9151
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةرائد خالد ابراهيم مهدي الدليمي9152
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةرائد رياض خلف حبتور العكيلي9153
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةرائد آريم محسن خميس الدليمي9154
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةرسل محمد حميد حسين المسعودي9155
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةرشا موسى آاظم مهدي الموسى9156
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةرشاد جمال آناوي مالح الزبيدي9157
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةرضوان سليم محمد جعفر الساعدي9158
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةرغيد صادق جعفر حسين التميمي9159
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةرفاه صباح هريش حسين العبيدي9160
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةرند يعرب عبد العال نجم العامري9161
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةرنن خالد ناظم آاظم الطائي9162
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةروند اآرم حنا ايليا مرجانة9163
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةرؤى بدر علي حسين الحياني9164
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةرؤى سعد محمد حبيب الربيعي9165
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةرؤى قحطان عدنان رؤوف قنبر اغا9166
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةرؤى موسى زامل آلش الغراوي9167
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةريام اآرم حميد مجيد الصفار9168
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الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةزلفى فالح طالب رسولي9169
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةزهراء عبد المنعم علوان دراغ الهيبي9170
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةزهراء محسن عبد حميد الشديدي9171
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةزياد حميد محيسن عسر االسدي9172
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةزيد ليث حمدي محمود المشهداني9173
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةزيدون حيدر عبد جابر الشمري9174
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةزينب جاسب شريف مصطفى الشرع9175
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةزينة عواد عبد سالم السالم9176
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةسارة ابراهيم احمد عبود الجبوري9177
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةسارة اياد حسن محمود آبة9178
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةسارة شريف عبد الرسول محمد الشريفي9179
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةسارة ياسين تمر بستان المفرجي9180
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةسالي صباح جواد اسماعيل القدسي9181
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةسامر صدوان عبد القادر ابراهيم الزهاوي9182
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةسامر صالح علي جابر الواسطي9183
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةسجاد احمد عبد الرزاق آاظم الحربي9184
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةسجاد عامر محمد احمد السراي9185
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةسجى ناظم مصطفى محمد الجبوري9186
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةسحر قاسم ثلج عبود الزبيدي9187
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةسراج محمد ظاهر حبيب الحلو9188
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةسرمد مهدي نصيف جاسم الدليمي9189
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةسرى نعمة عبد الكريم شياع9190
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةسعد ناصر حسين عودة الحمداني9191
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةسعيد عبد الكريم سعيد محمد البيضاني9192
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةسمر عزيز عبد االمير عباس الحارثي9193
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةشذى سعد عبد االله مهدي السويدي9194
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةشذى عماد شفيق حسين العلي9195
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةشهاب ماجد شهاب احمد الجبوري9196
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةشهد احمد عبد الواحد مطشر9197
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةشهد اسامة هادي حمودي الربيعي9198
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةشهد رعد عبد الكريم عبد الوهاب العزاوي9199
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةشهد طيف قيس لفتة الشويلي9200
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةشهد محمد جبار مجيد النصيراوي9201
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةشهناز ناصر جاسم محمد ال بوسلطان9202
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةصاحب علي فلوح آعبول االنباري9203
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةصفاء عبد الكريم فاخر طعمه اليعقوبي9204
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةصفاء لطيف محمد ابراهيم القره غلي9205
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةصهيب آرجي حسن خلف الدليمي9206
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةضياء ابراهيم عياش عبد اهللا الجبوري9207
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةطه حسين عليوي شكري العنزي9208
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةطه حكم سامي شوقي الدوري9209
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةطه رائد عبد حمودي الحمداني9210
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةطيف ضياء هادي عيسى السامرائي9211
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةظفر صفاء محمد جعفر االوسي9212
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةعاصم طه علي حسين الطائي9213
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةعاصم عبد المنعم تقي حسين السوداني9214
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةعبد الرحمن محمود عطاء عبد المجيد العبيدي9215
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةعبد الرزاق معتز اسماعيل عبد الرزاق االعظمي9216
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الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةعبد العزيز علي محي الدين محسن السعيدي9217
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةعبد القادر محمد عبد الحميد ياسين الحيالي9218
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةعبد اهللا احمد سامي عبد اهللا الربيعي9219
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةعبد اهللا نضال هادي ناجي العزاوي9220
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةعبد المجيد عالء مجيد حميد البعاج9221
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةعسل ضيف زاهد منير المدرس9222
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةعلي ابراهيم حباشة جاسم الطائي9223
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةعلي جمال حسين بندر العجراوي9224
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةعلي حسين خلف خميس العتابي9225
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةعلي خيري فاهم خريبط الساري9226
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةعلي رحيم حيال متعب الفتالوي9227
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةعلي سعد محمد حسن العاني9228
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةعلي شاآر محمود محمد الحداد9229
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةعلي صباح جمعة عنكوش الحسني9230
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةعلي طالب اسماعيل عموري الشمري9231
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةعلي عادل مهدي جواد الربيعي9232
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةعلي عبد الكريم شمخي جبر االسدي9233
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةعلي محمود شاآر محمود العبيدي9234
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةعلي موفق خليف مظهور اللهيبي9235
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةعلي وحيد صبحي لفتة السيالوي9236
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةعلي يونس ذنون يونس الجبوري9237
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةعمار امين صادق جعفر الخضيري9238
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةعمار رعد طعمه محمد النداوي9239
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةعمار عدنان آورآيس الياس9240
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةعمار فارس عبد الكريم خزعل الخزعلي9241
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةعمار فالح حسن عباس ال قدو9242
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةعمار نبيل عبد علي مشحوت الغراوي9243
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةعمار هاني فاضل عباس العبيدي9244
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةعمر باسم محمد سعيد عبد اهللا الدنكو9245
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةعمر حماد ابراهيم فياض الدليمي9246
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةعمر رياض خميس مجول المعيني9247
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةعمر عبد الكريم رشيد عبد اهللا العلوش9248
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةعمر عصام عبد العزيز عبد اهللا التكريتي9249
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةعمر مشتاق طالب جاسم العاني9250
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةعمر نجم عبد اهللا عبد الكريم الجبوري9251
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةعمر نجيب سفر عبد القادر البياتي9252
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةعمر يوسف علي حسين الفالحي9253
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةعهد احمد علي حسين التميمي9254
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةعهد جودي آاظم جودي االسدي9255
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةعيسى مظفر جعفر طالب الحسيني9256
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةغفران حسين علي عليوي الشمري9257
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةفارس احمد زيدان خلف العزاوي9258
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةفاروق حسين علي حميد العبدلي9259
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةفاطمة حسين علي محمد العنبكي9260
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةفراس يوسف عبد العظيم آاظم الجبوري9261
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةفرح محمد عبد محمد القطان9262
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةفرح محمد محمود محمد العتابي9263
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةفهد علي حسين علي االمين9264
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الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةفيصل فؤاد فاضل عباس الحسيني9265
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةآرار باسل عبد الرضا موسى الشمري9266
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةآرار ماجد عبد علي مشحوت العزاوي9267
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةآريم قاسم آريم عبد الرضا الطائي9268
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةلبنى مثنى محمود عبد الكريم الرحيم9269
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةلبنى مجيد محسن حافظ الربيعي9270
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةلطيف عبد الرضا محمد آريم المحمداوي9271
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةلقاء حاتم اسماعيل حمد التميمي9272
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةليث محسن ذياب برآات الشمري9273
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةليث محمد ابراهيم مهدي اصالن9274
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةماهر جبار عباس حسن اجنابي9275
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمحمد اسامة محمد جاسم الكيال9276
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمحمد امين حسن جواد الشيخلي9277
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمحمد ثامر جعفر حميد الساجي9278
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمحمد حسين مبدر ناصر الخزرجي9279
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمحمد خالد محمد عبود االلوسي9280
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمحمد رائد عبد الكريم محمد القيسي9281
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمحمد رياض ضائع حمادي االعرجي9282
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمحمد زهير صبحي عبود العكيدي9283
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمحمد سعد آريم آاظم العبيدي9284
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمحمد سعيد احمد عبد النعيمي9285
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمحمد سمير محي توفيق الجنابي9286
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمحمد طارق مظهر غالب الخالدي9287
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمحمد طاهر قاسم محمد الساعدي9288
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمحمد عبد السالم سعيد نوري الجميلي9289
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمحمد عدنان جاسب الزم العبوسي9290
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمحمد عالء الدين رفعت عبد علي البياتي9291
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمحمد غسان محمد وجيه احمد الطائي9292
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمحمد قيس جعفر طالب الحسيني9293
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمحمد قيس محمد جاسم الجبوري9294
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمحمد آمال ناجي عبد علي االسدي9295
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمحمد نصر هاشم عبد اللطيف القزاز9296
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمحمد هشام محمد علي مصطفى العاني9297
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمحمود مازن فاضل عبد الفتاح العبيدي9298
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمحمود ناظم منير جمعه العاني9299
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمرتضى باسل غانم ذياب الدهلكي9300
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمرتضى فاضل عيدان مطر السلطاني9301
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمروج نصير علي رضا المندالوي9302
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمريم احسان هاشم محمد الحضرية9303
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمريم عادل يحيى عبد الجليل الهاشمي9304
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمريم عدنان فاضل احمد النجار9305
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمصطفى اسعد حسين علي العزاوي9306
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمصطفى اآرم محمد مصطفى عبدال9307
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمصطفى انور عباس حسن القديفه جي9308
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمصطفى جابر عباس صغير الدلفي9309
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمصطفى حسام رشيد سعيد العبيدي9310
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمصطفى حيدر موسى محمد المهداوي9311
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمصطفى خليل ابراهيم خضير الدليمي9312
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الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمصطفى رعد فاضل وادي السعدي9313
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمصطفى زهير رؤوف حميد العطار9314
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمصطفى سعد داود روضان العبيدي9315
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمصطفى سعد محمود عبود الجميلي9316
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمصطفى طالب اسماعيل عموري الشمري9317
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمصطفى عاصم محمد جاسم المعموري9318
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمصطفى عبد الرزاق نصرت حسين العزاوي9319
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمصطفى عدنان عباس علي الشمري9320
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمصطفى عصام جاسم محمد البومحمد9321
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمصطفى عالء احمد سعيد البياتي9322
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمصطفى عالء جميل عبد االمير الكندي9323
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمصطفى عماد احمد عبد المشهداني9324
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمصطفى فاضل عباس سعيد ال عفرة9325
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمصطفى فالح حسن محمد ال اغا9326
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمصطفى فائق عبد المجيد يوسف المختار9327
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمصطفى آامل علي حمدان الظفيري9328
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمصطفى آمال نافع عبد الكريم برزآان9329
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمصطفى محمد محي الدين محمد العبيدي9330
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمنار حيدر حرز حبيب المسعودي9331
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمنار قاسم علوان محمد الشيباني9332
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمنتظر محمد جاسم علي الساعدي9333
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمهاب عامر فاضل حسين الطائي9334
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمهدي مكي مجيد حسون القطاني9335
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمهند جمال حسون سعيد السعدي9336
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمهند خضير عباس جاسم الخفاجي9337
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمهند زياد محي الدين مدحت السعدي9338
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةمهند علي محيسن حمزة السويدي9339
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةميثم صبيح حسن علي الدليمي9340
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةميس اآرم طالب مهدي الزبيدي9341
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةميس سالم عبد اللطيف فرج العبيدي9342
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةنجالء جمال حسن جاسم العكيلي9343
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةنهى مازن مفتن زناد الزرآاني9344
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةنور الهدى رعد ابراهيم فلفل العبيدي9345
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةنور جمال فرحان خضير العبادي9346
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةنور خليل ابراهيم عبد الرزاق النعيمي9347
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةنور طالب عبد الحسين وادي الشمري9348
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةهالة سعد حسن عويد المسعودي9349
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةهاله علي حمزه ياس الدليمي9350
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةهبة عماد احمد عبد الرضا الزيادي9351
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةهدى سعد احمد سعيد الخانجي9352
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةهدير احمد عبد اهللا ناجي الجنابي9353
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةهديل هيثم صفاء الدين جواد العاني9354
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةهمسه باسم يوسف حسين الجميلي9355
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةورود عباس مارد علوان الفكيكي9356
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةوسن ماهر عبد اللطيف عارف حكمت9357
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةوليد احمد شاآر محمود النعيمي9358
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةياسر جاسم ابراهيم عبود الشمري9359
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةياسر خليل فيصل آنوش الدليمي9360
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الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةياسر ستار جبار مشاري المالكي9361
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةياسر ضياء حسين علي الناهض9362
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةياسر ظافر عباس حسون الشبلي9363
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةياسر عالء فؤاد عبد الغني الشندي9364
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةياسر محمد شعير حمزة الزبيدي9365
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةياسين صالح جابر ياسين الوهب9366
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةيحيى هيثم حنا عبد االحد عزيز9367
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةيوسف ثائر يوسف داود المتولي9368
الدراسة الصباحية2016/2015قسم المحاسبةئه فين رائد اآرام عثمان جمبازي9369
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم البرامجياتابراهيم آامل حمد حسن الجميلي9370
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم البرامجياتاحمد رعد آريم شذر العزاوي9371
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم البرامجياتبراء امجاد شاآر حسين العبيدي9372
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم البرامجياتبسمة هاشم ناجي عزيز الموسوي9373
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم البرامجياتجيهان عبد الكريم عبد الجبار احمد الموسوي9374
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم البرامجياتحوراء منتظر رضا جواد القصاب9375
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم البرامجياتدنيا عبد الحسين علي حسن العامري9376
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم البرامجياترسل عباس خضير شاوي الجابري9377
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم البرامجياتزينب صالح حميد جاسم9378
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم البرامجياتزينة عدنان عبيد حمد9379
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم البرامجياتسرمد زيدون زآريا يونس9380
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم البرامجياتسنارية جمال حسين علي الجبوري9381
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم البرامجياتشهد رشيد جبار حديد الدليمي9382
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم البرامجياتضرغام نزار سامي مطر الزبيدي9383
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم البرامجياتغفران صالح حمد عواد المعيني9384
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم البرامجياتمريم طالل عزيز وهاب الجبوري9385
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم البرامجياتمصطفى خالد جوهر رعد الجوهر9386
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم البرامجياتمصطفى عماد سلمان عبد اهللا الدليمي9387
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم البرامجياتمصطفى وليد لفتة سعيد 9388
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم البرامجياتمعاذ علي عبد اهللا حسين الجميلي9389
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم البرامجياتنوار احسان هادي سالم 9390
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم البرامجياتنورا عمر فاضل محمد الجبوري9391
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتابتهال سعد صالح عبد العزيز العاني9392
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتابراهيم عدنان نصيف جاسم المشهداني9393
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتابراهيم عالء صبري عبدان ال عبد اهللا9394
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتابراهيم مازن عبد الباري علي الزبيدي9395
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتاثير خالص ابراهيم عبد الرزاق الراوي9396
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتاحمد عبد الخالق حبيب عبد اهللا المشهداني9397
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتاحمد محمد مجيد رشيد التميمي9398
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتاحمد يوسف حسن خضير السامرائي9399
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتاسامة جمال احمد نجم العاني9400
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتاسراء عصام محمد جواد الخفاجي9401
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتافياد امين عبد القادر محمد االسدي9402
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتالحمزة سعد محمد سعيد الجبوري9403
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتامل عبد السالم محمود حمدان العاني9404
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتاية صباح مهدي عبد اهللا العزاوي9405
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتاية محمد صالح مهدي الخفاجي9406
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتايمان وميض انيس وهبي النعيمي9407
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتايناس منذر سويري غيالن الجمالي9408
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الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتبشرى ربيع ندى فرحان الجنابي9409
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتبكر احمد علوان احمد الجبوري9410
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتبالل فايق عبد راهي التكريتي9411
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتتمارا جمال داود محمد الجنابي9412
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتجمانة صباح فرحان تقي الموسوي9413
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتحسن محمد حسن ماشاء اهللا الخفاجي9414
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتحسين عبد الكريم حسن جواد العكيدي9415
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتحسين علي داود سلمان البرزنجي9416
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتحسين محسن حسين هاشم البو ذبحك9417
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتحيدر عبد الكريم حسين عبيد الشمري9418
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتحيدر محمد حسين مهدي العزاوي9419
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباترافة محمد هيثم محمد عبود9420
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباترامي جواد نجم عبد العبيدي9421
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباترسل جمال آريم جياد الشمري9422
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباترشيد مؤيد رشيد نوري الشافعي9423
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباترندة احمد جبار ناشور النواس9424
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتروشنا سردار فائق فرج الجاف9425
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتزمردة صالح مهدي جاسم الخفاجي9426
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتزيد طارق حميد محمد العزاوي9427
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتزيد علي رياح طارش النجفي9428
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتزيد محمد عبد الرحمن محمد العاني9429
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتزين العابدين سالم هادي سعيد الغمام9430
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتزين العابدين عماد عبد خلف الغالبي9431
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتزينة ثامر هاشم رشيد الصميدعي9432
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتسامر سعد عداي حسين المسعودي9433
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتسجاد علي عباس زين العابدين الحسيني9434
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتسهى مظفر حاآم حمد الشريفي9435
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتسيف علي ياسر زبيدي السعيدي9436
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتسيف ياسين عبد طه النعيمي9437
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتشهد رائد طه محمد المعروف9438
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتشيرين خير اهللا مهدي ابراهيم الدوري9439
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتشيماء موفق احمد حسين االنباري9440
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتصادق موفق علي خلف العامري9441
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتطيف احسان شاآر حسين السامرائي9442
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتطيف يحيى ناجي خضر الصابري9443
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتعادل ناصر حسين جويد الكبيسي9444
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتعلي بشار سعاد سعيد البيرقدار9445
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتعلي حسن مجيد جميل الالمي9446
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتعلي سالم عبد الكريم غضبان المذخوري9447
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتعلي عامر عبد الصاحب داخل االنصاري9448
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتعلي عبد المحسن علي مطرود الفتالوي9449
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتعلي محمد ابراهيم امين النعيمي9450
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتعلي هادي زهراو خالطي الساعدي9451
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتعمر نجم عبود حمدي العزاوي9452
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتغدير محمد ابراهيم محمد الكناني9453
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتفارس عبد الحميد علي عبيد9454
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتفاضل عباس فاضل محمد الجبوري9455
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتفراس عماد فاضل سبع الحسناوي9456
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الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتلهيب يونس اسماعيل محمد العكيدي9457
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتمحمد جعفر محمد ولي الدامرجي9458
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتمحمد سالم فاضل علي الفيلي9459
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتمحمد عماد سلمان عبد الكبيسي9460
