
الدراسات الصباحية

: المادة 

المالحظات العقوبةاسم الطالب ت

ابراهيم احمد عبد الكريم حاجم 1

احمد اثير فاضل محمد2

احمد اياد خليل ابراهيم 3

احمد جعفر جلوب رمام 4

احمد حنش جبر حامي 5

احمد سالم عبد علي ياسين6

احمد سعد جابر ظاهر 7

احمد صالح هاشم زغير8

احمد عادل شالل عليوي9

( 2محاسبة متوسطة ك  + 2إدارة مالية ك  )عبور  احمد قاسم محمد حسن10

احمد كمال كاطع دهش11

مصرفية + 2تكاليف ك + محفظة  + 1تكاليف كاحمد لطيف ناهي والي12

اديان جبار فرحان عيادة 13

استبرق ميثم حسين لفتة 14

اسراء جواد كاظم سوادي 15

اسراء حسن علي جاسم 16

اسراء صبيح حمود ساجت 17

اسيل فاضل صنكور جاسم 18

اطياف علي جاسم سلمان البهادلي19

الزهراء توفيق يوسف يحيى 20

الطاف علي شويم عزيز 21

ام البنين حسن عبد النبي عبد الرحمن 22

ام البنين عبد هللا درويش موسى 23

( 1أساليب كمية ك  + 1إدارة مالية ك  )عبور ام البنين عون عبد الصادق بنيان24

ام البنين كريم خلف شنيخر25

أشعبة 

المتراكم الحضور 
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امل حامد كبيح عويد26

امل عبد الكريم حاتم جبار 27

ايالف جواد حسن قاسم 28

ايالف علي باقر علي 29

ايمان جمهور سامي رجب 30

ايمان زهير حسن مهدي31

ايمان سجاد كاظم عبد الرزاق 32

مصرفية + 2تكاليف ك + محفظة  + 1تكاليف كايمن طعمة ارجيب33

ايناس عبد الزهره حميد زوير 34

ايوب يوسف عبود شغيث 35

إبراهيم محمد جاسم 36

باقر رحيم جبار داغر 37

بدور شاكر محمود ايوب 38

بشائر صادق قاسم عبدالرضا الخفاجي39

بشائر غانم بناي خضير 40

بلسم حامد عبد الرحمن محمد 41

بنين حسن ناصر خليفه 42

بنين خالد عبد الزهرة حسين 43

بنين خليل جابر يعقوب االحمد44

بنين زايد مطر حسين 45

بنين سعيد قاسم عبد الوهاب 46

بنين عبد الزهرة عبد الجليل خليل47

بنين علي كاظم ناصر 48

بنين قاسم خزعل مكي 49

بنين كامل ناجي نجم 50

بنين الزم لفتة راضي الشريفي51

بنين ميثم احمد عاشور 52

بنين ناظم اسماعيل عاشور 53



الدراسات الصباحية

: المادة 

المالحظات العقوبةاسم الطالب ت

بنين ناظم يوسف علي االسدي54

بيداء عبد الحسين جبار حميد 55

تبارك توفيق حسن عبود 56

تبارك حمزة عباس محمد 57

تحسين عقيل علي قحط58

ثريا فالح حسين59

جاسم علي جاسم محسن 60

( 1محاسبة متوسطة ك  )عبور جاسم محمد عبد الرضا عدنان61

جواد كاظم عاشور 62

حسن احمد راضي متعب 63

حسن جواد عبد الكاظم مزعل 64

حسن صابر حسن حسين 65

حسن صفاء غازي عزيز66

حسن عبد الزهرة خلف جبر67

حسن عبد الوهاب عبد الرزاق سلطان 68

حسن علي فاضل زباري 69

حسن محمد خضير70

حسن مصطفى كامل جعفر 71

حسن ميثاق جاسم علي 72

حسن وسام لعيبي خنوبه 73

( 1نقود ومصارف ك  + 1إدارة مالية ك  )عبور  حسين رحيم خريبط مجذاب74

حسين سجاد عبد السالم حنون 75

بشعبة 

المتراكم الحضور 
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حسين عبد العزيز عبد الرضا لفتة 76

