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 ادارة ثاني

 صباحي

ثاني اقتصاد 

 صباحي

 ادارة ثاني رابع محاسبة

 صباحي

ثاني اقتصاد 

 صباحي

 رابع محاسبة 

 
 ادارة ثاني

 صباحي

ثاني اقتصاد 

 صباحي

 رابع محاسبة

 اثير علي عبد حمد
ابو بكر جبار 

 جابر 
ناطق خزعل  ابوبكر 

 اسامة باسم بنيان علي
 بكر طه عبد مخلف

 ايالف حمد هجيج  أريج عمار حميد  
 خليفة حمد خليفة

 ايمان حوران عبد  

 احمد حسين علي 
احمد جمال خلف 

 حسان

 احمد جاسم فرحان 

 اسامة عبدالمجيد عويد
حذيفة حمدي عبد 

 ايمان خميس راوي  اسامة عايش ربيع  الغفور 
عبدالرزاق ذكرى 

 ايهاب فالح علي  رحيم

 احمد خميس محارب
 احمد سامي ناصر  احمد حكيم محمد 

 اسامة مخلف جدوع
 حذيفة شاكر تركي 

 ايه نصير رزيك  اسماء جمعه مطر
رسل سعدون 

 ابراهيم

 بالل محمود عبد 

 احمد سهام جمعة
احمد خالد 

 اسراء ذاكر خلف  احمد شهاب مصلح ابراهيم
اسماعيل عامر  حسن علي كواد

 بان قيس محمد  اسماعيل 
رغد صادق عارف 

 جاسم

 جاسم شاكر صلبي

 احمد عباس جاسم 
 احمد زياد صباح

 احمد عبد الحكيم 

حسناء محمد  اسعد خليل ابراهيم
 ابراهيم

اشرف محمود  

 بشار فاكر سبتي  شكري
 جميلة سالم علوان رواء زيدان خلف

 احمد كامل احمد
اساور عدنان 

 مصلح
 اسماء باسم محمد  احمد علي سليمان 

حيدر غني نواف 
 حمد

 امير جاسم محمد 
 بشار محمد كريم 

 رؤى محمد علي

 حارث خالد عبد

 احمد مصلح ذياب
اسماعيل عبد 

 امجد حامد علي  أحمد فائق عثمان  حمد 
 انمار خالد عباس  خالد ثائر علي 

 بكر ظافر جاسم 
 زينب سعود الطيف

 حميد بديوي حميد

 احمد ناظم حمد

اكرم جاسم محمد 

 حنش

 احمد نجيب سعد 

 امينة صالح عبيد 

 خالد منعم هايل

انور ابراهيم علي 

 مصلح

تقى رعد طليب 
 محمد

 زينب صبحي مجيد

حيدر مكي  

 عبدالباقي حسين

 احمد ياسر مخلف 
اكرم عماد 

 عبداالله شالل
 

 انس نيسان احمد 
ايسر بشير يحيى  خالد نوار خلف

 محمد خليفة  ثامر غايب
 ساهرة مزهر حميد

 دنيا احمد حسن
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 ادارة ثاني
 صباحي

