
          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

ن1 احسان قاسم جخيم حسي 

احمد باسم كاظم خريبط2

احمد حسن خزار مارد3

ن 4 (ذوي الشهداء)احمد حسن علي حسي 

ن 5 ي خلف حسي 
راسب 22-21)احمد راضن

(بالمواد
احمد رحيم مكطوف حسن6

(ذوي الشهداء)احمد صالح مالك صفي  7

(موازي)احمد ضياء خليل عبد المجيد 8

احمد طارق مطشر جارح9

ي يارس  10 ن+عبوربحوث)احمد مكي صير (تامي 

احمد وجدي حميد عبد هللا11

 1عبورمالية)ارشد فاضل ظافر قاسم  12

ن+ (تامي 

ازهار علي فليح حسن13

(موازي)اسامه جواد جاسب عبد هللا 14

ارساء علي كريم جيخاو15

ي محمد16
 راسب 21-20) اسعد عودة راضن

(راسب بالمواد واحتسابها عدم رسوب22-21)(بالمواد

اسماء جاسم محمد حسون 17

ن+عبورتفكي ) (تامي 
اطياف حسن تبينه عبود 18

ن+عبورتفكي ) (تامي 

 علي عبود حسن19
ن ام البني 

امنه مكي حبيب مكي20

(بحوث  +1عبورمالية)امي  علي شنان علي 21

ن 22 (موازي)امي  محمد كاظم حسي 

انتصار جميل عبد الكريم محسن23

انوار عبد هللا خليل عبد علي24

ن محمد 25 (موازي)اوس فؤاد ياسي 
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

(موازي)ايات جاسب مزيد حسن 26

ايمان خالد جاسب وثب27

باقر عودة رحمة كاظم28

باقر قاسم محمد موي    ع29

بان ستار جبار مكطوف30

بتول نجم عبد عودة31

ي 32  (موازي)بدور عبد الرضا عبد عريبر

ن +1عبورمالية) (تامي 
ذوي )بنت الهدى عقيل عوده شده33

(الشهداء
ن عبد السالم جودة جاسم34 بني 

ن عيدان فليح سالم35 بني 

ن قيس غضبان كردي36 بني 

 1عبورمالية)بهاء الدين صباح حاتم رضا 37

(تفكي +
بيداء عصام محمد جاسم38

ي39
بيداء عكلة حسن شمخن

عبورتفكي  )تبارك احمد ابراهيم مزعل 40

ن+ (تامي 

تبارك علي احمد41

هللا 42 ن اياد خي  راسب 22-21)(عبور)تحسي 

(بالمواد واحتسابها عدم رسوب

ن جادر سفيح43 تحسي 

ن مطر عبيد44 تيجان حسي 

ن مزيعل45 جاسم عبد الحسن مفي 

ن زايد برصي46 جميلة حسي 

ن ضمد حريجه47 جهاد حسي 

جواد جبار كاظم48

حازم مشتاق طالب حاتم49

(ذوي الشهداء)حسام خالد بدر حسن50
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