حسين عبد الكريم بهلول عبيد 77

حسين عبد هللا عبود عبد الزهرة 78

حسين عالء رمضان انتيش 79

 بتاريخ 8144/11/3فصل الطالب باالمر اإلداري 

 واعتباره راسب  للعام الدراسي 2022/11/27

(2022-2023)

حسين علي عباس شايع 80

حسين علي محمد عبد الخضر 81

مصرفية + 2تكاليف ك + محفظة  + 1تكاليف كحسين علي محمود كاظم 82

حسين علي يوسف عثمان 83

2بحوث عمليات , تمويل , جدوى , كل المواد ما عدا سياسات حسين لفتة سعد جبار 84

حسين هادي سلمان جابر 85

( 2ك + 1محاسبة متوسطة ك  )عبور حسين وارد داخل موسى86

حسين وسام زغير حيدر 87

 بتاريخ 8143/11/3فصل الطالب باالمر اإلداري 

 واعتباره راسب  للعام الدراسي 2022/11/27

(2022-2023)

( 2إدارة مالية ك  + 1محاسبة متوسطة ك  )عبور حليمة محمد خليل ابراهيم88

حمزة فاخر خلف صاحب89

حنان حسين محسن علي 90

حنان علي عبدالحسين جاسم91

حنين علي حسن جويد 92

حنين مؤيد عبد الكريم عبود 93
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حنين وصفي علي جاسم 94

حوراء نجم عبد سلمان 95

 بتاريخ 8145/11/3فصل الطالبه باالمر اإلداري 

 واعتبارها راسبة للعام الدراسي 2022/11/27

(2022-2023)



الدراسات الصباحية

: المادة 

المالحظات العقوبةاسم الطالب ت

بشعبة 

المتراكم الحضور 
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حوراء ياس خضير خليف 96

حيدر باسم بريسم97

( 2محاسبة متوسطة ك  + 2إدارة مالية ك  )عبور حيدر حسن رحيم مهدي 98

حيدر صادق جعفر 99

حيدر عودة جبر غانم 100

حيدر فالح عبد الحسن فالح 101

خلدون ماجد عبدالرزاق براك الموسى102

دانية ثائر عباس علي 103

دعاء راضي ناصر جبارة الصيامر104

دعاء عصام عبد هللا محسن 105

دعاء عالء محمد صالح مهدي ربيعة106



الدراسات الصباحية

: المادة 

المالحظات العقوبةاسم الطالب ت

دعاء مؤيد عدنان حنوش 107

دالل ضياء سامي عبد الحافظ108

مصرفية + 2تكاليف ك + محفظة  + 1تكاليف كرافد جاسم عثمان جبر109

رباب جاسب قاسم لعيوس 110

رسل تأميم عبد الرزاق جبر 111

رسل جاسم جبار جبر الساري112

رسل عادل جاسم خلف 113

( 2ك  + 1محاسبة متوسطة ك  )عبور  رسل عبد السادة برهان114

رسل علي عبود احمد115

رغد مهند عبد اللطيف حمادي 116

رقية عقيل رمضان عاشور بسليمي117

رقية علي عبد االمير حمود 118

رقية قصي عبدهللا جاسم119

رقية مازن عبد الواحد 120

رنا سليم صلبوخ عجيل121

( 2محاسبة متوسطة ك  + 2إدارة مالية ك  )عبور  رواء رجب طالل ياسر122

روان محمد عبد الكريم رمضان123

رؤى خالد قادر راضي 124

ريم حسين صادق مجيد125

زهراء احمد قاسم نوح 126

زهراء جمعة رشيد خضير 127

زهراء جميل مزعل128

زهراء جواد كاظم عباس 129

زهراء حسن سلطان ضمد 130

زهراء حسن علي محمد صالح131

جشعبة 

المتراكم الحضور 
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زهراء حيدر عبد الجليل132

