
الدراسات الصباحية

: المادة 

المالحظات العقوبةاسم الطالب ت

ابراهيم جميل قاسم سعدون1

احمد عبد االمير حمود جابر2

احمد عبد العالي فالح باهر3

احمد علي عبد علي صالح4

احمد مخلص عبد الحافظ عيسى5
 1محاسبة متوسطة ك  + 2ك  + 1إدارة مالية ك  )مطالب 

(2ك + 

2ك+1عبور محاسبة كادريس عدنان هندي جياد6

اسماء ادريس سامي جاسب7

مطالب بجميع المواداطياف ذاري يعقوب عبد الحميد8

افراح عبد هللا احمد حسين 9
 1محاسبة متوسطة ك  + 2ك  + 1إدارة مالية ك  )مطالب 

(2ك + 

االء عادل عطيه طالل10

االء عبد هللا عبد الحسن بخيت11

االء قاسم عبود نايف12

المهتدي فاضل عيسى حسان13

ام البنين ناصر عبد الحسين عودة14

 بتاريخ 6358/11/3نقل من جامعة ذي قار باالمر اإلداري 

إنكليزي + 1حاسوب ك + 2عربي ك) وتطالب 2022/10/9

( 1ك

ام البنين ناظم عبد الكريم احمد15

ام البنين هادي عصفور مصبح16

امنه عقيل جميل طعمه17

امير فيصل غازي18

مطالب بجميع الموادامين سرحان زغير محيسن 19

انسام علي فاضل عيسى20
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أشعبة 

المتراكم الحضور 



الدراسات الصباحية

: المادة 
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المتراكم الحضور 

انعام علي عبد الرزاق حمود 21

انوار حبيب قاسم عبيد 22

ايات امين يحيى هذال23

ايالف  عماد ثويني عبد الهادي24

ايمان أسامة ياسين يوسف25

ايمان محمد سبتي صالح26

ايمان مهدي حسين علي27

ايناس حامد عبد الجبار عبد الستار28

ايه قاسم صاحب خضير29

أسماء صباح محسن جبار30

أسماء عبد هللا حميد كاظم31

باقر لفتة بدن سلمان32

بتول ليث نجم عبيد33

براء ماجد عبد الجبار سالم34

بنت الهدى عبد الرضا طالب ناهي35

بندر محمد طالب36
 1محاسبة متوسطة ك  + 2ك  + 1إدارة مالية ك  )مطالب 

(2ك + 

بنين عالء عبد الحسين سوادي37

بنين ماجد حمزه عباس38

بنين والء علي حسين39

تبارك احمد فاضل مهدي40

تبارك صكبان غازي شهاب 41

تبارك عادل عبد الخالق 42

تبارك قاسم عبد العزيز محمد43

مطالب بجميع الموادحسن سالم عالء عبداللطيف الحجاج44
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حسن علي محمد عباس45

حسن عودة بدن رشم 46

حسن فراس لطيف سلمان47

مطالب بجميع الموادحسن فيصل نوري عيدان 48

مطالب بجميع الموادحسنين رعد حيال عطار49

حسين جبار كاظم حطاب50



الدراسات الصباحية

: المادة 

المالحظات العقوبةاسم الطالب ت

حسين حيدر عبدهللا جوده51

حسين عادل اسماعيل رحمه 52

مطالب بجميع الموادحسين عامر علي جبر53

حسين عبد االمام عجمي سعدون54
 بتاريخ 6295/11/3نقل من جامعة الكوفة باالمر اإلداري 

(2إنكليزي ك+2حاسوب ك+1عربي ك) مطالب 2022/10/6

حسين فارس جواد كاظم55

 2022/9/20 بتاريخ 5785/11/3نقل من جامعة بابل باالمر اإلداري 

الغاء امر قبول  ( 2عربي ك +2 ك1إنكليزي ك+1حاسوب ك)مطالب 

2022/10/12 بتاريخ 6535/11/3باالمر اإلداري 

حسين فرات معتوق عبيد56
 بتاريخ 5778/11/3نقل من جامعة ذي قار باالمر اإلداري 

(2عربي ك+1إنكليزي ك+1حاسوب ك) مطالب 2022/9/2

1عبور محاسبة كحسين كاظم عبد العباس حسين57

مطالب بجميع الموادحميد خليل ابراهيم محمد 58

حنين حسن غانم عجيل 59

حنين عبد الرزاق عبد علي احمد60
 بتاريخ 5577/11/3نقل من جامعة الكوفة باالمر اإلداري 