 1عبورمالية)حسن سعيد خلف ابراهيم  1

ن+ (تامي 

حسن عباس والي سدخان2

حسن عبدالهادي جبار3

(عبورتفكي )حسن فالح حسن ترياك  4

ن حالوب جابر كريدي5 حسي 

ن حامد عمارة رحيمة6 حسي 

ي 7
ن
ن حمود عبد السادة صاف ن)حسي  (عبورتامي 

 علي عباس عبد الرضا8
ن حسي 

ن معتوق 9  علي ياسي 
ن (1عبورمالية)حسي 

ن عماد حمدي 10 ن +1عبورمالية)حسي  (تامي 

ن فاضل محمود كشيش 11  1عبورمالية)حسي 

ن+ (تامي 
ن فالح حسن يوسف12 حسي 

ن فليح مسي  فرج13 حسي 

ن كريم عبدالسيد محيبس14 حسي 

ن نجم عبد هللا حبيب 15 (موازي)حسي 

(موازي)حمزة عبد الرزاق فرج محسن 16

 علي17
ن ن كاظم حسي  حني 

 ميالد سعيد علي 18
ن (موازي)حني 

حوراء رحيم مهبش عجالن19

(ذوي الشهداء)حوراء سالم انعيمه جابر20

ن21 حوراء عدنان عبد االمي  عبد الحسي 

ن هاشم مسلم22 حيدر امي 

حيدر رائد زيد خلف23

هان24 حيدر عباس عطيه شر

(موازي )حيدر قاسم وادي صالح 25

2022/10/6 في 6292/11/3تم نقله من الدراسات الصباحية إلى المسائية  
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

