
 

 جايعت انبصسة 

 كهيت االدازة واالقخصاد 

 قسى االقخصاد

   عاو انسابعتا انًسحهتاسخًازة سعي 
  انًسائيتاندزاساث  

 0203-0200نهعاو اندزاسي  - االولانكىزس 
 

 (3عدد انصفحاث : )  (  1انصفحت : ) 
 

 يدزس انًادة :                         عدد انىحداث : )     (                                         انًادة :  

  

 حىقيع اسخاذ انًادة :                 حىقيع زئيس انقسى    .يالحظت : حعخبس هرِ اندزجاث َهائيت بعد حسهيًها وال يجىش حغييسها اطالقا 

 ...........................................دققج يٍ قبم

 

 ث
 

 اســــى انطانـــب
 اندوز انثاَي اندوز االول انســـــــعـي

اندزجت  اندزجــــت كخابـــت

 زقًا
دزجت 

 االيخحاٌ 
اندزجت 

 انُهائيت
 

االيخحاٌ 

 انُهائي
اندزجت 

 انُهائيت

1  
 اتاء جثار حرتً عثذ انرضا 

 (2عاتر دونً وكهً )

      

       كاظى  احًذ ياجذ خٍىٌ  2

3  
       احًذ انًصطفى شاكر رحٍى فٍاض

4  
 االيٍر شفٍك جاسى دمحم

 2222-2222راسة 

      

       ثاير ايجذ جىاد عثذ رته   5

       تًٍى يهذي صانح يهذي   6

       حسٍٍجعفر حسٍ عثذ هللا   7

 حسٍ عذَاٌ اتراهٍى دمحم  8
 2222-2222رسىب تانغش نهعاو انذراسً 

      

       حسٍٍ عهً رحًح زوٌر   9

       حٍذر صادق احًذ عٍال   10

       زهٍر ٌعمىب ٌىسف عهً   11

       سجاد جىاد كاظى حثٍة   12

 سجاد لاسى شثٍة حثٍة   13
 (2()2عاتر كهً )

      

       سٍف عهً عثذ انسٍذ عىفً   14

        كحىًَ يعتىن شهذ كًال   15

       صاترٌٍ صثٍح سعذ زٌارج  16

 



 

 جايعت انبصسة 

 كهيت االدازة واالقخصاد 

 قسى االقخصاد

   عاو انسابعتا انًسحهتاسخًازة سعي 
  انًسائيتاندزاساث  

 0203-0200نهعاو اندزاسي  - االولانكىزس 
 

 (3عدد انصفحاث : )  (  0انصفحت : ) 
 

 يدزس انًادة :                         عدد انىحداث : )     (                                         انًادة :  

  

 حىقيع اسخاذ انًادة :                 حىقيع زئيس انقسى    .يالحظت : حعخبس هرِ اندزجاث َهائيت بعد حسهيًها وال يجىش حغييسها اطالقا 

 ...........................................دققج يٍ قبم

 

 ث
 

 اســــى انطانـــب
 اندوز انثاَي اندوز االول انســـــــعـي

اندزجت  اندزجــــت كخابـــت

 زقًا
دزجت 

 االيخحاٌ 
اندزجت 

 انُهائيت
 

االيخحاٌ 

 انُهائي
اندزجت 

 انُهائيت

17  
 صانح رٌاض صانح عثذ انرزاق

  2222-2222راسة 

 َقم يٍ اندزاست انصباحيت انى اندزاست انًسائيت
 7/11/0200في  3/11/8337بًىجب االيس  

      

       صانح طانة حسٍ يخرب  18

       صفا عمٍم حسٍٍ سهًاٌ   19

       عثذ انىاحذ ضٍاء عٍسى احًذ   20

21  
 شاطً عثاش يسهر عسٌس

  (2عاتر كهً )

      

22  
 انعثاش فاضمعثذ انحسٍ عثذ 

 (2عاتر كهً )

      

       تركً عثذ انعسٌس ياجذ عثذ انثاري  23

        عهً عثذ هللا كاظى عثٍذ  24

       هللا نفته عثٍذ رجاب عثذ  25

       عهً جاسة عثذ انسهرج يهىش   26

       عهً رزاق يُهم كُاص  27

       َثهاٌ عهً عثاش جاسى  28

       عهً دمحم راضً سهًاٌ   29

        عهً يؤٌذ يجٍذ صغٍر  30

       عهً ٌىسف طه دمحم   31

       عًر عثذ هللا جثر َاٌف   32

       غسواٌ جاسى راضً خفً   33

       فاطًح حسٍ عهً َاصر   34

 



 

 جايعت انبصسة 

 كهيت االدازة واالقخصاد 

 قسى االقخصاد

   عاو انسابعتا انًسحهتاسخًازة سعي 
  انًسائيتاندزاساث  

 0203-0200نهعاو اندزاسي  - االولانكىزس 
 

 (3عدد انصفحاث : )  (  3انصفحت : ) 
 

 يدزس انًادة :                         عدد انىحداث : )     (                                         انًادة :  

  

 حىقيع اسخاذ انًادة :                 حىقيع زئيس انقسى    .يالحظت : حعخبس هرِ اندزجاث َهائيت بعد حسهيًها وال يجىش حغييسها اطالقا 

 ...........................................دققج يٍ قبم

 

