
الدراسة الصباحية

: المادة 

المالحظات العقوبةاسم الطالب ت

ابتهال رعد هاشم مطشر1

ابرار عبد الكريم عبد الصاحب حسين2

ابرار محمد عبد الحي جبارة 3

ابراهيم عادل محمد فهد4

2تكاليف ك  + 1تكاليف كابراهيم فراس ناجي يعقوب5

احمد اسعد خلف 6

احمد جواد كاظم مزيد 7

احمد حيدر جاسم محمد 8

2تكاليف ك  + 1تكاليف كاحمد راضي خضير مضخور9

احمد زياد حميد حريجة10

مصرفية + 2تكاليف كاحمد شبيب داود دفار11

احمد شهاب احمد مكي 12

احمد صادق كاظم حسين13

احمد صباح مصطفى 14

مصرفية + 1تكاليف ك احمد عدنان عبود زيدان 15

(تقييم قرارات + اقتصاد قياسي  + 2ادارية ك + 1ادارية ك)مطالب احمد محمد هاشم رشك16

احمد مشتاق طالب ظاهر17

احمد موسى كاظم عباس18

2تكاليف ك  + 1تكاليف كادريس يوسف شبلي لاير 19

اديان عزيز عبد هللا مزعل20

ازهار خيري لفته21

اسامة علي عبود عيسى 22
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استبرق علي ناصر23

اسراء خيري خماط 24

اسراء ناجي لفتة عيسى 25

اسيل حسن فالح حسن 26

اسيل سعيد عبد القادر حاجي 27

2تكاليف ك  + 1تكاليف كالعباس علي فزع 28

اماني عباس خضير فيروز29

امين عمار علي 30

امينه عباس عبد الخضر عجاج31

مصرفية + 2تكاليف كايات اسعد فخري راهي32

ايات عبود لفتة حمود33

ايمان حسين محمد عامر34

مصرفية + 2تكاليف كايمن عبد الرضا مجيد 35

ايه رعد علي ابراهيم36

ايه عبد الحسن دخيل طلبه37

بتول حسين عبود منصور38

بتول حنظل حسن حاتم39

بتول عبد الكريم عبد الصاحب 40

بدر زاهي سلمان منصور41

بدريه حسين جبار فرج42

بلسم عماد كاظم 43

بنين مصطفى سالم جاهوش44

تبارك ارشد عبد الرضا45

تبارك إبراهيم عبد هللا رحيم46

تبارك حسين مغامس محمد 47

تبارك فائد احمد ابراهيم48
تقييم + مشتقات مالية + اقتصاد قياسي  + 2ادارية ك + 1ادارية ك)مطالب 

(قرارات 

تقى حميد فاخر49

جعفر علي عبد الرضا شناوة50
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حسن عبد المطلب اسماعيل كمر51

حسن عالء كاظم احمد52

حسن علي جواد 53

مصرفية + 1تكاليف ك حسنين عبد الجليل فاخر محمد 54

حسين توفيق حوشان خلف55

(اقتصاد قياسي  + 2ادارية ك + 1ادارية ك )مطالب حسين جاسم مجيد56

حسين حميد محسن57

حسين سعيد عبد هللا احمد 58

حسين صالح كامل جعفر59

حسين عبد الجبار شبيب حسن60

2تكاليف ك + محفظة حسين عبد الزهرة موزان 61

حسين عماد مجيد 62

حسين قحطان عدنان رمضان 63

حسين كمال ناصر طاهر64

حسين محمد راضي علي 65

حسين مطشر عبد هللا فدعم66

حسين نوري حسن دخيل 67

حسين واصف سعدون خضر 68

حمزة حسين عبد االمير حسين69

حميدة عقيل محمود عبد الزهرة 70

حنين حسين ناظم محمد71

حنين ميثم عبد الزهرة72
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حوراء جعفر لفته جعفر73

