
االسمت
احمد علي زويد خلف1
احمد كاظم سبھان ھيلك2
احمد ماجد عبد اللطيف حسن3
اخالص عبد الحسن حسين باشخ4
التفات عبدهللا غازي مكي5
ام البنين صالح عبود حسن6
ام البنين نضال خير هللا ماضي7
ام البنين ھيثم حبيب ناصر8
اماليد حسن جبار محسن9

انفال ثائر محمد احمد10
انور لؤي صبري حميد11
ايات توفيق شاكر جاسم12
ايات علي عباس الزم13
ايات كاظم طعمه الزم14
ايالف عماد ثويني عبد الھادي15
ايمان حسن مبارك عزيز16
ايمان كاظم خليف حنظل17
ايه ثائر راضي محمد18
ايه حيدر عبه حمود19
أحالم جعفر كاظم احمد20
أسماء حسين علي حسين21
أمينه عبد المحسن وادي جاسم22
بتول حسين رداد حمد23
بتول صدام مصطفى جاسم24
بتول فراس يعقوب يوسف25
بتول كامل عامر عيدان26
براق وفيق عبد العزيز حسين27
بسام عاشور عامر حسوني28
بنت الھدى عبد الرضا طالب زاجي29
بنين جبار وحيد فيصل30
بنين جمعة ھالل جمعة31

اسماء الطلبة المقبولين في قسم ادارة االعمال الدراسات 
الصباحية للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١



بنين حامد جلوب مطشر32
بنين عالء عبد الحسين عبد هللا33
بنين عباس خجوري جعفر34
بنين عبد الحسين عبد الجليل عبيد35
تبارك احمد جابر بندر36
تبارك طعمه عطوان يونس37
تبارك عبد السالم الماس فرحان38
تبارك علي بنوان ساجت39
تبارك محمد محسن حاجم40
تقى رافد عبداالمير ناجي41
تقى عبود بخيت عبود42
تھاني عبد الخالق مكطوف غانم43
ثامر عبيس ابراھيم علي44
جراح فرحان علي حبيب45
جسام امير شھيل راضي46
جنان كريم نعيم صالح47
حسن صدام حموده مرزوك48
حسن علي كحيط حبيب49
حسن فراس لطيف سلمان50
حسن نعمة تاية عبد العزيز51
حسين جعفر ھادي سلمان52
حسين حسام محمد راضي53
حسين عالء عبد الحسين عبد هللا54
حسين عبد الزھرة عريب مزعل55
حسين عبد هللا عبد الرزاق رماثي56
حسين علي حسين محسن57
حنين ابراھيم عبد الكريم جاسم58
حنين سلمان عكموش نجم59
حنين عالء ناصر اسعود60
حوراء محمد فالح جبار61
حياه جاسم جواد كاظم62
حيدر نعمه خضير حزام63
خديجه عبد الحسين محمد عليوي64
دعاء ثامر كامل حامد65
دعاء حسين علي سلطان66
رحاب محمود حسين ماضي67



رسل عبد الستار عبد هللا بدر68
رسل عماد عبد الزراق يعقوب69
رغد جبار عبد العالي عباس70
رقيه فرج ضيدان نصر71
روجينا محمد رضا طه حسين72
رؤى طه ياسين حاتم73
ريحانة قاسم محمد جاسم74
زھراء احمد مال ھلال عبد الزھره75
زھراء احمد ناظم محمد76
زھراء جاسم محمد منثر77
زھراء حيدر حميد درويش78
زھراء حيدر كاظم حسين79
زھراء رافد حامد سلمان80
زھراء سمير فيصل محسن81
زھراء صبيح قاسم رسن82
زھراء عباس راضي قنبر83
زھراء عباس فاضل نعيم84
زھراء عبد االمير حسين محمد85
زھراء عبد الجبار صدام خلف86
زھراء عبد العزيز حمادي عبد الحسين87
زھراء عدي كاظم حسين88
زھراء علي رحيم جبر89
زھراء عماد عيال عبيد90
زھراء عماد كاظم جباره91
زھراء قصي غازي ابراھيم92
زھراء مھدي حسين عيسى93
زين العابدين تحسين علي عون94
زينب ابا زيد لعيبي عبد الحسن95
زينب ابراھيم خليل زباري96
زينب اسعد وھاب متليك97
زينب امين عبد الصاحب عبد العباس98
زينب باسم قاسم شبيب99
زينب ضياء مارد كنيدح100
زينب عاشور مكطوف عاشور101
زينب علي عبد الحسين عليوي102
زينب علي كاطع عزيز103