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتمحمد آاظم طوير بريسم العامري9461
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتمحمد ناطق عبد اهللا مطر الحلبوسي9462
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتمحمود حميد عياده سالم الكبيسي9463
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتمصطفى سعد فرج صبار الدليمي9464
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتمصطفى آامل محمود ابراهيم المفرجي9465
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتمصطفى محمد ناصر عبد الرحمن القبطان9466
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتمصطفى وليد حسن ناصر العبيدي9467
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتمنار عباس علي حسين الجميلي9468
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتمنتظر جمال مهدي حسن المحمودي9469
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتنهى طه يوسف حنظل العاني9470
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتنور الدين لؤي محمود مجيد الداودي9471
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتنور محمود عبد الكريم جبير الكبيسي9472
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتهوشيار سروك آمال مجيد آغا9473
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتهيا عالء حايف علي العبيدي9474
الدراسة الصباحية2016/2015قسم علوم الحاسباتوليد نواف حمادي صالح العيساوي9475
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتاحمد اسماعيل احمد آاظم الحيالي9476
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتاحمد اآرم عطية حسن المشهداني9477
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتاحمد جبار عبود ديوان المفرجي9478
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتاحمد حسين علي هاشم الحسيني9479
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتاحمد سامي عزيز جبار السوداني9480
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتاحمد عادل عبد اهللا حسون العبيدي9481
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتاحمد عالء صالح الدين داود آريم العاني9482
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتاحمد ليث عبد الستار عبد الرزاق العزاوي9483
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتاحمد ماهر ابراهيم وهيب الصميدعي9484
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتاسامة عقيل خضير جاسم العامري9485
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتاسماعيل هالل عبد منصور الربيعي9486
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتاصالة فاضل نافع صالح الدراجي9487
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتافراح علي يحيى آرير الشيباني9488
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتالحسن اياد جميل قاسم العزاوي9489
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتالحسن عمران حسن جبر التميمي9490
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتامير ثائر فائق عبد الكريم آبه9491
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتامير صالح مبدر صادق الخطيب9492
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتامير عبد الستار عبد االمير سلمان الفتال9493
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتانس سعد لطيف محمود العزاوي9494
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتانس سفيان طه محمود السامرائي9495
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتاوس داود صالح داود الجدة9496
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتايات رسول آريم محمد الموسوي9497
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتايات سعد صادق حسون العزاوي9498
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتايات ضرغام حميد احمد البندقي9499
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتاية احمد انور عبد اللطيف االطرقجي9500
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتايفان طارق خضير بريسم الموسوي9501
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتايالف هاني عبد الجبار سلمان العبيدي9502
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتايهاب اياد داود سلوم السعدي9503
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتبالل صبار علي موسى الزوبعي9504
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الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتتبارك رعد علي ضاحي الدليمي9505
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتتراث باسم سلمان فليح القزلز9506
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتتيسير عماد طالب مهدي الربيعي9507
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتحسن احمد سامي مطلوب البدري9508
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتحسن باسل حسن جمعة العاني9509
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتحسن فالح حسن عبد الطائي9510
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتحسن هاشم ناصر مصطفى فخر الدين9511
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتحسين عالء مطشر طالب المنصوري9512
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتحسين علي رضا سلمان النجار9513
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتحسين علي عبد درويش السلطاني9514
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتحمزة سالم حمزة يونس القريشي9515
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتحمود ميثم حمود عكيب الربيعي9516
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتحنين امير عبد اللطيف معروف الطائي9517
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتحيدر ابراهيم غازي عبد اهللا الجبوري9518
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتخطاب رائد عبد الوهاب سلمان القصاب9519
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتداني عبد الكريم عبد السادة سلمان الزبيدي9520
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتدانية رعد حاآم محسن الفالحي9521
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتدانية فريد آاظم رحيم الحداد9522
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتدريد فائق عبود قاسم الغراوي9523
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتدعاء جاسم محمد نوري الخزرجي9524
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتدينا احمد اديب شاآر التكريتي9525
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياترائد عبد اهللا محمود عبد اهللا المشهداني9526
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياترأفت فوزي علوان عباس الحيالي9527
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياترشا نبيل محمود شكر المشهداني9528
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياترغدان عصام فيليب نصوري اسطيفان9529
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياترفل ثائر عبد علي داود العجيلي9530
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياترفل جواد نجم عبد العبيدي9531
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياترفل فاضل هليل عطيوي الزيدي9532
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياترنده فراس عباس عبد اللطيف الجنابي9533
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياترهام سردار سعيد عبد اهللا السعدي9534
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياترونق رياض حسن علوان الخفاجي9535
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياترويده خالد مهدي صالح المشهداني9536
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياترؤى خالد سكران جبر المعموري9537
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتريم محمد جاسم محمد العكام9538
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتزهراء طالب محمد غالب اليعقوبي9539
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتزيد احمد خضير سلمان الجميلي9540
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتزيد اسامة عبد المنعم محمد الجنابي9541
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتزيد ضياء صمد علي الحمداني9542
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتزينب حسن شلش حسين الربيعي9543
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتساري فؤاد جبير عبد الجبوري9544
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتسجى علي حسين نمر الدليمي9545
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتسرمد محمد علي جودي العطية9546
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتسما خليل ابراهيم اسماعيل الشمري9547
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتسميرة جاسم محمد عبد االمير حسين االسدي9548
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتشاآر محمود محمد بكري المولى9549
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتشهد احسان حميد صالح الجنابي9550
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتشهد جاسم محمد احمد المشهداني9551
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتشهالء عباس يوسف حسين التميمي9552
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الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتشيماء عباس جمعة حسين الحسناوي9553
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتصبا عامر آاظم صادق الزعيميان9554
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتصبا عسكر حسن علوان النايلي9555
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتطلحة محمد عبد القهار داود العاني9556
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتطيبة سنان محمد صالح جواد البيرماني9557
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتطيبة عدنان عبد الحسين رضا الشكرجي9558
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتطيف حمزة هادي سلوم العامري9559
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتعبد الرحمن سهيل سليم توفيق العزاوي9560
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتعبد الرحمن عياض عبد الرحمن امين الدوري9561
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتعبد اللطيف احمد عبد اللطيف احمد الشهابي9562
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتعبد اللطيف عبد الناصر عبد اللطيف عبد الرحمن السامر9563
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتعبد اهللا فالح محمد حسن الساعاتي9564
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتعبد الوهاب وليد وهابي مهدي الدليمي9565
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتعبير مهدي صاحب عباس الموسوي9566
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتعثمان باسل محمود خليل القريشي9567
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتعز الدين عامر اسماعيل علي البزاز9568
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتعلي حافظ آريم عواد الشهيلي9569
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتعلي حسين آريم علي المفرجي9570
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتعلي حميد علوان آريم العبد عون9571
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتعلي ستار عبد الجبار قدوري السلماني9572
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتعلي عبد الرزاق احمد حسين الطائي9573
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتعلي فارس محمود جاسم النجار9574
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتعلي فؤاد نوري فؤاد العبيدي9575
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتعلي قاسم ثابت اسماعيل القيسي9576
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتعلي آمال عبد القادر رشيد البرزنجي9577
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتعلي محمد صالح علي الجبوري9578
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتعمر احمد مدحت عبد اللطيف الجلبي9579
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتعمر خالد برع شياع النعيري9580
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتعمر رعد ابراهيم محمد الدليمي9581
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتعمر صباح سالمة عبد المجيد البياتي9582
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتعمر ماجد دحام زغير الخالدي9583
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتعمران علي عبود محمد حسن الفلوجي9584
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتفاطمة ابراهيم حسن علي الجاف9585
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتفرح لؤي عبد االمير هادي شرع االسالم9586
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتفرح هيثم حسين عطشان الزيادي9587
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتفهد يعقوب يوسف حسين العزاوي9588
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتفي اياد آمال توفيق العزاوي9589
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتفيروز فاضل صبار رزاق البياتي9590
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتقيصر بسام اسماعيل احمد الكيالني9591
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتآالن منير افراسياب آاظم الفيلي9592
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتآوثر محسن حسن لفتة المياحي9593
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتلجين عبد الكريم فاضل محمد الدليمي9594
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتلؤي عبد الكريم عبود هويش العلواني9595
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتمثنى حارث نعمان عبد العزيز الراوي9596
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتمحمد احنف علي مهدي النعيمي9597
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتمحمد جمال سالم عبد المجيد الكصيم9598
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتمحمد حامد سلمان محمد الجبوري9599
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتمحمد حقي عبد الرزاق اسماعيل االغا9600
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الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتمحمد خالد محمد صالح النعيمي9601
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتمحمد خير اهللا يوسف حمادي المعيني9602
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتمحمد زيد زآي مهدي المفرجي9603
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتمحمد عادل آريم عباس الشمري9604
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتمحمد عبد الوهاب محمد عالوي المشهداني9605
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتمحمد فاضل معجل سليمان النمراوي9606
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتمحمد ليث عبد الباقي عبد الحميد الكبيسي9607
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتمحمد مصطفى فالح عبد الباقي العاني9608
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتمحمد نزار جبار محسن السعيد9609
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتمحمود جمال فاضل سليم العاني9610
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتمروان حفظي اسماعيل خليل العبيدي9611
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتمروان سعد ياسين داود البياتي9612
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتمروة خالد احمد مصطفى البياتي9613
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتمريم سعد الياس جنو بهنام9614
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتمريم ميري ناصر حسين الجبوري9615
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتمصطفى جاسم هادي حسين التميمي9616
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتمصطفى جبار سلمان آاظم البديري9617
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتمصطفى حاتم عبد الكريم حسن العبادي9618
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتمصطفى خالد عبد الكريم حمودي القره غولي9619
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتمصطفى زيدان خلف وآاع الدليمي9620
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتمصطفى شهاب احمد عبد اهللا العلي9621
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتمصطفى علي عبد الحميد محمد علي النصر اهللا9622
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتمصطفى عماد ستار حسين االلوسي9623
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتمصطفى محمد تقي جواد البلداوي9624
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتمصطفى معد آامل مهدي الجنابي9625
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتمصطفى مهدي عبد الجليل اسماعيل الخفاف9626
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتمهند محمود شاآر محمود العزاوي9627
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتموج قاسم محمد علي ابراهيم الخفاجي9628
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتمير فؤاد عزيز خورشيد الجبوري9629
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتميس سالم صالح حسين التميمي9630
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتميسم محمد شريف سلمان الرآابي9631
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتمينا حيدر محمود عفصان الدليمي9632
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتنبأ خالد عبد الرزاق عبد اهللا المشهداني9633
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتنور صالح عبد المهدي عبد الكريم القيسي9634
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتنور صبري حماد سمير الدليمي9635
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتنور عبد الوهاب عبد الرزاق احمد الفلوجي9636
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتنورا صباح عبد العزيز علوان الشمري9637
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتنوران علي عبد االمير حميد الدجيلي9638
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتنوفل خالد ثابت عباس الشوك9639
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتهاجر احمد شاآر محمود العاني9640
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتهارون سالم موسى داخل العقابي9641
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتهبة اآرم عبد الرسول عبد الحسين العبيدي9642
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتهدى حسين هاشم قاسم الحسيني9643
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتهدير رائد خليل ابراهيم الخفاجي9644
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتوديان سامي جبار علي الربيعاوي9645
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتوهب جمال محسن مهدي آبة9646
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتيحيى رعد عبد المجيد حمد علي الراوي9647
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتيمامة جمعة عبد اهللا علي الدليمي9648
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الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتيوسف عبد الكريم عبد الجبار فرج المفرجي9649
الدراسة الصباحية2016/2015قسم هندسة البرامجياتيونس علي صالح مهدي العلوش9650
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالابراهيم فخري عبد اهللا مصطفى المولى9651
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالاحمد حازم عباس سلمان المياحي9652
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالاحمد حافظ سلمان شعوبي العزاوي9653
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالاحمد سعدي حمدي محيمد الجميلي9654
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالاحمد شاآر محمود ياسين المشهداني9655
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالاحمد صالح خميس علوان الغريري9656
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالاحمد طارق حسين علوان التميمي9657
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالاحمد طه عبد العظيم آاظم الجبوري9658
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالاحمد عبد الباسط عبد الغني احمد الراوي9659
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالاحمد عبد الستار محمد حسن حسين العزاوي9660
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالاحمد عبد اللطيف ناصر محمود الكبيسي9661
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالاحمد عبد حديد فزع الجميلي9662
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالاحمد فارس سلمان داود المحمودي9663
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالاحمد فؤاد داود سلمان الجميلي9664
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالاحمد قاسم ابراهيم صالح العزاوي9665
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالاحمد محمد علي حسن البياتي9666
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالاحمد مؤيد عبد الجبار محمد عبد الوهاب التيلجي9667
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالاحمد نعمة عباس حسون الشمري9668
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالاحمد هاشم محمد سعيد محمد داود الخطيب9669
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالاريج محمد ناظم داود الراوي9670
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالاسامة شهاب احمد عايد المفرجي9671
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالاسامة عبد االمير دنيف عبد التميمي9672
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالاسراء قاسم عبد الحسين عبد اهللا العقابي9673
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالاسماء آريم خالد عبد اهللا آريديس9674
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالالحسن اديب عبد الغني عبد الجبار العاني9675
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالالحسن حيدر محمد منصور علي خان النواب9676
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالالمرتجى حسين علي عبيد الكبيسي9677
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالامجد خالد عبد الرزاق حنون الكعبي9678
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالامير هاشم رضا جواد القصاب9679
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالانمار حكمت عبد الحافظ محمد صالح الشيخلي9680
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالانمار عالوي دعوش صالح الدليمي9681
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالانهار عبد الكريم راضي طاهر الربيعي9682
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالاية ماهر عبد الجبار دحام العماري9683
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالايالف ناهض قاسم آاظم الربيعي9684
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالبراء عالء حسين هادي االنباري9685
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالبسمة احمد حسين عباس الربيعي9686
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالبشار باردليان يوسف عزيز باليوز9687
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالبشائر غانم خير اهللا صالح العبيدي9688
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالبكر عبد الرزاق عبد الوهاب مهدي الفدعم9689
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالبكر مشرق ابراهيم احمد الجبوري9690
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالبالل رياض رشيد محمود آل نديم9691
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالتمارة اياد فاضل هادي السلطاني9692
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالثائر منير فاضل علي حمد9693
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالجعفر رسول عبد الحسين سوادي االسماعيلي9694
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالحذيفة مثنى جاسم محمد المحمداوي9695
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالحسام الدين صالح الدين تايه ذياب النعيمي9696
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الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالحسام شاآر جبار آريدي المفرجي9697
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالحسن صفاء عبد الرسول عبد الرضا التميمي9698
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالحسين احمد موسى محمد السويدي9699
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالحسين سعد صالح احمد العبيدي9700
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالحسين طالل مهدي صالح اآللوسي9701
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالحسين طه خضير عباس القيسي9702
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالحسين آريم عبد الحسين عباس العمران9703
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالحسين محمود ساهي آعيد الخزرجي9704
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالحمزة عدنان خضير وهيب الجميلي9705
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالحوراء فالح خيبر طاهر الجويبراوي9706
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالحيدر عماد حمزة رحيم الربيعي9707
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالحيدر محمد فزع ذياب الخزرجي9708
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالحيدر محمود عبد برغش االسدي9709
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالحيدر نذير ابراهيم احمد القيسي9710
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالخالد زياد خلف خليل العبيدي9711
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالخالد وليد آاطع محسن سلمان السراي9712
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالدعاء ثامر جالب عبد التميمي9713
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالدعاء جميل عكيش هادي نايل9714
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالذر زآي جبار لفته الساعدي9715
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالذو الفقار وجدي محمود صالح الربيعي9716
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالرانيا مازن ابراهيم محمد الدليمي9717
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالرائد حليم بندر حمود الطائي9718
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالرائد عادل عبد الحسين حسون السعدي9719
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالرسل صالح جبار ناجي العزاوي9720
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالرسل عامر احمد محمود الدليمي9721
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالرسل عالء احمد غني عطره9722
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالرسل موسى مسلم حسن الموسوي9723
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالرسل هادي هاشم راضي القيسي9724
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالرضوان عادل محمد عبد االمير الخفاجي9725
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالرغدة محمد حمزي عايش الحلبوسي9726
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالرفاء خالد محمد صديق النعيمي9727
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالرنا حامد فرحان بديوي الحمداني9728
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالرند احمد شاآر محمود محي الدين النعيمي9729
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالرند باسم عبد الجبار آاظم العبودي9730
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالرندة محمد فائق عبد العاني9731
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالرؤى سعد عباس حسن الكناني9732
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالرؤى صباح حمودي علي العبيدي9733
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالرياض صباح عباس عبود الجميلي9734
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالريام زياد فيصل طه الجبوري9735
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالريام صادق حسن موسى الجبوري9736
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالريام عماد ميزر خريبط البدري9737
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالريهام موفق جعفر حمد عمارة9738
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالزهراء جمال سلمان جواد النعيمي9739
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالزهراء رافع سالم داود الراوي9740
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالزهراء مبدر جبر حمود الربيعي9741
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالزهير رعد احمد عبد الكريم الحداد9742
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالزيد حامد مشرف حماد الدليمي9743
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالزيد عادل مجيد حمودي البياع9744
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الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالزيدون وليد احمد عبد النعيمي9745
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالزينب شريف طالب ثجيل الحالي9746
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالزينب عبد الحسين عودة جري الزرآاني9747
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالزينب موفق هاشم توفيق الحسني9748
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالسارة جهاد ناظم حسن التميمي9749
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالسارة عباس عيسى عزيز المحمداوي9750
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالسارة ماجد حميد عليوي المشهداني9751
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالسالي مهدي عبد الصاحب عبد االمير السعدي9752
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالسرمد ستار حميد حسن السوداني9753
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالسعد عبد الرزاق صبحي آيطان النعيمي9754
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالسعدي مازن سعدي عبد الجبار العاني9755
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالسلمى جبار محسن مطلك الفريجي9756
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالسمارة زهير عبد الصمد عمر النائب9757
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالسيف بلكت حمادي الماز الربيعي9758
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالسيف زياد فيصل طه الجبوري9759
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالسيف علي حاآم حسن آل بو عبيد9760
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالسيف عماد حسين علوان الصالحي9761
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالسيف فارس سلمان داود المحمودي9762
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالسيف وليد محمد عبد الكريم البطارة9763
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالشاهين موفق توفيق آاظم آنو9764
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالشهد احمد عبد الهادي محمد علي العبيدي9765
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالشهد حيدر ترآي عفين الشمري9766
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالشهد محمد آاظم ذبيح عناد الطائي9767