حوراء جعفر يعقوب يوسف74

حوراء خيري عليوي شهاب75

حوراء ضياء داغر عبد الحسين76

حوراء طارق عزيز 77

حوراء عباس حسون راضي 78

حوراء محمد علي جواد عبد هللا79

حيدر حسين علي سالم 80

حيدر خالد زهير باقر81

حيدر ضرغم عبد اللطيف 82

حيدر طالب خضير 83

1تكاليف ك حيدر علي عبد الهادي طعمه84

مصرفية + 1تكاليف ك حيدر ماجد مظلوم لفته85

حيدر محمد شاتي مطشر86

حيدر ناجي مالح 87

2تكاليف ك  + 1تكاليف كخالد كاظم عبد الحسين داغر 88

خليل عبد العظيم خليل 89

خولة جواد كاظم هذال90

(اقتصاد قياسي  + 2ادارية ك + 1ادارية ك )مطالب رائد عبد الحسين عبد هللا91

مصرفية + 2تكاليف كرسل هادي قاسم رميح92

رشا ضياء خشان عبد الحسن93

2تكاليف ك رضوان خالد عبد الرحمن 94

رفل عبد الجبار عدم خيون95

رفيف صائب كاظم ناصر96

رنا احمد عطية 97

رنا ماجد مهدي حسين98

رواء عبد الحسين يوسف منصور99

2تكاليف ك رؤى عبد الزهرة جلوب مذكور100
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زهراء بهجت علي دهيك101

زهراء جاسم جواد كاظم214
 بتاريخ 14056/11/3تغير االسم من العام الماضي باالمر اإلداري 

2021/12/28

زهراء حيدر محمد نعمة102

زهراء خليل عجالن زعالن103

زهراء سالم سعيد 104

زهراء صباح حوشان هاشم105

زهراء طارق محمد ابراهيم106

زهراء عدنان عطشان كاصد107

زهراء عالء الدين عبد الزهرة كريم 108

زهراء علي عبد الحسين109

1تكاليف ك زهراء فاضل جار هللا عمر110

زهراء فؤاد حميد شهاب 111

زهراء كاظم مغامس عبود112

زهراء محمد حسن لطيف محسن 113

زهراء محمد عبد اللطيف محمد114

زهراء محمد عزال سلمان 115

زهراء ناظم عودة كرم 116

زهراء هادي محيبس117

زهراء يوسف يعقوب عبود118

مصرفية + 1تكاليف ك زهرة ناجي عبد االمير 119

زينب أياد رحيم فعيل120

زينب خالد مطر مشاري 121
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زينب دشر عبد الرضا عطشان122

زينب رحيم صاحب كاظم123

زينب رياض طالب ابراهيم 124

زينب عباس كاظم صالح 125

زينب عبد الكريم محمد مثنى126

مطالب جميع الموادزينب علي خلف موسى127

زينب علي موسى حنتوش128

زينب علي هاشم عذير129

مطالب جميع الموادزينب عواد كاظم عواد130

زينب فالح سلمان سعدون131

زينب فريد حسين جاسم 132

زينب كاظم حمد راضي133

زينب ميثاق راشد جاسم134

زينب هدهود لكن جابر135

زينب هيثم عبد الكريم جياد136

ساره تحسين عالوي حسين137

ساره علي عبيد احمد 138

ساره مسلم خلف مسجين139

(تقييم قرارات + اقتصاد قياسي + 1ادارية ك )مطالب سامي حميد مهاوي رسن140

2تكاليف ك  + 1تكاليف كسجاد ستار راضي كحيط141

سجاد عادل محمد حيدر 142

سجاد محسن راضي 143

سجى محمد جاسم محمد144

2تكاليف ك  + 1تكاليف كسالم عبد الحسين حشني مهدي145
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سمية ابراهيم عبد الواحد ايوب 146

سيف فالح حسن عبد علي147

شهد حسن بداي علي148

شهد دراج ياسين عبد الجبار149
ادارة + تدقيق مالي )مطالب بجميع المواد ما عدا 

(مشروع بحث + مخاطر 
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شهد سلمان رحيم حسن150