زينب مثيل علي حمزه104
زينب نعيم زايد فارس105
سبأ جاسم حسن عبد الحسين106
سجاد ھشام ھادي راضي107
سجاد ياس خضير ھاشم108
سجى غفور عبد القادر سبھان109
سرى جبار عباس حسين110
سكينه صباح جاسم محمد111
سكينه قاسم سالم عبد الحسين112
سلسبيل احمد جاسم محمد113
شكران سليم عبد الرزاق موسى114
شھد شھاب احمد باھض115
شھد عدي جابر ياسين116
صابرين اسماعيل ابراھيم عبد الوھاب117
ضحى عبد جري بنيان118
ضحى عماد حسن محيسن119
ضحى نجم عبد هللا سلمان120
عال علي ناصر علي121
عباس باسم فاضل صنكور122
عباس جمعه جبار عبيد123
عباس حسين جخيور حسين124
عباس طه ياسين خزعل125
عباس علي فاضل حسن126
عباس كريم حبيب لفته127
عباس ھادي عباس طاھر128
عباس ياسين شمخي فليح129
عبد الجبار عبد الرزاق كاظم جاسم130
عبد هللا جبار جودة داغر131
عبد ھلال ضياء عبد الحميد شھاب132
عبد ھلال عيسى كاظم عيسى133
عذراء عباس بادي رسن134
علي احمد خوام سلمان135
علي اعيان كاصد جبر136
علي جالوي شھيد كاظم137
علي حسين عبد الحميد عبد الكريم138
علي سالم عيدان علوان139



علي سعد مريس حسن140
علي سليم علوان حميدي141
علي فؤاد جاسم مھجر142
علي كريم طالب كريم143
علي مزعل زبون وذاح144
علي ھيثم احمد عاشور145
عمر ماجد عبد الحميد عبد اللطيف146
غاده محسن ھويل جابر147
غدير اسعد جواد كاظم148
غدير حيدر سامي عبد الرزاق149
فاطمة اسعد علي سند150
فاطمة توفيق عبد هللا ملوع151
فاطمة توفيق مھنه جاسم152
فاطمة حسين محمد علي153
فاطمة ضياء خليل ابراھيم154
فاطمة عبد االمير عبد علي عبد الواحد155
فاطمة مضر جابر خزعل156
فاطمه حارث عبد الرحمن حبيب157
فاطمه حيدر علي لطيف158
فاطمه راضي كاطع سلمان159
فاطمه عبد الزھرة صبر عبد ھلال160
فاطمه مصطفى خضير يسر161
فراك عذاب داود سلمان162
فرح عمار عبد المعين صالح163
كرار حسن جاسم حاجم164
كرار عبد علي فھد ثجيل165
كرار قصي حسيب محمد166
كوثر قاسم ھادي حسن167
مارب يوسف محمد يوسف168
مالك رضا غانم جدوع169
محمد الباقر مرتضى احمد سلمان170
محمد باقر عدنان شاكر نور171
محمد باقر كريم عباس علي172
محمد حسن قاسم مكطوف خابط173
محمد عبد العباس نوري اعبادي174
محمد عبد النبي صبري عبد الصاحب175



محمد ليث فالح فرھود176
محمد محيسن عباس خلف177
مرسلين كريم شحيت عاتي178
مروة مسلم محمد عبد الزھرة179
مروه عبد الرضا جبر عبد ھلال180
مروه منذر نعمان خمام181
مريم حسين علي محيسن182
مريم خالد عبد المنعم كاظم183
مريم صالح جھاد حسين184
مريم عبد الحسين طعمه عبد الجليل185
مريم عيسى عبد الكريم خلف186
مريم ياسين يعقوب يوسف187
مصطفى رياض جعفر ھاشم188
مصطفى عادل غازي حسن189
مصطفى عباس صابط حسين190
مصطفى محسن فالح شبيب191
مصطفى نادر جعفر192
مقتدى محمد ناصر خليفة193
مھدي جاسم جعاز علي194
مھدي كاظم عبد االمير ابراھيم195
مھيمن حازم اسماعيل جاسم196
مھيمن يحيى محمد يحيى197
مؤتمن شاكر عبد السادة مرجان198
مؤمل قيصر عودة حمزة199
ميرفت خالد جاسم محمد200
نبا طه مصطفى طه201
نداء محمد طالب عبود202
نرجس جواد لطيف حمود203
نور احمد حبيب خزعل204
نور الحسن علي ياسين مسلم205
نور الحسين علي ابو الھيل مثنى206
نور الھدى حسن انعيمه مران207
نور الھدى ھادي عبد هللا عواد208
نور حيدر علي سلمان209
نور يوسف ابراھيم عبد هللا210
نورا ميثم كطافه صالح211



نورس محمد فالح حسن212
ھاجر رعد ياسين سلمان213
ھبه صباح مجيد كلو214
ھدى عبد الستار جبار سبھان215
ھدى فاروق مزيد سوادي216
ھيفاء شميل عريثم ھدان217
يوسف عجيل حري مشاري218
يوسف وسام رشيد جابر219