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالشيماء احمد حمزة جعفر العبيدي9768
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالصابرين آامل محمد عبد الربيعي9769
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالصالح سالم حسين جاسم المفرجي9770
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالطه سالم غانم هاشم الداودي9771
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالطه محمد قاسم علي بهلول9772
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالعادل محمد عبد السادة صالح السعدي9773
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالعائشة نافع داود رمل المعيني9774
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالعبد الرحمن جليل ابراهيم صالح الطائي9775
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالعبد القادر رعد محمد خلف السبعاوي9776
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالعبد اهللا خالد نوري جمعة العاني9777
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالعبد اهللا عباس علي حسين الطائي9778
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالعفان عبد اللطيف نايف لطيف التكريتي9779
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالعلي سعيد حطاب حويجي البهادلي9780
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالعلي عمران جياد راهي المعيني9781
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالعلي فرج مشتت فرج الشويلي9782
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالعلي محمد خليل ابراهيم الدفاعي9783
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالعلي محمد رضا حسين عليامن9784
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالعلي محمد رضا عليوي الجابري9785
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالعلي مكي نزال محيسن العاني9786
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالعلي منذر فاضل حسين االلوسي9787
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالعلي مهدي عبد االمير مهدي الشرقي9788
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالعلي نضال عبد زيد جاسم الجعفري9789
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالعماد الدين ضياء خلف حمادي الخفاجي9790
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالعمار علي غالي عبد الالمي9791
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالعمار وادي ابراهيم خليل الدليمي9792
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الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالعمر احمد حمد حسن المفرجي9793
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالعمر حميد مجيت جلو البطاوي9794
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالعمر سعد عبد الواحد توفيق السردار9795
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالعمر عبد الباسط ناجي ياس العبيدي9796
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالعمر عماد صبيح سليمان السكوتي9797
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالعمر محمد سعد الدين خليل فريد الشمري9798
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالغدير خالد حلو صكر الفياض9799
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالفارس غازي فيصل طه الجبوري9800
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالفاطمة فؤاد علي محمد الخزاعي9801
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالفيروز مثنى ابراهيم عزيز القيسي9802
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالآمال الدين مجد الدين آمال الدين عبد المحسن الطائي9803
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعماللهيب مؤيد ياسين محسن االسدي9804
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعماللورد عامر انطوان جاني عزو9805
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالليث حكمت عزيز احمد العاني9806
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالليث عامر محمد جميل مهدي العنبكي9807
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالليث عبد القادر مهدي عبد القادر اللهيبي9808
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالليث علي عباس احمد اآللوسي9809
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالليث ميثم عمران جواد االسود9810
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالمازن ناطق علي حسن الحمرة9811
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالمحمد احمد سامر محمد العمري9812
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالمحمد احمد صالح ابراهيم العاني9813
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالمحمد بشير حسن راضي الحسني9814
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالمحمد سمير اسود عباس الحياني9815
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالمحمد صالح هاشم آاظم العامري9816
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالمحمد ضاري آيطان عودة العدوان9817
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالمحمد عادل جادر صخر العبيد9818
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالمحمد عباس فاضل جواد الربيعي9819
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالمحمد عبد الرحمن مرعي حسن الناصري9820
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالمحمد علي حسين علي العبيدي9821
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالمحمد علي عبد الكريم علي طالب الطولكاني9822
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالمحمد قاسم محمد جبار الكرعاوي9823
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالمحمد نضال عبد زيد جاسم الجعفري9824
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالمحمود خالد شاآر احمد الشطب9825
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالمخلد غازي احمد حسين النقيب9826
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالمروان دايخ جبار عودة الغريري9827
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالمروان فيصل غازي عبد الكريم السامرائي9828
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالمروان مقصود عبد العزيز علي السنجري9829
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالمروان وليد صبري حسين العزاوي9830
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالمروة صفاء ابراهيم مصطفى ابو ارآيبة9831
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالمشرق سمير اسماعيل قهرمان البياتي9832
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالمصطفى احمد رمضان احمد الجيالوي9833
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالمصطفى خليل جبار سلمان االسدي9834
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالمصطفى سامي حمزة محمد علي الالمي9835
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالمصطفى سعد حسين موسى الصفار9836
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالمصطفى طارق سعيد حبوشي الموسوي9837
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالمصطفى عبد الرضا موسى مهدي الرحماوي9838
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالمصطفى فاضل خلف جسام العكيدي9839
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالمصطفى وليد عبد المجيد جاسم الدوري9840
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الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالمنار نجاح مهدي آريم العميدي9841
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالمنذر سلمان عبد القادر سلمان المحفوظ9842
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالمهند محسن نجم عبد الخزعلي9843
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالموج واثق احمد عبد الحسين الحاجم9844
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالميس ستار جبار خزعل الفريجي9845
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالميس عبد الرحمن اسماعيل دخيل العاني9846
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالميساء غضبان نوري عبد الحسين القصاب9847
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالنبيل منعم عباس مهدي الجالد9848
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالندى زيد اياد قاسم الوردي9849
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالنواف اياد احمد حسين السهيل9850
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالنور ضياء احمد يحيى التميمي9851
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالهالة هادي هاشم راضي القيسي9852
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالهبة اهللا ستار خلف حماد الدليمي9853
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالهشام احمد طه عبد المشهداني9854
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالهمام عبد السالم آامل عفون المفرجي9855
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالهند نبيل عبد الكريم معروف الطائي9856
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالهيثم نضال محمود محمد حداد9857
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالورود جمال لطيف رضا السالمي9858
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالوعد عباس حسن عطية الجريصي9859
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالياسر باسم محمد آاظم الفتالوي9860
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالياسر ماهر شريف عجاج الربيعي9861
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعمالياسر هاشم مجيد محمد العزاوي9862
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعماليسر نوري حسين خضير اللهيبي9863
الدراسة الصباحية2017/2016قسم ادارة االعماليوسف علي صكبان عطشان الزيدي9864
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةابراهيم خليل ابراهيم عبادي العاني9865
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةابراهيم غزوان مزاحم صالح السامرائي9866
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةاثير فالح حسن علوان حيدر9867
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد بهاء جواد عبد الحسين الجنابي9868
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد خضير عباس حسن الزيدي9869
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد سامي سعيد حسين الزوبعي9870
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد عواد حامد حسون الجنابي9871
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد مازن حميد مهدي دآله9872
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةارآان عبد الستار عبد الجبار احمد الصالحي9873
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةامير اسماعيل جليل علي الساعاتي9874
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةامير صادق حسن موسى الكبنجي9875
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةانمار انور سعيد نوري الجميلي9876
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةاوس صباح عبد اللطيف شغاتي العزاوي9877
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةاية بشير جلوب باروني الساعدي9878
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةاية عصام صبري حسين الطائي9879
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةاية عصام مجيد خميس السامرائي9880
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةاية علي مقداد خضر الحديثي9881
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةاية عماد عائد ابراهيم التكريتي9882
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةاية نجم عبد عباس المفرجي9883
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةايالف هادي يعقوب جاسم العلي9884
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةايمان عبد الهادي عداي ابراهيم السوداني9885
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةباسم عباس فاضل حميد العنبكي9886
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةبيمان عاصم عبد الستار عباس الفضلي9887
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةتبارك محسن عبيد محيسن الياسري9888
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الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةتغريد عباس خضير آطي الدهليكي9889
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةثريا نائل عبد الكريم احمد الحديثي9890
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةجعفر صالح مهدي ثجيل الحسناوي9891
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةحسام حامد رشيد عطية النداوي9892
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةحسام صبحي حسن جبارة الشمري9893
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةحسنين عبد الستار حمزة ناصر الخزعلي9894
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةحسنين نجم عبد علي حسين الربيعي9895
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةحسين عصام عبد الوهاب مهدي الفد عم9896
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةحسين علي حسين عباس العزاوي9897
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةحميد نجم عبد اهللا حميد العكيدي9898
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر محمد حسين اموري المشاط9899
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةخليل سامي خليل برهم الشمري9900
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةداليا حسين علي عبود الجبوري9901
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةدعاء غازي حالوب جسام السعيدي9902
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةدعاء مهدي موسى قاسم السعدي9903
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةدعاء مؤيد عمر عبد الرحمن آوبرلي9904
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةدالل عادل ياس محمد الدوري9905
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةدنيا عبد الصاحب ناجي حسين الجبوري9906
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةديار جمال حمادي محمد الساعدي9907
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةديانا صالح حسين حمد العيثاوي9908
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةرسل زهير عيدان علي السبع9909
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةرعد حسن علي سليمان الجدادي9910
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةرغد بدران ربيع حسن الدليمي9911
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةرغدة رياض طالب توفيق التميمي9912
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةرفل نوفل ضياء شهاب البياتي9913
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةريا علي عبد الواحد خلف الزبيدي9914
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةزهراء احمد سالم عبد اهللا الدليمي9915
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةزهراء طارق عزيز غريب الخفاجي9916
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةزهراء فاضل خلف شرموص الدليمي9917
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةزياد ياسين طه احمد المشهداني9918
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةزيد سعد حيدر يونس الخياط9919
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةزيد علي خضير علوان العبيدي9920
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةزيد نزار رشيد سلمان الصباغ9921
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةزيدون ابراهيم عبد اهللا سالم القيسي9922
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةزيدون وليد علي عبيد العبيدي9923
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب احمد عبد الرزاق حسن الهدبان9924
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب عبد الحسين عبد ابراهيم السمناوي9925
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب عبد الكريم غضبان حمزة المالكي9926
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةزينة سعدي ناجي امين القيسي9927
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةسارة سامي مسيهر علي العاني9928
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةسارة صالح مزهر آاطع البدري9929
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةسارة علي جاسم محمد العبيدي9930
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةسامر عدنان سعدون حسن الموسوي9931
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةسدير فارس مهدي راضي العبودي9932
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةسرور سعد عبد علي الساعدي9933
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةسرى خالد وادي جراد اللهيبي9934
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةسعد عبد الغفور محمد خضير التكريتي9935
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةشهد احمد حسين عبد اهللا الحميري9936
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الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةشهد علي خضير حسون الشيباني9937
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةشهد فاضل عبد الكريم مهدي االسدي9938
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةشهد آريم حسوني عكار البكري9939
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةشهالء رزاق عباس محمد آرطان9940
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةصالح عبد الرحمن صالح امين الجاف9941
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةضحى غازي علي حسين الطائي9942
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةضرغام مظهر صبحي عبد الحسين الشاوي9943
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةطالب مازن رسمي سلمان العاني9944
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةطيبة باسط صالح حمود الحمود9945
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةطيف سعد علي حسين القيسي9946
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد االله حاآم مجول عبد الملحاني9947
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد الحي حسام عبد الرحيم عبود البياتي9948
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد القادر نوري مخلف غريب الدليمي9949
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد اهللا محمد عبد اهللا عبد الكريم السعد9950
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي احمد فيصل عطوان السوداني9951
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي حاتم علي داود الطائي9952
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي حسين علي محمد الهاشمي9953
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي رسال ابراهيم محسن الدليمي9954
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي قصي محمد يحيى جميل المصرف9955
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي محمد شهاب احمد الدليمي9956
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي محمد منعم رؤوف الشمري9957
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي موسى عبد طه العكاشي9958
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي ياسين ابراهيم حسين المشهداني9959
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعمر احمد غالب شامل التورنجي9960
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعمر قصي سعدان عبد اللطيف االعظمي9961
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعمر محمد شهاب احمد الدليمي9962
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعمر مصطفى فوزي عبد الفتاح النعيمي9963
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةغزوان فيصل غازي خليل العبيدي9964
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةغفران رعد مرهون حسن التميمي9965
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةفاطمة ستار جبار مانع الشنين9966
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةفاطمة عبد السالم عبد الحميد محمد البوقاسم9967
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةفرح باسم عبد المنعم احمد العاني9968
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةآرار زهير حمزة آتاب الجبوري9969
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةليث ضاري عكاب احمد الدليمي9970
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةماجد جابر حميد حسين الخابوري9971
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمثنى حامد آاظم عباس البو محي9972
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمثنى لطيف عبد اهللا عجيل الدليمي9973
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد احمد محمد علي احمد االسدي9974
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد ارآان حمد بني العزاوي9975
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد انور سعيد نوري الجميلي9976
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد سرمد قاسم امين الجنابي9977
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد ضياء حسين علي الناصر9978
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد عبد الكريم حامد محمود المرسومي9979
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد عدنان علي سلمان العكيدي9980
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد عزيز علوان حبيب العامري9981
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد آريم ابراهيم عيسى الجنابي9982
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد محمود نصيف جاسم المرسومي9983
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد نبيل حاتم سهيل الخزرجي9984
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الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد هيثم احمد راضي المعموري9985
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمريم رزاق محمد شريف الكاظمي9986
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى ابراهيم اسماعيل رشم الزبيدي9987
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى خليل ابراهيم فيروز البياتي9988
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى رعد علي حسين الشمري9989
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى سلمان غالي علوان البطاوي9990
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى علي محمد جبارة الهماش9991
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى عيسى عبد الرزاق محمد جواد االعظمي9992
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى مالك محمد ماجد الطائي9993
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى محمد رضا مهدي حسين العبدلي9994
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى نهاد ادهم عبد الكريم الكيال9995
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمها عبود سلمان عبود العبسلي9996
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمهند محمد ناجح جواد التميمي9997
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةموج عقيل محمد حمزة الشمري9998
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةموج محمد محمود مولود الجبوري9999

الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمي رياض رشيد محمود آل نديم10000
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةميامي اسرار عبد الكاظم عطية الشامي10001
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةميس محمد عريبي منصور الربيعي10002
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةميناس حيدر آامل فرمان الوردي10003
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةنبأ فوزي علي صالح العاني10004
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةنوار والء فاضل آامل القيسي10005
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةنور حافظ خزعل شهاب المفرجي10006
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةنور ضياء محمد عباس البكري10007
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةنور آريم محمد حمد المشهداني10008
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةنورا حامد حبيب محمد البياتي10009
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةهدى علي اخالطي انكال البيضاني10010
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةهدير محمد آريم صالح الدليمي10011
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةهدير محمود عزيز شكاآي التميمي10012
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةهديل بدري نشمي حمد الزبيدي10013
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةهمام جمال رشيد حميد السامرائي10014
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةهند احمد رضا محمد علي القبالن10015
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةهيثم احمد عبيد علي الخابوري10016
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةوائل وليد لطيف شلش الكناني10017
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةياسر زآي توفيق عبادي العاني10018
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةياسمين احمد حاجم محمد الربيعي10019
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةيوسف طه ياسين مصطفى السامرائي10020
الدراسة الصباحية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةيوسف غالب اسماعيل احمد الحميري10021
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةابراهيم لوزان نجم الدين عبد اهللا النعيمي10022
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةاحسان حامد اسماعيل ابراهيم المحمدي10023
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد حسين آاظم شنيت التميمي10024
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد صباح حسين سلمان الدليمي10025
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد صبيح سالم منصور االسدي10026
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد عباس محمد عباس البياتي10027
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد عبد االمير علوان محمد غنيمة10028
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد عبد اللطيف مشيغي عزيز المساعدي10029
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد عبد اهللا عبد حميد الصجري10030
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد عمر فاضل وحدان اللهيبي10031
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد غالي جويد عطية العبودي10032
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الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد محمد برآات جاسم الموسوي10033
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةادهم احمد تعبان دبيس الطائي10034
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةاديب عماد عبد محمود المشهداني10035
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةاسراء صادق احمد حسن البلداوي10036
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةاسعد ذياب جبر مرهج الالمي10037
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةافراح عبد الهادي مجيد صالح السعدي10038
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةاقبال جعفر داود علي البيضاني10039
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةاقبال زآي جاسم محمد الخزرجي10040
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةاآمال علي حبيب موسى الدجيلي10041
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةاالء عواد آاظم حجي الماجدي10042
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةالحارث ظافر رشيد عبد الجبار المشهداني10043
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةالهام حميد هادي علي الشمري10044
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةاماني خالد عبد الرحيم حسين العباسي10045
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةامل منصور هادي منصور العذاري10046
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةامير حسين عبد الصاحب عبد اهللا الخضري10047
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةامير عصام منصور محمد الجواهري10048
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةانتصار ماجد خضير قلفوس الزبيدي10049
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةانس خليل ابراهيم عبد الجبار النعيمي10050
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةانس طالل اسماعيل مصطفى العبيدي10051
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةانسام سعيد عبيد علي الحسيني10052
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةانعام عبد الجبار مهدي عبد اهللا البياتي10053
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةانغام سعدي صدام لعيبي السليماوي10054
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةاوراس قيس ابراهيم برآة الموسوي10055
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةاوس فارس يحيى عبد الباقي الناصري10056
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةاية صباح صادق صبري المراياتي10057
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةايمان جميل وهيم عودة العبودي10058
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةايهاب مجيد عبد الحميد محمد البو قاسم10059
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةايهاب مجيد عبد الهادي سالم الدليمي10060
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةايهان ابراهيم لطيف محمد االوسي10061
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةبشرى شالل حبيب محمد االسدي10062
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةبشرى مرزة عبد محمد جبر الخفاجي10063
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةبالل رياض خلف جمعة السامرائي10064
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةتغريد وليد عريبي حسين الهاشمي10065
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةتهام باسل محمد حسن العزاوي10066
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةثائر فرحان مجذاب معال الزيداوي10067
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةجاسم عباس فاضل حميد العكيدي10068
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةجمان عبد الرزاق عبد اهللا احمد العاني10069
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةجهينة آمال فخر الدين صفر الطائي10070
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةحارث عبد الوهاب سالم عوض الجبوري10071
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةحسنين عبد الحسين آاظم محمد جواد الخناق10072
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةحسين رياض عبد احمد10073
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةحسين عبد الكريم هاشم بجاي الطائي10074
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةحسين علي خضير عباس الجابري10075
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةحسين علي شاآر محمد الكروي10076
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةحسين علي عبد الجبار مصطفى المقصود10077