حيدر منصور عبد عصفور26

(موازي)دعاء فاضل رحيم شهاب 27

(موازي)ذو الفقار ستار جبار وادي 28

راوية سمي  جاسم29

ربى جواد كاظم جيى30

رحاب اياد صالح عباس31

رسل حسن جابر جودة32

رسل نزار قاسم فرحان33

 (موازي)رسول علي عبد الزهرة بنيان 34

ن +1عبورمالية) (تامي 
( 1عبورمالية)رضا سليم مدلول عطية  35

(موازي)رضا عدنان عواد محي 36

رضا عقيل نارص محمد37

رواء حسن سعيد مري  هج38

(ذوي الشهداء)رؤى عجيل جامل دلي39

زهراء أحمد هاشم فتاح40

ن عبد الرضا شعيبث41 زهراء حسي 

(ذوي الشهداء)زهراء ضياء جاسم محمد42

زهراء عادل عبدالحميد جدوع43

ن44 زهراء عبد الكريم حمزة عبد الحسي 

زهراء فاضل شاكر كاطع45

ن رهيف 46 زهراء مرتضن عبد الحسي 

ن +1عبورمالية) (تامي 

-21)زين العابدين عبدالمحسن عيسى 47

(راسب بالمواد22

ذوي )زين العابدين عالء عبد الكاظم مجيرس48

(الشهداء
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

ن ميذاب سعيد 1 (موازي)زينب حسي 

زينب رافد قادر عباس2

ن)زينب ستار جبار غاوي 3 (عبورتامي 

زينب عباس شياع محسن4

زينب عبد الكريم دعي  نعمة5

زينب عالء عبد السادة جير6

زينب نارص حسن نارص7

ن8 (ذوي الشهداء)زينه سامي محمد حسي 

سارة صالح جعفر محمد9

(عبورتامين)سارة محمد جواد عبد فليح 10

(موازي)سارة محمد حسن نوري علي 11

سارة محمد عبد الجبار شهاب12

(موازي)سارة محمود خليل كنيش 13

سارة مهدي سالم مهدي14

 علي سلوم15
ن سالم عبد الحسي 

سبأ عدنان كاظم نعيم16

 1عبورمالية)سجاد  توفيق  خلف برغش17

ن+ (تامي 
سجاد خالد يارس عبد الرضا18

ن +1عبورمالية)سجاد علي عبدالقادر 19 (تامي 

ي عطية20
سجاد مهدي راضن

ن عبد الجبار 21 (موازي)سجاد مؤيد ياسي 

رسى صفاء عبدالزهرة22

سعد مكلف عيال جهل23

ن24 سالم عبد الزهره داود خشي 

سهيله مصطفن محمود شاكر25
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

سيف رياض  ترياك كنيهو26

سيف عبد هللا غازي مكي27

سيف عبد المجيد عبد الحافظ سعدون28

ن +1عبورمالية)شهد احمد شهاب  29 (تامي 

شهد عبد الكريم علي30

 علي31
ن شهد عمار حسي 

صادق طارق صادق موسى32

 علي عبدالكريم33
ن صفاء حسي 

صفاء عبد الحسن محمد احمد34

ي لفتة ضايف35 ضىح صير

 1عبورمالية)طه علي عبد الرضا نفاوه 36

(تفكي +
عباس حميد كاظم نارص37

ن محمد38 عباس عبد علي عبد الحسي 

عباس عدنان مهدي صالح39

عباس فالح حسن عليوي40

(ذوي الشهداء)عباس نوري رحيم عبد علي41

عبد الرحمن مهند عبد الجبار خلف42

عبد الرحمن مهند عبد الجبار شهاب43

 (موازي)عبد العزيز عامر عبد الصمد خلف 44

(1عبورمالية)
عبد المحسن احمد يوسف عيىس 45

(1عبورمالية)
ن46 ي خلف حسي 

عبدهللا راضن

ن 47 راسب 22-21)عبدهللا هشام محمد حسي 

(بالمواد
(موازي)عبدهللا يوسف عبد هللا عمر 48

(موازي)عذراء عقيل جواد عبد هللا 49

ن)عقيل جاسب مطر عوج 50 (عبورتامي 
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

ن نايف مروح1 عالء حسي 

علي جودة مانع زيارة2

 علي3
ن علي حسن حسي 

ن احمد حسن 4 (موازي)علي حسي 

ن صالح مبارك5 علي حسي 

علي حيدر جواد عويد6

علي خضي  غالي رومي7

(ذوي الشهداء)علي سمي  هرول حافظ8

ي9
علي صالح مانع منخن

ن جاسم 10 (تفكي  +1عبورمالية)علي طه ياسي 

 1عبورمالية)علي قصي جليل حسن  11

ن+ (تامي 
علي لفته موحان علي12

ن +1عبورمالية)علي ماجد حسن  13 (تامي 

ي 14
 1عبورمالية)علي محمد جبوري شمخن

(تفكي +
 1عبورمالية)علي نايف محمد ظاهر  15

ن+ (تامي 
(1عبورمالية)علي نجم عبد هللا حسن 16

 احمد علي17
ن عمار تحسي 

(موازي)عمار نعيم عبد الجبار شعبان 18

 1عبورمالية)غدير عبد الرسول حيدر عباس 19

ن+ (تامي 

فاطمة الزهراء فالح حسن عبد السيد 20

(موازي)

فاطمة حامد سلمان شناوة21

فاطمة عامر عبد الستار عبد الحسن22

(ذوي الشهداء)فاطمة عامر محيسن عثمان23

ن عبد الواحد غضبان 24 فاطمة عبد الحسي 

(موازي)

فاطمة عقيل سهيل صالح25
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المالحظات

