
: المادة 

المالحظات العقوبةاسم الطالب ت

ابا ذر عبد الستار عبد الرضا1
( 2محاسبة متوسطة ك  + 2إدارة مالية ك  )عبور احمد حمود سالم 2
احمد داوود سلمان 3
احمد سالم عاشور 4
احمد عبد الزهرة مجبل5
احمد عبد الكريم قاسم الزم6
احمد علي جعفر 7
( 2ك  + 1إدارة مالية ك  )عبور احمد قتادة محمد 8
احمد نبيل محسن يعقوب9

ن10  ( 2محاسبة متوسطة ك  )عبور اديان اسعد طعمة حسي 
استضافة من الدراسة المسائية الى الدراسة الصباحيةاديان عبد المجيد حميد 11
اديان علي رشيد12
 ( 2محاسبة متوسطة ك  )عبور ارشد منصور كاظم جابر13
ارساء حسن عبد الجبار14
مرصفية  + 2تكاليف ك + إدارة مصارف + نظم معلومات  + 1تكاليف كاسماء زهير رياض محمد 15
اصيلة عبد الكريم عبد السالم  16
المقتدى محمد حوشان التميمي17
( 2محاسبة متوسطة ك  + 2إدارة مالية ك  )عبور المنتظر مهدي خصابة سلمان18
ن غالب19 ن حسي  ام البني 
ن 20 ن مرتضن عبد الحسي  ( 2إدارة مالية ك  + 1محاسبة متوسطة ك  )عبور ام البني 
باقر جعفر موىس جعفر21
(  2محاسبة متوسطة ك  + 1م إدارة مالية ك  )عبور بدر جالل بدر22
براق كاظم قاسم علي23
بنت الهدى خضي  عباس 24
ن عادل يارس حنون25 بني 
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ن عمار عبد الجبار 26 بني 
ن عواد غيالن حسن27 بني 
تبارك عبد العزيز كريم وادي28
جاسم محمد جاسم يوسف29
 جعفر غالي30

ن جعفر حسي 
جعفر عادل عبد الزهرة 31
جعفر يعقوب محمد ظاهر32
جالل كامل رحيم يارس33
( 2محاسبة متوسطة ك  + 2إدارة مالية  ك  )عبور جميل نبيل موىس 34
جنات عالء عبدالجليل 35
جنات علي لفتة مري  هج36
جنان عبد الرزاق حسن 37
جنان وحيد رحمة 38
( 2محاسبة متوسطة ك  + 2إدارة مالية  ك  )عبور حسن حافظ سبع مصبح39
يف جراح40 ( 2ك  + 1إدارة مالية ك  )عبور حسن مطر رسر
حسن مفيد عبد االمي  41
ن42 ن حامد جاسم حسي  حسي 
ن سلمان مجيد هاشم43 حسي 
ن عبد الجبارشاكر44 ( 2محاسبة متوسطة ك  + 1إدارة مالية ك  )عبور حسي 
ن جعفر45 ن عالء حسي  ( 2ك  + 1إدارة مالية ك  )عبور حسي 
ن عالء فاخر 46 ( 2محاسبة متوسطة ك  + 2إدارة مالية ك  )عبور  حسي 
 مازن مكي راشد47

ن حسي 
ن نبيل صالح فالح48 ( 2ك  + 1محاسبة متوسطة ك  )عبور حسي 
حمزة عباس خضي  49
ية ك  + 2محاسبة متوسطة ك  )عبور حمزة نجم عبد50 ن ( 2اللغة اإلنكلي 
حوراء حيدر عبد الرزاق 51
حيدر حميد تعبان 52
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( 2محاسبة متوسطة ك  + 1إدارة مالية ك  )عبور حيدر خليل ابراهيم 53

حيدر عادل بدن جابر54
وز 55 حيدر عبد الرسول نير
مرصفية  + 2تكاليف ك + محفظة  + 1تكاليف كحيدر عالء جميل علوان56

دعاء عبد الكاظم محمد 57
ي58 رباب خالد جاسم خير
ن منصور محسن59 ي امير

 
رجائ

ن نعمة زغير60 رحمن حسير
رسل رياض عودة علي61
رضا محمد حسن لطيف62
( 2محاسبة متوسطة ك  + 1إدارة مالية ك  )عبور رغد عبد الكريم مختاض63

