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إدارة االعمالحسن فٌصل كزار عمران271

االقتصادحسن مجٌد جابر عبٌد272

االقتصادحسن محمد لفته موسى273

اإلدارة العامةحسن مقداد دارخان ملك274

اإلدارة العامةحسن مهدي صالح عبد275

إدارة االعمالحسن هاشم مطر خدام276

علوم مالٌة ومصرفٌةحسن المجتبى حمٌد خالد جاسم277

إدارة االعمالحسناء عباس هادي خضٌر278

علوم مالٌة ومصرفٌةحسٌن احسان فخري جاسم279

االقتصادحسٌن احمد راضً عباس280

علوم مالٌة ومصرفٌةحسٌن احمد نافع عبدهللا281

إدارة االعمالحسٌن اركان جاسم محمد282

اإلدارة العامةحسٌن باسم جاسم زاٌر الزٌرجاوي283

علوم مالٌة ومصرفٌةحسٌن جاسم محمد برٌج284

اإلدارة العامةحسٌن جبار سعٌد فضاله285



علوم مالٌة ومصرفٌةحسٌن جمعة جبار بدن286

إدارة االعمالحسٌن حامد سمٌن ابراهٌم287

إدارة االعمالحسٌن حكمت حسٌن محسن288

علوم مالٌة ومصرفٌةحسٌن خلٌل ابراهٌم حمزه289

إدارة االعمالحسٌن رافد زٌد سلمان290

المحاسبةحسٌن رحٌم اسود خشان291

إدارة االعمالحسٌن رٌاض عبد الساده مزعل292

االقتصادحسٌن زامل قاسم عباس293

االقتصادحسٌن سالم كاظم عبد294

االقتصادحسٌن سعد جابر عبٌد295

اإلدارة العامةحسٌن سلٌم عبدعلً مسلم296

إدارة االعمالحسٌن صباح جعفر محسن297

المحاسبةحسٌن طارق حمزه عبد298

اإلدارة العامةحسٌن طالب حمد مشال299ً

المحاسبةحسٌن طالب كاظم خلؾ300

المحاسبةحسٌن عادل خمٌس حمٌد301

االقتصادحسٌن عامر حسن كاظم302

المحاسبةحسٌن عبد المجٌد رشٌد مجٌد303

المحاسبةحسٌن علً اسماعٌل خلؾ304

إدارة االعمالحسٌن علً خالد رشٌد305

إدارة االعمالحسٌن علً خالد عاصم306

علوم مالٌة ومصرفٌةحسٌن علً عبد هللا ناج307ً

علوم مالٌة ومصرفٌةحسٌن علً عبدالسادة زكاح308

إدارة االعمالحسٌن علً عدنان حرام309ً

إدارة االعمالحسٌن علً عٌسى لطؾ هللا310

إدارة االعمالحسٌن علً كاظم علوان311

المحاسبةحسٌن علً نا صر فر حان312

اإلدارة العامةحسٌن علً نوري محمد313

علوم مالٌة ومصرفٌةحسٌن عماد كامل نعمه314

المحاسبةحسٌن فارس عبد الزهره حصموت315

اإلدارة العامةحسٌن فاضل محٌسن رحٌمة316

إدارة االعمالحسٌن فرحان كاظم مرٌخ317

علوم مالٌة ومصرفٌةحسٌن فالح حسن محمد318

اإلدارة العامةحسٌن قاسم حسن مرٌخان319

إدارة االعمالحسٌن قاسم عبد حرج320

إدارة االعمالحسٌن قاسم محمد كاظم321

المحاسبةحسٌن كاظم ناصر بنٌان322

علوم مالٌة ومصرفٌةحسٌن كرٌم شحٌت بهش323

إدارة االعمالحسٌن كرٌم محمد دنبوس324

المحاسبةحسٌن كرٌم منشد زهٌر325

المحاسبةحسٌن مؤٌد عبد المجٌد ٌحٌى326

علوم مالٌة ومصرفٌةحسٌن محمد ابراهٌم محمد327

إدارة االعمالحسٌن محمد ابراهٌم محمد328

اإلدارة العامةحسٌن محمد عبود جلٌل329

اإلدارة العامةحسٌن محمد لعٌبً عل330ً

اإلدارة العامةحسٌن محمود عبد الجبار بنوان331

إدارة االعمالحسٌن مرهد علً حسٌن332

االقتصادحسٌن ناجً زؼٌر موٌجد333



اإلدارة العامةحسٌن ناصر سوادي عبد النب334ً

المحاسبةحسٌن ناصر صبر محسن335

إدارة االعمالحمزة جالل عبد العزٌز عبد الجبار336

علوم مالٌة ومصرفٌةحمزة عالء هادي حلبوص337

اإلدارة العامةحمزة محسن عبد حسٌن338

المحاسبةحمزه جالل مصطفى اسماعٌل339

االقتصادحمزه حبٌب علً هاشِم340

االقتصادحمزه ؼزوان احمد حلوم341ً

إدارة االعمالحمزه كاطع خلٌؾ عبود342

اإلدارة العامةحمزه لطٌؾ جاسم حمودي343

االقتصادحمزه محمد صدٌق عبدالكرٌم عبدالخالق344

المحاسبةحمٌد ماجد حمٌد ؼضب345

إدارة االعمالحنان حضٌري ناٌؾ بجاي346

المحاسبةحنان طالل حسن فرحان347

المحاسبةحنٌن جاسم مطشر سلمان348

اإلدارة العامةحنٌن عبد الناصر عبد اللطٌؾ عل349ً

المحاسبةحنٌن عمار علً عبد350

المحاسبةحنٌن عمار ناهً خاطر351

المحاسبةحنٌن فهمً قاسم جاسم352

علوم مالٌة ومصرفٌةحنٌن مثنى واثق عباس353

علوم مالٌة ومصرفٌةحوراء حسٌن جاسم ابوحمٌد354

علوم مالٌة ومصرفٌةحوراء سمٌر عباس طاهر355

علوم مالٌة ومصرفٌةحوراء عبد الكرٌم جواد عباس356

علوم مالٌة ومصرفٌةحوراء علوان زوٌر عامر357

المحاسبةحوراء لٌث حمٌد سلمان358

المحاسبةحٌدر احمد جاسم عباس359

اإلدارة العامةحٌدر احمد سلٌمان كراخ360ً

إدارة االعمالحٌدر احمد كزار لفته361

علوم مالٌة ومصرفٌةحٌدر جاسم عودة سعدون362

إدارة االعمالحٌدر جبار علً حسان دٌوان363

اإلدارة العامةحٌدر جبار عوٌز ؼدٌر364

إدارة االعمالحٌدر حسٌن علً فجع365

اإلدارة العامةحٌدر سعد عمران موسى366