 اقتصاد
 صباحيثاني  

 ثاني ادارة رابع محاسبة
 صباحي

 اقتصاد
 ثاني صباحي 

 ثاني ادارة رابع محاسبة
 صباحي

ثاني اقتصاد 
 صباحي

 رابع محاسبة

 مدب حمادحسام 
ذو الفقار علي  سراء نوري حمود

 رسل خالد عياده  يحيى عاشور
سمية مزبان   طارق عزيز طلك

 سعود اسعد خلف جدعان عبدالرزاق
 عبدالرحمن محمد سويلم عبدهللا حمود شلب

 حليمة عبد خضير 
 سعد صبار محمد

رغد مهنا محسن  

 حمادي

رفل صادق 
 عبدالرزاق

 طارق نجم عبيد

 سفيان خالد جاسم \صابرين محمود 
 عبدالرحمن محمد مهدي  عثمان حميد سويد

 حوراء علي عبد 
 سعد جاسم محمد

 رهام حماد كناص

رهام كيالن 
 عبدالقادر 

سفيان سعدي  صفا راشد محمود عارف مراد سنجار 
 عبداهلل زيدان

علي حسين عبد 

 اسماعيل

 عبدالغفار علي يعكوب

 حيدر ياسر عبيد 
رواء رمضان   مخلف عبدسيناء 

 ريم حمد احمد دلي علي
 عبد الحكيم احمد 

 سيف الدين هاني  \ضياء ريكان جاسم 
 علي حمد هندي 

 عثمان خليل يوسف

 خالد جمال خلف
 شجاع صفوك نايف

 زياد طارق عامر  رونق حميد عباس
عبد الرحمن عبد 

 هللا حميد

 طيبة خالص عزالدين

 شهاب احمد عبيد 
 علي ردام جميل

 علي جمال حسين

 رياض احمد حسن  صباح صالح محمد خلف حميد خلف

 زياد طارق عبيد 
عبد الصمد رسمي 

 شهد خالد احمد  \طيف رافع خالد  حسن 
 علي حمدي امين علي زيدان خليف 

 ديانا نجيب احمد 
صفا محمد 

 عبدالباقي
 سعد علي حمد 

عبدالصمد عبدهللا  زياد محمد جرو

تحسين عبد القادر  علي 

 \علي

شيماء عبداهلل 
 ابراهيم 

 علي سالم نصيف جاسم علي مجيد عزام

 رحمه علي عباس
سفيان نجيب مجيد  ضحى هاني محمود

 سجى حامد عباس  علي
  

 ضحى قصي وحيد 
  عماد هاني عبد 
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 ثاني ادارة