شهد فارس عبد الهادي جواد151

شهد فرحان عبد الحسن محمد152

2تكاليف ك شهد وسام خضير عبد الرضا153

صابرين كريم خضير جابر154

صادق ذخر كاظم 155

مصرفية + 1تكاليف ك صباح عبود داغر شيشخان156

ضحى اسعد ابراهيم مالك 157

ضحى فالح جبر عبد الحسين 158

ضحى مزاحم مونس159

ضي عقيل قاسم داغر160

ضياء الدين محمد مجيد عطية 161
+ اقتصاد قياسي  + 2ادارية ك + 1ادارية ك)مطالب 

(تقييم قرارات 

ضياء حسين سلمان عباس162

طيبه عبد المحسن حسن163

عاتكة جابر عزيز كرم164

عادل عبد السالم عبد الزهرة ارحيمة165

عباس عبد االمير عكلة جويد 166

عباس قاسم خضير عباس 167

2تكاليف ك  + 1تكاليف كعباس نجاح موسى عبد الحسن 168

عبد االعلى جابر عزيز كرم169

2تكاليف ك  + 1تكاليف كعبد الحسين تيسير خضير170

عبد العزيز عثمان جابر171
+ اقتصاد قياسي  + 2ادارية ك + 1ادارية ك)مطالب 

(تقييم قرارات 
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عبد الهادي صالح جدم سالم172

(اقتصاد قياسي   + 2ادارية ك + 1ادارية ك)مطالب عبير جبار خنياب ديوان173

عبير عباس حسن بدر174

عذاري هادي بالسم خفي 175

عالء سعد طعمه176

علي باسم شهيد عبدالنبي177

علي جاسم عبد علي عناد178

محفظةعلي حسين بدر 179

علي حسين خلف 180

مصرفية + 1تكاليف ك علي رسمي مطشرشالكه181

(اقتصاد قياسي   + 2ادارية ك + 1ادارية ك)مطالب علي ريكان عباس موحي182

2تكاليف ك علي عباس نوري ناهض183

2تكاليف ك  + 1تكاليف كعلي عبد الكاظم مهوس صحن184

علي عمار سالم185

2تكاليف ك  + 1تكاليف كعلي غازي عبد المنعم داود186

علي فاضل عبد الكريم جاسم187

2تكاليف ك + محفظة علي فالح محمد جاسم188

علي فرهود مدهوش189
+ اقتصاد قياسي  + 2ادارية ك + 1ادارية ك)مطالب 

(تقييم قرارات 

2تكاليف ك  + 1تكاليف كعلي فيصل شكري 190

مصرفية + 2تكاليف كعلي كاظم ثامر احمد191

علي كريم عامر حسين 192

علي مجيد نجم داغر 193
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علي محمد عيسى عبد الكريم194

علي مصطفى صبر علي195

علي ناطق جاسم عبد الجليل196

مصرفية+ نظم معلومات علي نوري صالح خضر197

2تكاليف ك  + 1تكاليف كعلي وليد خالد جاسم 198

2تكاليف ك  + 1تكاليف كعلياء صالح جعفر 199



الدراسة الصباحية

: المادة 

المالحظات العقوبةاسم الطالب ت

عمر حبيب عبد الرزاق حبيب 200

عهد هاني انور موسى201

فاطمة زيد جاسم مجيد202

فاطمة ساجت عطية خضير203

فاطمة سمير نعمه صافي204

فاطمة عادل تركي محمود205

فاطمة عباس مذكور سيد206

فاطمة عبد االمام حميد راهي 207

(تقييم قرارات  + 2ادارية ك )مطالب فاطمة عبد الجبار حسين حمدان208

فاطمة عدنان حمزة عباس209

فاطمة علي ناصر 210

فاطمة فائق عبد الجليل 211

فاطمه شاكر عبد األمير عباس212

فاطمه هادي جلوب سعيد213

2تكاليف ك  + 1تكاليف كقسام عبد الكاظم قاسم215

2تكاليف ك  + 1تكاليف كقيصر ريسان سدخان خضير216

2تكاليف ك  + 1تكاليف كقيصر منتظر مهدي 217

كاظم جواد حاتم 218
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2تكاليف ك  + 1تكاليف ككرار حسين فالح219

كرار صالح عبد المهدي220

كرار عقيل حسين عالو221

2تكاليف ك  + 1تكاليف ككرار علي حسين222

كرار هاني وحيد 223

كفاية نعيم غافل باني 224

كوثر رعد صدام 225

كوثر عماد عبد الكاظم مهاوي226
+ ادارة مخاطر + اقتصاد قياسي + 2ادارية ك + 1ادارية ك)مطالب 