رقية عبد الزهرة جبار 64
رند غازي فيصل كريم65
رواء احمد محمد صالح66
ريام علي نصير مسعود67
ريسان سلطان فاضل 68
زكي يحير علي نعيم69
زهراء ثامر عبد الحسن 70
ن 71 زهراء عبد الزهرة حسير
زهراء عدي مهاوي شوكت72
( 2إدارة مالية ك  )عبور زهراء عماد كامل علي73

زهراء كاظم مجيد 74
زين العابدين ابراهيم 75
( 2إدارة مالية ك  + 1محاسبة متوسطة ك  )عبور زين العابدين عباس محمد 76

( 2إدارة مالية ك  )عبور زينب احمد علوان 77

ن 78 ي حسير
 
زينب عبد الباق
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زينب عبد العزيز عبد السادة 79
زينب هاشم عبود حمزة80
ساجد قاسم خميس حيال81
ي خزعل عبود82 سالي ناج 
 علي 83

ن سجا تحسير
سجاد احمد جعفر فرج84
سجاد جبار خالد85
نقل من الدراسات الصباحية الى الدراسات المسائيةسجاد جواد كاظم86

ن هليل 87 سجاد عبد الحسير
نقل من الدراسات الصباحية الى الدراسات المسائيةسج  جبار موىس88

سج  خليل ابراهيم محمد89
مرصفية  + 2تكاليف ك  + 1تكاليف كسجى كريم حاشوش90

يف مؤنس91 سنية شر
سيف الدين جميل جبار 92
استضافة من الدراسة المسائية ال الدراسة الصباحيةشكران عبد الباري مسلم 93

مرصفية  + 2تكاليف ك  + 1تكاليف كشهد جاسم محمد علي94

( 2محاسبة متوسطة ك  + 2إدارة مالية ك  )عبور  شهد ماجد عبد الواحد 95

ين محمود عبود 96 شير
شيماء جليل مراد محمد 97
شيماء فيصل شكري 98
صفا محمد عبد الرضا 99

( 2ك  + 1محاسبة متوسطة ك  )عبور صفية فراس يوسف100

ي101 طالب عبد االمام صي 
طفوف ثاثر خلف102
ن لفتة 103 طيف حسير
عباس عالء كاظم احمد104
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عباس عماد عباس 105
عباس كريم عجيل 106
ه 107 عبد االمير ثائر عبد االمير
عبد الجليل مسلم خليل 108
عبد الرحمن عدنان شاهي 109
عبد الرحمن محمد جاسم110
عبد الكريم عباس عبد الكريم 111
عبد اللطيف بهجت عبد اللطيف112
( 2محاسبة متوسطة ك  + 2إدارة مالية ك  )عبور عبدهللا احمد هالل زعالن113
ي 114 ( 2ك  + 1إدارة مالية ك  )عبور عبدهللا امجد صير
( 2محاسبة متوسطة ك  + 2إدارة مالية ك  )عبور عبدهللا حسن جمعة 115
2021-2020 لم يستفاد من نظام العبور النه راسب عام 2تكاليف ك عبدهللا عدنان عباس116
( 2إدارة مالية ك  )عبور عبدهللا فاضل خلف 117
( 2إدارة مالية ك  )عبور عبدهللا محمد نارص يعقوب118
( 2ك  + 1محاسبة متوسطة ك  )عبور عبدهللا وليد عبد الكريم 119
عالء غازي داوود ايوب120
مرصفية  + 2تكاليف ك + محفظة  + 1تكاليف كعالء مال هللا سلمان121
علي احمد عباس عبود122
استضافة من الدراسة المسائية الى الدراسة الصباحيةعلي تركي احمد درويش123
ن ظاهر سعدون124 علي حسير
علي حيدر الزم محمد125
علي شير عاشور محمد126
علي صمد كريم سوادي127
علي عبد الكريم قاسم 128
علي قاسم بغيلي بريبش129
ي130