زهراء حيدر عبد الخضر حسين 133

( 2ك + 1محاسبة متوسطة ك  )عبور زهراء شهيد كاظم رشك 134

زهراء عبد االمير احمد135

زهراء عبد القادرعيسى مرزوق الفرحان136

زهراء فاضل اسماعيل ابراهيم 137

زهراء فالح محمود لفته 138

زهراء مازن محمد عبد النبي 139

زهراء محمد يونس علي المحسن140

زهراء وليد عبد القادر بلبول 141

زهور عباس محمد سعيد142

زينب احمد عبد الوهاب علي 143

زينب احمد عمران جبار العبود144

زينب حسين علي محمد145

زينب خالد حاجم سلطان الديراوي146

زينب رعد غضبان عيدان 147

زينب شوقي ناصر تعبان148

زينب طاهر مجيد عبد السادة149

زينب عادل لفته مزعل 150

زينب غسان سلمان دبوس 151

زينة حسين ابراهيم عبود 152

سارة ظافر عبد الحسين سلطان 153

سارة عباس حسون راضي154

ساره عبد الرسول لفته جواد 155

سجاد جواد كاظم علي 156

نقل من الدراسة  (2ك  + 1محاسبة متوسطة ك )عبور 

الصباحية الى الدراسة المسائية باالمر اإلداري 

2022/10/24 بتاريخ 6959/11/3

( 2محاسبة متوسطة ك  )عبور سجاد حسن رمضان طعمة 157

( 2محاسبة متوسطة ك  + 2إدارة مالية ك  )عبور سجاد حسن فالح ناصر 158

مصرفية + 2تكاليف ك + محفظة  + 1تكاليف كسجاد عبد األمير رشك159



الدراسات الصباحية

: المادة 

المالحظات العقوبةاسم الطالب ت

سجاد عبد األمير عبد النبي مرزوك160

سجاد عبد الرؤوف محمود عباس 161

سجاد علي محمد حسين 162

( 2محاسبة متوسطة ك  + 2إدارة مالية ك  )عبور سجاد قصي عبد هللا جاسم 163

سجاد محسن صالح عاشور 164

سجاد هاشم حسين حافظ165

سجى احمد حيدر جاسم 166

سجى بدر مرزوق عاشور 167

سجى جبار موسى كاظم 168

نقل من الدراسة  ( 2محاسبة متوسطة ك  )عبور 

الصباحية الى الدراسة المسائية باالمر اإلداري 

2022/10/24 بتاريخ 6958/11/3

سجى مشتاق قابل عبد 169

سجى نوري محمد عيال170

سحر حسين علوان حسين 171

سكينة جاسم عبد الصمد جابر172

راسب جميع المواد ولم تداومسكينة سلطان ذياب سرحان 173

سماح عالء عبد الكريم صحين 174

سماح قاسم جويد حمود175

سمى محمد جاسم محمد 176

دشعبة 

المتراكم الحضور 
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(2ك  + 1محاسبة متوسطة ك  )عبور سندس عباس ناصر شداد177