 ث
 

 اســــى انطانـــب
 اندوز انثاَي اندوز االول انســـــــعـي

اندزجت  اندزجــــت كخابـــت

 زقًا
دزجت 

 االيخحاٌ 

 

اندزجت 

 انُهائيت
 

االيخحاٌ 

 انُهائي
اندزجت 

 انُهائيت

       فضم ضٍاء ٌىسف ٌعمىب  35

       لاسى سانى عطٍح عٍاز   36

       كايم احًذ خضٍر سًٍر  37

        كرار صادق فاخر حسٍ   38

       كرار كرٌى واشً شثىط   39

        عثذ انكرٌى كرٌى عذَاٌ جهٍم  40

       عاير دمحم عًاد عثذ انحسٍٍ   41

42  
 دمحم كرٌى حُىٌ هالل

 2222 -2222راسة 

      

       يصطفى اٌاد كاظى عهً   43

       يىاهة عذَاٌ ٌاتر دمحم  44

       يؤيم رعذ صذاو حسٍ   45

       َىر جاسى دمحم جىاد صٍهىد   46

        سهًاٌ  َىر عهً داود  47

       َىر دمحم  حسٍ يصثح   48

49  
 جاسى هٍثى كاظى غٍالٌ

 َمم يٍ انذراسح انصثاحٍح انى انذراسح انًسائٍح

 32/22/2222فً  3/22/4224تًىجة االير  

      

  



 

 

 جايعح انثصرج 

 قطى االقتصاد/ كهٍح االدارج واالقتصاد 

   َفط انراتعح انًرحهحاضتًارج ضعً 

  االولانكىرش  - انًطائٍحاندراضاخ  

 202-2022نهعاو اندراضً 
 

 (1)عدد الصفحاث :   ( 1الصفحة : ) 
 

 :  عدد الوحدات : )     (                        مدرس المادة                                         المادة :  
 

 حىقيع اسخاذ المادة :                 حىقيع زئيس القسم    .مالحظت : حعخبس هره الدزجاث نهائيت بعد حسليمها وال يجىش حغييسها اطالقا 

 ...........................................دققج من قبل

 

 خ

 

 اضــــى انطانـــة
 اندور انثاًَ اندور االول انطـــــــعـً

اندرجح  اندرجــــح كتاتـــح

 رقًا
اندرجح 

 انُهائٍح
االيتحاٌ 

 انُهائً
اندرجح 

 انُهائٍح
االيتحاٌ 

 انُهائً

 احًد رضىل حايد جالب  1
 2022 – 2022راضة 

      

       او انثٍٍُ عًاد ٌعقىب راضً  2

       حطٍ عدَاٌ فُجاٌ صداو  3

       صداو حطٍٍ عالء فٍصم  4

 حطٍٍ يحًٍ عثٍد عىٌد  5
 (2وغاز )  (2عاتر كهً )

      

       عثاش رضم يٍثى حًسج  6

       رضم َىري يعارج َاصر  7

       زهراء فاضم هاشى تدٌ  8

       ضهًاٌ خًٍص زٌُة كرٌى   9

       ضحر خهٍم اتراهٍى عثد انحطٍٍ  11

       صانح عثد انكرٌى صانح  11

 دمحم عهً حثٍة عثد عهً  12
 2022-2022رضىب تانغش نهعاو اندراضً 

      

       عهً كرٌى صداو ثاير  13

  عمر عبد الكريم علي صالح  14
 عابر لغة انكليزية 

      

       حطٍٍفاطًح كاظى عهً   15

 كاظى حٍدر عثد انرزاق عثد انكرٌى  16
 (2()2عاتر كهً )

      

 دمحم احًد عثاش ضاجد  17
 (2)  (2عاتر كهً )

      

       دمحم فاضم عاشىر عثٍد  18

  فٍصم يصطفى يحًىد شكري  19
 (2()2عاتر كهً )

      

       يعًر طاهر دمحم فهد  21

       َثأ فاضم عٍطى تصري  21

 



 

 

 جايعح انثصرج 

 قطى االقتصاد/ كهٍح االدارج واالقتصاد 

   َفط انراتعح انًرحهحاضتًارج ضعً 

  االولانكىرش  - انًطائٍحاندراضاخ  

 202-2022نهعاو اندراضً 
 

 (1)عدد الصفحاث :   ( 2الصفحة : ) 
 

 :  عدد الوحدات : )     (                        مدرس المادة                                         المادة :  
 

 حىقيع اسخاذ المادة :                 حىقيع زئيس القسم    .مالحظت : حعخبس هره الدزجاث نهائيت بعد حسليمها وال يجىش حغييسها اطالقا 

 ...........................................دققج من قبل

 

 خ

 

 انطانـــة اضــــى
 اندور انثاًَ اندور االول انطـــــــعـً

اندرجح  اندرجــــح كتاتـــح

 رقًا
اندرجح 

 انُهائٍح
االيتحاٌ 

 انُهائً
اندرجح 

 انُهائٍح
االيتحاٌ 

 انُهائً

 ٌاضر عثد انكرٌى اتراهٍى جًعح  22
 2022 – 2022راضة 

      

 ٌىضف ياجد هاشى تٍُح  23

 (2( وغاز )2عاتر كهً )
      

 