( 1عربي ك + 2إنكليزي ك+ 2حاسوب ك) وتطالب 2022/9/7

حنين كامل معرض رمث61

مطالب بجميع الموادحوراء زيدان خلف كشكول 62

حوراء عاصف حامد صالح63

حوراء عالوي كريم فرحان64

حوراء عيىسى عبد االمير خلف65

حيدر احمد كريم فنجان66

1احصاء ك+1عبور محاسبةكحيدر مشرق امين فالح67

حيدر نعيم عباس جاسم68

ربيعة عبد هللا نصار شيحان69

رسل نبيل ابراهيم قاسم70
 بتاريخ 6545/11/3نقل الى جامعة كربالء باالمر اإلداري 

2022/10/13

رقيه حسن راضي هاني71
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روان ضياء درويش عجيمي72

زهراء بهجت عبد النبي73

زهراء ثابت عبد الجبار محمد74

زهراء جابر كاظم جابر75

زهراء جبار محسن الزم76

زهراء حامد حسين علي77

زهراء حامد عبد الزهرة علي78

زهراء ستار سعيد عبد علي79
 بتاريخ 5657/11/3نقل من جامعة الكوفة باالمر اإلداري 

( 1عربي ك + 2إنكليزي ك+ 2حاسوب ك) وتطالب 2022/9/11

زهراء سالم طه خضير80

زهراء عبد الحليم حسن شاهين81

زهراء عدي كاظم حسين82

مطالب بجميع الموادزهراء علي جبار راضي83

زهراء قاسم سالم هادي84

زهراء وحيد عوال غصاب85

زين العابدين ابراهيم حسن حسين 86

(اللغة اإلنكليزية ك   )مطالب بجميع المواد ما عدا زين العابدين حسين كاطع 87

زين العابدين كاظم مهدي ديوان88

زينب ابراهيم سمير حسين89

زينب احمد عبد جوالن90

زينب جاسم حميد هاشم91

زينب حطاب قاسم محمد92

زينب حيدر سامي حمزه93

زينب داود سلمان جبار94

زينب سعيد كريم حسن95

زينب شاكر خريبط ياسر96

2ك+1عبور محاسبة كزينب صادق انعيوي سلمان97

زينب ضامن حبيب سمير98
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زينب عامر عبد الوهاب غفوري99

زينب علي حسين علي100
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زينب فرج صدام فرحان101

زينب فالح حسن علي102

زينب مثيل علي حمزة103

زينب محسن غالب محمد104

سارة جالل الدين طارق غالي105

سجاد سلمان رسن مرداو106

مطالب بجميع الموادسجاد محمود سهم سالم107

سجى رياض طعمه شياع108

2ك+1عبور محاسبة كسرى فالح حسن داود109

سناء حسن سلمان رمي110

سندس عالء صدام عويد111

سيف سعد موحان عمير 112
 بتاريخ 5763/11/3نقل من جامعة ذي قار باالمر اإلداري 

(2عربي ك+1إنكليزي ك+1حاسوب ك) مطالب 2022/9/19

شذى علي مطشر محمد113

شهد حسين رزوقي خضير114

شهد حسين محمد حسين115

مطالب بجميع الموادشهد فاضل جاسم 116

صالح سعد صالح احمد117

صالح طالب فادغ عويد118

صفا عبد الواحد محمود حداد119

صفا قحطان احمد زغير120

صفاء صالح عبد الرحمن محمد121

ضحى امجد الزم جياد122

 

كلية االدارة واالقتصاد 

قسم العلوم المالية والمصرفية 

2023-2022المرحلة الثانية قوائم حضور طلبة 

جشعبة 

المتراكم الحضور 



الدراسات الصباحية

: المادة 

المالحظات العقوبةاسم الطالب ت

 