اإلدارة العامةحٌدر سالم محمد ٌعقوب367

اإلدارة العامةحٌدر ضٌاء عبدالحسٌن عكلة368

إدارة االعمالحٌدر طالب فائق عباس369

إدارة االعمالحٌدر عبد الرسول محمد عارؾ370

المحاسبةحٌدر عبد الهادي قاسم ؼالم371

إدارة االعمالحٌدر عبدالمنعم محمدعلً احمد372

اإلدارة العامةحٌدر عالء جاسم جابر373

المحاسبةحٌدر علً بدن جبر374

المحاسبةحٌدر علً تالً جبر375

إدارة االعمالحٌدر علً خضٌر مك376ً

إدارة االعمالحٌدر علً محمد حسٌن377

علوم مالٌة ومصرفٌةحٌدر فاضل كاظم عرٌب378ً

إدارة االعمالحٌدر فالح عبٌد هالل379

اإلدارة العامةحٌدر قحطان فاخر ٌالس380

إدارة االعمالحٌدر كاظم جالل أوؼٌر381



االقتصادحٌدر كرٌم رحٌم داود382

االقتصادحٌدر ماجد علٌوي ادرٌس383

اإلدارة العامةحٌدر ماضً رسن مهودر384

المحاسبةحٌدر مطشر حمد خضٌر385

اإلدارة الصناعةخضر الٌاس عباس عبدالحسٌن ابراهٌم386

المحاسبةخلدون ماجد وسمً جاسم387

المحاسبةدالٌا علً محمود ؼاٌب388

علوم مالٌة ومصرفٌةدانه فاهم محمد ترك389ً

إدارة االعمالدانٌة محمد عبد الكرٌم جواد390

المحاسبةدانٌه محمد طالب جودي391

اإلدارة العامةدانٌه هٌثم شهاب احمد392

االقتصاددعا ء علً عبدالرضا هٌون393

إدارة االعمالدعاء حاتم خمٌس ناج394ً

االقتصاددعاء رحٌم عطٌه شنٌن395

إدارة االعمالدعاء شاكر محمد حمودي396

اإلدارة العامةدعاء صباح هرٌش حسٌن397

االقتصاددعاء عبدالحسٌن نعٌم عبٌد398

اإلدارة العامةدعاء كرٌم علً شنٌار399

المحاسبةدعاء محمد حسٌن حمادي400

االقتصاددنٌا علً مزعل سالم401

علوم مالٌة ومصرفٌةدنٌا محمد سلمان عبد402

المحاسبةدٌار عصام جمٌل محمد عل403ً

المحاسبةدٌانا عادل قاسم باشخ404

المحاسبةدٌانا قاسم محسن منشد405

علوم مالٌة ومصرفٌةدٌنا علً موسى مهدي406

إدارة االعمالذلفاء انس رشٌد مجٌد407

إدارة االعمالذو الفقار فالح حسن شرهان408

إدارة االعمالرؤى حمٌد علً عرموط409

علوم مالٌة ومصرفٌةرؤى عبدالسالم جمعه مهدي410

اإلدارة العامةرائد شعالن جبر سلطان411

االقتصادرائده جعفر حسٌن عل412ً

اإلدارة العامةرامً جاسم عبود جاسم413

المحاسبةرانٌة ثامر حسن عبد اللطٌؾ414

إدارة االعمالرانٌة وادي صالح حلو415

إدارة االعمالرانٌه نعمت اسماعٌل مٌرزا416

االقتصادرجاء كاظم خماس صالح417

علوم مالٌة ومصرفٌةرحاب جواد جاسم عطٌه418

االقتصادرحمه عصام محمد محسن419

علوم مالٌة ومصرفٌةرسل عادل فالح عزٌز420

علوم مالٌة ومصرفٌةرسل قاسم عبد جساب421

المحاسبةرسل لؤي عبد علً مهدي422

االقتصادرسل نصر علً حسٌن423

المحاسبةرسول اسماعٌل طاهر كرٌم424

المحاسبةرسول باسم محمد ابراهٌم425

علوم مالٌة ومصرفٌةرسول علً شٌري عل426ً

اإلدارة العامةرسول علً محمد حسٌن427

االقتصادرضا احمد جاسم عباس428

اإلدارة العامةرضا سالم خلؾ عل429ً



االقتصادرضا عباس سعدون عباس430

االقتصادرضاب خلٌل عبٌس سلمان431

علوم مالٌة ومصرفٌةرؼد علً جالل محمد432

اإلدارة العامةرؼد علً محسن صبر433

المحاسبةرؼد مالك رحٌم محسن434

إدارة االعمالرؼده نزار لطٌؾ توفٌق435

علوم مالٌة ومصرفٌةرفل سعد احمد اسماعٌل436

االقتصادرفل عباس حسٌن كاظم437

المحاسبةرقٌة محمد رضا محمد عل438ً

االقتصادرقٌه زٌد منسً عبد عل439ً

االقتصادرنا عبدالوهاب حمٌد رشٌد440

االقتصادرنا علً نجؾ اسماعٌل441

االقتصادرند رعد سعدي شهٌب442

إدارة االعمالرهام نوري لطٌؾ احمد443

المحاسبةرهؾ ابراهٌم اسماعٌل ابراهٌم444

المحاسبةرواء احمد طالع حسٌن445

المحاسبةرواء رائد عباس حسٌن446

إدارة االعمالرواء محمد مجٌد مولى447

اإلدارة الصناعةروان حامد حسٌن فالح448

المحاسبةروال مؤٌد عبد العزٌز عبد الرحمن449

االقتصادروٌده هاشم ناٌل العبٌدي450

إدارة االعمالرٌاض طعٌمه عبٌد فرحان451

علوم مالٌة ومصرفٌةرٌام عباس هاشم كاظم452

علوم مالٌة ومصرفٌةرٌم محمد كامل داود453

إدارة االعمالزبٌده شهاب احمد عباس454

إدارة االعمالزمزم صباح عز الدٌن علوان455

اإلدارة العامةزهرأء محمد مكلؾ مفتن456

اإلدارة العامةزهراء احسان علً كاظم457

المحاسبةزهراء احمد كرٌم سهر458

المحاسبةزهراء اسامه ٌونس محمد459

المحاسبةزهراء انور كامل رشٌد460

المحاسبةزهراء جابر معتوق اسماعٌل461

اإلدارة العامةزهراء حسٌن قاسم حسن462

إدارة االعمالزهراء حٌدر علً جاسم463

االقتصادزهراء صالح محمد جبٌر464

اإلدارة العامةزهراء طالب جاسم عل465ً

إدارة االعمالزهراء عبد الزهره محمد ؼناوي466

