
:المادة 

المالحظات العقوبةاسم الطالب ت

احمد خالد خضير فاير1
(تقييم قرارات  + 2ادارية ك + 1ادارية ك)مطالب احمد سلمان دخيل 2
احمد عبد الكريم جميل3
مرصفية  + 2تكاليف ك احمد عبدهللا نجم عبدهللا 4
احمد عمر علي وحيوح5
اسامة نارص مزعل6
ارساء يوسف ذياب جويد7
ن عبدهللا8 اسيل علي حسير
(  2ادارية ك + 1ادارية ك)مطالب اكرم عبد السالم كريم 9

االء عبدالزهرة حمود علي10
استضافة من الدراسة الصباحية اىل الدراسة المسائيةاالء علي محمد عبود11
الكاظم عبدهللا بدر عبدهللا12
ن رؤوف محمد احمد13 استضافة من الدراسة الصباحية اىل الدراسة المسائيةام البنير
امل صبيح محمد عبدهللا14
انعام سعيد امشاري سالم15
انفال خليل إبراهيم16
براء حمد سالم غضبان 17
ن فاضل 18 ن عبد الحسير بنير
ن محمد قاسم محمد19 بنير
ي20

 
ي عات تبارك محسن لعيب 

أشعبة 

المتراكم الحضور 

 

كلية االدارة واالقتصاد 

قسم العلوم المالية والمصرفية 

الدراسة المسائيةالرابعةقوائم حضور طلبة 

back



ي ظاهر 21
حبيب ظاهر سبب 

حسام سعد فاروق عبد22
ن علوان عبيد 23 حسن حسير
حسن عدنان محمد علي24
ن عقيل مهدي عبيد25 حسير
 علي فرحان فليح26

ن 2تكاليف ك حسير
ن عودة حمود27 مرصفية  + 2تكاليف ك حسير
 مكي طعمه خلف28

ن حسير
حنان ابراهيم خرصن محمود29
حوراء عبدالجبار لفته عيىس30
حوراء فاضل عبد الدايم سالم31
حيدر محمد حسن عبدالرضا32
ن33 خالد جميل عبدهللا ياسير
34

ي خلف جاسم مطر صلب 
رازقية مصطفن داود 35
ي36 ي ناج 

رانيه زياد لطفن
(تقييم قرارات  + 2ادارية ك + 1ادارية ك)مطالب رشا عادل حمدي صالح37
ي حسن38 مرصفية  + 2تكاليف ك زهراء عادل ناج 
استضافة من الدراسة الصباحية اىل الدراسة المسائيةزهراء عبدالحسن علي 39
زهراء عبيد حميد هوصان40



(اقتصاد قياسي  + 1ادارية ك )مطالب زين العابدين قاسم طعمة 41
زينب حيدر كاطع مهاوي42
زينب عبداالمير صالح 43
زينب عبدالعزيز شبيب 44
زينب علي عبد الكريم  45
زينب غازي سلهو ضمد46
زينب فاضل عبدالكريم 47
زينب محمد ظاهر حبيب48
ساره طالب وهاب حسن49
سالم عبدالعزيز نارص  50
2تكاليف ك  + 1تكاليف ك سجاد بيان محمد عباس51
سحر عاطف عبد الرحمن  52
 عبود علي53

ن سيف حسير
شذى محمود عباس محمد54

مطالبة جميع الموادشمس امير هادي55



:المادة 

المالحظات العقوبةاسم الطالب ت

شيماء نارص خضير 56

ن مهدي57 (تقييم قرارات + اقتصاد قياسي  + 2ادارية ك + 1ادارية ك)مطالب صالح مهدي حسير
ن58 صباح عبدالرزاق حسير

ضىح صدام حطاب 59

ن 60 عباس عدنان ياسير

2تكاليف ك  + 1تكاليف ك عبور/عبد الرحمن احمد انس61
عبدالرضا محمد عبدالرضا 62

عبدهللا احمد محيسن 63

عبدهللا جاسم سالم جاسم64

عبدهللا علي سلمان عطية65

عبدهللا محسن يونس 66

عبير عبدالعزيز عبدهللا 67

علي جواد رسخ محمد68

علي سمير مهدي داود69

علي فالح غالي 70

علي كامل حريجه مشاري71

علي محمد طالب علي72

2تكاليف ك  + 1تكاليف ك علي مىحي عبيد عويد73
ن74 علي منصور حسن حسير

فاضل جاسم حميد عبدعلي75

( 2ادارية ك )مطالب فاطمة الزهراء رافع بندر 76

بشعبة 

المتراكم الحضور 

 

كلية االدارة واالقتصاد 

قسم العلوم المالية والمصرفية 

الدراسة المسائيةالرابعةقوائم حضور طلبة 



فاطمة صالح جليل مزبان77

فاطمه محمد عنيسي جوي 78

فهد صباح فهد حمود79

مجتبى جمال نارص شنيار80

محاسن نعمه احمد نعمه81

محمد بدران علي بدران82

محمد جواد كاظم غانم83

ن علي حمود84 محمد حسير

ي الزم85
محمد راضن

محمد سعيد كاظم احمد86

محمد طه علي نعيم 87

قاسم بالي88 محمد عجير

مطالب بجميع المواد محمد علي عبد الحسن89
2تكاليف ك  + 1تكاليف ك محمد عمر محمد جواد سلمان 90
محمد فؤاد زايد جاسم91

محمد قاسم بري ضيدان92

محمد ماجد منصور ابراهيم93

محمد مهدي مطشر جيى94

ن 95 2تكاليف ك محمد مؤيد طه ياسير
محمد هيثم جواد طالب 96



ن 97 مرتضن مسلم عبد الحسير

مريم حبيب لفتة عبيد98

مصطفن توفيق جميل 99

مصطفن عالء مجيد عبدهللا100

(1تكاليف ك)وراسب بالعبور  (اقتصاد قياسي  + 1ادارية ك)مطالب منذر جاسم جبار 101
مبن خالد عبدالقادر102

مطالب جميع المواد مها عامر ابراهيم 103
 1تكاليف ك مهيمن عبد الصادق بريسم104
مطالب جميع المواد نور الدين طارق عواد ثابت105
مطالب جميع المواد نور الضىح يوسف كاظم106
نور فاروق اكيى107

هاجر حاتم ريسان محمد108

مطالب جميع المواد هاله حيدر محمد109
2تكاليف ك  + 1تكاليف ك وليد توفيق عواد 110
يوسف احمد نارص عبود111

يوسف عبد الكريم جيجان112