كلية االدارة واالقتصاد 

قسم العلوم المالية والمصرفية 

2023-2022المرحلة الثانية قوائم حضور طلبة 

جشعبة 

المتراكم الحضور 

ضحى حيدر كاظم علي123

طف مالك عاشور فالح124

عباس احمد مريدي عبيد125

2ك+1عبور محاسبة كعباس حسن قاسم عبدهللا126

عباس صباح مايع محمود127

1ادارة ك+1عبور محاسبة كعباس محمد جواد جري128

عباس منذر محسن غضبان129

عبد الرحمن حسين علي ضعين130

عبد الرحمن فاروق ابراهيم عويد131

عبد هللا عالء سلمان داود132

عبد هللا عمار جاسب طعمه133

عبد هللا مصطفى علي محمد حسين134

عذراء احمد شويح بنيان135

1عبور محاسبة كعذراء حسين نعمة عبود136

عذراء حسين نوري لفته137

عذراء خالد ناصر كاظم138

عطاء حسين عبد االمير فاضل139

علي احمد عبد الساده مبارك140

مطالب بجميع الموادعلي اسامة يوسف علي 141

علي حسن علي جعفر142

علي خالد كريم فنجان143

علي سامي سالم حسن144

علي سمير جبر نزال145
 بتاريخ 5258/11/3نقل من جامعة ذي قار باالمر اإلداري 

(2عربي ك+1إنكليزي ك+1حاسوب ك) مطالب 2022/8/25
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علي شهاب احمد مال هللا 146
 1محاسبة متوسطة ك  + 2ك  + 1إدارة مالية ك  )مطالب 

(( 2رياضيات مالية ك  + 2ك + 

2اقتصادد ك+1احصاء كعلي ضياء جعفر سدخان 147

2ك+1عبور محاسبة كعلي عادل مطشر منصور148

علي عبد االمير جلوب معيرض149

علي عصام عبد الباقي علك150



الدراسات الصباحية

: المادة 

المالحظات العقوبةاسم الطالب ت

علي فالح عبد الحسن محمد151

علي كريم ناصر 152
 + 2إدارة مالية ك  + 1نقود ك  + 1إدارة مالية ك  )مطالب 

( 2رياضيات مالية ك 

2ك+1عبور محاسبة كعلي محمد خالد عبيد153

2ك+1عبور محاسبة كعلي مؤيد خلف عبود154

غفران فرحان سلمان الزم155

فاضل ليث فاضل علي156

فاطمة زكريا يحيى عبد الغني157

فاطمة شفاء ناجي سوادي158

فاطمة علي خلف مطر 159
 1محاسبة متوسطة ك  + 2ك  + 1إدارة مالية ك  )مطالب 

( 2ك + 

فاطمة محمد احمد ياسين160

فاطمة ناجي عبد هللا حسب161

فاطمة وميض عبد الخالق يوسف162
 2محاسبة متوسطة  ك  + 2ك  + 1إدارة مالية ك  )مطالب 

( 2رياضيات مالية  ك + 

فاطمه جمعه سلمان حسن163

فاطمه فالح عبد حبيب164

فاطمه مؤيد عبد اللطيف عبد الكريم165

فرح عمار عبد المعين صالح166

مطالب بجميع الموادقحطان عدنان هافات 167

قطر الندى عبد الحسن حميدي168
 بتاريخ 5936/11/3نقل الى جامعة ذي قار باالمر اإلداري 

2022/9/27

قيس نعيم حسين سمير169
 1محاسبة متوسطة ك  + 2ك  + 1إدارة مالية ك  )مطالب 

( 2ك + 

كاظم لفتة شمخي170
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كرار حامد كاظم قاسم171