االقتصادزهراء عبد الكاظم خرٌبط طاهر467

المحاسبةزهراء عالء حلٌم فاضل468

اإلدارة العامةزهراء علً ابراهٌم فٌصل469

علوم مالٌة ومصرفٌةزهراء علً عدنان نوري470

اإلدارة العامةزهراء علً محمد عزٌز471

إدارة االعمالزهراء علً نعٌم عطوان472

إدارة االعمالزهراء كاظم جبار زؼٌر473

المحاسبةزهراء لؤي محمد جواد مهدي474

علوم مالٌة ومصرفٌةزهراء مؤٌد عبد الكرٌم ٌونس475

المحاسبةزهراء محمد شكر زامل476

اإلدارة العامةزهراء ٌاس خضٌر عباس477



المحاسبةزٌد جاسم محمد عبدالزهرة478

إدارة االعمالزٌدون خلٌل جبار جواد479

المحاسبةزٌدون صالح عبد الكرٌم زبوِن480

االقتصادزٌن العابدٌن أركان عباس حسن481

إدارة االعمالزٌن العابدٌن حٌدر حمٌد حسٌن482

المحاسبةزٌن العابدٌن عبد هللا جابر دواي483

اإلدارة العامةزٌن العابدٌن محمد حداوي محمد484

علوم مالٌة ومصرفٌةزٌنب ابراهٌم خلؾ عبد هللا485

علوم مالٌة ومصرفٌةزٌنب احمد رحمن ؼٌدان486

اإلدارة العامةزٌنب امٌر عباس حاتم487

علوم مالٌة ومصرفٌةزٌنب جاسم جٌاد ثابت488

اإلدارة العامةزٌنب جبار عناد ؼساد489

االقتصادزٌنب حسن خضٌر مك490ً

المحاسبةزٌنب رضوان تحسٌن جواد491

االقتصادزٌنب رعد عبد رمضان492

علوم مالٌة ومصرفٌةزٌنب سمٌر محمود خلٌل493

االقتصادزٌنب صالح علً ناصر494

اإلدارة العامةزٌنب طه ٌاسٌن جهاد495

إدارة االعمالزٌنب عدنان محمد عبد496

اإلدارة العامةزٌنب عالء حسٌن عباس497

المحاسبةزٌنب علً كامل محمد498

إدارة االعمالزٌنب عناٌة زركوش عبد الكرٌم499

المحاسبةزٌنب عٌسى ناجً ادم500

االقتصادزٌنب قسور نهاد محمد صادق501

إدارة االعمالزٌنب كرٌم ؼانم محسن502

المحاسبةزٌنب ماجد تركً حمٌد503

اإلدارة الصناعةزٌنب ماهر جاسب جلوب504

المحاسبةزٌنب محمد جمعه عباس505

المحاسبةزٌنب ٌاسر عبد الساده عبٌد506

االقتصادزٌنة عالء محسن عل507ً

إدارة االعمالزٌنة محمد محسن علوان508

المحاسبةزٌنة محمود صبار حسٌن509

اإلدارة العامةزٌنة مهدي حمٌد خلؾ510

المحاسبةزٌنة ناصر سلٌم دروش511

المحاسبةزٌنه سرحان صندو هرمز512

علوم مالٌة ومصرفٌةزٌنه سعد عوٌد محمد513

إدارة االعمالزٌنه علً سكران جواد514

المحاسبةزٌنه فاضل جاسم عل515ً

علوم مالٌة ومصرفٌةزٌنه هٌثم محمد شالل516

اإلدارة العامةسؤدد عالءالدٌن محمود ال عثمان517

المحاسبةسارة احمد خلٌل كاظم518

علوم مالٌة ومصرفٌةسارة عبد الكرٌم خنجر جامن519

اإلدارة العامةسارة محمد عبدالحسٌن عل520ً

اإلدارة العامةساره جبار لفته شالش521

إدارة االعمالساره جمال هلٌب خلؾ522

علوم مالٌة ومصرفٌةساره حسٌن عبد احمد523

المحاسبةساره ستار زاٌر قمندار524

اإلدارة العامةساره صفاء فاضل خلٌل525



إدارة االعمالساره عبد الفتاح سلمان محسن526

إدارة االعمالساره عمار حسٌن مجبل527

إدارة االعمالسامر اكرم حسن ذبٌح528

االقتصادسامر محسن حكٌم عبدهللا529

المحاسبةسامر هاشم ؼنً كاظم530

اإلدارة العامةسجا د مهد ي عبد الواحد قاسم531

المحاسبةسجاد احمد عباس ؼانم532

إدارة االعمالسجاد اٌمن هالل مشٌري533

المحاسبةسجاد بسام محمد سعٌد جمٌل534

علوم مالٌة ومصرفٌةسجاد جاسم محمد منصور535

االقتصادسجاد جبار عبد الساده كاظِم536

المحاسبةسجاد جواد كاظم حسون537

المحاسبةسجاد حسن طالب حنون538

إدارة االعمالسجاد حسون كاظم ساٌر539

اإلدارة العامةسجاد رهٌؾ حنون نصار540

إدارة االعمالسجاد سبهان محمد سوادي541

االقتصادسجاد طارق زؼٌر جبار542

المحاسبةسجاد عباس نعٌم كاتب543

االقتصادسجاد عالء ظاهر هادي544

علوم مالٌة ومصرفٌةسجاد علً دروٌش موسى545

المحاسبةسجاد عماد هامل برٌؽش546

المحاسبةسجاد قاسم كاظم هاشم547

المحاسبةسجاد ماجد رحٌمه عبود548

علوم مالٌة ومصرفٌةسجاد ماجد عزٌز لفته549

االقتصادسجاد مجٌد شنٌش عالوي550

االقتصادسجاد محمد ؼازي جابر551

المحاسبةسجاد محمود شاكر خضٌر552

إدارة االعمالسجاد ناظم جبار كاظم553

االقتصادمحمد ساجت خلؾ. سجاد554

المحاسبةسجى امٌن حسٌن علوان555

المحاسبةسجى خالد زٌدان مخٌلؾ556

إدارة االعمالسجى شاكر محمود عبد هللا557

المحاسبةسجى عبد الكرٌم محمد عطوان558

إدارة االعمالسجى علً شرقً جبر559

اإلدارة العامةسجى فاضل حنو محمد560

المحاسبةسجى فالح حسن لفته561

المحاسبةسجى فوزي عزٌز فرج562

المحاسبةسجى قٌس احمد اسماعٌل563

إدارة االعمالسجى لٌث خزعل ارزوق564ً

المحاسبةسجى محمد عذاب عبٌد565

إدارة االعمالسجى مٌسم جواد كاظم566

االقتصادسجى نجم نرٌمان عل567ً