 صباحي

اقتصاد ثاني 

 صباحي

 محاسبة رابع

 
 ثاني ادارة

 صباحي

ثاني اقتصاد 

 صباحي

 رابع محاسبة

 
 ثاني ادارة

 صباحي

ثاني اقتصاد 

 صباحي

 رابع محاسبة

 
عبدالقادر محمد  

 خلف سرحان
فرح عبد السالم 

 ياسين
محمد فالح علي 

 ريحان

 ضياء قاهر عليوي 
عمر احمد صالح 

عمر احمد جاسم  حمادي 

 حمودي مهناعامر  محمد 
محمد  مجيد محمد  عمر محمود صالح 

 عايد
عصام قحطان 

 عبداهلل
 فهد حسن علي 

 محمود خالد كبيل

 طارق سعد حميد 
 عمر صالح محمد

عمر رمزي 

 عزوري خليل

عباس محمد 
 محمود 

 غريب جمعة حسن 
محمد ابراهيم 

 احمد

عالء حسين علي 
 خلف

 مدين ابراهيم احمد قتيبة محمد فرحان

 طالب ابراهيم سالمة 
عمر عبد المجيد  عمر عايد خشان

 عبد القادر داود عبيد  عبد العزيز 
غيداء عودة 

 ابراهيم

محمد جمعه فياض 

مروان مخلف عكله  ليث سعد شكار  علي احمد هندي عيسى

 حنوش

 طاهر احمد جاسم
عمر عبد الستار 

 صالح
 فاطمة صالح محمد

عبد اهلل عبد الحميد 
 عبود

فارس عبد الرحمن 

محمد حمد خلف  بديوي

 حمادي

 مازن جمعة جدوع  علي سمير زبن
مشتاق صالح 

 مطني هويدي

 طيف حاتم عبد 

 عمر كمال سعيد

فاطمه حميد 
 عبد اهلل فاخر فليح  محمود عبد هللا

محمد خلف حماد  فرات رشيد حميد

 جاسم
علياء حسين 

 علي
 مجيد باسم جوهر 

مصطفى  احمد 
 صالح خليفه

 عادل مالك صالح 
كه جان عدنان  عمر لطيف عطية

 عبدهللا محمد عبد محمد صالح

عماد اسعد  محمد سعد سلطان فراس  فاضل حميد 

 اغضيب

محمد بدوي 

 عشوي جاسم
مصطفى احمد  

 خلف
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 ادارة ثاني

 صباحي

ثاني اقتصاد 

 صباحي

 ثاني ادارة رابع محاسبة

 صباحي

ثاني اقتصاد 

 صباحي

رابع +ثاني 

 محاسبة
 ثاني ادارة

 صباحي

ثاني اقتصاد 

 صباحي

 ثاني محاسبة

محمد عدنان  عماد جمعة مناع

مصطفى خميس   عباس 

 عمر عبد جميل  ابراهيم 
مصطفى فزع 

 ابراهيم فرحان 
 هيام شهاب حمد 

احمد جاسم محمد  موسى محمد صالح  محمد اجبير احمد 

 عبدهللا

 عمر احمد عيدان 
 محمد عادل احمد

 عمر كريم علي  مصطفى طالب عبد 
مصطفى محمود 

 حسين

 وسام جزاع حميان

محمد جبار 
 علوان 

 احمد خليل عبد  نبأ حسام سامي 

 عمر جمال احمد 
 محمد فالح حمودي

 عمر محمد جوير  مصطفى عبد خليفة
 مضر خليفة رشيد

 محمدوسام جمال 

محمد حمدان 
 رجب 

 احمد صالح عبد  نبأ شاكر شكر 

 عمر جمعة خليفة 
مرتضى جمعة 

 خلف 

 مهيمن احمد صالح

 عمر محمود مناجد
ابتهاج سعدون  معاذ حماد حسين 

 محمد سعد عزام  حمودي صادق
اسامة كريم  نمير عبد كسار فهد

 عبدالرزاق هالل

 عمر حميد محمد 
مروة مشرف 

 فرحان

 عبدنهى خلف 

 فاطمة ناجي حمد
ابراهيم عبدالكريم  مكارم مهدي صالح

 جاسم محمد
محمد سعيد 

 ابراهيم 
 اسراء  شاكر حمد  نوفل لبيد جواد

 عمر ضاحي خلف

مصطفى جاسم 

 محمد سويج

 فؤاد طارق مناجد هاجر شهاب احمد 

 مهند خميس مطلك

ابراهيم مالك 

 ابراهيم لطيف
محمد صادق 

 حمد 

اسماعيل طالب  هبة فاضل كامل 

 بديوي حداد

 عمر عامر مخلف 
فرحان  مصطفى

 حسن

 

هبه عبدالجليل 

 ماهر محمد عبد وحيد عبد
 مهند عامر شوكت 

اثير خميس احمد  

 جاسم

محمد كريم 
 فرحان 

  هدير عبد الرزاق 
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 ثاني ادارة