كرار حيدر عبه حمود172
 + 1محاسبة متوسطة ك  + 1إدارة مالية ك  )مطالب 

( 2رياضيات مالية ك 

كرار عقيل علي صالح173

كرار مرتضى محمد فليح174

كرار وسيم سعيد جواد 175
 1محاسبة متوسطة ك  + 2ك  + 1إدارة مالية ك  )مطالب 

(( 2قانون تجاري ك  + 2ك + 

كوثر احمد عدنان حمزه176

لوجين حمود عبيد ردان 177

 بتاريخ 5490/11/3نقل من جامعة المثنى باالمر اإلداري 

إنكليزي +1عربي ك) تطالب مع المرحلة األولى 2022/9/5

محاسبة )وتطالب مع المرحلة الثانية  (2حاسوب ك+1ك

(1إنكليزي ك+ األساليب الكمية  +2 ك1متوسطة ك

مجتبى حمزة عباس عبد الحسين178

محمد احسان علي جمعة179

2ك+1عبور محاسبة كمحمد احمد جاسم180

محمد امجد مردان حمود181
 بتاريخ 5417/11/3نقل من جامعة ذي قار باالمر اإلداري 

(2عربي ك+1إنكليزي ك+1حاسوب ك) مطالب 2022/9/1

محمد باقر بسام خليل طعمه182

محمد جاسم محمد عبد الرضا 183

محمد جاسم ناصر بدر184

محمد حسين علي حسين185
إدارة  + 1محاسبة متوسطة ك  +1إدارة مالية ك  )مطالب  

(  + 2مالية  ك 

محمد خليل خلف صباح 186
 1محا سبة متوسطة ك  + 2ك  + 1إدارة مالية ك  )مطالب 

( 2ك + 

محمد راضي عبيد نغيمش187
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محمد رافع حبيب إبراهيم188

 بتاريخ 5053/11/3نقل من جامعة الكوفة باالمر اإلداري 

عربي +2إنكليزي ك+2حاسوب ك) مطالب 2022/8/18

( 1ك

محمد سعد رزاق كاظم 189
 1محا سبة متوسطة ك  + 2ك  + 1إدارة مالية ك  )مطالب 

( 2ك + 

مطالب بجميع الموادمحمد عادل عبد الغني190

2ك+1عبور محاسبة كمحمد عامر خيون حسين191

1عبور احصاء كمحمد عامر شمخي جابر192

محمد عبد الزهرة عبد الرضا حميد193

محمد عبد القادر نعمه عبد القادر194

محمد عبد الكريم رشيد عويد195

محمد علي طارق محمد علي سهر196

محمد عيدان ملبس سلطان197

محمد قاسم محمد غثيث 198
ك  + 1محا سبة متوسطة ك  + 2ك  + 1إدارة مالية ك  )مطالب 

2 )

محمد قصي حامد جميعي199

مطالب بجميع الموادمحمد مصطفى عبد هللا 200
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محمد نبيل جابر مطرود201

محمود محمد خلف حسن202

مروه عبد الرضا جبر عبد هللا203

مروه مهدي عبد زيد204

مريم احمد حمود عاتي205

مريم جميل صالح ناصر206

مريم عدنان لعيبي كريم207

مريم كامل مجيد منصور208

مريم كريم حبيب ظاهر209

مطالب بجميع الموادمصطفى امين فاضل عباس210

مصطفى عباس صابط حسين211

مصطفى عبد هللا جلوب محمد212

مطالب بجميع الموادمصطفى كاظم شواي 213

مصطفى وسام شاكر محمود 214

مالك ناظم جبار سعيد215

منار عبد الجبار صبري عبد216

منتظر احمد جبار محمد217

منتظر ضياء كريم عيسى218

منتظر طالب داغر سعود219

منتظر علي هاشم محمد 220

مواهب الرحمن عبد الواحد حسين221

مطالب بجميع الموادموسى عيدان عبد السادة 222
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2023-2022المرحلة الثانية قوائم حضور طلبة 

هشعبة 

المتراكم الحضور 

ميرفت خالد جاسم محمد223

1عبور محاسبة كميعاد جاسم غضبان 224

ميعاد عبد هللا خريبط نصير225

نبأ سمير شنون شالهي226

نبأ عالوي حسين ياسين227

نبيل فراس نبيل يوسف228

نرجس حيدر هاشم عبد هللا229

نور الهدى موحي صكر مطلق230

نور منير خضير عباس231

هاجر حازم عبادي محسن232

هبة كاظم عبد العالي سلمان 233
 + 1محاسبة متوسطة ك  + 2ك  + 1إدارة الية ك  )مطالب 

( 2تسويق مصرفي ك  + 2رياضايات مالية ك  + 2ك 

هدى صالح هتر بريكط234

هدى علي لفته غليم235

هدى فاروق مزيد سوادي236

هديل عبد الرضا حسن مرزوك237

هيفاء عباس كباشي ثجيل238

ياسر اسعد دنو احمد239

2ك+1عبور محاسبة كيوسف ادريس عطية زبون240

يوسف عبد هللا عبد الوهاب محمد241

يوسف ماجد علي حسين242
 بتاريخ 7593/11/3انساحب باالمر اإلداري 
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