إدارة االعمالسراب علً تركً مهدي568

اإلدارة العامةسراب قٌس نعٌم محمد569

اإلدارة الصناعةسراج الدٌن عالء عبد الزهره عبود570

المحاسبةسرمد لٌث عادل عبدالرزاق571

المحاسبةسرود محمد حٌدر جراغ572

إدارة االعمالسرى نجم عبد لطٌؾ573



االقتصادسعد مالح حسن علٌوي574

علوم مالٌة ومصرفٌةسفٌان ناجً علً محل575

علوم مالٌة ومصرفٌةسالم عبد سلمان مهدي576

االقتصادسلمان داود سلمان ٌوسؾ577

علوم مالٌة ومصرفٌةسلوأن مثنى صكبان ٌاسٌن578

إدارة االعمالسلٌمه حسن عباس ابراهٌم579

إدارة االعمالسمر عادل صالح جواد580

االقتصادسمٌر هشام سمٌر محمود581

اإلدارة العامةسوسن جاسم ؼضٌب عبود582

االقتصادسوالؾ كاظم جواد جاسم583

اإلدارة العامةسٌؾ اكرم حلو محمد584

االقتصادسٌؾ حامد جار هللا وحٌد585

المحاسبةسٌؾ سعد جاسب حمٌد586

المحاسبةسٌؾ صالح محمد جبٌر587

االقتصادسٌؾ طارق عبٌد خضٌر588

إدارة االعمالسٌؾ عبد الصاحب عبد الرحٌم عبد الصاحب589

علوم مالٌة ومصرفٌةسٌؾ علً حسٌن عل590ً

المحاسبةسٌؾ علً حٌدر موسى591

إدارة االعمالسٌؾ علً راضً جرٌو592

االقتصادسٌمون سعد محسن ثجٌل593

االقتصادشرٌن ٌعقوب ٌوسؾ ناوخاص594

علوم مالٌة ومصرفٌةشكران جواد كاظم مفتن595

إدارة االعمالشمس احسان صبار مزهر596

علوم مالٌة ومصرفٌةشمس رائد عبد الستار عبد الرحمن597

المحاسبةشمس رعد شهاب خطاب598

المحاسبةشمس علً سالم حفات599ً

المحاسبةشهد عبد هللا محمود حمادي600

المحاسبةشهد ماجد حمٌد عبدهللا601

اإلدارة العامةشٌرٌن ثعبان احمد سرحان602

علوم مالٌة ومصرفٌةشٌماء ماجد كاظم مجٌد603

االقتصادشٌماء محسن ماجد حوشان604

االقتصادصا دق هٌثم حمو د عبٌد605

علوم مالٌة ومصرفٌةصابرٌن جاسب مدابً بالػ606

المحاسبةصابرٌن علً كعود عبد الهادي607

االقتصادصابرٌن فالح مظلوم عبطان608

إدارة االعمالصادق علً سماعٌل مصطفى609

المحاسبةصادق محمد حمٌد عبد610

االقتصادصادق مطٌر اشحٌت ؼلٌم611

علوم مالٌة ومصرفٌةصدٌق زٌاد عبد الرحمن عبد الجبار612

المحاسبةصفا لبٌب عاٌد حسٌن613

المحاسبةصفا نجٌب شاكر حماد614

إدارة االعمالصفاء عبد الرضا عبد رحٌمة615

المحاسبةصفاء عبد المناؾ شكر رحٌم616

اإلدارة العامةصالح حسن هادي جاسم617

اإلدارة العامةصالح عبد الحسٌن ؼالً سلطان618

إدارة االعمالصهٌب عالء الدٌن حسٌن مجٌد619

االقتصادصهٌب ٌاسر محمود جاسم620

اإلدارة العامةضحى جاسم محمد حسون621



إدارة االعمالضحى جاسم مطر عبٌد622

المحاسبةضحى حسٌن ناجً عبدهللا623

اإلدارة العامةضحى حٌدر ابراهٌم موسى624

علوم مالٌة ومصرفٌةضحى زامل عؤٌد فرج625

إدارة االعمالضحى ستار جبار جاٌد626

اإلدارة العامةضحى عامر عباس عواد627

علوم مالٌة ومصرفٌةضحى كاظم مجبل كاظم628

إدارة االعمالضرؼام حسٌن كرٌم كاظم629

إدارة االعمالضرؼام محسن عبد الرضا منخ630ً

اإلدارة العامةضٌاء محمد اٌوب سرحان631

اإلدارة العامةضٌاء الدٌن احمد سٌد محٌبس632

إدارة االعمالطبٌة مزهر عبد ماض633ً

المحاسبةطه تحسٌن علً عباس634

إدارة االعمالطه خمٌس جسام محمد635

إدارة االعمالطه رضا حمٌد ردٌعان636

االقتصادطه زاهر محمد شبوط637

اإلدارة العامةطه علً خضٌر عباس638

المحاسبةطه علً طه ٌاسٌن639

المحاسبةطٌبة عبد الواحد محمد سلمان640

علوم مالٌة ومصرفٌةطٌبه حسام عبد علً كاظم641

االقتصادطٌبه حسن عبد هالل642

إدارة االعمالطٌبه حٌدر محمد كاظم643

المحاسبةطٌؾ جاسم سلمان عبد اللطٌؾ644

اإلدارة العامةطٌؾ ساجد احمد سلمان645

إدارة االعمالطٌؾ ضٌاء عبٌد كرٌم646

علوم مالٌة ومصرفٌةعائشة بكر خضر حمودي647

اإلدارة العامةعائشه زهٌر خزعل مهدي648

االقتصادعائشه محسن عناد ؼرٌب649

المحاسبةعالٌه نشأت محمد موسى650

المحاسبةعامر فخري عبد محمد651

علوم مالٌة ومصرفٌةعامر محمود متعب عذاب652

إدارة االعمالعباس باسم حزام حسن653

علوم مالٌة ومصرفٌةعباس جابر جالب هدهود654

االقتصادعباس جبار هاشم جوده655

المحاسبةعباس رزاق بشت حسن656

علوم مالٌة ومصرفٌةعباس رعد عباس عٌدان657

المحاسبةعباس صباح مهدي جاسم658

اإلدارة العامةعباس صفاء شهٌد عبد الحسن659

المحاسبةعباس عبد االمٌر محمود صالح660

االقتصادعباس علً فهد سلمان661

علوم مالٌة ومصرفٌةعباس فاضل خلؾ حنش662

اإلدارة العامةعباس فاضل قدوري جواد663

المحاسبةعباس مهدي صالح مهدي664

المحاسبةعباس وسام زهٌر عباس665

اإلدارة العامةعبد االله مهدي خظٌر عباس666