 صباحي

 اقتصاد ثاني

 صباحي

 ثاني ادارة ثاني محاسبة

 صباحي

 اقتصاد ثاني

 مسائي

 ثاني ادارة ثاني محاسبة

 صباحي

 اقتصاد ثاني

 مسائي

 ثاني محاسبة

 هديل صادق سمير محمد كريم محمد 

مصطفى محمود  أالء حميد حسين 
 عبداالله

ابراهيم رحيم 

 معيوف

حذيفة سعد 

 توفيق
 نمير حميد عبد 

سمارة يوسف 

 عبدهللا

 خالد صالح خليل 

محمد هاشم 
 جبار 

مصطفى هشام  انس جمال عبد   هيثم خميس  خليفة 
 محمد 

اكرم يونس 

 عدوان

 نوال صالح حسن  حسن هادي درع 

سميرة مرعيد 

 عباس

دعاء سعدي 

 حاج 

 محمد هاشم عايد

ايمان رحيم  واثق احمد مطر 

 محمود سرهيد

مولود  حمدية ايمان مجاد ظاهر  منير نعمة عبدهللا

 عبيد عيادة
هارون رشيد 

 مجيد

 فهد سعيد فهد

 رأفت عواد بدر 

 مراد سعد حميد

وائل عبد الرزاق 

 غثوان

 حنين علي عبود  بكر طه ياسين  مهند ثابت رجا ايمان ياسر علي 

 هديل كاظم هالل 

صالح الدين 

 عويد 

 رجاء حامد عبود 

 مريم حسين علي

ثائر  مهيمن ايمن سعد عواد  وقاص سعد علي 
 سامي

حنين يوسف  خالد فاضل رزيج

 صالح غثوان
هديل وردي 

 جميل 

عاصم نبيل 

رسل ثامر   مهدي 

 صالح 

مصطفى اكرم 
 عبداهلل 

بسام غالب  والء حاتم حميد علي 

 سرحان
مهيمن عامر 

 عبد 

خديجة 

عبدالرحمن 

 عبدالكريم

حيدر سامي 

 خلف 
هشام طالب 

 صباح

عامر ياسر 

 مشعان 

رشا خالد 

 مرزوق 

مصطفى عبد 

 فاضل
نسرين غازي   والء عادل سرحان

 صبار 

زينب عدنان 

 خليفة

همام جازي  
 سعران

عبدالغني 

 ارميض محمد
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 ثاني ادارة

 صباحي

 اقتصاد ثاني

 مسائي

 ثاني ادارة ثاني محاسبة

 +مسائيصباحي

 اقتصاد ثاني

 مسائي

 ثاني ادارة ثاني محاسبة

 مسائي

 اقتصاد ثاني

 مسائي

 ثاني محاسبة

 هيثم يوسف عبد 

محمد علي 

 مخلف

 رويده ذنون احمد 

 ياسين سعدي عباس

زيدون خلف  محمد جمال حبيب

 سليمان داود

 احمد سعود دخل 

مصطفى مكي 

 حمدان

 سند خلف مشوح 

 وائل محمود مجبل 

عثمان رافع 

 بديوي

ريام كيالن 

 عبدالقادر ابراهيم

 يوسف خلف علي

زينب اكرم  محمد دحام تحسين

 عبدالرزاق 

 احمد سالم جميل 

 سهاد بردان عبدهللا  هاجر موفق سالم

 وهب حساني شلش 

عالء الدين 

 حيدر كامل 

زيد سعد محمد 

 مخلف

 سجى حسين علي   محمود محمد احمد يوسف محمد عبدهللا

 احمد فارس حسن 

 سهير جاسم محمد  هديل نهاد لطوفي 

 ياسر حضير محمد

عمر عويد 

 فاضل 

سلمى سفيان 

 عبدالواحد شكر

 ابراهيم هادي عناد 

سرمد مجيد  مروة جمعة محمد

 عالوي حميد

 احمد كامل خضير 

 سوسن عذاب مطر  وسام فوزي مطر 

 ياسمين محمود صالح

قصي يحيى 

 عبدالرزاق 

 

 احمد باسم ثابت 

مصطفى زياد 

 حسين

 بنان  سعيد برزان

 اسامة حمدي احمد

  صبا حسين حميد

 

 



 جامعة االنبار 

 كلية االدارة واالقتصاد 

  الوجبة الثانية ) ثاني + رابع ( - ةـــيــــانــــحــــتـــاالمة ـــــارطــــخـــال
 

 (6القاعة رقم )الطابق العلوي                         )

 ثاني ادارة

 مسائي

 اقتصاد رابع

 صباحي 

 ثاني ادارة ثاني محاسبة

 مسائي

 اقتصاد رابع

 صباحي 

 ثاني محاسبة

 حسين علي نوري جاسم

 احمد اسماعيل عوده محمود

 رجاء عبدالكريم هادي طه سيف خالد مشعان نجم

 احمد عباس هادي بدوي

 عبدالرحمن اكرم يحيى عبد

 انوار عبدالكريم مخلف

 احمد ثائر احمد

 سيف سعد محمد مخلف

 سرى كريم حسين

 أحمد غازي علي عبد

 عبدهللا عبد الحكيم ذياب 

 ايناس علي نوري

 احمد جاسم محمد صبار

 شهد محمود فاضل مشوح

 سعد ناظم عبدالكريم

 احمد مجيد عبود حطوط

 عبدهللا هشام محمد يحيى

 بتول جمعة سعيد ضاحي

 احمد حميد عبد هللا عبطان

 صفاء حميد خلف سليم

 صالح فرحان شطي دليم

 احمد ناصر سلمان

 عذراء حميد عبيد جاسم

 

 بسمة محمد خلف عبد

 احمد خالد جدعان عباس

 عبد الرحمن ماجد محمود

عبدالستار محمد 

 عبدالجبار

 اسامه زيد حسن علوش

 عذراء ضياء عبدالجبار

 اسراء عبدهللا دحام خلف

 احمد سمير فخري

عبدالباسط عبد الهادي 

 ياسين

 عبدهللا ناجي عبدهللا

 اسراء عبد اللطيف
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 رابع ادارة 

 صباحي

 اقتصاد رابع

 صباحي 

 رابع ادارة  ثاني محاسبة

 صباحي

 اقتصاد رابع

 صباحي 

 ثاني محاسبة

 اشرف غانم عنفوص عالء رعد ظاهر

عذراء عادل محمود 

 سلطان

 عمر ياسر اسماعيل رجب

 بالل خليل ياسين

 عمار امين شامان امين

 ايات صباح جاسم فهد علي صالح خلف نجم

 عصام خالد جمار نشمي

 محيسنبالل ماجد رشيد  عهد كريم خلف ابراهيم

عمر اسماعيل خلف 

 فرحان

 ايمن قاسم غايب عواد علي عبدهللا صبار جاسم

 عالء صبري ناهض

 تقى رياض عبد الحميد كمال احمد عباس

 عمر خالد محمود سلوم

 ايهاب عبد جربوع عمار كركي فرج حبيب

 علي احمد ابراهيم رثع

 جابر حميد رشيد ليث ساجد عبد

 عمر محمد حميد صالح

 باسم مشحن سعود عبدالعزيز خضرعمر 

علي حسين عبدالحميد 

 جاسم محمد فرحان محمد اكرم عايد عداي

 غركان سعدي غركان
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 رابع ادارة 