(تقييم قرارات 

محمد اياد عبد الصمد مهدي 227

محمد ثائر علي 228

(اقتصاد قياسي   + 2ادارية ك + 1ادارية ك)مطالب محمد حمد باقر229

1تكاليف ك محمد صباح جليل سعيد230

محمد عقيل عبد الرضا 231

محمد علي حبيب 232

محمد قاسم عبد الحسين علي233

محمد كريم داود محمد234
 6293/11/3نقل من الدراسة الصباحية الى الدراسة المسائية باالمر اإلداري 

الغاء نقل من الدراسة الصباحية الى الدراسة المسائية  * 2022/10/6بتاريخ 

2022/10/19 بتاريخ 6806/11/3باالمر اإلداري 

محمد مجيد خزعل شويط 235

2تكاليف ك  + 1تكاليف كمحمد مكي مجبل 236

محمد مهدي جاسم عبود237

2تكاليف ك  + 1تكاليف كمحمد هاني جبار مغامس238
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2تكاليف ك  + 1تكاليف كمحمد هيثم هادي عيسى239

مرتضى جمعه لفته عبد هللا240

2تكاليف ك  + 1تكاليف كمرتضى عبد الزهرة مزبان241

مروه ستار عبد الجبار242

مروه عامر جالل 243

مروه عبد هللا نجم الدين عبد الحبيب244

مروه قصي كاظم اسماعيل245

مروه ماضي سلمان صاحي 246

مروه منهل طه منصور247

مريم فالح حسن صافي248

1تكاليف ك مريم موفق ياسين 249

مسرة عبد الحسن جمعة عبد الحسن250



الدراسة الصباحية

: المادة 

المالحظات العقوبةاسم الطالب ت

مصطفى حميد احمد عزيز 251

مصطفى عادل عدنان عبد الجبار252

2تكاليف ك  + 1تكاليف كمصطفى عادل ناصر مريهج253

مصطفى عبد الكريم عبود جاسم 254

2تكاليف ك  + 1تكاليف كمصطفى علي بلعوط255

مصطفى وليد عبد ماضي 256

منار عباس حريز عبيد257

منار فوزي فزع 258

منار لؤي ياسين 259

منار محمد عبد الرزاق محمود260

منتظر خلف سبتي ناصر261
 7485/11/3تأجيل حسب االمر اإلداري . 2تكاليف ك 

2022/11/9بتاريخ 

2تكاليف ك  + 1تكاليف كمنتظر رزاق جعو262

منتظر صباح بجاي 263
تأجيل حسب االمر اإلداري . 2تكاليف ك  + 1تكاليف ك

2022/11/9 بتاريخ 7485/11/3

منتظر كاظم عبيد عطوان 264

منتظر محمد خميس خلف 265

مهدي عبد الرضا خلف زامل266

مهند انتيش عباس موسى267

نبأ جواد كاظم جون268

نبأ عبد الكريم حسين حمزة269

نبأ هذيل مضر عبد الباقي270

نسرين اباذر عبد االله عبد الطيف271

نور الهدى عادل نجم 272
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نور الهدى عبد الحسين سوادي273

نور الهدى عبد هللا نجم عبد هللا 274

نور الهدى مؤيد محمد 275

نور حسام عبد الحميد عبد المجيد 276

نور كريم نعمة277

نوران رعد احمد عبود278

هاجر ماجد عبد السالم عاشور279

هبه توفيق عبد الهادي مزعل280

هبه مهدي عبد الصاحب ابراهيم281

هدى عادل سهيل 282

هدير علي محمد خضير283

2تكاليف ك  + 1تكاليف كهديل فرات مجيد ادريس 284

هناء حسين خضير285

هناء كاطع جعفر بجاي286

وجود حمود حافظ عباس287

ورود هشام محمد مسافر288

وسام حسين ياهم تبينه 289

وسن ناظم سلطان محمود290

وهيب سالم وهيب حبيب 291

ياسر جاسم محمد 292

ياسر عمار جرن293

يوسف حسن نوشي294

295

296

297
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