االقتصادعبد الحمٌد هوٌدي شمس ؼال667ً

االقتصادعبد الرحمن طارق حسٌن محمود668

علوم مالٌة ومصرفٌةعبد الرحمن عادل كامل جواد669



االقتصادعبد الرحمن عبد هللا عبا س محمد670

المحاسبةعبد الرحمن عصام فاضل محمد671

إدارة االعمالعبد الرحمن لٌث ضاري نجم672

اإلدارة العامةعبد العزٌز عدنان شالل ندة673

االقتصادعبد القادر احمد ابراهٌم محمد674

علوم مالٌة ومصرفٌةعبد هللا احمد سعدون حمد675

االقتصادعبد هللا جاسم جبار جاسم676

إدارة االعمالعبد هللا داود ناجً داود677

إدارة االعمالعبد هللا زٌد جاسم محمد678

المحاسبةعبد هللا علً زاحم فٌصل679

علوم مالٌة ومصرفٌةعبد هللا محمود شاكر خضٌر680

علوم مالٌة ومصرفٌةعبد هللا مرشد حمٌد علٌوي681

االقتصادعبد هللا معروؾ وحودي داود682

اإلدارة العامةعبد هللا مهدي كرٌم كاظم683

المحاسبةعبد الوهاب عبد الرزاق عبد الجلٌل جباِر684

علوم مالٌة ومصرفٌةعبد الوهاب عبد الرزاق عذاب شرٌؾ685

اإلدارة العامةعبدالرحمن حمادي سلوم محمد686

االقتصادعبدالرحمن عبدهللا عباس محمد687

اإلدارة العامةعبدالرحمن ؼمري رجاء محمد688

علوم مالٌة ومصرفٌةعبدالرحمن معن حمدي محمد689

االقتصادعبدالعزٌز عبدالسالم احمد جاسم690

علوم مالٌة ومصرفٌةعبدالكرٌم صالح كاظم صالح691

اإلدارة العامةعبدهللا احمد خالد ابراهٌم692

اإلدارة العامةعبدهللا حازم عباس جسام693

علوم مالٌة ومصرفٌةعبدهللا حسٌن خلؾ عبٌد694

علوم مالٌة ومصرفٌةعبدهللا زٌاد طارق محمد695

علوم مالٌة ومصرفٌةعبدهللا سرمد صادق عبد عل696ً

االقتصادعبدهللا صالح مطر دحام697

علوم مالٌة ومصرفٌةعبدهللا ضاري نواؾ كاظم698

اإلدارة العامةعبدهللا عدنان خلؾ نوار699

علوم مالٌة ومصرفٌةعبدهللا عالء الدٌن عدنان رشٌد700

اإلدارة العامةعبدهللا قاسم عباس زؼٌر701

المحاسبةعبدهللا كرٌم حسن سلمان702

المحاسبةعبدهللا مهند عبد الجبار مهدي703

االقتصادعبدهللا نجم الدٌن عبدهللا امٌن704

المحاسبةعبدالمهٌمن صالح حسن عبدهللا705

علوم مالٌة ومصرفٌةعبدالوهاب احمد محمد خضٌر706

المحاسبةعبدهلل رافد مجٌد حسٌن707

االقتصادعبٌد احمد حسٌن حسن708

المحاسبةعبٌر عبد الرزاق عبد الحمٌد هاٌس709

المحاسبةعثمان حرج علوان هزاع710

علوم مالٌة ومصرفٌةعثمان شكور حمود جمٌل711

إدارة االعمالعثمان عادل ابراهٌم احمد712

علوم مالٌة ومصرفٌةعثمان مدحت عباس عبود713

اإلدارة الصناعةعدنان زٌدان خلؾ حمادي714

االقتصادعذراء قاسم طعمه جبر715

المحاسبةعذراء محمد طالب باهض716

اإلدارة العامةعزام شهاب احمد ابراهٌم717



علوم مالٌة ومصرفٌةعسل سامً كرٌم حسٌن718

اإلدارة العامةعطاؾ قحطان عدنان عبد الرحٌم719

المحاسبةعال حسٌن علوان مهدي720

المحاسبةعالء حسٌن عبد حسن721

إدارة االعمالعالء طالب عبٌد ضاح722ً

المحاسبةعالء عبد ورور عٌسى723

اإلدارة العامةعالء عبد الستار حبٌب حسن724

اإلدارة العامةعالء مهدي فاضل عبد هللا725

علوم مالٌة ومصرفٌةعالء ناصر حسٌن سالم726

المحاسبةعلً احمد حافظ محمد727

اإلدارة العامةعلً احمد سالم راض728ً

إدارة االعمالعلً احمد عبد احمد729

االقتصادعلً احمد قنبر خوشٌد730

إدارة االعمالعلً اسماعٌل علوان لفته731

المحاسبةعلً اٌاد جاسم محمد732

علوم مالٌة ومصرفٌةعلً ثائر جواد كاظم733

إدارة االعمالعلً جاسم محمد كاظم734

االقتصادعلً جبار ذٌاب حسٌن735

المحاسبةعلً حافظ ستار حاتم736

إدارة االعمالعلً حسٌن علوان جبر737

االقتصادعلً حسٌن علً حسٌن738

إدارة االعمالعلً حٌدر عبداالمٌر احمد739

المحاسبةعلً حٌدر فرحان علٌوي740

المحاسبةعلً رحٌم محمد خارع741

علوم مالٌة ومصرفٌةعلً رحٌم محمد كوزٌن742

المحاسبةعلً رزاق ضاري داود743

المحاسبةعلً رضا رٌاض صبار744

اإلدارة العامةعلً زؼٌر حمود نعٌمة745

المحاسبةعلً زٌاد خلؾ قاسم746

إدارة االعمالعلً زٌد كرٌم محسن747

علوم مالٌة ومصرفٌةعلً سالم احمد عبد هللا748

اإلدارة العامةعلً سالم عوده محمد عل749ً

المحاسبةعلً سلطان محٌسن محمد750

علوم مالٌة ومصرفٌةعلً سلمان ناهً عٌادة751

علوم مالٌة ومصرفٌةعلً سمٌر مجٌد محمد752

إدارة االعمالعلً شاكر محمد ؼال753ً

المحاسبةعلً شامل خلؾ عبد هللا754

إدارة االعمالعلً صاحب صالح مهدي755

اإلدارة العامةعلً صباح عبد الساده كاظم756

إدارة االعمالعلً صبري جباري حمزه757

اإلدارة العامةعلً صفاء جهاد عبدهللا758

المحاسبةعلً صالح حمد عواد759

إدارة االعمالعلً طارق عبد هللا خماس760

إدارة االعمالعلً طاهر محمد محٌمٌد761