( 2ك  + 1محاسبة متوسطة ك  )عبور سيف احمد أوحيد جاسب 178

( 1محاسبة متوسطة ك  + 1إدارة مالية ك  )عبور  سيف حسين عباس179

شروق خالد جاسب نصيف 180

شمس الضحى صادق جبار حسون 181

شمس عقيل يعقوب يوسف 182

شهد حيدر قاسم حمزة البطاط183

شهد لمعي محسن داخل 184

صالح علي غالي فارس 185

صفاء علي مغامس دهر186

( 1محاسبة متوسطة ك  + 1إدارة مالية ك  )مطالب صفاء هاشم شريف مطر 187

( 2ك  + 1محاسبة متوسطة ك  )عبور  صالح عبد المهدي نجم 188

( 2رياضيات مالية ك  )عبور  ضحى احمد ياسر عبدهللا السنيد189

ضحي علي مهدي حمود الشتال190

طيبه رعد عبد الجبار نعمه 191

مصرفية + 2تكاليف ك + محفظة  + 1تكاليف كعباس ثجيل حاتم 192

مصرفية + 2تكاليف ك + محفظة +نظم معلومات  + 1تكاليف كعباس حسن نجم عبدهللا193

عباس داخل كاظم جعفر194

عباس صالح حسن سلمان 195

عباس طالب لطيف علي196

( 2رياضيات مالية ك  + 2إدارة مالية ك  )عبور عباس كامل نجم عبد هللا 197
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( 1محاسبة متوسطة ك  )عبور عباس مكي جبار حسن 198

عباس مهدي صالح نفاوة199

عبد الرحمن حسن خلف جاسم 200

عبد هللا احمد قاسم حسن201

عبد هللا خالد وادي يعقوب الفرحان202

عبد هللا شاكر اسحاق أيوب 203

عبد هللا شاكر عبد الرضا حبيب204

عبد هللا طالل دايل هاشم 205

عبد هللا عدنان خير هللا بداي 206

مصرفية + 2تكاليف ك + محفظة  + 1تكاليف كعبدهللا عباس قاسم207

عذراء علي كيطان بدن 208

عذراء مهدي صالح209

عالء تحسين علي حسين210

مصرفية + 2تكاليف ك + محفظة +نظم معلومات  + 1تكاليف كعلي احمد مهلهل 211

علي اسعد حرب منيهل 212



الدراسات الصباحية

: المادة 

المالحظات العقوبةاسم الطالب ت

علي اقدس هادي عبد الكريم213

( 2رياضيات مالية ك  + 1محاسبة متوسطة ك  )عبور علي جلوب عبود دريعم214

علي جميل ستار علي 215

علي جهاد عبد الرزاق محمود 216

علي حسين  بشارة فياض217

علي خضر الزم حافظ 218

مصرفية + 2تكاليف ك + محفظة  + 1تكاليف كعلي رعد عبد عبد السيد 219

علي زيد طارق رشيد220

علي سعد سلطان زغير 221

علي سلمان داود مزهر222

علي صبيح رحيم ضاحي 223

( 2محاسبة متوسطة ك  + 1إدارة مالية ك  )عبور علي غازي فيصل كريم224

( 2محاسبة متوسطة ك  + 2إدارة مالية ك  )عبور علي فرهود عاصي محمد225

علي قاسم سالم مطر المالكي226

علي قاسم صالح بردي 227

علي كاظم قاسم بردي 228

( 2محاسبة متوسطة ك  + 2إدارة مالية ك  )عبور علي كاظم مزاني احمد229

علي لفته رحيل حسن230

علي منذر عبد هللا عذير 231

علي ناظم صينخ عبيد 232

علي نجم عبد هللا مرزوق 233

علياء محمد عبد االمير ياسر234

عمار محسن مطشر ضيدان235

عمر طارق زياد عبد المجيد البدر236

هشعبة 

المتراكم الحضور 
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عمران عبد الوهاب علي ضيدان237

عنود امان شذر امان238

عيسى سليمان غالب وبدان 239

( 2محاسبة متوسطة ك  + 2إدارة مالية ك  )عبور عيسى فالح عبد الصمد صالح 240

غسق انور صباح حسن 241

غفران سعد قاسم حسن 242

فاخته محمد علي صاحب عبيد 243

فاطمة ابراهيم احمد244

فاطمة احسان فلحي بدرال245

فاطمة احمد رحيم شويل246

فاطمة الزهراء خالد حسين حسن247

فاطمة الزهراء سجاد عبد العالي مطلك 248

فاطمة الزهراء ناظم حكمت احمد249

فاطمة الزهراء ناظم عبد االمير نجم 250

فاطمة جعفر اسحاق شنان251

فاطمة حامد دينار سلمان 252

فاطمة سعد عبد العالي جبر253

فاطمة سعيد رزاق جاسم 254

فاطمة سمير لطيف طارش 255

فاطمة شهاب احمد يونس االحمد256

فاطمة عبد الرحيم معدوش خلف 257

( 2ك  + 1إدارة مالية ك  )عبور فاطمة علي حسن علوان 258

فاطمة علي خزعل بلبول حمداني259

فاطمة فالح محسن كمر 260

فاطمة فائز محمد علي حميد 261



الدراسات الصباحية

: المادة 

المالحظات العقوبةاسم الطالب ت

هشعبة 

المتراكم الحضور 

 