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةحسين علي آريم حمود الغريباوي10078
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةحمدة ذياب عباس محسن الخزعلي10079
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةحياة حبش عبود عبد الظاهر الدلفي10080
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الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر عباس نجم حمد الشيباني10081
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر عبد الزهرة حسوني عذير االسدي10082
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر محمد حسن عبد الكريم البياتي10083
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةخديجة عودة زغير رسن الفتالوي10084
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةخضر وحيد آاظم داود الشمري10085
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةخضير عبد العباس خضير عليوي الشمري10086
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةدعاء حمد علي غضيب الدليمي10087
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةدعاء آريم صالح فرج الفوادي10088
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةذو الفقار منصور حسين علي الجراح10089
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةرائد شالل عبد جاسم الكروشي10090
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةرسل جابر حميد حسين الخابوري10091
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةرنا جعفر ياس جدعان العاني10092
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةرنا حسين علوان صالح الدليمي10093
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةرنا عطا اهللا محيسن عزاوي العاني10094
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةرنا وليد لطيف شلش الكناني10095
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةرؤى جاسم آريم حسن الربيعي10096
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةرؤى آريم جسام مجيد العبيدي10097
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةريم ياسر حسين سعيد السامرائي10098
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةزهراء عمار هادي خليل الربيعي10099
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةزياد علي عبد الباقي علي السامرائي10100
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةزيد صالح مهدي حسين الخضر10101
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةزيدون آاظم عامر زغير السوداني10102
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب احمد عيسى درويش الجبوري10103
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب ربيع جبر حسين الالمي10104
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب عبد االمير آنيوي احمد الرآابي10105
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب فؤاد داود سلمان الجميلي10106
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةزينة علي خضير عباس العامري10107
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةزينة محمود رشيد صالح التكريتي10108
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةسارة عباس داود سلمان الوزني10109
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةساالر شوقي شكر شريف الجاف10110
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةسامي حسين حسن محسن الربيعي10111
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةسحر احمد سلمان محمد الجبوري10112
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةسحر رحيم حسين علي الكبيسي10113
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةسحر آمال عثمان سعيد الجمبازي10114
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةسرمد احمد شاآر محمود وصفي10115
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةسعاد عبد اهللا حسن عجيل الخزاعي10116
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةسعد آاظم عبد حسن الجعيفري10117
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةسلوان نجم عبد اهللا حسين العنبكي10118
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةسليم عدنان سليم ياس العامري10119
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةسمير حميد ذياب شبيب الجميلي10120
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةسندس زغير عبد محمد الجنابي10121
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةسوسن حميد حسين روضان العزاوي10122
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةسيف سعد دحام احمد الصميدعي10123
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةشذى حسين شهاب علي المحمداوي10124
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةشذى عبود سعيد علي الكرجي10125
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةشهد حيدر خالد شالل القيسي10126
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةشهد راغب محمد سعيد الكناني10127
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةشهالء ناصر حسين سلمان بنانه10128
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الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةشيماء سالم ياس عباس الكرخي10129
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةشيماء سمير جابر سيد الطليباوي10130
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةشيماء عادل مبدر رشيد الصفار10131
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةشيماء عبد الحسن مشتت لطيف ربيعه10132
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةشيماء عماد حسن موسى الموسوي10133
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةصبا عبد السالم نعيم علوان الجميلي10134
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةصبا مؤيد محمود ابراهيم الصالحي10135
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةصفا عامر دحام عطية الدليمي10136
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةصهيب خالد حسين محمود المشهداني10137
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةضاهدة محمد صبح شرقي الدليمي10138
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةضحى اياد اديب عبد الرحمن السعدون10139
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةضحى نوماس آاظم ماشاف السالي10140
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةضرغام عريبي آاظم جبارة العبد اهللا10141
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةطارق رزاق فرج عباس جوسجي10142
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةطارق عبد العزيز داود آاظم الرماحي10143
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةطالل عبد الجليل عبد اللطيف داود الدليمي10144
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةطه حسن ناصر حسين االبراهيمي10145
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةظمياء ياسين عباس حسين المعموري10146
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعادل عامر محمد زغير الربيعي10147
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعامر حامد روضان عبود العامري10148
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعائدة جويد عبد المال علي الشامي10149
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعباس جبار ناصر محمد الطائي10150
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعباس صاحب آاظم عبد علي البناء10151
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد الرحمن حميد عبد الرحيم جاسم الدليمي10152
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد الرحمن فؤاد جهاد محمد الجراح10153
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد الفتاح عبد القادر عبد الفتاح عبد القادر النجار10154
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد الكريم عزيز عبد الكريم خضير المعموري10155
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد اهللا عقيل عبد اهللا توفيق الياور10156
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد اهللا مصطفى خضير جدوع الجنابي10157
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعبير عباس فاضل عبد علي الموسوي10158
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعزام سعد فهمي حسن الجنابي10159
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعقيل عبد الحسين عصمان مري البهادلي10160
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعالء طه ياسين احمد المشهداني10161
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعالء فاضل خلف نهار الخالدي10162
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي حسين عزيز محسن الحيدري10163
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي حسين محمد ظاهر المشاهدي10164
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي حيدر علي سلمان العوادي10165
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي سعدي محمد صالح جاسم السعدي10166
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي شهاب احمد حسن الصميدعي10167
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي طه عبد الحسين آاظم السالمي10168
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي عادل خليل ابراهيم البياتي10169
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي عادل عبود حمود الكناني10170
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي عامر جعفر آشوش القسام10171
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي عصام حسن آاظم البلداوي10172
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي فاضل عباس محمود العبيدي10173
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي مثنى ابراهيم مسلم االلوسي10174
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي مكي مطشر عامر الربيعي10175
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعماد عبد الحميد علي نادر القرة لوسي10176
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الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعمر جاسم جبار سلمان الماجدي10177
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعمر جاسم محمد ناجي الزبيدي10178
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعمر حسام الدين حيدر جاسم الساآني10179
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعمر منذر محمد جاسم العاني10180
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعمر نزهان عبد العزيز مصطاف الخزرجي10181
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةعمران فاضل جعفر مهدي الموسوي10182
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةغانم خلف صالح على اهللا القيسي10183
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةغزوان مهدي محمود مهدي الخفاجي10184
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةغسان جعفر حميد مطر البياتي10185
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةغيث صاحب عبد الهادي محمد علي المقدس10186
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةفرقد فالح حسن سلوم الغرباوي10187
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةقاسم محمد قاسم آاظم الالمي10188
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةقهار عثمان مجيد رشيد آرادة10189
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةقيس مقدم اآديمي رجب البلداوي10190
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةآاظم عباس آاظم مهدي جليحة10191
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةآرار عدنان نوري مصطفى العبيدي10192
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةآريم حسن صحن علك المحمداوي10193
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةآفاح رشاد علوان جاسم الطيار10194
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةلمى عبد الرحمن جميل خليل الحسناوي10195
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةليث احمد مكلف هويرة الفوادي10196
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةليلى فاضل علي حسين السامرائي10197
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةلينة فوزي رشيد رضوان العبيدي10198
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةماجدة جواد جبر خلف الربيعي10199
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمالك عبد االمير علي جعفر الجبوري10200
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد المصطفى لؤي صالح هادي السماج10201
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد حامد شهد فرحان آل ديوان10202
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد حميد حسين سلمان السلمان10203
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد راضي فرج حمود العزاوي10204
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد رعد مطشر فالح الخفاجي10205
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد سعد سلمان آاظم الدجيلي10206
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد طالب مشعان سدخان الطريمشي10207
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد عامر عبد الستار خليل القرة غولي10208
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد عامر محمد فتحي الدليمي10209
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد عبد الجبار ابراهيم محمود النعيمي10210
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد عبد الرحمن آامل طه الحديثي10211
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد عبد اهللا عواد آريم الكبيسي10212
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد عبد المجيد آاظم عبد علي الزبيدي10213
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد غانم عبد سالم العاني10214
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد قاسم خليل عزيز العبيدي10215
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد قاسم رحيم آاظم البهادلي10216
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد آاظم عبد الحميد احمد الراوي10217
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد مالك سعيد الزم الحسيني10218
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد محمود صالح شهاب المشهداني10219
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد مرعي قدوري احمد القيسي10220
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد مهاوش خلف عساآر الالمي10221
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمود عبد الجبار مجيد سلطان السعدي10222
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمود نهرو عبد الحكيم نعمان الحديدي10223
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمرتضى شهاب احمد ابراهيم الفتالوي10224
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الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمروة اآرم احمد قدوري الياسري10225
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمروة صفاء مهدي محمد علي الهاللي10226
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمروى محمد جاسم محمد آل ياسين10227
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمريم جاسم عبد عبد اهللا الدبات10228
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى ابراهيم موسى محسن الموسوي10229
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى احمد فخري عزيز الجنابي10230
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى تحسين عبد الحميد احمد الراوي10231
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى ثامر فخري محمود العبيدي10232
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى شهيد هادي صالح الشجيري10233
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى ضياء محي مهدي المعيني10234
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى عاصم محمد سلوم السعيدي10235
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى عبد الواحد حميد ذياب النداوي10236
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى عالء حسين محمد الطائي10237
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى فاضل حمد مرآب الدليمي10238
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى محمد نادر قادر الدراجي10239
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى مظفر قيس ناجي الجبوري10240
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى ناجي شحاذه مخلف اللهيبي10241
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى ناظم نزار فتحي زآنة10242
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى هاشم عبد الحسين عبود العاملي10243
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمنذر فالح خضير عباس الزيدي10244
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمهند اآرم ثامر حسين الطائي10245
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمهند بدر هاني حمد االعرجي10246
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمهند جواد آاظم عليوي العارضي10247
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةمؤيد عبد الحليم مصطفى خضر العباسي10248
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةنادية حميد حسين يوسف الجابري10249
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةندى فاضل وهيب احمد الحيالي10250
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةنسرين عباس محمود سلمان الخالدي10251
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةنصير عاصم محمد علي احمد الحمداني10252
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةنضال سلمان عباس حمد العبيدي10253
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةنهلة آاظم عبد علي عبد الرسول الطائي10254
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةنوار زهير علي عبد الرضا الربيعي10255
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةنور جعفر داود حسين الكروي10256
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةنور حسين حبيب ظاهر الجريحة10257
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةنور عبد الرزاق سلمان سويف الزبيدي10258
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةنور محمد مهدي سلوم الجوراني10259
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةنورا شوقي جميل مزهر االسدي10260
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةنورة ياسين مهدي عبد اهللا الطائي10261
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةهاوار جالل طالب رحيم الباجالني10262
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةهدى عبد الصاحب عبد محمد الربيعي10263
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةهدى محمد سلوم داود القيسي10264
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةهديل محمود مجيد حميد المعري10265
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةهشام حسن شعالن غالي المعموري10266
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةهشام مهدي حسن منصور ارآيباوي10267
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةهمام وضاح هاشم محمد الشالجي10268
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةهناء عبد الحميد امين عبد الحسين10269
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةهند حسين علي جالل العزاوي10270
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةوجدان علي صيهود حسين الغزالي10271
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةوسام اياد حسين علي العبيدي10272
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الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةوسام حسن سلمان طالل الزبيدي10273
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةوسن سليم عزيز حسين الهويدي10274
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةوليد خالد حميد حسين الخابوري10275
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةياسر سعيد حمد عباس الصميدعي10276
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةيوسف مقداد هادي حمد العاني10277
الدراسة المسائية2017/2016قسم العلوم المالية والمصرفيةيونس زهير محمد جابر الشهابي10278
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةابراهيم جمال مجيد حميد السالم10279
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةابراهيم عالء حمزة عبد الخفاجي10280
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةابراهيم مصطفى حسن احمد العبيدي10281
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةابراهيم موفق عبد الرضا حسن الخزرجي10282
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةاحمد اياد رشيد حمودي العبدلي10283
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةاحمد ثامر عبد الهادي عباس الدليمي10284
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةاحمد حسن حمزة جدوع المعموري10285
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةاحمد حسين حسن محمد الخياط10286
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةاحمد رعد سلمان ابراهيم العكيدي10287
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةاحمد رياض صبيح عبد الصاحب السعدي10288
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةاحمد سعدي محمد احمد الموسوي10289
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةاحمد شامل عبود محمد السعدي10290
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةاحمد صاحب جاسم فاضل العبيدي10291
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةاحمد صالح ماضي عبد الهادي النعيمي10292
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةاحمد ضياء قاسم رضا المندالوي10293
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةاحمد طارق خضر حسن الخياط10294
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةاحمد عدنان محمد محمود البطاوي10295
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةاحمد عالء ناجي حسين قنبور10296
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةاحمد عماد غازي هاشم الكبيسي10297
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةاحمد عماد آامل خماس النعيمي10298
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةاحمد عمران حسن جبر التميمي10299
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةاحمد فالح فرج حسن عمارة10300
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةاحمد محمد ياسين غالي البيضاني10301
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةاحمد معد عبد اهللا مصطفى عاصم10302
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةارآان ناصر حسين ناصر العبيدي10303
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةاروى فاضل عبد الرضا حسون الزبيدي10304
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةاسامة قيس غازي جواد الكيم10305
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةاسامة لؤي آامل مصطفى الزبيدي10306
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةاسالم محمد عالء الدين محمد اصقال10307
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةاسماء عبد اهللا بكر عادل حسن مؤيد10308
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةاسماء عمر علي عواد العزاوي10309
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةاسيل ليث عبد الرزاق عبد الجبار القيسي10310
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةاشجان اسماعيل ابراهيم عبد اللطيف القباني10311
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةاصالة بهاء الدين عبد الرزاق خضير عنبر10312
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةاالء مهند آامل محمد طاهر المتولي10313
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةالحسين عالء الدين ناصر حسين القصير10314
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةاماني عصام قاسم ابراهيم البرزنجي10315
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةامجد محمد علي عليوي الشمري10316
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةامنة احمد مجيد حمود الجبوري10317
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةامير غانم عبد علي الطائي10318
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةامير فاضل آاظم عبد االمير شكشك10319
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةامين ماجد حميد احمد العاني10320
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الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةانسام محمد مهدي عبد الحسين الوزني10321
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةاهيب اسامة آمال عبد المجيد البحار10322
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةاوس عبد االمير فنجان حسين الشمري10323
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةاوس عدنان عبد علي محمد الدليمي10324
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةاوس قصي صبحي جاسم العبيدي10325
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةايات عبد الكريم وهام عرار الغراوي10326
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةاياد يحيى مهدي صالح العامري10327
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةاية صباح عبد الصاحب عبد اهللا السوداني10328
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةاية طالل اسماعيل مصطفى االعظمي10329
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةاية عبد المطلب هاشم جاسم البصراوي10330
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةايالف قريش حبيب عبيد نجم الراوي10331
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةايالف محمد حمزة محمد السلطان10332
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةايمان طاهر صالح حسن الصالح10333
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةايمان عبد اللطيف وحودي ناصر الجنابي10334
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةايمن سرمد حنون غافل الكناني10335
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةايناس صباح عبد صادق التميمي10336
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةايوب باسم حسن علي العاني10337
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةباقر علي عبد الحسين حبيب الصقيري10338
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةبسمة فؤاد سلمان عمر التكريتي10339
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةبسمة مهند عبد الحميد عبد الرزاق الكبيسي10340
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةبشير مثنى بشير اسماعيل الطالب10341
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةبكر ايمن عدنان عبد الكريم ال ياسين10342
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةبكر خالد جمال الدين آمال الدين الطائي10343
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةبكر محمد صالح امين الجنابي10344
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةبالل محمد اسماعيل خلف العبيدي10345
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةتارا ساالر احمد آمال قادر10346
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةتبارك احمد حسن غضبان المالكي10347
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةحسان علي حبش عودة الكنعاني10348
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةحسن ستار حسون مجيد الدخيلي10349
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةحسن صالح حسن حسين الويسي10350
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةحسن عبد العزيز اسماعيل عزيز الدباغ10351
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةحسن محمد شهاب احمد عبد الرحمن الخطيب10352
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةحسين حميد حسن رسن ال زيرج10353
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةحسين رافد مصطفى آاظم العبيدي10354
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةحسين رعد محمد ضياء محمد رشيد آبة10355
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةحسين صكار عبد الحميد عبد الواحد الصكار10356
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةحسين عصام هاشم محمد وتوت10357
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةحسين عالء آبد حنون البيضاني10358
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةحسين علي طاهر حمدان الزهيري10359
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةحسين علي عباس علي الخفاجي10360
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةحسين علي آمال محمد الدليمي10361
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةحسين علي محمود علي الطائي10362
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةحسين محسن عباس زغير الصافي10363
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةحسين ميثم عبد الصاحب غني السعدي10364
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةحنين زيد علي ياسين العزاوي10365
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةحنين عدي عبد الرزاق حمودي السامرائي10366
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةحنين هشام حسين خضير العبيدي10367
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةحوراء خليل جلود جويعد الناصري10368
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الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةحوراء علي نون زغير الشمري10369
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةحوراء محمود راضي حسين الشمري10370
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةحيدر عبد المنعم نوري مهدي العزاوي10371
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةحيدر عماد حبيب حميد المرسومي10372
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةخالد جمال حمدي جاسم السعدي10373
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةداليا علي قاسم الزم المالكي10374
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةدانيا محمد فهمي عبد اهللا العبيدي10375
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةدعاء عبد االمير جاسم مهدي السعدي10376
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةدالل صباح عباس احمد العزاوي10377
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةديار عماد حسين ابراهيم الجرموندي10378
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةديانا صاحب مهدي فتح اهللا راجي10379
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةذو الفقار فوزي باقر جابر الزبيدي10380
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةرامي مهدي آريم ظاهر االيوبي10381
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةرانيا مهدي علكم عويز الكعبي10382
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةرانية علي هادي وهيب الكروي10383
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةرحاب علي براك منصور العظيمي10384
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةرسل عبد الكريم عبد اهللا عباس الجبوري10385
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةرشا غياث الدين غازي عباس ال جبار10386