علوم مالٌة ومصرفٌةعلً عبد الكرٌم صاحب حمٌد762

اإلدارة العامةعلً عبدالحسٌن جبر عوٌن763ً

علوم مالٌة ومصرفٌةعلً عبدالكرٌم جهاد عبدالجبار764

المحاسبةعلً عجمً مصٌػ سمٌر765



اإلدارة العامةعلً عدنان عبٌد هندي766

إدارة االعمالعلً عدي جاسم الوس767

االقتصادعلً عزٌز جاسم عبدالرضا768

علوم مالٌة ومصرفٌةعلً عالء عبد الصاحب قاسم769

إدارة االعمالعلً عماد شهاب ابراهٌم770

إدارة االعمالعلً عواد علً فهد771

إدارة االعمالعلً عٌسى عباس كاطع772

إدارة االعمالعلً ؼازي فٌصل محمد773

االقتصادعلً فاضل رمٌض مسلم774

اإلدارة العامةعلً فرحان لفته ٌوسؾ775

اإلدارة العامةعلً فالح حسن عل776ً

االقتصادعلً فالح خٌري محروس777

المحاسبةعلً قاسم داود سلمان778

اإلدارة العامةعلً قاسم كاظم هاشم779

إدارة االعمالعلً كرٌم جاسم محمد780

إدارة االعمالعلً كرٌم ماضً حرٌجه781

االقتصادعلً لؤي طارق عبعوب782

إدارة االعمالعلً ماجد عبد علً مشحوت783

إدارة االعمالعلً محسن محمد محسن784

االقتصادعلً محمد جبار محسن785

اإلدارة العامةعلً محمد جواد كاظم786

االقتصادعلً محمد خلؾ محمد عل787ً

اإلدارة العامةعلً محمد رمضان عتاب788

االقتصادعلً محمد طالل فزع789

اإلدارة العامةعلً محمد عبدالصاحب باقر790

إدارة االعمالعلً محمد لفته ابراهٌم791

المحاسبةعلً محمد هادي عٌدي792

اإلدارة الصناعةعلً محمود حمزه صادق793

المحاسبةعلً مرتضى جواد كاظِم794

المحاسبةعلً مناؾ حمٌد جودي795

إدارة االعمالعلً مهدي داخل رضا796

اإلدارة العامةعلً مهدي ذٌاب حمد797

علوم مالٌة ومصرفٌةعلً نبٌل عبد اخزٌم798

اإلدارة الصناعةعلً نجم عبد جابر799

المحاسبةعلً نزار هاشم كبٌش800

اإلدارة العامةعلً نوري زامل جاسم801

اإلدارة الصناعةعلً هٌثم عبد الرزاق عطٌه802

المحاسبةعلً وسام جبار شرٌؾ803

علوم مالٌة ومصرفٌةعلً ولٌد اسماعٌل خلؾ804

المحاسبةعلً ولٌد عبد حسٌن805

اإلدارة العامةعلً ٌاسر كرم حنتوش806

المحاسبةعلً ٌحٌى عزٌز علٌوي807

اإلدارة العامةعلً ٌوسؾ هاشم طاهر808

االقتصادعلً المرتضى راضً جلوب عطٌة809

المحاسبةعلٌاء احمد سرحان احمد810

المحاسبةعلٌاء جمال علً حبوش811

المحاسبةعمار حٌدر قاسم ناصر812

اإلدارة العامةعمار حٌدر محمدهادي عل813ً



علوم مالٌة ومصرفٌةعمار رضا حسن عبد814

المحاسبةعمار علً محمود عل815ً

االقتصادعمار كاظم جواد كاظم816

المحاسبةعمار ٌاسر خمٌس شٌت817

االقتصادعمر ابراهٌم هٌالن نجم818

المحاسبةعمر احمد جمٌل حنٌش819

اإلدارة العامةعمر جاسم حمٌد مخٌلؾ820

اإلدارة الصناعةعمر جمال خلٌل ابراهٌم821

اإلدارة العامةعمر حسٌن جلٌل عبود822

علوم مالٌة ومصرفٌةعمر طه جاسم محمد823

إدارة االعمالعمر ولٌد هادي كتاب824

علوم مالٌة ومصرفٌةعوا طؾ ابر اهٌم محمد حمد825

االقتصادؼدٌر وسام محمد صالح826

علوم مالٌة ومصرفٌةؼسق علً جاسم حمود827

علوم مالٌة ومصرفٌةؼسق ماجد حسن عل828ً

إدارة االعمالؼسق محمد هاشم احمد829

المحاسبةؼصون رضا عٌدان حسن830

إدارة االعمالؼصون عداي كرٌم مصطفى831

المحاسبةؼفران عارؾ جمعة ٌوسؾ832

االقتصادؼفران محمد عبد العباس هاشم833

المحاسبةؼٌث عاصم متعب ؼنام834

المحاسبةفاروق حٌاوي سعود فٌاض835

اإلدارة العامةفاروق عمر محمد عبد  المجٌد836

علوم مالٌة ومصرفٌةفاطمة بهاء حسٌن محمود837

االقتصادفاطمة جواد طارش رسن838

المحاسبةفاطمة حسن صالح صلٌب839

علوم مالٌة ومصرفٌةفاطمة خضٌر راضً ضاح840ً

إدارة االعمالفاطمة سعد كرٌم وادي841

المحاسبةفاطمة عادل عٌدان مونس842

إدارة االعمالفاطمة فراس جندي رزوق843ً

المحاسبةفاطمة فراس خضٌر عباس844

اإلدارة العامةفاطمة قاسم عفلوك فلٌح845

المحاسبةفاطمه احمد حمٌد ناصر846

المحاسبةفاطمه اٌثار ابراهٌم مهدي847

اإلدارة العامةفاطمه جبار جاسم شاهر848

إدارة االعمالفاطمه خالد سامً عل849ً

المحاسبةفاطمه خلٌل ورد ٌوسؾ850

المحاسبةفاطمه رستم موسى جبر851

اإلدارة العامةفاطمه صالح عبد الهادي حسٌن852

علوم مالٌة ومصرفٌةفاطمه صباح ماضً سلمان853

إدارة االعمالفاطمه عباس خضٌر حسٌن854

علوم مالٌة ومصرفٌةفاطمه عباس فاضل مصٌخ855

علوم مالٌة ومصرفٌةفاطمه عبد المجٌد حمٌد جبر856

علوم مالٌة ومصرفٌةفاطمه عدنان خزعل حسون857

علوم مالٌة ومصرفٌةفاطمه علً مهدي خلؾ858

علوم مالٌة ومصرفٌةفاطمه فائز حسن مهدي859

علوم مالٌة ومصرفٌةفاطمه لؤي فوزي نجم860

إدارة االعمالفاطمه ماجد رحٌمه محسٌن861