كلية االدارة واالقتصاد 

قسم العلوم المالية والمصرفية 

2023-2022المرحلة الثالثةقوائم حضور طلبة 

فاطمة محمد جابر محسن 262

فاطمة محمد خضير جاسم263

فاطمة محمد صبري هاشم 264

( 2محاسبة متوسطة ك  + 2إدارة مالية ك  )عبور فاطمة نجم عبد هللا عبد الكريم 265



الدراسات الصباحية

: المادة 

المالحظات العقوبةاسم الطالب ت

فاطمة هيثم محمد جبار266

فاطمة وصفي هادي عبيد267

فاطمة وليد حسن حسين 268

فرقان كاظم غضبان عاشور269

فالح علي جري عبيد 270

قاسم حسن علي محمد271

كاظم ضيدان حرب فايز 272

كرار عبد الكاظم عبد علي273

( 2محاسبة متوسطة ك  + 1إدارة مالية ك  )عبور كرار نعيم عبد منوخ274

كرار وليد كيلو هوصان275

كوثر رمضان صالح مطلق 276

كوثر علي توفيق عبد الكريم 277

كوثر متعب عبد هللا278

لمياء مردان نجم عبود ديراوي279

ليث عبدالرزاق بالسم خفي العبادي280

ليث علي حسين الزم 281

( 2محاسبة متوسطة ك  )عبور مازن سامي عباس علي 282

مجتبى محسن ذياب حسن 283

محمد امين عباس دغيم 284

محمد باقر جعفر غانم285

محمد جاسم محمد عباس 286

محمد جعفر فالح حسن287

وشعبة 

المتراكم الحضور 
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محمد سامي حسين علي288

( 2ك  + 1إدارة مالية ك  )عبور محمد صالح حامد صالح مهدي 289

محمد عباس سالم حمدان 290

محمد عبد الزهرة عبد الرزاق291

محمد علي طالب جاسم 292

( 2ك  + 1إدارة مالية ك  )عبور محمد كريم عالوي كريم293

محمد مصطفى ابراهيم ريحان 294

محمد مصطفى عبد وادي295

محمد نعيم كريم كسار الخفاجي296

مرتضى انور محمود297

مرتضى حسين حمادي شريف 298

مصرفية + 2تكاليف ك  + 1تكاليف كمرتضى خالد مفتن حسين299

مرتضى عبد الحسين علي حسين 300

مرتضى عماد عبد جواد301

مروة محمد جعفر ناصر 302

( 2رياضيات مالية ك  )عبور مريم العذراء خالد صبار بشير 303

مريم حيدر عواد عبود 304

مريم رعد شاكر عبد الرزاق 305

مريم سعدي رمضان نجم 306

مريم صفاء علي عيسى 307

مريم طالب جاسب سلمان 308

مريم عامر سوادي عمارة 309

مريم عيسى عبد هللا ابراهيم 310

مسلم محمد قاسم311

مصطفى جبار شنيشل بدن312
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: المادة 
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وشعبة 

المتراكم الحضور 
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مصرفية + 2تكاليف ك + محفظة  + 1تكاليف كمصطفى حبيب فيصل فاضل313