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةرغد صباح سلمان احنين الذهيبات10387
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةرغد قاسم خالد محمد الجبوري10388
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةرغدة سعد اهللا عبد االحد متي ايشو10389
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةرفقة ابراهيم احمد جاسم العبيدي10390
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةرفل ليث آاظم محمد التميمي10391
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةرقية عبد العظيم صالح مهدي الصالح10392
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةرنين صبحي عبد الرحيم محمد العاني10393
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةرنين عبد المجيد حميد آاظم العبيدي10394
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةرهام سامي حسين حسن الربيعي10395
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةرهام عباس علي سلمان العذاري10396
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةروان محمد عبد اهللا مكطوف القره غلي10397
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةروان مؤيد حديد محمد التكريتي10398
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةروز احمد جبار علي الدليمي10399
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةريام سالم شاآر سعد ذرب10400
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةريم خلدون مصلح عبد اهللا الفارس10401
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةريم عالء الدين سعد فليح الخرساني10402
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةريم هيثم صفاء الدين جواد العاني10403
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةزهراء علي عيسى مهدي التميمي10404
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةزهور حيدر جواد آاظم ابو هوسة10405
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةزيد رمزي هاشم ندا الكبيسي10406
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةزيد علي ترآي علي ابو هدمة10407
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةزينب احمد محمد شاآر العاني10408
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةزينب طالل قاسم علي الشهيدي10409
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةزينب عبد الرضا رشم مانع الفريجي10410
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةزينب علي يعقوب يوسف حياتة10411
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةزينب مبدر صالح جواد البرزنجي10412
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةزينة سالم تقي عبد الحسين الكعبي10413
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةسارة حسن علي خضير الخالدي10414
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةسارة عماد الدين عبد الستار احمد القصاب10415
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةسارة آريم حسون آريم بالو10416
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الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةسامر غفوري جبار صالح البهادلي10417
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةسبأ احمد خليل ابراهيم الراوي10418
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةسجاد جميل محمد حميد الرآابي10419
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةسجاد حيدر جواد عباس الحسيني10420
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةسجى زيدان خضير محمد الويسي10421
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةسجى سعد حسين محمد علي العادلي10422
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةسجى سعدون ضيدان سرحان العامري10423
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةسجى شاآر محمود محمد العبدلي10424
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةسراء سرمد عبد الحميد عبد الرؤوف القصاب10425
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةسرمد سعيد عباس سعيد الزبيدي10426
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةسرمد سلمان حمود باقر الدهلكي10427
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةسرى يحيى ابراهيم حمود الباش10428
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةسري نجم عبد اهللا ابراهيم العيساوي10429
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةسماء علي حسين شافي العذاري10430
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةسمير محمد عبد السالم محمد السامرائي10431
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةسنان عامر فاضل سالم الخفاجي10432
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةسهيل احمد نايف احمد الجبوري10433
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةسوزان فرات عباس محمود ناجي10434
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةسيف اياد عزيز حسن المحنة10435
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةسيف جبار ستار حسين العبيدي10436
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةسيف شاهر آاظم جواد العبيدي10437
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةسيف صباح عجيل صالح المالكي10438
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةسيف علي آمال محمد الدليمي10439
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةشمس سعد عبد الرضا شريف شايل العلم10440
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةشمس طريف آامل مصطفى الشبيبي10441
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةشهد سعد عبد الرحمن محمود السامرائي10442
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةشهد قصي فاضل سلطان العبيدي10443
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةشهد مجيد حميد سعيد مبارك10444
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةصابرين سالح الدين مصطفى محمد الدلوي10445
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةصابرين آاظم آاطع جالب البهادلي10446
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةصالح مهدي عبد الجليل اسماعيل الخفاق10447
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةصفا عبد السالم جهاد عبد العاني10448
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةصفا علي عبد الحسن علي الفياض10449
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةصفا هاشم احمد جاسم الموسوي10450
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةصفوان محسن علي آمر العكيدي10451
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةصالح مهدي سماوي آاظم العامري10452
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةصهيب مثنى داود محمد علي الغني10453
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةضحى خليل ابراهيم احمد الحيالي10454
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةضياء حميد عبد علي عباس العلياوي10455
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةطارق بالسم فهد محمد النداوي10456
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةطه سعد محمد فتحي حسون فريد السلطاني10457
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةطه عدي محي عبد الجبار القيسي10458
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةطه عماد محسن حسن الجبوري10459
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةطيبة خليل ابراهيم خليل الراوي10460
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةطيبة عالء آمال علي الياسين10461
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةطيبة لؤي قاسم محمد الواطني10462
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةطيف حاتم حميد غريب الدليمي10463
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةطيف سعد آاظم مجيد النعيمي10464
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الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةظافر عبد الكريم عبد الحسين عبد الهادي الصيدلي10465
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةعبد الرحمن ابراهيم خاشع محسن الراوي10466
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةعبد الرحمن حسام محمد عبد الرزاق الراوي10467
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةعبد الرحمن سعد علي مجباس العزاوي10468
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةعبد الرحمن محمد احمد توفيق البزرآان10469
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةعبد القادر محمد اسماعيل احمد الدليمي10470
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةعبد الكريم جميل عبد الكريم محمود الحداد10471
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةعبد اهللا الهام محمد احمد الفيضي10472
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةعبد اهللا باسل توفيق سبتي عنكز10473
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةعبد اهللا جبار عبد الستار فيصل العاني10474
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةعبد اهللا حميد سلمان مري السراي10475
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةعبد اهللا علي آمال محمد الدليمي10476
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةعبد اهللا معن محمد ندى الحياني10477
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةعبد المهيمن حيدر حسين هادي المغازجي10478
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةعبير خليل ابراهيم محمد العكيدي10479
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةعز الدين عدي عز الدين عبد الرحمن الجبوري10480
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةعصام رحمان رميض جسام العبيدي10481
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةعقيل رافد عبد اهللا مهدي المغازجي10482
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةعلي جاسم محمد حسين الفرطوسي10483
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةعلي جاسم محمد عبد اليساري10484
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةعلي حسين حسن باهض البدري10485
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةعلي حسين عبد اهللا محمد الصالحة10486
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةعلي سجاد خميس عبد السعدي10487
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةعلي طالب ياسين غالي البيضاني10488
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةعلي عماد حسين ياسين السعدي10489
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةعلي عمر ماجد مسعود احوالة10490
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةعلي مشتاق طالب محمد العبيدي10491
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةعلي هاشم رشيد محمد السامرائي10492
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةعلياء حسين خلف حسن الخزرجي10493
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةعماد عامر عبد الستار آاظم السورملي10494
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةعمار علي عبد الزهرة محمد علي السالمي10495
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةعمار محمد حسن عبد الحسين الحميري10496
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةعمر سامي عبد االمير محمد الشمري10497
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةعمر سعدون علي عاشور الجنابي10498
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةعمر عبد الكريم قاسم محي الدين الخياط10499
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةعمرو سعد داود روضان العبيدي10500
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةغفران ارآان عدنان عبد القادر البياتي10501
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةغيث عدنان غالي منيهل العماري10502
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةغيد عادل احمد صالح المشهداني10503
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةفاتن عبد الغفور حمود سلمان البستان10504
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةفادي سعد عطا مكي القيسي10505
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةفاروق عماد عبد الستار حمودي الشيخلي10506
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةفاطمة باسم عبد الحميد عبد الرؤوف القصاب10507
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةفاطمة سالم فليح حسن الخزعلي10508
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةفاطمة محمد رضا اصغر علي صباغيان10509
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةفاطمة ناظم حبادس صاحب الجنابي10510
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةفرح عميد فاضل عباس السامرائي10511
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةفالح حسن علي حمادي الجبوري10512
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الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةآاظم خضير آاظم يوسف الزاملي10513
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةآرم مازن آريم يوسف التكريتي10514
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةليث حازم نعيم جراد التميمي10515
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةماجد ستار حسون مجيد الدخيلي10516
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةماهر وليد محمود عبد الكريم الموالي10517
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمحمد احمد آريم جواد الزبيدي10518
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمحمد ارقم عبد الهادي محمد صالح البغدادي10519
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمحمد ارآان فائق رشيد المعيني10520
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمحمد باسم محمد محمود الجبوري10521
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمحمد ثائر عبد الوهاب عبد قاسم الحكيم10522
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمحمد جاسم عبد الواحد محسن الساعدي10523
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمحمد جمال جبار محمود الشمري10524
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمحمد جمعة عبد الزهرة آاظم الساعدي10525
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمحمد جهاد جاسم حسين التميمي10526
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمحمد حسام حامد وسيج الشاوي10527
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمحمد رائد حسين علي االعظمي10528
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمحمد سمير هديب محمد الجبوري10529
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمحمد عباس جبر منشد التميمي10530
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمحمد عبد الكريم فاخر طعمة اليعقوبي10531
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمحمد عبد فاضل عبد الربيعي10532
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمحمد عالء خلف حمد الموسوي10533
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمحمد فراس علي حسن الحمرة10534
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمحمد قاسم محمد عبد االمير ال حسين10535
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمحمد قاسم محمد هادي الموسوي10536
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمحمد ماهر مد اهللا الفي العاني10537
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمحمود ماجد حامد رشيد هندي10538
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمرتضى احمد زآي عبد رسول الكفائي10539
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمرتضى عباس غني عبد الحسين العبيدي10540
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمروان محمد خليفة يوسف الحيالي10541
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمروة طالب مجيد محمد السامرائي10542
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمروة فرقد زآي عبد الرزاق العبيدي10543
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمريم عبد المهدي محمد يوسف السوداني10544
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمريم عماد هادي وادي آنعان10545
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمريم محمود شوقي آامل العاني10546
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمصطفى احمد صادق احمد السامرائي10547
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمصطفى احمد علي حسين االنباري10548
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمصطفى جالل عبد الجليل صالح الجلبي10549
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمصطفى خالد ابراهيم مخيلف العلواني10550
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمصطفى رعد ابراهيم عزيز العاني10551
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمصطفى رياض حامد محسن الراوي10552
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمصطفى سعد حاتم حسن الطائي10553
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمصطفى عبد الرحمن قاسم آاظم الربيعي10554
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمصطفى علي سعدون مهاوي الربيعي10555
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمصطفى علي محمد خضير الجبوري10556
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمصطفى فاضل جابر آاظم العكيلي10557
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمصطفى فراس صبيح ياسين الرفاعي10558
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمصطفى محسن عبد حسن الزيدي10559
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمصطفى معن محمد درويش العباسي10560
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الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمصطفى مهدي صالح سهو الجنابي10561
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمصطفى نجم عبد اهللا عودة ال بو زيد10562
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمصطفى وضاح مصطفى سلمان الدليمي10563
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمعتز اسعد الفت لطيف الجاف10564
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمالك مناف عبد الحليم ابراهيم السعدي10565
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمنال حيدر محمد علي محسن الخضري10566
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمنى علي عبد الجبار عليوي الجبوري10567
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمهند خالد آامل ناجي التميمي10568
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمهند ضياء جعفر مرزة الحسيني10569
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةموسى عطا اهللا مجيد رشيد العاني10570
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةميس سنان عدنان عبد العزيز عريم10571
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةميس طالل عبود بداي الساعدي10572
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةميس محمد سعدون غيدان القيسي10573
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةمينا مازن عباس علي العاني10574
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةنبأ رياض حسن محمد التميمي10575
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةنبأ علي محمد حسين ذياب الشمري10576
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةنبيلة احمد عادل احمد الدرويش10577
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةنزيمة ماجد عبد الحميد داود الجبوري10578
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةنعمان منذر علي بطيخ الجميلي10579
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةنواف علي عبد الجبار عبد الرزاق الصافي10580
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةنور الدين لؤي فخري عبود السعيدي10581
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةنور برهان نجم الدين مولود دزي10582
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةنور خالد عبد الزهرة مطشر السوداني10583
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةنور دريد احمد عبد الفتاح عبد الرزاق ال عبد الرزاق10584
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةنور عبد االله مصطفى علي الدرآزلي10585
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةنور عماد علي محمد الخزاعي10586
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةنور محمد عبد الوهاب حسن العبدلي10587
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةنور نهاد قاسم حسن الدالل10588
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةنورس خالد احمد توفيق النعيمي10589
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةنورس مجيد حميد شكر المرسومي10590
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةهاجر قاسم محمد احمد الطيار10591
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةهاجر آريم محمد فاضل العزاوي10592
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةهارون صالح محمد آاظم العزاوي10593
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةهدير علي خليل ابراهيم حقي الحديثي10594
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةهديل باسم محمد صالح غازي الجاف10595
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةهديل عماد محمود عبد اللطيف القاضي10596
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةهمام ثامر عبود عباس الدباغ10597
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةهيا احمد مهدي محمد السامرائي10598
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةهيا رائد حسين علي االعظمي10599
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةهيثم عصام اسماعيل سلمان الربيعي10600
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةوائل صبحي حسون عباس السعدي10601
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةورود ثامر عبد المنعم احمد العاني10602
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةوسام خالد حسن عيدان الدباغ10603
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةوسام نور الدين آريم مال اهللا المعموري10604
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةوسام هشام عبيد حمادي الدليمي10605
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةياسر حازم شاآر عبد الحسين الحكيم10606
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةياسر حسام صالح مهدي الربيعي10607
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةياسر عمر عبد اللطيف عبد الحميد الهرمزي10608



نوع الدراسةسنة التخرجالقسماسم الخريجت
خريجو آلية بغداد للعلوم اإلقتصادية منذ الدفعة األولى ولغاية العام الدراسي 2018/2017

الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةياسر موفق حسن محمد الدليمي10609
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةياسين محمد حميد سلمان العكيدي10610
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةيحيى عالء حاتم رشيد دوش10611
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةيوسف حاتم زآي محمد النعيمي10612
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةيوسف طه احمد علوش النداوي10613
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةيوسف عادل عبود آشكول الدليمي10614
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةيوسف علي عبد هاشم الزاملي10615
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةيوسف مازن ابراهيم مهدي الهادي10616
الدراسة الصباحية2017/2016قسم المحاسبةيوسف نبيل فاضل رشيد الشيخلي10617
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتابراهيم ماهر احمد محمد الجبوري10618
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتاثير صالح عباس دموع الخفاجي10619
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتاحمد جعفر مهدي صالح المرعشي10620
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتاحمد سالم ارحيم خميس العزاوي10621
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتاحمد غني هاشم محمد العزاوي10622
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتاحمد ماجد عيدان شهاب القيسي10623
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتامنية اسعد عبد الرزاق سعيد التكريتي10624
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتانمار محمد جهاد منصور النداوي10625
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتانوار عبد سالم ماحصل الزيدي10626
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتاوس مازن عبد االله احمد الجوير10627
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتايالف سعد محسن ناجي ابو طبيخ10628
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتايهاب قيس رحيم جاسم الحريشاوي10629
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتبشار باسل نجيب بهنام حنا صليوه10630
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتتبارك نهاد ابراهيم احمد القيسي10631
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتحسن عماد جاسم محمد العزاوي10632
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتحسين علي عبد اهللا سعود الهيتاوي10633
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتحنين ضياء غني حسن العامري10634
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتحيدر اآرم رجب حميد الربيعي10635
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتخطاب خضر حطاب دشر المحمداوي10636
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتزهراء حسين جاسم حسن المالكي10637
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتزيد عالء جهاد محمد القيسي10638
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتزينب عبد الناصر حمود باقر الحلي10639
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتسارة احمد علي عمر النعيمي10640
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتسوزان محمد عبيد صفر الطائي10641
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتصفا علي حسون محمد الحمداني10642
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتضحى خالد آامل عباس الربيعي10643
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتطه صالح ادريس حامد العبيدي10644
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتعبد اهللا رعد عبار ياسين الشيخ عبار10645
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتعبد اهللا فاضل عبد صالح السعدي10646
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتعبد الوهاب رعد عبد اللطيف سالم السامرائي10647
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتعلي بشير قاسم ميران البياتي10648
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتعلي سمير سهيل نجم الزيدي10649
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتعلي عائد عبيد عبود الربيعي10650
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتعلي عماد علي رحيم الجنابي10651
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتعلي فارس مرزة حمزة الفنهراوي10652
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتعلي محمد رضا آاظم البلداوي10653
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتعلي هاشم محمد محمود االيوبي10654
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتعمر قتيبة ابراهيم نصيف النداوي10655
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتعمر قصي حارث احمد العبيدي10656
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الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتعهد رضا فاضل محمد المرزوك10657
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتغزوان ابراهيم خضير طه النعيمي10658
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتغيث نبيل محمود محمد الجبوري10659
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتفاضل ياس خضير حيدر الموسوي10660
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتفاطمة رائد رشيد محمود10661
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتآرار احسان عطية علي آل شبانة10662
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتمحمد جاسم عبد االمير حسين الفتالوي10663
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتمحمد قاسم محمد جعفر العبيدي10664
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتمروان الحكم جاسم مرجان الريحاني10665
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتمصطفى صباح عبد الكريم طه المشهداني10666
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتمصطفى ليث اسماعيل طه الدليمي10667
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتمصطفى مظفر مكي علوان النعيمي10668
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتمصطفى منعم خلف يوسف الدليمي10669
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتمصطفى مهند شالل صبري العاني10670
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتمها محمد عبد الرحيم عبد الكريم الربيعي10671
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتنورس محمد عدنان خليل العاني10672
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتهادي صالح عبد الهادي نجم حمودي10673
الدراسة الصباحية2017/2016قسم علوم الحاسباتياسين طه صباح ولي البياتي10674
الدراسة الصباحية2017/2016قسم هندسة الحاسوباحمد زياد غازي حسون المحنا10675
الدراسة الصباحية2017/2016قسم هندسة الحاسوباسامة محسن عبد الرزاق عبد الوهاب10676
الدراسة الصباحية2017/2016قسم هندسة الحاسوبافياء حكمت حسن سلمان الخطيب10677
الدراسة الصباحية2017/2016قسم هندسة الحاسوبامير نبيل حسين توفيق الكرخي10678
الدراسة الصباحية2017/2016قسم هندسة الحاسوبحاتم حارث مجيد عبد العاني10679
الدراسة الصباحية2017/2016قسم هندسة الحاسوبحارث قيس عباس حسين الرفاعي10680
الدراسة الصباحية2017/2016قسم هندسة الحاسوبحذيفة عالء نصيف جاسم المشهداني10681
الدراسة الصباحية2017/2016قسم هندسة الحاسوبحسين صالح احمد حسن البلداوي10682
الدراسة الصباحية2017/2016قسم هندسة الحاسوبحيدر الزم حميد آايد الطائي10683
الدراسة الصباحية2017/2016قسم هندسة الحاسوبدعاء يحيى صالح محمد سعيد الطائي10684
الدراسة الصباحية2017/2016قسم هندسة الحاسوبدعد قصي عبد اهللا محمد السرية10685
الدراسة الصباحية2017/2016قسم هندسة الحاسوبرنا محمد جاسم محمد رشيد العكام10686
الدراسة الصباحية2017/2016قسم هندسة الحاسوبروز جالل وفيق آريم الجاف10687
الدراسة الصباحية2017/2016قسم هندسة الحاسوبريام سعد صاحب وحيد الزبيدي10688
الدراسة الصباحية2017/2016قسم هندسة الحاسوبزيد محمد طاهر عبد الرزاق الطائي10689
الدراسة الصباحية2017/2016قسم هندسة الحاسوبزينب جواد هادي جواد طه10690
الدراسة الصباحية2017/2016قسم هندسة الحاسوبسارة محمد محمود فارس الجوراني10691
الدراسة الصباحية2017/2016قسم هندسة الحاسوبسامر علي عمر خطاب10692
الدراسة الصباحية2017/2016قسم هندسة الحاسوبسالم حامد مهدي عبد علي الشنيور10693
الدراسة الصباحية2017/2016قسم هندسة الحاسوبسمهر حيدر شاآر محمود العجيلي10694
الدراسة الصباحية2017/2016قسم هندسة الحاسوبسيف علي محمد حسين عصواد السعداوي10695
الدراسة الصباحية2017/2016قسم هندسة الحاسوبشمس باسم عبد الجبار آاظم العبودي10696