:اسم المادة 
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         2 - 1    



          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

فاطمة علي كاظم محمد26

فاطمة عودة حبيب جدوع27

فاطمة فياض جير صالح28

ن29 فاطمة مني  جودة حسي 

فخريه عالء فاضل فزع 30

ن+عبورتفكي )(موازي) (تامي 

(موازي)فرح كفاح مهدي محمد 31

قاسم حسن سعود داغر32

(موازي)قاسم محمد قاسم عبد الرضا 33

قمر باسم طه خضي 34

راسب 22-21)كرار جودة بارح مجلي 35

(بالمواد
ن عبد الحسن36 كرار شاكر حسي 

ي 37  عبد النبر
ن  1عبورمالية)كرار صباح ياسي 

(تفكي +

(ذوي الشهداء)كرار عباس كامل خضي 38

 1عبورمالية)كرار محمد عبد الزهرة فضالة 39

ن+ (تامي 

كرار مسلم كحيط جاسم40

كريمة رعد عثمان عمر41

-21)كوثر عبدالهادي جميل عالج 42

(راسب بالمواد22

لينا عبد الخالق عبد الواحد حزام43

ن 44 محمد ابراهيم محمد سليم محمد امي 

ن +1عبورمالية) (تامي 

ن قاسم محمد45 محمد امي 

محمد جعفر عبد هللا دويس46

محمد جميل مهلهل زهراو47

 مكي مجبل حمادي48
ن محمد حسي 

ي49
محمد رحيم راضن

 (موازي)محمد عبد الغفار جاسم هاشم 50

ن +1عبورمالية) (تامي 

محمد قاسم خرنوب الزم 51

ن+عبوراقتصاديات )(موازي) (تامي 

ن +1عبورمالية)محمد كمال علي جياد 52 (تامي 

ن53  علي حسي 
محمد مصطفن
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

 (موازي)محمود احمد مجيد لفته 1

ن+عبورتفكير ) (تامير

 1عبورمالية)محمود جواد عبدالكاظم 2

ن+ (تامير

محمود عبد الخالق سلمان داود 3

ن +1عبورمالية) (تامير

مرتضن طعمة خضير4

مرتضن عيىس انعيمة اسماعيل5

مريم حبيب عبد اللطيف فنجان6

ي مجبل 7
(1عبورمالية)(موازي)مريم رائد غنن

ي8
مريم عباس اكعيد صخن

(موازي)مريم عماد نارص سلطان 9

(ذوي الشهداء)مريم ماجد فليح حسن10

ق عبد الجبار عبد الحافظ سعدون11 مشر

ن12  احمد مؤيد حسير
مصطفن

مصطفن ظافر سالم حسان 13

ن+عبورتفكير)(موازي) (تامير
مصطفن عباس خضير عبد الرضا14

مصطفن عبد السالم عبد الواحد غضبان 15

ن +1عبورمالية) (موازي) (تامير
ي  16

ن منات   عبدالحسير
(1عبورمالية)مصطفن

 عدنان علي عبادي17
مصطفن

معصومه صباح يحنر يونس18

معن جمعه محسن عبد الرضا19

منار عمار جميل اسماعيل20

2022/10/10 في 6425/11/3 تم نقله من الدراسات الصباحية إلى المسائية  

2023-2022   للعام الدراسي الكورس االول المرحلة الرابعة الدراسات الصباحية Eنموذج قائمة اسماء طلبة 

المالحظات

:اسم المادة 
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

ذوي )منال سلطان عبدالستار سلطان21

(الشهداء

منتظر رياض عبد سلمان22

منتظر قضي ابو الهيل سعيد23

راسب 22-21)منتظر محمد مهدي صالح 24

(بالمواد

منن ليث جمعه مناحي25

 1عبورمالية)مؤمل سالم عيىس طالل 26

(تفكير+
ي هادي خوير عبث27 ناح 

نبأ رافع صالح مجيد28

ذوي )نجالء رعد عطيه كاظم29

ن +1عبورمالية)(الشهداء (تامير

ن+عبورتفكير )نزار رعد عماد درباوي 30 (تامير

(موازي)نضال عدنان عبد الرزاق عاشور 31

نواف سمير جبار علي32

نور صادق صالح خميس33

(موازي)نور عادل خالد يحنر 34

نورا نبيل مهدي صالح35

2022/10/10 في 6437/11/3 تم نقله من الدراسات الصباحية إلى المسائية 
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

نوره حيدر عبد الجليل مجيد36

(ذوي الشهداء)هاشم جهاد عبود هاشم37

(ذوي الشهداء)هاله حامد كاطع هادي38

ي39
هبه حسب عبد هللا راضن

ن40 ي حسير هبه سالم عبد النن 

(موازي)هدى باسم كاظم سلمان 41

هدى معتوك الزم سلمان42

هديل عادل احمد محمد43

هشام محمد جاسم نور44

 احمد هادي عبود45
ّ
ود

(1عبورمالية)وسن نتيش عزيز نفاوة 46

ن+عبورتفكير)وليد حيدر كاظم غضبان 47 (تامير

ن مشاري48 وليد خالد حسير

 علي عبود خلف49
ن (ذوي الشهداء)ياسمير

يوسف سمير عبد هللا بدر50
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