المحاسبةفاطمه محمد محمود محمد862

اإلدارة الصناعةفرح احمد عبد الرزاق موسى863

االقتصادفرح اٌاد علً عبود864

االقتصادفرزدق كاظم فرحان  زاٌر865

المحاسبةفرقان صالح حمد عواد866

إدارة االعمالفضاء شامل نوري رزوق867ً

االقتصادفالح حسن داود محروس868

إدارة االعمالفٌان سعد حمٌد رشٌد869

اإلدارة العامةقاسم راضً سدخان جبر870

علوم مالٌة ومصرفٌةقاسم عزٌز جاسم وال871ً

إدارة االعمالقاسم محمد ثامر محمود872

االقتصادقاسم نصر احمد كاظم873

االقتصادقحطان عدنان حامد شبٌب874

اإلدارة العامةقمر بهجت محمد عباس875

االقتصادقمر عبد الؽفار جبار جخٌم876

إدارة االعمالقٌصر لؤي عدنان مك877ً

المحاسبةكاظم احمد كاظم عبدهللا878

إدارة االعمالكاظم حسن عبطاِن ٌونِس879

اإلدارة العامةكاظم سالم محمد كامل880

المحاسبةكرار احمد عبد محسن881

إدارة االعمالكرار اخونٌن كوٌم عباس882

علوم مالٌة ومصرفٌةكرار اسامه سعٌد عبد الرضا883

إدارة االعمالكرار باسم خان محمد عبدي884

االقتصادكرار حسن نوعً حسٌن885

علوم مالٌة ومصرفٌةكرار حٌدر حمود باقر886

اإلدارة العامةكرار رمضان سدخان جبر887

اإلدارة العامةكرار سعدون هادي جابر888

اإلدارة العامةكرار صباح كاظم محمد889

إدارة االعمالكرار عصام صالح عبدعل890ً

االقتصادكرار فاضل زوٌر حاشوش891

المحاسبةكرار كرٌم عبد الرضا صالح892

المحاسبةكرار محسن لفته كاظم893

اإلدارة العامةكرار محمد رشك عباس894

اإلدارة العامةكرار محمد رضا ناصر895

اإلدارة العامةكرار محمد رضى ناصر896

علوم مالٌة ومصرفٌةكرار محمد موسى حسٌن897

علوم مالٌة ومصرفٌةكرار مهدي راضً جبار898

االقتصادكرار هادي جواد سكندر899

االقتصادكرٍار حٌدر حمٌد شهاب900

إدارة االعمالكشاش محمد سبع كشاش901

اإلدارة العامةكوثر خالد كاكً عباس902

إدارة االعمالكوثر سالم طه محمود903

المحاسبةكوثر عبد الرحمن حسن جمٌل904

علوم مالٌة ومصرفٌةكوثر محمد عبدالرضا وال905ً

علوم مالٌة ومصرفٌةلبنى رٌاض طه محمود906

المحاسبةلبنى عباس حسٌن علوان907

االقتصادلمى انور صباح عزٌز908

المحاسبةلٌث ثامر عبدالستار عبد الجبار909



علوم مالٌة ومصرفٌةلٌث سعد قاسم زاٌر910

المحاسبةلٌث قٌصر كرٌم محمد911

االقتصادلٌث محمد بدن رحٌمه912

علوم مالٌة ومصرفٌةلٌث محمد عبد الجبار عبد الحمٌد913

إدارة االعماللٌث ولٌد هادي كتاب914

إدارة االعماللٌلى بشٌر حسن محمود915

علوم مالٌة ومصرفٌةلٌنا عدنان داود سلمان916

اإلدارة العامةلٌنا كرٌم مرهون كرٌم917

االقتصادمؤ مل سعد محسن حمد918

المحاسبةمؤمل طالب شناوه صعٌصع919

علوم مالٌة ومصرفٌةمؤمل علً خشان سكر920

اإلدارة الصناعةمؤمل فالح حمٌد حسٌن921

االقتصادمؤمل مشتاق عبد الحمزه كاظم922

إدارة االعمالمؤمل مهدي صالح كرٌِم923

االقتصادمؤمل ولٌد عبد الرزاق كاظم924

إدارة االعمالماجده اٌسر خلدون عبد هللا925

إدارة االعمالماهر عادل سجاد صبر926

إدارة االعمالماهر هشام فاضل حمزه927

اإلدارة العامةمجتبى جاسم ملك شاه مان928

علوم مالٌة ومصرفٌةمجٌد فراس مجٌد حمٌد929

اإلدارة العامةمحسن سعد زوٌر تق930ً

إدارة االعمالمحمد أَحمد ؼازي محمد931

المحاسبةمحمد أوس حسون سفٌح932

علوم مالٌة ومصرفٌةمحمد احسان عمران عبد الحسٌن933

االقتصادمحمد احمد حسون عمران934

المحاسبةمحمد احمد عباس حمد935

اإلدارة العامةمحمد اركان صبار احمد936

االقتصادمحمد اٌهاب نافع ول937ً

اإلدارة العامةمحمد باسم حمدان مصطفى938

إدارة االعمالمحمد باسم فاضل جارهللا939

اإلدارة العامةمحمد باسم محمد ناصر940

المحاسبةمحمد باقر جاسم هاشم941

علوم مالٌة ومصرفٌةمحمد ثامر حمٌد طالب942

اإلدارة العامةمحمد جابر عطوان محمد943

المحاسبةمحمد جعفر هادي جعفر944

إدارة االعمالمحمد جالل قاسم بدر945

المحاسبةمحمد جلٌل ابراهٌم حسن946

المحاسبةمحمد جلٌل كرٌم محسن947

االقتصادمحمد حبٌب علً حبٌب948

المحاسبةمحمد حسن ثجٌل جٌاد949

االقتصادمحمد حسن شرهان جابر950

اإلدارة العامةمحمد حسن علً عباس951

إدارة االعمالمحمد حسن محمد ناصر952

علوم مالٌة ومصرفٌةمحمد حسٌن عبد الجلٌل ابراهٌم953

علوم مالٌة ومصرفٌةمحمد حسٌن فرحان سلمان954

المحاسبةمحمد حمدي عبد هللا كاظم955

اإلدارة العامةمحمد حنون عبدالحسن عل956ً

المحاسبةمحمد حٌدر شكٌر شالل957



المحاسبةمحمد حٌدر صبحً جمال958

المحاسبةمحمد خالد ناظم فٌاض959

اإلدارة العامةمحمد رافد عبد القادر مجٌِد960

المحاسبةمحمد رعد عوده برؼش961