الدراسة الصباحية2017/2016قسم هندسة الحاسوبعبد اهللا عزام عبد اهللا حمدي السعدي10697
الدراسة الصباحية2017/2016قسم هندسة الحاسوبعلي جمال زاهد جاسم العزاوي10698
الدراسة الصباحية2017/2016قسم هندسة الحاسوبعلي عبد الكريم عكله عبادي آل بو سعد10699
الدراسة الصباحية2017/2016قسم هندسة الحاسوبعلي معن محمد درويش العباسي10700
الدراسة الصباحية2017/2016قسم هندسة الحاسوبعمر قاسم عبد الكريم آاظم السعيدي10701
الدراسة الصباحية2017/2016قسم هندسة الحاسوبغصون معد احمد جاسم الجواري10702
الدراسة الصباحية2017/2016قسم هندسة الحاسوبغيث صالح إبراهيم احمد العزاوي10703
الدراسة الصباحية2017/2016قسم هندسة الحاسوبليث محمد صادق رضا السعدي10704
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الدراسة الصباحية2017/2016قسم هندسة الحاسوبلينا عمر فيصل عبد الكريم الجنابي10705
الدراسة الصباحية2017/2016قسم هندسة الحاسوبمحمد ثامر صابر محسن العزاوي10706
الدراسة الصباحية2017/2016قسم هندسة الحاسوبمحمد ياسين خضير عباس الشمري10707
الدراسة الصباحية2017/2016قسم هندسة الحاسوبمصطفى خالد حميد حسين الخابوري10708
الدراسة الصباحية2017/2016قسم هندسة الحاسوبمعتز محمد جواد آاظم أبو لسان10709
الدراسة الصباحية2017/2016قسم هندسة الحاسوبمناف هاشم ثامر حسين العاني10710
الدراسة الصباحية2017/2016قسم هندسة الحاسوبنور احمد سعيد زينل الهاشمي10711
الدراسة الصباحية2017/2016قسم هندسة الحاسوبنور محمد حسين مهلي الزبيدي10712
الدراسة الصباحية2017/2016قسم هندسة الحاسوبنور محمد عبد الوهاب خضر العاني10713
الدراسة الصباحية2017/2016قسم هندسة الحاسوبهادي حسن هادي جواد آل طه10714
الدراسة الصباحية2017/2016قسم هندسة الحاسوبهدير طه انصيف جاسم الهيازعي10715
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالابراهيم عبد الرزاق آسار فتاح الحيالي10716
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالابراهيم آامل نجم عبود الحسناوي10717
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالابراهيم موفق محمد توفيق احمد األحمد10718
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالاتراف جابر عبد محمد الواني10719
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالاحسان علي فاضل عبد الرضا المهدي10720
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالاحمد ابراهيم عبد العزيز عبد الحسن العبادي10721
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالاحمد توفيق محمد ناصر القيسي10722
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالاحمد ثائر مقبل ابراهيم السعدي10723
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالاحمد جاسم آاظم مهدي السعداوي10724
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالاحمد خالد عبد الحي عبد السالم العاني10725
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالاحمد داود سلمان جرمط الخالدي10726
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالاحمد راضي محمد فندي الكبيسي10727
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالاحمد سالم راآع علي الراوي10728
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالاحمد سائد محمد ضياء محمد رشيد آبة10729
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالاحمد سعد داود علي العزاوي10730
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالاحمد سعد سبع خماس الكروي10731
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالاحمد سمير هادي علي العاني10732
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالاحمد عباس حسن علي التميمي10733
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالاحمد عبد الرحمن خضير حسن السعيدي10734
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالاحمد عبد الرزاق وهيب حمد المرسومي10735
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالاحمد عبدو هاشم محمد خليل الراوي10736
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالاحمد عالء خلف طه الجنابي10737
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالاحمد علي عبد الجليل حسن االمير10738
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالاحمد علي عبد الرضا جودي الحسابي10739
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالاحمد عماد سعيد جاسم المشهداني10740
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالاحمد فاضل داود سلمان الخفاجي10741
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالاحمد قتيبة احمد حسين الراوي10742
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالاحمد آريم احمد صالح ربيع10743
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالاحمد هادي آاظم سفيح الشويلي10744
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالاحمد وائل سلمان مهدي صنكور10745
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالازهر صادق منصور عبد زيرج10746
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالاسامة حارث زهير عبد االمير الخفاجي10747
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالاسامة رعد عبد الغني رشيد السعدي10748
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالاسامة هادي عبد عبد اهللا الدليمي10749
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالاسراء بشير محمد عذوبي الربيعي10750
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالاشواق حسن هدام فزع المالكي10751
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالاصالة علي جخيور طاهر الخالدي10752
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الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالاآرم احمد محمد اآرم محمد توفيق الزبيدي10753
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالاالء محمد شهاب احمد جمعه الكروي10754
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالالحمزة طه يوسف مثنى البهادلي10755
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالالحمزه خالد ياسين اسماعيل الجبوري10756
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالامير طارق قاسم محمد العاني10757
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالانسام فارس شريف محمد التميمي10758
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالانمار سعد صالح حسن العبيدي10759
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالانمار فائز ابراهيم حسين الخزعلي10760
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالانور عبد الرزاق علي رزوقي العبيدي10761
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالاوس غسان ابراهيم مصطفى القريشي10762
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالاوس قتيبه عبد الهادي توفيق الشمري10763
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالاياد عماد الدين جاسم مهدي الثابت10764
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالاية جمال احمد محمد الجبوري10765
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالاية سالم زهير عبد االمير الخفاجي10766
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالاية عرب ثابت عمر محمد النقيب10767
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالاية مؤيد خليل عبود الحمد10768
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالاية نذير علي ابراهيم الدوري10769
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالايمان عدنان محسن محمد جبر الصبيحاوي10770
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالايمن عبد السالم عبد الرحيم عارف الجلبي10771
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالايناس فخري خليفه عبد الجنابي10772
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالايهاب ثامر علي احمد العبيدي10773
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالبراء فاضل حسن علي الشحماني10774
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالبراء قحطان زغير نافل الفؤادي10775
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالبرهان صالح برهان صالح القزاز10776
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالبرهان فيصل محمد علي احمد الطائي10777
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالبسام صباح مرزا قاسم الجاسري10778
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالبهاء خالد علي عواد الجابري10779
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالجعفر عماد سلمان علي الزرآاني10780
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالجعفر محمد عباس عليوي الحسيني10781
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالحسن غسان وليد رجب الجنابي10782
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالحسن قتيبه محمد نوري حسن الجلبي10783
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالحسن منصور غالم داود القيسي10784
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالحسنين علي عبد االمير عبد الحسين الخفاجي10785
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالحسين حميد علي سلطان الكعبي10786
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالحسين رسول عبد النبي جواد الكواز10787
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالحسين عالء اقبال حميد الدين البكري10788
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالحسين علي حيدر محمد الطويل10789
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالحسين علي عوده مجفي الساده10790
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالحسين غازي حمدان مرهج الفيضاوي10791
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالحسين محمد فاضل عبد الهادي الشمري10792
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالحمزه اسماعيل حمودي علوان الجميلي10793
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالحمزه نعمان خليل ابراهيم الشيخلي10794
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالحنان جمال صالح حسن العزاوي10795
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالحنين خالد داود نعمه الطائي10796
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالحوراء نضال جابر حبيب الموسوي10797
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالحيدر محمد اسماعيل حسين الزبيدي10798
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالحيدر منعم شحاذة احمد المشهداني10799
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالخاشع احمد جاسم حسين المشهداني10800
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الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالخالد خزعل عبد الحسين محمد علي الفضيلي10801
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالداليا عادل عزت شاآر الميران10802
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالدانية عمر يوسف عبد الرحمن المعمار10803
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالدعاء حقي اسماعيل مهدي العباسي10804
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالدعاء عبد االمير بالسم امهاوي فهد المذخوري10805
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالدعاء محمد طارق طالب البياتي10806
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالدينا انس عمر نظمي حامد10807
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالذو الفقار عبد المهدي حسين حسن الغراوي10808
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالذوالفقار عماد نوري فؤاد العبيدي10809
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالرافت ستار جابر برع النكاش10810
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالرامي موفق سعيد حميد البياتي10811
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالرأفت قصي عاصي غضبان العاني10812
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالرغده حسن اسوادي زناد المطروحي10813
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالرفل مشتاق طالب ابراهيم الربيعي10814
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالرقية ابراهيم علي ابراهيم علوش10815
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالرنا محمود قدوري محمود العبيدي10816
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالرند خضر عباس حسن آل غانم10817
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالرند آامل محمد علي شنيور الكبيسي10818
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالرنين علي عبد الستار صالح الخفاجي10819
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالرهام فارس داود عبد الملك عريم10820
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالرؤوف جنان رؤوف داود الساعور10821
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالرؤى آاظم عليوي جازع الطائي10822
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالرياض جميل ربيع خضير الزيدي10823
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالريام جميل ابراهيم عسكر المنالوي10824
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالريام محمود علي عبد الحمداني10825
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالزآريا احمد علي صالح العالوي10826
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالزآريا حمد رحيم رجا الكبيسي10827
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالزهراء علي ناصر عبود الحمداني10828
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالزهراء محمد حسن محمد الشافعي10829
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالزيد فؤاد عبد الغني جمر الحلفي10830
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالزيد هاشم عبد الحسين علي المال احمد10831
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالزينب ادعير عبد الكريم فيصل الخليفه10832
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالزينب حسين عبد اهللا حسين محمد علي10833
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالزينب رعد جواد محمد ابو عيون10834
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالزينب شيبان عيدان ابراهيم صالح القيسي10835
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالزينب علي توفيق عبد الصمد القطراني10836
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالزينب علي نعيم فياض السعدي10837
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالزينب عماد قاسم محمد جواد الطائي10838
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالزينب آفاح عبد جاسم الحويصل10839
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالسارة سعيد عباس سعيد الزبيدي10840
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالسارة عمار جميل عاآف اآللوسي10841
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالسارة غسان حسين علوان الجميلي10842
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالسارة نريمان صبيح سليمان السكوتي10843
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالسالي ليث هشام سعيد الباجي10844
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالسجاد عصام عبد علو المبتلي10845
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالسرمد جالل حميد محسن الدراجي10846
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالسرمد محمد صالح مهدي الحسني10847
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالسرى بالل عبد السالم عبد الرحمن العايش10848
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الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالسرى عادل علي حسين الدراجي10849
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالسعد فاضل محمود احمد الدليمي10850
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالسلوان حمداهللا جاسم احمد االعرجي10851
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالسما عادل عبد الحميد مرزوك العابدي10852
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالسمير خليل ابراهيم شعيب الجميلي10853
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالسمير صبيح عبد القادر عبد الوهاب الدوري10854
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالسيف الدين مقداد جليل مجيد التميمي10855
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالسيف سعد آاظم فرحان الطائي10856
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالسيف صالح انور صالح الدهان10857
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالسيف غسان جياد راضي الدليمي10858
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالسيف محمد عبد الباقي حمودي الجدة10859
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالشمس سعد مهدي سعيد الخفاجي10860
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالشهد سعد آريم فهد العكيلي10861
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالشهد عبد السالم جاسم حمودي البياتي10862
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالشهد نجم عبد عون مرداس الجنابي10863
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالصالح قدوري صالح عبد اهللا التميمي10864
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالصبحي سالم صبحي عبد المجيد الهاشمي10865
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالصفاء آاظم عليوي جازع الطائي10866
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالصهيب احمد آريم شاآر االمامي10867
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالضياء عادل حسين علوان الزبيدي10868
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالطالب محمد طالب عباس الحسيني10869
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالطه ماجد احمد عليوي الفراجي10870
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالطه محمود عبد الرزاق آسار الحيالي10871
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالطيبة عادل نعمه حسين السعدي10872
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالطيبة محمد سلمان عبد الرحمن المفرجي10873
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالطيف زياد جميل عبد السالم النعيمي10874
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالطيف عبد المنعم عبد الكريم محمد التميمي10875
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعباس عبيد صحن منخي العلياوي10876
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعباس محمد نوري عمر فوزي10877
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعبد الباري فاضل عباس محمد الشعبان10878
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعبد الحكيم محمد عبد اللطيف جاسم الخالدي10879
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعبد السالم محمد رحيم رجا الكبيسي10880
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعبد اهللا خالد محمد عبود اآللوسي10881
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعبد اهللا رافد عبد الجبار جالب الكناني10882
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعبد اهللا زهير عبد الستار حمودي الشيخلي10883
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعبد اهللا علي عبد الملك محمد شويل10884
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعبد اهللا علي محمود هاشم العكيدي10885
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعبد الملك رياض صديق سليمان الخروفة10886
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعداي رياض عداي حسين السهيل10887
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعز الدين علي مجيد رشيد المعمار10888
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعزام سعد عطا نجم العبيدي10889
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعقيل خليل ابراهيم حمادي الحلبوسي10890
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعالء ضياء جواد هادي الرماحي10891
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعلي احمد جاسم محيميد المشهداني10892
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعلي باسم عبد المجيد مهدي القريشي10893
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعلي بسام ذنون جاسم الطائي10894
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعلي تحسين يوسف محمد االسدي10895
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعلي حيدر محمد وحيد العبيدي10896
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الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعلي سعد ناجي محمود التميمي10897
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعلي سعيد عبود محسن السوداني10898
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعلي سمير عبد الرسول رضا التميمي10899
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعلي شهاب احمد جاسم الساعدي10900
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعلي عادل محمد سعيد الجبوري10901
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعلي عبد الجواد آامل عبيد الفتالوي10902
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعلي عبد الحسين جاسم نصيف عبدين10903
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعلي عبد الكريم سوادي عباده السوداني10904
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعلي عماد ابراهيم احمد القيسي10905
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعلي عماد علي احمد الراوي10906
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعلي آاظم محمد صافي الصافي10907
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعلي محمد حسين علوان الجليحاوي10908
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعلي محمد رضا حميد حسون الخفاجي10909
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعلي مكي دحام سالم الزبيدي10910
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعلي منعم ميران عباس الكراني10911
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعلي نعمان عبود حميدي العزاوي10912
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعلي هاشم محمد طراد القيسي10913
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعلي هشام عبد الملك عبد اللطيف السعيد10914
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعمار باسم رشيد آاظم الموزان10915
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعمار تحسين علي حسين الوزني10916
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعمار جمال لعيبي عاشور الالمي10917
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعمار صاحب داود مهدي الخطيب10918
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعمار عماد علي احمد عبد الغني الراوي10919
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعمار آريم حسين جاسم الساعدي10920
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعمر اسماعيل حيدر صالح الطرفي10921
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعمر خالد شعالن فرج العبيدي10922
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعمر زياد علي داود الجميلي10923
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعمر عواد خلف عبد اهللا العكيلي10924
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعمر محمد جبار نوح الخزرجي10925
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعمر محمد هاشم آاظم العامري10926
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالعوف عبد الرحمن حامد هندي الجبوري10927
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالغزوان حيدر حسين جسوب الخفاجي10928
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالغفران حاتم عبد االمير حسين البياتي10929
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالغفران علي طالب غزال العكيلي10930
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالغياث باسم محمد حسين الجبوري10931
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالغيث خالد حسين سلمان الربيعي10932
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالفادية جمال عبد ناموس الكروي10933
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالفرح جاسم محمد خلف المشهداني10934
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالفرح زهير آاظم دخيل العبودي10935
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالفهد منقذ داود سلمان العاني10936
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالقتيبة عبد اهللا صدام هميلي العامري10937
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالآرار حيدر طه محمد الشمري10938
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالآرار حيدر عبد االمير محمد الخفاجي10939
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالآرار هادي سعدون عبود العكيلي10940
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعماللقاء جمال ريحان داود المرسومي10941
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالليث حسين نعيمه طاهر الحجامي10942
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعماللينا تحسين عبد الجبار عثمان ال عبد العالي10943
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمثنى عبد العباس جعفر محمد العبودي10944
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الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمجتبى موفق محي حسين الحمرة10945
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمحمد احمد آامل عبد الوهاب الخطيب10946
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمحمد توفيق حسين توفيق الكرخي10947
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمحمد جاسم آاظم صالل الجبوري10948
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمحمد جميل محسن عباس امين10949
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمحمد حسن جياد شيحان اللهيبي10950
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمحمد حيدر محسن مهدي البياتي10951
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمحمد حيدر محمد علي تقي الصفار10952
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمحمد رافع رشيد عبد الرحمن االعظمي10953
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمحمد زهير علي جاسم العنبكي10954
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمحمد سالم فياض رميز العكيدي10955
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمحمد سعد عبد الفتاح آسار الحيالي10956
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمحمد سالم صبحي عبد المجيد الهاشمي10957
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمحمد صبري غالي تقي العتابي10958
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمحمد صالح الدين جمال امين الجاف10959
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمحمد عامر اموري محمد ربيع10960
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمحمد عامر عبد المنعم لفته الريفي10961
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمحمد عبد القادر صالح معروف الحديثي10962
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمحمد عماد خالد طه الجلبي10963
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمحمد غسان فاضل هادي العبيدي10964
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمحمد فالح حسن اآبر الربيعي10965
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمحمد فالح مجيد صبر الكبيسي10966
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمحمد الزم عرمان فهد الربيعاوي10967
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمحمد مثنى مصطفى عبد اهللا االلوسي10968
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمحمد مقدام حسين خضر الدوري10969
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمحمد مهدي صالح جمال النعيمي10970
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمحمد ناصر عبد اهللا جاسم الدليمي10971
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمحمد يحيى جاسم محمد آوز10972
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمحمد يعقوب علي حميد الطائي10973
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمحمود ازهر محمود مهدي العزاوي10974
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمحمود اياد عبد المهدي عبد الخالق الحلي10975
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمحمود سعد حميد خضير العزي10976
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمرتضى رعد صدام جبار الدبيسي10977
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمرتضى صبار عجيل مشكور الفرطوسي10978
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمروة احمد ابراهيم عزيز العيثاوي10979
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمروة خالد حسن سلمان الجبوري10980
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمريم اسامه محمد حسين باقر الشديدي10981
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمريم حسين ابراهيم حسين العبيدي10982
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمريم صباح جاسم هيجل الفريجي10983
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمريم صفاء حسين علي الدليمي10984
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمريم عاطر رمزي طه النعيمي10985
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمريم علي جابر عزيز الشكري10986
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمريم عمار صادق صاحب الحلي10987
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمصطفى رضوان عادل سليم الرفاعي10988
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمصطفى سالم جاسم سعدون محمد المكصوص10989
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمصطفى صادق جعفر عباس العبيدي10990
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمصطفى صبري مصطفى رضا البياتي10991
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمصطفى ظافر عبد الكريم عبد االمير الربيعي10992
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الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمصطفى عبد الستار عبد الجبار محمود العزاوي10993
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمصطفى عبد الكريم جبار مهدي األوسي10994
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمصطفى فاضل آاظم نعمة البصري10995
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمصطفى فؤاد جودت آاظم القيسي10996
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمصطفى محمد اموري مهدي العزاوي10997
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمصطفى محمد عبود عباس الجبوري10998
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمصطفى نوري حمزه علي المكصوصي10999
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمضر جمال مهدي خلف العكيلي11000
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمنتظر جاسم يوسف شنين التميمي11001
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمنى ابراهيم سلطان مخلف الدليمي11002
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمنيب عالء الدين عبد اهللا محمد القرة داغي11003