 صباحي

 اقتصاد رابع

 صباحي 

 رابع ادارة  ثاني محاسبة

 صباحي

 اقتصاد رابع

 صباحي 

 رابع ادارة  محاسبةثاني 

 +مسائيصباحي

 اقتصاد رابع

 صباحي 

 ثاني محاسبة

محمد حسين 

 سليمان

حسام احمد 

 سليمان

 غسان رائد علي 

 محمد مجيد علوان

 كوثرعلي عبد نايل رافت محمود جاسم 

 مصطفى علي خلف
سعد مشرف 

 مخلف 

 محمد احمد عبد 

محمد حميد عبد 

 خليفة

حسن محمد 

 موسى كسار

 غيث حاتم احمد 
محمد محمود عاصي 

 رامي هادي خضير اسود

 ليث جمال مشعل 

 مظهر زعيتر سبع
ضياء خميس 

 خلف

 محمد اكرم خليفة

محمد خليل عبد 

 مشعان

حسين محمود 

 حسين علي

 فالح جاسم كردي

 مروان حاكم محسن
ريم مشتاق عبد 

 الهادي

 ليث سامي محمد 

 احمد حاتم ابراهيم 

 عادل رائد عوده 

 محمد حامد طلب 

محمد شوقي خلف 

 حمد

حماده عواد دحام 

 عبد

 قدس خلف رجا 

 زمن عالء عواد منديل مصطفى سعد وادي 

 ليث عبدهللا صالح

 احمد حميد خلف 

 عبد القادر جمال 

محمد شاكر 

 محيميد 

محمد عبد محل 

 عبد
 راغب عويد محمد

قيس اياد هاشم 

مصطفى عبيس  محمد

 شحاذة

مجباس يونس  سارة عامر حمدان

 علي 

 احمد فاضل محمد

عبد هللا طالب 

 صالح
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 ادارة رابع

 مسائي

 اقتصاد  رابع

 صباحي

 رابع ادارة ثاني محاسبة

 مسائي

 رابع اقتصاد 

 صباحي

 رابع ادارة ثاني محاسبة

 مسائي
 رابع اقتصاد 

 صباحي

 ثاني محاسبة

 سندس حسين عايد

 