إدارة االعمالمحمد سجاد محمد علً حمودي962

علوم مالٌة ومصرفٌةمحمد سرحت دروٌش عبدي963

إدارة االعمالمحمد سعد مرهون حسن964

اإلدارة العامةمحمد سعٌد محسن ثوٌن965ً

اإلدارة العامةمحمد سلٌم مطشر داؼر966

المحاسبةمحمد صادق محمود عل967ً

إدارة االعمالمحمد صالح علوان دحام968

اإلدارة العامةمحمد صباح حمٌد رسن969

االقتصادمحمد صبحً حسٌن عل970ً

االقتصادمحمد طارق فلٌح سلمان971

المحاسبةمحمد طلعت حسٌن عل972ً

إدارة االعمالمحمد عامر حسن ضاح973ً

االقتصادمحمد عامر رحومً سلمان974

اإلدارة الصناعةمحمد عباس جاسم حمادي975

إدارة االعمالمحمد عباس جاسم محمد976

اإلدارة العامةمحمد عباس علً دٌوان977

اإلدارة العامةمحمد عبد مطشر جبر978

اإلدارة العامةمحمد عبد الحسٌن سلمان ثجٌل979

إدارة االعمالمحمد عبد الرزاق سهٌل مزٌعل980

االقتصادمحمد عبد القادر عمر سعٌد981

إدارة االعمالمحمد عبدهللا ٌوسؾ جبر982

اإلدارة العامةمحمد عدنان شكر محمود983

إدارة االعمالمحمد عالء راٌد عطٌه984

إدارة االعمالمحمد عالوي عٌدان شراد985

اإلدارة العامةمحمد علً حمٌد جبار986

المحاسبةمحمد علً فرهود علوان987

المحاسبةمحمد علً ناصر فرج988

علوم مالٌة ومصرفٌةمحمد علً هاشم عل989ً

االقتصادمحمد عمار محمود حمٌد990

المحاسبةمحمد ؼالب سلمان موسى991

االقتصادمحمد فائق جمٌل حسن992

اإلدارة العامةمحمد فاضل قاسم خلؾ993

االقتصادمحمد فاضل كاظم محمد994

اإلدارة العامةمحمد فاضل كامل عبد الستار995

االقتصادمحمد فلٌح حمٌد دٌوان996

االقتصادمحمد فنجان حرز سبع997

اإلدارة العامةمحمد فٌصل احمد مهدي998

علوم مالٌة ومصرفٌةمحمد قاسم فرهود كرٌدي999

المحاسبةمحمد قاسم محمد سداوي1000

االقتصادمحمد قاسم ٌاسٌن أحمد1001

علوم مالٌة ومصرفٌةمحمد قحطان عبد دواي1002

المحاسبةمحمد كرٌم جارهللا العٌب1003ًِ

المحاسبةمحمد كرٌم ظاهر رشٌد1004

اإلدارة العامةمحمد كرٌم وجاغ مامك1005



إدارة االعمالمحمد كمال مصطفى محمد1006

علوم مالٌة ومصرفٌةمحمد لؤي نعمة عبد الواحد1007

المحاسبةمحمد مؤٌد كرٌم حمادي1008ِ

اإلدارة العامةمحمد ماجد كرٌم كباش1009ً

المحاسبةمحمد مثنى عبد الحسٌن جخٌور1010

إدارة االعمالمحمد مجٌد حمٌد خضٌر1011

اإلدارة العامةمحمد معد سلٌم محسن1012

إدارة االعمالمحمد معن محمد حسن1013

االقتصادمحمد نعمه عبد لفتِه1014

إدارة االعمالمحمد نعٌم عبد نعمه1015

المحاسبةمحمد هادي عناد محٌمٌد1016

المحاسبةمحمد هادي قاسم كاظم1017

إدارة االعمالمحمد هشام امٌر شلب1018

المحاسبةمحمد هٌثم محمد جاسم1019

إدارة االعمالمحمد ٌاسٌن علً مٌر حسٌن1020

المحاسبةمحمد ٌاسٌن ٌاسر عبد الرضا1021

اإلدارة العامةمحمد باقر اسماعٌل كاظم صالح1022

اإلدارة العامةمحمد تقً رزاق عبد الحسٌن مطر1023

االقتصادمحمد تقً كرٌم سلمان جاسم1024

علوم مالٌة ومصرفٌةمحمد صادق كاظم كالوي جابر1025

اإلدارة العامةمحمد علً خالد سالم جبر1026

اإلدارة العامةمحمدالمصطفى ستار جبار محمد1027

اإلدارة العامةمحمدمصطفى احمد عبداالمٌر هادي1028

االقتصادمحمود خضٌر صالح عبدهللا1029

المحاسبةمحمود عباس رضا محموِد1030

علوم مالٌة ومصرفٌةمحمود عبدالسالم ابراهٌم عبدالرزاق1031

اإلدارة العامةمخلد عامر بندر هالل1032

المحاسبةمدٌحة كمال عبد اللطٌؾ احمد1033

اإلدارة العامةمرتضى اكرم عجالن جبار1034

المحاسبةمرتضى جاسم محمد محٌسن1035

المحاسبةمرتضى حسٌن حمد جواد1036

إدارة االعمالمرتضى حسٌن مزبان محمد1037

علوم مالٌة ومصرفٌةمرتضى رعد كلو صخ1038ً

اإلدارة العامةمرتضى سالم صاحب حسٌن1039

اإلدارة العامةمرتضى عبد الخالق خلؾ ازؼٌر1040

االقتصادمرتضى عبد اللطٌؾ حسٌن عل1041ً

اإلدارة العامةمرتضى عبدالكرٌم عباس راض1042ً

المحاسبةمرتضى علً ناصر صٌوان1043

إدارة االعمالمرتضى ؼانم حسون حاشوش1044

االقتصادمرتضى ماجد هاشم ٌحٌى1045

المحاسبةمرتضى محمد مركن فلٌح1046

االقتصادمروة اسماعٌل خلٌل امٌن1047

المحاسبةمروة انور جواد عل1048ً

علوم مالٌة ومصرفٌةمروة جاسم ؼزال سلوم1049

االقتصادمروة سالم جلٌل محسن1050

إدارة االعمالمروة عبدالكرٌم مالك اسماعٌل1051

إدارة االعمالمروة فواد احمد عبدهللا1052

المحاسبةمروة قٌس شاكر عل1053ً



إدارة االعمالمروه زكً ٌحٌى محمود1054

اإلدارة العامةمروه عبدهللا ابراهٌم نصرهللا1055

اإلدارة العامةمروه علً حمزه شاط1056ً
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