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمنير مصلح مهدي حسون الفالحي11004
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمها مجيد عايد سرحان ناصر هيازع11005
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمهدي صباح جعفر حمود بني سعد11006
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمهند علي عياده علي العويسي11007
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالموج خالد هاني جياد الزبيدي11008
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالموسى عادل طرفه عطيه الفتالوي11009
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالمؤمن اسماعيل ابراهيم علي الدوري11010
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالميثم لؤي اسماعيل ابراهيم االحمد11011
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالنادين ارآان زهرون نعمان المهناوي11012
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالنبا محمد جابر جاسم الهاشمي11013
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالنجوان خالد هادي جاسم النداوي11014
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالنجوى صباح مهدي صالح الطائي11015
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالنرمين علي سعيد خميس النجار11016
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالنور محمد سالم سعيد الحياني11017
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالنورس جميل ابراهيم عسكر المندالوي11018
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالهاجر حسين عطيه ناصر المسعودي11019
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالهبة حسين آريم محمد الجواد11020
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالهبة عماد فاضل جاسم الشمري11021
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالهديل جمال سلمان ابراهيم الدليمي11022
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالهديل مصطفى سعيد سلمان العاني11023
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالهمام عامر جاسم حمادي الكبيسي11024
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالهمسة شهاب احمد عذاب النداوي11025
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالهند ابراهيم هادي فراس ونان الكاروش11026
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالوسام علي عبد اهللا سريح الالمي11027
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالوفاء محمد وضاح صفاء الدين المشهداني11028
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالوالء نزار حسين علي البزه11029
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالوهاب علي وهاب حسين الكبيسي11030
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالياسر اسعد حنون عبد علي رحيم الحلفي11031
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالياسر رائد جاسم محمد السعيدي11032
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالياسر عبد اهللا نجم عبد اهللا الغزال11033
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالياسر عماد علي احمد الراوي11034
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالياسر محمد عزيز حمد جبرين11035
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالياسر مؤيد ذياب احمد العنزي11036
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالياسر وليد عزيز حسون العزاوي11037
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالياسمين طه عريبي داود الكرطاني11038
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعمالياسمين عدنان جبار عبد القريشي11039
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعماليسر عماد منشد عنيد السوداني11040
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الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعماليوسف ثابت ويسي نجم الصغير11041
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعماليوسف جبران خليل اسماعيل الصندوقي11042
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعماليوسف خالد زآي علي التكريتي11043
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعماليوسف مثنى سعودي ابراهيم الجبوري11044
الدراسة الصباحية2018/2017قسم ادارة االعماليونس صباح اسماعيل فرج العكيلي11045
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةابرار صالح حسن عبد الجنابي11046
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةابراهيم عادل عبد القادر رشيد القاضي11047
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد حمد فاضل عبد العامري11048
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد طارق سالم قنبر التميمي11049
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد طارق مهدي عباس العامري11050
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد عبد اهللا حمد احمد الدوري11051
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد غالب نصيف عباس الراوي11052
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد مجيد حميد عاصي العزاوي11053
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد منير ابراهيم مهدي الدليمي11054
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد وليد محمد علي النعيمي11055
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةالحسن مازن عبد الجليل علي مصطفى الخليل11056
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةاماني آيان بهجت اسماعيل بابان11057
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةامجد خالد حامد عباس البياتي11058
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةامير اسعد صبيح خضير البلداوي11059
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةانس محمد مصطفى نوري االدهمي11060
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةانمار حسين علي منخي الدراجي11061
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةانمار رياض طالب توفيق التميمي11062
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةانور امين جواد جاسم الخالدي11063
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةايات عبد الكريم عايد علي الثويني11064
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةاية فريد حسين عبيد الوائلي11065
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةايمن ضياء عبد الستار سعيد عبد اهللا المعماري11066
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةايمن عثمان عبد جاسم المفرجي11067
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةايناس غانم راضي عبيد الجبوري11068
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةبراق لؤي عبد المنعم علي ابو السعد11069
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةثابت محمد احمد عيدان الصبيحي11070
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةحسن عبد الحميد نايف لطيف التكريتي11071
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةحسين محسن هادي عباس القصاب11072
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةحسين يوسف حسين سلمان الميالي11073
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةحنين باسل فخري صبري البياتي11074
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةحنين صباح فالح شنته الزبيدي11075
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةحنين محمد مسلم غني الصفار11076
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر آاظم علي مريوش العبادي11077
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةخطاب عمر علي احمد التكريتي11078
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةدنيا عطيل عزيز حسين الشوك11079
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةديار محمد صبيح مجيد المحياوي11080
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةديما صائب آاظم مرزوق المفرجي11081
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةذو الفقار باسم عريبي حمزة آريشي11082
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةرانيا مجيد اسماعيل ابراهيم الشمري11083
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةرغد رافع حسن احمد العبيدي11084
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةرفاه احمد علوان جاسم المفرجي11085
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةرفاه عبد الستار محسن حمادي البصني11086
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةرنا مجيد عبد الحميد حسين الدليمي11087
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةرند مهدي هلول سعد الساعدي11088
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الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةرواء عبد العظيم جبر عاآول المالكي11089
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةريام عبد العزيز عباس عبود الطائي11090
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةزهراء اياد عبد اللطيف ابراهيم التميمي11091
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةزهراء سليم نظام علوان الحجومة11092
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةزهراء طالب هاشم محمد الجبوري11093
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةزيد علي اسماعيل عسكر العاني11094
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب ضيغم حميد ضيغم الساعدي11095
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةزينة فيصل غازي فيصل العبيدي11096
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةسارة احمد عباس فياض الكعبي11097
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةسارة رعد عبد الزهرة علي الطائي11098
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةسارة عضيد شياع عواد الالمي11099
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةسامر نعمة هادي عباس الجلبي11100
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةسبأ عباس علي عبد االمير العطار11101
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةسجى عبد السالم حمادي عباس النعيمي11102
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةسرى محمد عبد الرزاق محمد الطائي11103
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةسوزان جودت عبد الكاظم مجيد الهاشمي11104
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةسيف سعد صبحي علوان الجبوري11105
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةسيف صالح عبد فاضل خلف المحمدي11106
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةشمس طالل هاشم الشريف التكريتي11107
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةشهد جعفر باقر جواد الجواد11108
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةشهد سعدون اسماعيل جرمط احمد الشمري11109
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةشهد محمد عبيد آاطع الشمري11110
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةشيماء باسل محمد حسن الهيتي11111
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةشيماء سلمان محمد عبد التميمي11112
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةصابرين يعقوب لطيف امين الربيعي11113
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةصبا موفق صالح محمد الجنابي11114
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةصالح عباس حمزة عبود الجنابي11115
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةضحى رياض حسين حريجة العقابي11116
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةضحى عادل محسن ظاهر الكناني11117
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةضياء عودة آاظم حمود الساعدي11118
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةطيف آعيد جابر حليم االعرجي11119
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةطيف مهدي حسن علي الحسيني11120
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد الرحمن مهدي صالح حميد الزيدي11121
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد اهللا معن عبد اهللا اسماعيل الشاوي11122
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةعثمان قيس عبد الغفور يونس العماري11123
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةعز الدين وليد فاضل موسى الجبوري11124
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةعال انس توفيق مجيد النعيمي11125
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي اسعد اسماعيل ابراهيم الكروي11126
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي خلف عبد الكريم خليفة االلوسي11127
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي سعد سوادي عالوي الشجيري11128
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي سعد فاضل محمد العبيدي11129
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي سعد موسى مجيد الربيعي11130
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي طه محمد صالح الدليمي11131
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي عبد الحميد جاسم محمد علي الجاسم11132
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي مازن حسين عيسى المالح11133
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةعمار ضياء صاحب علوان العتبي11134
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةعمر عبد الرزاق تايه شاهين آل طعمة11135
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةعمر موفق غني درب البلداوي11136
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الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةغسق لؤي غسان خليفة دلة علي11137
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةغفران عدنان آريم سلطان الكناني11138
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةفاطمة محمد آاظم عباس المعيني11139
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةفرح ناصر علوان حمزة الجبوري11140
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةفيصل حسين انور لطفي الرفعة11141
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةآرار احمد زبير ياسين الطائي11142
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةآرار محمد حسين لفتة البياتي11143
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةلمى فاضل عباس مفتن السعدي11144
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةليث حمود صالح حمود النعيمي11145
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةليث آامل عداي جبار الدراجي11146
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد جاسم حمادي صليبي العيساوي11147
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد جاسم محمد دلش التميمي11148
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد جاسم محمد نايف الدليمي11149
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد رحمان عودة عناد الجبوري11150
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد رعد حامد خطاب الجبوري11151
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد صباح محمد جعفر محمد صادق التميمي11152
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد طه محمد حمد الجنابي11153
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد عادل احمد مجيد الدرويشي11154
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد عماد محمد رشيد التميمي11155
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد قاسم مناحي آاظم الموسوي11156
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد قحطان ظاهر نعمة الغالبي11157
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد لؤي عبد الجليل عبد الوهاب النعيمي11158
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد منصور علي صفر العزاوي11159
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد مهدي شنين صخي الجوراني11160
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد ناجي محمد صالح المشهداني11161
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمد هشام محمد عزيز العيثاوي11162
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةمحمود احمد محمود علي المالح11163
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةمروة محمد عبد عباس العنزي11164
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةمريم علي حاتم حمودي الدباغ11165
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةمريم علي ولي حسين الشمري11166
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةمريم مخلص مسلم محمود الموسى11167
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى ستار جبار محمد الجنابي11168
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى عبد الرحمن سرحان مرهج الصالحي11169
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى عبد السالم ناجي عبد علي االسدي11170
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةمصطفى محمد صبري عليوي القيسي11171
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةمعتز رأفت احمد السيد البهادلي11172
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةمعتز محمد حمدي خليل الدليمي11173
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةمنار حسين مطر لفتة الساعدي11174
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةمينا سعيد عبد العزيز محمد الراوي11175
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةنادية محمد فضيل مرحب الحمزاوي11176
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةنسرين فارس يوسف راضي الناشي11177
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةنور الهدى فاضل ابراهيم عباس الجميلي11178
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةنور حميد شكر محمود العامري11179
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةنور حيدر خضر عباس الخزرجي11180
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةنور سعد محسن عباس امين11181
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةنور ناطق يحيى عمران الضمان11182
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةنورا رائد عبد الكريم عبد اهللا المشهداني11183
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةنورس عبد الحسين حمزة عبد الطائي11184
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الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةهاجر عامر حميد متعب المعموري11185
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةهاجر فاضل خضير عباس الساعدي11186
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةهاني محمد سالم عيسى الجبوري11187
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةهديل عاطف عباس مصطفى النعيمي11188
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةهديل عبد الهادي عبد الكريم هادي الزبيدي11189
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةهناء خالد فاضل علوان الصالحي11190
الدراسة الصباحية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةياسر عبد الكاظم جاسم شذر الكعبي11191
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةابراهيم محمد امين ابراهيم مصطفى المدرس11192
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةابو عبيدة عامر جاسم حمادي الكبيسي11193
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةاثير صباح محمود خضير المسعودي11194
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد حسن احمد حسن السعدي11195
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد دريد عبد الجبار احمد البناء11196
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد ستار جبار عبد الحسن الربيعي11197
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد صباح عبد اهللا عباس العزاوي11198
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد عبد الحسين علي موسى الربيعي11199
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد عبد الرحمن حميد حمود اللهيبي11200
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد فائز قاسم محمد الحسيني11201
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةاحمد فؤاد عباس آاظم التوفكجي11202
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةازهر حميد نعمة جواد الكروشي11203
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةاسراء صبري جثير عبود المروزي11204
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةاسراء محمد مجيد محمد التميمي11205
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةاسماء سعيد عبد فياض الجنابي11206
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةاسماء صالح خضير عباس العزاوي11207
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةاسماء محمود احمد علي المندالوي11208
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةاآرم عبد المطلب عبد الحسين محسن الربيعي11209
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةاالء جاسم محمد محمد حسن النصراوي11210
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةالهام آامل حمدان محمد الالمي11211
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةامجد مضر عبد الحميد رشيد الخزاعي11212
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةامل عبد الصاحب محمد صالح مهدي القيدفه جي11213
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةامنة حميد شاآر محمود الفالحي11214
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةاميرة علي بربوت عجاج العزاوي11215
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةامين خالد عباس عبد اهللا البغدادي11216
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةانتصار ياسين حامد عباس العزاوي11217
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةاياد عباس سرحان ذعار العبيدي11218
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةايمان نجم عبد علي خليل البو مفرج11219
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةايناس حسين جاسم زامل الفياض11220
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةايناس عباس آاظم عباس قنبر11221
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةايناس عدنان عبد الرزاق مصطفى عمرايا11222
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةبان احمد عبد القادر زينل البياتي11223
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةبان رعد رشيد جبر العنبكي11224
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةبتول قاسم محمد علي الخزعلي11225
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةبشرى طارق سلمان دخيل المياحي11226
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةبشرى موحي عباس غالي الربيعي11227
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةبالل عوف عبد الرحمن محمد العطار11228
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةتماره احمد اديب شاآر التكريتي11229
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةثائر هشام عبد الكريم خميس الجلبي11230
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةثناء محمد حسن صالح العزاوي11231
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةجعفر محمد جعفر مصلح العاني11232
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الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةجنان طارق احمد لطيف البكري11233
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةحسن محي حميد عبد الواحد الشمري11234
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةحمزة سعد جهاد عبد الجبار الحديثي11235
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةحنان آريم صكبان محسن الزرآاني11236
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةحنان محمد فيصل عبد الكريم العزاوي11237
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةحنين مازن اسماعيل ابراهيم السامرائي11238
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةحوراء صالح عبد القادر جاسم السراج11239
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةحيدر حاتم علي ابراهيم البطاوي11240
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةدعاء عبد الهادي عداي ابراهيم السوداني11241
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةدنيا محمد عبد عباس المرسومي11242
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةرشا عبد الهادي وهام عرار الغراوي11243
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةرشا علي غالي علي السراي11244
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةرشا فاضل صبري علوان العبادي11245
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةرغد محمد جاسم داود الفالحي11246
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةرنا حامد حسين سيد الزيدي11247
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةرنا قصي داود جبر الجبوري11248
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةرند ابراهيم اسماعيل طه المشهداني11249
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةرياض فاضل صادق جار اهللا الطائي11250
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةزاهر عبد الستار عبود احمد الجنابي11251
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةزمن صباح جبر مخيلف الزبيدي11252
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةزهراء عبد االمير محسن سلمان الشعرباف11253
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةزياد طارق عبد الرحيم رجب النعيمي11254
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب عباس سلمان مطر القيسي11255
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةزينب هادي جبر عباس الربيعي11256
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةسارة حمدي جبير حرج االلوسي11257
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةسارة مزاحم علي نجم الغريري11258
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةسرمد علي محمد فهد العبيدي11259
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةسالم جواد آاظم فرعون الحساني11260
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةسناء حسن غالي خالطي الدليمي11261
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةسناء عبد الرزاق مهدي حسون البياتي11262
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةسهله منذر سهيل نجم التميمي11263
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةسوسن عبد الباسط فرج بالل الربيعي11264
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةسيناء شكر محمود سلمان الربيعي11265
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةشهد احمد عبد الرحمن عبد الرزاق نجار11266
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةشيماء زهير محمود احمد النعيمي11267
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةشيماء محمود جاسم محمد العيساوي11268
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةصدى محمد ديوان علي الربيعي11269
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةصفا آامل علي حمدان العاني11270
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةصفاء محمد عبد اهللا جبر الطائي11271
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةضحى خلف صياد عبد اهللا الدليمي11272
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةضحى عماد آريم سلومي الزبيدي11273
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةطه اسماعيل طه جدوع السامرائي11274
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةطه مثنى آامل اسماعيل الفكيكي11275
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةطيب احمد داود سلوم السامرائي11276
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد الرحمن بكر محمد عادل محمد سعيد الزهاوي11277
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد الرحمن محمود جمعة سعود الكبيسي11278
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد الرحمن محمود راشد رشيد السرية11279
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد الرزاق جبار جاسم شبيب الساعدي11280
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الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد العزيز علي سلمان حبيب التميمي11281
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد القادر صفاء حامد سليمان التكريتي11282
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد اهللا عصام نزار جاسم العبيدي11283
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد اهللا عقيل يوسف علي النقيب11284
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةعبد اهللا مهدي عبد الجليل خليل الخفاجي11285
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةعالء ذياب احمد زعنون الشجيري11286
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةعالء آاظم عباس عليوي الحجامي11287
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي احمد شاآر عبد اهللا الطائي11288
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي ارشد محسن حسون السديري11289
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي ارآان عبد االمير تقي الحسيني11290
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي جبار ابراهيم معلة الشمري11291
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي رعد صبري محمد الدليمي11292
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي سعد خليل خضير الدليمي11293
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي سهيل نجم عبد االمير جناحين11294
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي عارف صالح جرجيس الخزرجي11295
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي غالب الزم آريدي السوداني11296
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي فرحان عبد الحسين علي العبودي11297
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي محمد عباس حسين الجبوري11298
الدراسة المسائية2018/2017قسم العلوم المالية والمصرفيةعلي نعمة عباس رشيد الثرواني11299
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الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةتحسين آمال احمد حطاب القيسي11448
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةتقوى صباح حسن علي الربيعي11449
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةتماره محمد عبد الكريم رؤوف شندالة11450
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةتيماء صالح مهدي محمد الباوي11451
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةجعفر سمير عدنان سليم الشهربلي11452
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةجمال هيثم ناطق محمد جواد العكيلي11453
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةجمانة علي عبد الرحمن جواد القيمجي11454
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةجوان سمير عيسى محمد الجاف11455
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةجيهان حيدر عزيز مهدي االطرقجي11456
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةحارث فائز فوزي مصطفى الراوي11457
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةحارث مثنى حارث خليل الخفاجي11458