عبدالرحمن طالب 
 عبد مهدي

محمد صادق 

 عفتان 

 رحاب منعم عاكول

علي قاسم 
 محمد

 محمد نجم عبيد

 عمر سعدون هزيم

 غفران باسط عايد

مصطفى ابراهيم 

 دعبول مطلك

 بالل عبد العزيز 

عبدهللا خيري 

 سعود

 محمد عبدهللا حميد

 سيف ماهر عايد 

عمر عبد 

 الرحمن حازم 

 محمد هاشم عبد 

ماجد مصلح 
 محمد

 قصي جمعة نخيالن

 مصطفى احمد مطر 

 جنان راضي فرج

 عثمان خليل حميد

 محمد مشرف حميد 

 عامر جمعة جاسم 

عمر محمد 

 تركي

 مريم احسان علي 

محمد علي 
 محمود 

 قصي شاكر مسفوه

مصطفى جاسم 

 محمد 

 احمد محمد عبد 

 عالء جاسم محمد

محمد مشرف 

 سليمان 

 احمد صلبي عداي

عمرو سعدون 

 رشيد

مريم اسماعيل 

 احمد 

 محمود حاتم نوار

 فائز فائق مصطفى

مصطفى حسام 

 مجهد خلف

سعد محمد 
 ابراهيم 

 علي خلف حمد

محمد مصلح 

 فرحان 

 عالء قيس سامي

غدير كامل 

 احمد عبد

مريم اسماعيل 

 ناجي 

 مصطفى ربيع جدوع 

 ليث رياح بردان 

مصطفى كمال 

 عبدالرزاق
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 رابع ادارة

 +صباحيمسائي

 رابع اقتصاد 

 صباحي

 ادارة رابع ثاني محاسبة

 صباحي

 رابع اقتصاد 

 صباحي

 ثاني محاسبة

 هدى يوسف عبد الحميد

 محمد ابراهيم حمود

 منى جسام سويد عرموش

 نسرين حميد مدعوج عبيد محمد مخلفمحمد طارق  احمد اياد شهاب احمد

 هيثم كرجي منسي

 محمد ابراهيم ضاحي

 مها محمود تركي عوده

 محمد عبد خلف احمد سطام جبير محمد

 نهاد مجيد خلف سعيد

 هيثم مطلب مخلف

 محمد احمد عواد

 مهند عبدالحميد حنتوش خلف

 محمد عجاج صالح ناصر أحمد محمد خليفة محمد

 عبدالكريمنهى مسعد احمد 

 وجدي صباح عيادة

 محمد جمال داود

 موسى توفيق عبدالزهرة فرحان

 محمد غازي محيسن علي اسراء  منير عبداللطيف

 هالة جمال مخلف مهيدي

 محمد كافي حمود شرقي اكرم خميس حمدان نادية رشيد عبد لطيف محمد حامد فرج جربوع وليد خالد ابراهيم
 هبة  مهند محمود رحيم

 محمد رافع حردان اثير عصام سعيد كرحوت

 نايف انور ايدام بديوي

 محمد مشرف الحج مخلف امين مامون سلمان عباس

 هدى خلدون محمد نافع
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 رابع ادارة

 صباحي

 رابع اقتصاد 

 صباحي
 ثاني محاسبة

 +ثاني ادارة مسائي
 رابع ادارة

 صباحي

 رابع

 محاسبة 

 ثاني ادارة

 مسائي

 ايسر هالل عباس
 هيثم عبدالرزاق ياس محمد مشعان خلف  جاسم

 عثمان موسى تركي
 محمد سبتي محمد مخلف محمود خالد كبيل

 مزهر خميس محمد باسم هشام عالوي
 ياسين داود سليمان عيادة

 سعد حامد هالل مهدي
 مدين ابراهيم احمد

 عمر طارق عبدالملك

 مصطفى اياد مخلف علي بالل شعيب حماد حرير
 يعقوب خالد عبد العزيز ذبان

مروان مخلف عكله  سيف ابراهيم عبد

 عمر كامل سعود نجيل حنوش

 مصطفى شاكر احمد ضاحي حسن فالح عبد عفتان
 يوسف مطر كاظم جاسر

 سيف ساجر عبدهللا 
 عيسى حماد عيسى مشتاق صالح مطني

 معجل نواف معجل حميد حميد ابراهيم
 علي خالد عجيل مسعود

 سيف كرجي نواف
 فاخر عواد عبد حمد مصطفى  احمد صالح

 منذر محسن محمد حنين بشير محمد عبد
 عثمان قيس محمد مرزوك

 سيف نجم محمد خليل
 عماد كامل حمودي حمود مصطفى احمد خلف

 مها محمد عبدهللا دالل فوزي خلف محمود
 حسينعز الدين سالم رجا 

 طارق زهير عايد محمد
 

 مثنى صباح نوري

 نبهان فوزي علوان حسن ديانا همام تركي 
 علي احمد دهش عباس

 عثمان محمد عبد عايد
 

 محمد احمد محمد امين

 نهاد نوري علوان حسن رنين عماد عزيز
 علي عبدالجليل احمد

 زينب كمال حسن
 

 محمد جاسم محمد
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 ادارة ثاني

 مسائي

 رابع اقتصاد 
 صباحي + مسائي

 محملين 

 قسم المحاسبة

 رابعثاني+ 

 صباحي ادارة 

 رابع اقتصاد 

 
 محملين 

 قسم المحاسبة

 محمد سلمان عبدهللا

 نزهان زامل عبد

 
 نبا حمد سليمان

  عمار ثامر عودة

 محمد عواد عودة

  مصطفى عماد عباس
 محمد علي محمود

  غفران عماد سمير

 مروان مديح شتيوي
 نور الدين سامي عناد

 
 منى جمعة فرج

  محمد خالد احمد

 قصي صافي حميد
 وسام فالح اسود

 
 مهند خالد عكلة

  

 مصطفى باسم حسين

 ابراهيم عبدهللا شهاب

 
 نصر محمد خلف

  

 نور ابراهيم عبيد عواد

عبدالخالق ابو بكر 

  شياع
 وليد فرحان علي

  

 نسيم ناجي علي

عبدالرحمن مشعان 

 عبد

 
 ياسر عامر ناصر

 

 

 هالة طارق سليمان

  عالء محمد مخلف
 

  

 