مصطفى حيدر هاشم زغير 314

2بحوث عمليات + مصرفية  + 2تكاليف ك + محفظة  + 1تكاليف كمصطفى خالد داود315

( 2محاسبة متوسطة ك  + 2إدارة مالية ك  )عبور مصطفى خضير فرحان محسن316

مصطفى صالح جمعة سلطان317

مصطفى صباح كاظم مرزوق 318



الدراسات الصباحية

: المادة 

المالحظات العقوبةاسم الطالب ت

مصطفى عباس تعبان خلف 319

مصرفية + 2تكاليف ك  + 1تكاليف كمصطفى عبد الرسول عبد الحسن سعيد 320

مصطفى عماد محمد عبيد 321

مصطفى كاظم مالك322

نقل من . نظم معلومات  + 2تكاليف ك  + 1تكاليف ك

الدراسة الصباحية الى الدراسة المسائية باالمر اإلداري 
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مصطفى ماهر اديس علي 323

مقتدر احمد بريسم غميس324

مقتدى عبدالهادي دريبي325

مالك عامر قاسم شوكان 326

منار مأمون خيري علي327

منار مهلب عبد الكريم عبد هللا 328

( 2ك  + 1محاسبة متوسطة ك  )عبور منتظر ساجد عزيز329

مصرفية + 2تكاليف ك + محفظة  + 1تكاليف كمنتظر عبد النبي مزعل سركال330

مهدي صالح مهدي331

مهدي علي عبد الصمد احمد332

مهدي مشتاق طالب 333

( 2ك  + 1إدارة مالية ك  )عبور مهدي ناصر عبد الحسين ناصر 334

( 2محاسبة متوسطة ك  + 2إدارة مالية ك  )عبور مؤمل ماهر عبد الزهرة حسن 335

ميالك علي جاسم محمد 336

مصرفية + 2تكاليف ك  + 1تكاليف كناجي جاسم حنون معتوك337

نايف مؤيد نايف راشد 338

نبأ جاسم محمد موسى339

نبأ طارق عبدالكريم مجيد الريحاني340

نبأ عبد هللا ابراهيم عبد هللا 341
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قسم العلوم المالية والمصرفية 
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: المادة المرحلة الثالثةقوائم حضور طلبة 

زشعبة 
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: المادة 

المالحظات العقوبةاسم الطالب ت

 

كلية االدارة واالقتصاد 

قسم العلوم المالية والمصرفية 

المتراكم الحضور 

: المادة المرحلة الثالثةقوائم حضور طلبة 

زشعبة 

نبأ عالء طاهر سلمان342

نبأ محمد كاظم سلمان 343

نرجس عبدالمطلب هاشم زبون 344

نرجس مرتضى حسن حمادي 345

نوال منذر جالب جوده 346

نور هللا علي فالح347

نور الهدى حيدر قاسم348

نور الهدى رعد حسن349

نور الهدى عبد الرضا حسين ثامر 350

نور رعد منصور جابر 351

نور ماجد عبد االمير نجف 352

نور مؤيد عباس353

نورس احمد عبد علي غدير 354

هاجر عصام احمد355

( 2محاسبة متوسطة ك  )عبور هاجر عقيل عيدان دشر 356

( 2ك  + 1محاسبة متوسطة ك  )عبور هاني جمعة حمزة عباس 357

هبه عبد الكريم جاسم قاسم358

هدى احمد عبد االمير359

هدى زهير مهدي شبوط 360

هدى صباح جبار رمضان 361

هدى طالب نثير كايم362

هدى نائل شهف حصين363

هدى يونس حافظ يونس 364

هديل قاسم نعيم عبد الزهرة 365

هديل هشام كنعان عباس 366

هشام نايف غرديل مسعد 367

هنادي عبدالجليل منصور علي حسين368
نقل من الدراسة الصباحية الى الدراسة المسائية باالمر 

2022/10/13 بتاريخ 6552/11/3اإلداري 



الدراسات الصباحية

: المادة 

المالحظات العقوبةاسم الطالب ت
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زشعبة 

هيفاء فاضل جبار ابراهيم 369

ياسر سامي جبار عبد هللا 370

مصرفية + 2تكاليف ك + محفظة  + 1تكاليف كياسر صفاء الدين جودة371

يوسف فالح شالكي محسن 372