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةحسام اياد طالب بندر العاني11459
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةحسام مازن فاضل احمد السامرائي11460
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةحسن ستار جبار مهدي السلطاني11461
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةحسن عبد الكريم عكلة عبادي الشمري11462
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةحسن عدنان هوبي جعفر الدباغ11463
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةحسن فالح حسن هادي العبيدي11464
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةحسن قحطان سلمان عباس العزاوي11465
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةحسنين حيدر جعفر عيسى ابو العيس11466
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةحسين اآرم حسين محمد مصطفى البناء11467
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةحسين سالم اسود عباس الحياني11468
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةحسين صباح حمد جواد الدهلكي11469
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةحسين ضياء طالب محمود العزاوي11470
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةحسين عبد آريم جابر العيقوبي11471
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةحسين عالء ناجي محمد العبيدي11472



نوع الدراسةسنة التخرجالقسماسم الخريجت
خريجو آلية بغداد للعلوم اإلقتصادية منذ الدفعة األولى ولغاية العام الدراسي 2018/2017

الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةحسين عالء ناصر حسون الجبوري11473
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةحسين علي داود سليمان الكبيسي11474
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةحسين ماجد محسن محمد الساعدي11475
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةحسين محمد مهدي صالح الخزرجي11476
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةحسين مؤيد ابراهيم داود السامرائي11477
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةحنين سرمد سعدي محمد البياتي11478
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةحنين عبد الزهره هاشم حسن الشطري11479
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةحنين قصي محمد ياسين الربيعي11480
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةحوراء ثامر داود عباس العامري11481
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةحيدر باسم داخل شرز الشمري11482
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةحيدر ماجد مالك غيدان العامري11483
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةخالد وليد خالد محمد صالح الكوجر11484
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةخليل ابراهيم خليل مهدي العزاوي11485
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةداليا باسل خليل ابراهيم الجبوري11486
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةرانيا سعد محمد جاسم الجبوري11487
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةرانيه عبد القادر منعم شهاب العبدلي11488
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةرحمة رعد سعد محجوب الجبوري11489
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةرسل ابراهيم داود سلمان العبيدي11490
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةرسل اياد طه محمد الحيالي11491
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةرسل نجدي عبد الواحد اسماعيل الكرخي11492
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةرفل آاظم جواد حمزة العبادي11493
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةرفيف آوج حقي احمد الجيبه جي11494
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةرفيف صالح عبد القادر محمد العكيدي11495
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةرفيف فؤاد عبد الرحيم عبد الغفور ال مدلج11496
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةروز احمد جاسم جودة الربيعي11497
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةرؤد رائد عادل محمود العجبة11498
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةريمان حسن مصطفى علي الحمداني11499
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةزبيدة رسول عبد الزهرة علي العادلي11500
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةزهراء ثائر علي حسن الجنابي11501
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةزهراء جاسم محمد داود العبيدي11502
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةزهراء جمعة حسن علي السعدي11503
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةزهراء حسن علي عبد الحسين الشمري11504
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةزهراء سالم فليح حسن الخزعلي11505
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةزهراء عالء جعفر سعيد األنباري11506
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةزهراء علي عبد اهللا عالوي الشمري11507
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةزين العابدين عبد القادر حسين سالم العبيدي11508
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةزينب ثائر عبد الحميد سعد التميمي11509
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةزينب جبار مجافت نعيم المحمدي11510
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةزينب جواد آاظم مراح عالوي11511
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةزينب محمد عبد الرضا طه الحمداني11512
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةزينب هشام مكي علي الصراف11513
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةسارة عامر عبد حنتوش المفرجي11514
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةساره حسام محمد حسين االعظمي11515
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةساره عبد الكريم قاسم علي بهلول11516
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةساره عالء حميد غالم علي غاجان11517
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةساره مجيد عطية نجم العامري11518
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةساره مهند احمد حسين المحاري11519
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةسالي نبيل طالب عبد الرزاق الكناني11520
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الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةسالي نهاد عبد اللطيف عبد الكريم الربيعي11521
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةسامر مهدي نصيف جاسم الدليمي11522
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةسجاد احمد موازي علي الزيدي11523
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةسجاد بديع عدنان جياد البهادلي11524
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةسجى عباس حمودي امين العبيدي11525
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةسداد سعد حريجة عبد االئمة السعداوي11526
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةسراء مصطفى عبد الكريم حمودي العاني11527
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةسرى سلوان آامل بشير النعيمي11528
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةسرى عبد الحميد عبد الغني جواد القراغول11529
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةسما جميل خضر حسن الصابري11530
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةسمير خالد احمد سلمان الخالدي11531
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةسنان سرمد عادل حسن الصباغ11532
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةسيف الدين حيدر حميد مجيد ال محي11533
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةسيف جبار حسن هاشم الموسوي11534
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةسيف سمير عبد الغني هويدي الطائي11535
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةسيف قيس سعدون عباس العبيدي11536
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةشريف فهمي شريف محمد القبانجي11537
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةشهد حسين خلف حسن عبيد الخزرجي11538
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةشهد فارس احمد ظاهر المشهداني11539
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةشهد فارس علك زاجي االسدي11540
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةشهد محمد عالء احمد علي الجماس11541
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةشهد مهدي راضي حبيب المسعودي11542
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةشهد ناطق اسماعيل عبد جابر المكصوصي11543
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةشهد نشاط محمد طاهر يونس الخياط11544
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةشيماء بشير محمود حميد الصوفي11545
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةصابرين سعد عدنان محمد منبر11546
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةصادق وصفي صادق امين الطائي11547
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةصالح هادي صالح علوان الجميلي11548
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةصفاء هاني سلمان جواد البطاوي11549
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةصهيب نصير عبود عيدان الطائي11550
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةضحى صفاء آاظم برهان الموسوي11551
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةضحى صالح الدين مهدي عودة الطائي11552
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةضحى قاسم صبيح مطلك الالمي11553
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةعادل احمد عادل احمد درويش11554
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةعبد الحسين علي فرحان حمد الجصاني11555
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةعبد الرحمن محمد نعيم رحيم الطباوي11556
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةعبد السالم حاتم صالح جميل المشهداني11557
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةعبد السالم موفق عبدالسالم عبدالواحد الجبوري11558
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةعبد الغفور محمد خليل اسماعيل التميمي11559
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةعبد الفتاح عبد اهللا مهنا صياح العبيدي11560
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةعبد اهللا حسن حسين ابراهيم الشمري11561
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةعبد اهللا غسان عباس عبد الرضا الحيدري11562
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةعبد اهللا يحيى ناجي عباس العبيدي11563
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةعبير علي قاسم الزم حسن المالكي11564
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةعالء حسين عبد الهادي جواد الشماع11565
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةعالء فيصل يونس فلحي الساعدي11566
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةعلي ثائر عزيز رؤوف المعملجي11567
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةعلي حسين عبد االمير علوان االزري11568
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الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةعلي حسين علي راضي الفتالوي11569
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةعلي حيدر لطيف حسن عتوآة11570
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةعلي خالد حميد حسن النعيمي11571
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةعلي رائد خليل ابراهيم حموزي11572
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةعلي زيد مكوطر طرفة الفتالوي11573
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةعلي سامي مراد عبد الرحيم11574
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةعلي سعد حسين موسى الصفار11575
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةعلي صباح محمد عبد اهللا المشهداني11576
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةعلي طارق آاظم عبود الشمري11577
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةعلي عامر يحيى حسين العبيدي11578
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةعلي عبد الحسين حمزة عبد الطائي11579
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةعلي عبد الكريم آاظم عيسى المحمدي11580
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةعلي عبيس يونس محمد العبودي11581
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةعلي عالء حميد نوح ال نوح11582
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةعلي قيس حسن محمد الكاظمي11583
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةعلي آاظم حسوني رهيف البهادلي11584
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةعلي آريم عبد اللطيف محمد المكصوصي11585
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةعلي محمد طارق عبد الهادي الخيون11586
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةعلي ميثم حسين علي العبيدي11587
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةعلي نضال علي حسن العبيدي11588
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةعلي هيثم علي محمد العنبكي11589
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةعمار عبود جمعة سلمان الزرفي11590
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةعمار علي اآبر علي زمان الفيلي11591
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةعمر احمد سهام الدين خيري العلي11592
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةعمر فراس جسام خلف المجمعي11593
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةعمر محمد صوال حسين الدليمي11594
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةعمر محمد محي محمد المشهداني11595
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةعمر نجم عبد عون مرداس الجنابي11596
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةغادة عبد الرزاق عبد اللطيف محمد الراوي11597
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةغسق ماجد جعفر سعيد االنباري11598
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةغيث حسين ذو الفقار علي هاشم البكري11599
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةفاضل عباس فاضل عبد اللطيف السامرائي11600
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةفاطمة عبد اهللا مخلص عبد الرحمن محمد سعيد الكيالني11601
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةفائزة عقيل عبد الهادي حسن الحضيري11602
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةفراس صفاء صالح احمد الجنابي11603
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةفرح عامر عناد رهيف العوادي11604
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةفرح عباس عجمي عباس البو جياش11605
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةفرح عبد الهادي فاضل مهدي الزبيدي11606
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةفرح محمد عبد الرضا آاظم النداوي11607
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةفالح محمد نافذ فالح الدميري11608
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةفهد قيصر عبد الحسين عبد االمير البو نبي11609
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةفيصل اديب منصور قاسم القرغولي11610
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةقمر هاشم فاضل عباس الطباطبائي11611
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةقيس علي انور عباس دلو11612
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةآرار علي محمد ثامر الخفاجي11613
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةآرار آنعان صباح علي العزاوي11614
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةآرار ياسين هادي شهيد العويدي11615
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةلبنى عماد فاضل محمد التميمي11616
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الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةلؤي ناطق يوسف مطلوب العاني11617
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةليث هشام ابراهيم عبود العزاوي11618
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةلينه قاسم داخل هاشم الزيرج11619
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمازن احمد جاراهللا علي العلي11620
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمازن علي عبد اهللا عالوي الجعيفري11621
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمحمد انس اسماعيل خليل القره غلي11622
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمحمد جمال سعيد هزاع المولى11623
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمحمد جميل آامل رسول الخفاجي11624
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمحمد حيدر عزيز غصيني الشمري11625
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمحمد رابح مضر رشدي الحيالي11626
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمحمد زهير حسين جعفر التميمي11627
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمحمد سعد عبد الرحمن صالح الراوي11628
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمحمد سمير صالح احمد العزاوي11629
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمحمد سمين قاسم عبداهللا الكهيه11630
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمحمد صباح حميد حمدان العاني11631
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمحمد عباس مجيد آاظم السعدي11632
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمحمد عبد الرحمن عبد الكريم عبد الرحمن العوفي11633
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمحمد عبد الغفور حسين عالوي العكيدي11634
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمحمد علي عباس سلمان عبد اهللا الكناني11635
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمحمد عماد حسين محمود الفلفلي11636
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمحمد غسان محمد جمعة الربيعي11637
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمحمد فراس جاسم محمد الحربي11638
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمحمد قاسم نايف جاري الجنابي11639
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمحمد ماجد بريسم عطوان البيضاني11640
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمحمد مناف مكي مطشر الربيعاوي11641
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمرتضى صبحي عاشور علوان البيضاني11642
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمرتضى عبد الكريم حمادي جاسم الجنابي11643
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمروان طالل عبد الكريم رشيد الجبوري11644
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمروان محمد عدنان آاظم العياش11645
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمروه باسم عبد المنعم احمد العاني11646
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمريم خالد مهدي اغا جان الزبيدي11647
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمريم عامر خالد عباس الطائي11648
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمريم مسعود رحيم حسين المهدي11649
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمريم موسى علي سلمان الموسوي11650
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمريم وليد محمد عباس البياتي11651
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمصطفى احمد خليل ابراهيم الجبوري11652
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمصطفى باسل عبد السميع خليل الجنابي11653
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمصطفى باسم احمد ايوب الصفار11654
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمصطفى ثامر يوسف ياسر الموسوي11655
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمصطفى ضرغام شمس الدين محمود الكاظم11656
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمصطفى طالل نافع يحيى الدراجي11657
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمصطفى عادل ذياب برآات الشمري11658
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمصطفى عادل قحطان مهاوش11659
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمصطفى عبد الحسين لعيبي اسوادي الحمود11660
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمصطفى عبد الوهاب احمد عزم آهريزي11661
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمصطفى عصام صالح معروف الشمري11662
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمصطفى عقيل آريم آحط السعدي11663
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمصطفى علي حسين سعيد حنتوش11664
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الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمصطفى علي طالب جاسم العبيدي11665
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمصطفى علي فلوح آعبول االنباري11666
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمصطفى عمار عبد االله عبد الجبار العبادي11667
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمصطفى عمران عيسى ساده الالمي11668
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمصطفى فيصل فاضل آمال ال قاسم11669
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمصطفى آمال داود فرحان السامرائي11670
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمصطفى ماهر عبد الصاحب باقر الطحان11671
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمصطفى محمد زاير آريم مراعي11672
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمصطفى محمد فاضل حسين الطائي11673
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمصطفى مناف آامل مصطفى الخياط11674
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمصطفى وهبي عبد الرزاق عبد الرحمن السامرائي11675
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمضر ناصف قاسم حمودي الباججي11676
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمعتز سمير ابراهيم عمران امارة11677
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمنار عماد طارق علي البياتي11678
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمهدي صالح آاظم سالم الرسولي11679
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمهدي هيثم جودي ابراهيم البلداوي11680
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمهند اآرم حسن حمزة العبيدي11681
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمؤمن علي عبد علي آريم الجعيفري11682
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمؤمن مفيد علي حسين العبيدي11683
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمؤيد صبيح عكال بريج العكال11684
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمي هباب عبدالحميد عبدالكريم شتيوي11685
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةميامي صاحب مهدي فتح اهللا البياتي11686
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةميثم مالك نعيس سكر الكالبي11687
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةميس الريم علي عبدالحسن عويد علي الشبلي11688
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةميس زيد عبد العظيم حميد الخفاجي11689
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةمينا طه جساس مطرود الالمي11690
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةنادين محمد مصطاف حمد العكيدي11691
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةنشوان صباح نوري جاسم الصالحي11692
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةنعمان منذر محمد جاسم العبيدي11693
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةنور احمد عبد االمير عباس الجبوري11694
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةنور محمد عبد الوهاب عبد اهللا التميمي11695
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةنور محمد مضحي نايف الدليمي11696
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةنور محمد ياسين محمد الزبيدي11697
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةنورا مظهر حبيب عبد الحميد النائب11698
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةنورة محمد عبد زيد حسين الشيباني11699
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةنورس عبد السالم حسن هادي الربيعي11700
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةنوف عماد حسن علي العبيدي11701
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةهاشم خالد حمزة هاشم الزبيدي11702
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةهالة خالد خليل علي العاني11703
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةهالة ماهر مد اهللا الفي العاني11704
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةهبة اهللا بهاء حسين هاشم الهاشمي11705
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةهبه ثامر ثابت نعمان الجبوري11706
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةهبه ضمير شهاب احمد السامرائي11707
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةهدى سامي مطر جمعة الغضباوي11708
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةهمام جعفر قاسم عبد الهادي السعدي11709
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةوسام علي ابراهيم محمود الغبان11710
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةوسن اياد معروف محمود العبيدي11711
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةوسيم باسم حسن علي العاني11712
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الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةوصال حميد عبد ليل الدليمي11713
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةوضاح عماد محمد حسين الخشالي11714
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةوالء حسن علي حسين الذبحاوي11715
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةولدان طارق شعبان حسن الصجري11716
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةوليد فائق عايش جاسم الكبيسي11717
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةياسر عمار احمد فؤاد عالء الدين البياتي11718
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةياسر قتيبه ابراهيم نصيف النداوي11719
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةياسين داود سالم مكي االعظمي11720
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةياسين صائب عبد المحسن محمد حمودات11721
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةياسين طه حسين عبد اهللا المشهداني11722
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةيسر نذير ابراهيم احمد القيسي11723
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةيوسف حسين شهيد نعمان الحسناوي11724
الدراسة الصباحية2018/2017قسم المحاسبةيوسف ناصر محمود نصر اهللا العطار11725
الدراسة الصباحية2018/2017قسم علوم الحاسباتابراهيم جالل ابراهيم علي الكيالني11726
الدراسة الصباحية2018/2017قسم علوم الحاسباتابراهيم محمد ثجيل حسن الالمي11727
الدراسة الصباحية2018/2017قسم علوم الحاسباتاحمد سعد نصيف جاسم السعدي11728
الدراسة الصباحية2018/2017قسم علوم الحاسباتاحمد ماجد حاجم سلطان محمد بني حجيم11729
الدراسة الصباحية2018/2017قسم علوم الحاسباتاحمد محمد احمد عبد المشهداني11730
الدراسة الصباحية2018/2017قسم علوم الحاسباتالحسن مشكور عباس محمود النعيمي11731
الدراسة الصباحية2018/2017قسم علوم الحاسباتتمارا عبد الهادي عباس هادي شحم11732
الدراسة الصباحية2018/2017قسم علوم الحاسباتخالد عدنان فهمي محسن الراوي11733
الدراسة الصباحية2018/2017قسم علوم الحاسباتخالد محمد زبون لعيبي العزاوي11734
الدراسة الصباحية2018/2017قسم علوم الحاسباترند علي خضر عبد العزيز الفريح11735
الدراسة الصباحية2018/2017قسم علوم الحاسباتسارة جمال عبد اهللا شنتاف العاني11736
الدراسة الصباحية2018/2017قسم علوم الحاسباتسامر رافد عبد الستار رشيد الربيعي11737
الدراسة الصباحية2018/2017قسم علوم الحاسباتسجى خالد آامل عباس آل جريم11738
الدراسة الصباحية2018/2017قسم علوم الحاسباتسيف رياض عبد الحميد آاظم الطائي11739
الدراسة الصباحية2018/2017قسم علوم الحاسباتسيف عالء حسين علي البزة11740
الدراسة الصباحية2018/2017قسم علوم الحاسباتشهد بالسم نايف علي الجميلي11741
الدراسة الصباحية2018/2017قسم علوم الحاسباتشهد صالح مهدي صالح العيساوي11742
الدراسة الصباحية2018/2017قسم علوم الحاسباتشيماء محمد سالم حسن الفالحي11743
الدراسة الصباحية2018/2017قسم علوم الحاسباتضحى حازم عبد اهللا سعيد باحجاج11744
الدراسة الصباحية2018/2017قسم علوم الحاسباتضرغام علي حميد عبد الكريم الالمي11745
الدراسة الصباحية2018/2017قسم علوم الحاسباتطيبة صباح صالح الدين خليل الدباغ11746
الدراسة الصباحية2018/2017قسم علوم الحاسباتعبد الرضا رمزي عبد الرضا حسن العبيدي11747
الدراسة الصباحية2018/2017قسم علوم الحاسباتعبد اهللا رافد عبد الستار رشيد الربيعي11748
الدراسة الصباحية2018/2017قسم علوم الحاسباتعبد اهللا عباس شاآر مجبل الزبيدي11749
الدراسة الصباحية2018/2017قسم علوم الحاسباتعفراء جمال جمعة سالم السامرائي11750
الدراسة الصباحية2018/2017قسم علوم الحاسباتعلي باسم محمد حسين نعمة ابو لطيوة11751
الدراسة الصباحية2018/2017قسم علوم الحاسباتعلي باسم نفل سمير التميمي11752
الدراسة الصباحية2018/2017قسم علوم الحاسباتعلي سعد آاظم فرحان الطائي11753
الدراسة الصباحية2018/2017قسم علوم الحاسباتعلي عبد الحكيم محسن علي العكيكي11754
الدراسة الصباحية2018/2017قسم علوم الحاسباتعلي محمد سعدون عبد الحميد الشمري11755
الدراسة الصباحية2018/2017قسم علوم الحاسباتعمار عادل غزال سكران الخزاعي11756
الدراسة الصباحية2018/2017قسم علوم الحاسباتفادي مازن جميل ميخائيل عبد النور11757
الدراسة الصباحية2018/2017قسم علوم الحاسباتفراس شوآت حسن محمود المشهداني11758
الدراسة الصباحية2018/2017قسم علوم الحاسباتفرح ناصر خالد شهاب الحيالي11759
الدراسة الصباحية2018/2017قسم علوم الحاسباتفيصل عامر نجم حسن الدليمي11760
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الدراسة الصباحية2018/2017قسم علوم الحاسباتآرار احمد عبد اهللا عبد الرضا العبد اهللا11761
الدراسة الصباحية2018/2017قسم علوم الحاسباتمحمد عبد الكريم فاضل محمد الدليمي11762
الدراسة الصباحية2018/2017قسم علوم الحاسباتمريم فاضل عباس محمد علي11763
الدراسة الصباحية2018/2017قسم علوم الحاسباتمصطفى جواد آاظم ثاني العقابي11764
الدراسة الصباحية2018/2017قسم علوم الحاسباتمصطفى غالب عباس احمد الحمداني11765
الدراسة الصباحية2018/2017قسم علوم الحاسباتمينا جالل مهدي حسين بديع11766
الدراسة الصباحية2018/2017قسم علوم الحاسباتناجي وضاح ناجي جاسم السعيدي11767
الدراسة الصباحية2018/2017قسم علوم الحاسباتنور محمود شاآر محمود العسل11768
الدراسة الصباحية2018/2017قسم علوم الحاسباتياسر سالم هادي مشكور الجبوري11769
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