ن
استضافة من الدراسة المسائية الى الدراسة الصباحيةعلي كريم وصي عوف

علي محمد خميس حسن131
علي محمد نارص132
علي مرتضن عبد العالي 133
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علي مكي عزيز عبد الحي134
علي منعم محمد محمود135
علي مؤيد عبد الهادي 136
علي يعقوب يوسف خلف137
ي 138

ن
ن جون عمار عبد الحسير

عهود شلش عودة جير139
ن صبار جاسم140 فاطمة حسير
( 1محاسبة متوسطة ك  )عبور فاطمة عبد الحميد صالح 141
فاطمة ماجد حميد يعقوب142
فاطمة محمد حميد رمضان143
2بحوث عمليات ك  + 2تكاليف ك + محفظة +نظم معلومات  + 1تكاليف كفاطمه مؤيد هاشم راشد144
فيصل سعيد عبد االمام  145
ن علي جبار146 قتيبة حسير
( 2محاسبة متوسطة ك  + 2إدارة مالية ك  )عبور كرار كريم عزيز عبد147
ي محمد148

ن
كلثوم عدنان جون

لىم عبد الصمد مصطفن 149
مجتبر عبد الحسن مطرود 150
مجتبر عبد اللطيف جاسم151
مرصفية  + 2تكاليف ك + إدارة مصارف + نظم معلومات  + 1تكاليف كمحمد المهدي صالح مهدي152
راسب بالغياب ولعدم تسديد القسط محمد أمين عبدالواحد عواد 153
محمد جاسم شلش154
محمد جمعة داوود غافل155
محمد جميل عبد الحافظ 156
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( 2رياضيات مالية ك  + 2محاسبة متوسطة ك  )عبور محمد جواد عبد الرضا 157

محمد جواد كاظم 158

محمد حسن عباس  159

ن عبود 160 محمد حسي 

ي161 محمد خالد جاسم خي 

( 2محاسبة متوسطة ك  + 2إدارة مالية ك  )عبور محمد رشيد زغي  كمر162

محمد صباح عبدعلي163

محمد عباس عبد الكريم 164

محمد عالء سلمان احمد165

محمد علي عودة 166

ي كاظم حبيب167
ن
( 2ك  + 1إدارة مالية ك  )عبور محمد عون

( 2محاسبة متوسطة ك  + 2إدارة مالية ك  )عبور محمود عباس محمد زغي 168

ن169  رافع علي حسي 
( 2إدارة مالية ك  )عبور مرتضن

مصطفن صباح لفته170

ي الزم 171  عبد النب 
مصطفن

 علي كامل 172
مصطفن

مصطفن فؤاد هاشم 173

نقل من الدراسات الصباحية الى الدراسات المسائيةمصطفن كاظم مالك174

مرصفية  + 2تكاليف ك + محفظة  + 1تكاليف كعبور/مصطفى محسن غني 175

مصطفن محمد مبارك 176

ن 177 معالي اسعد طه حسي 

منتظر احمد هاشم 178

ي علي179
منتظر محمد راضن

ن 180 منتظر نارص حسي 
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منتىه جبار هاشم181

مبن عبد الهادي كاظم 182

مهدي ناظم حمود 183

( 2محاسبة متوسطة ك  + 2إدارة مالية ك  )عبور مؤتمل ماجد حسن صيهود184

ي طالب185 مؤمل ناج 

ن عبد الزهرة مطر 186 ميامي 

نارص عدنان نارص 187

ندى فارس هادي 188

نرجس ماجد حسن 189

نشوان مجيد طعمة190

نغم طارق جبار 191

نماء عبد الكريم منصور 192

نور الهدى عادل فعل 193

نور الهدى نجاح قدور194

ي195
نور حامد علي راضن

نور رياض صادق196

ن197 ( 2محاسبة متوسطة ك  + 2إدارة مالية ك  )عبور نور ضياء نارص حسي 

نور عبد علي حميد 198

نوري وليد نوري محسن199

هاجر داود سالم عباس200

هدى عبد العزيز سعود 201

هدى علي خضي  عباس202

نقل من الدراسات الصباحية ال الدراسات المسائيةهنادي عبد الجليل منصور203

وسام حرب خلف 204

( 2إدارة مالية ك  + 1محاسبة متوسطة ك  )عبور وسام علي عبد الحسن 205

ن مجيد206 يحب  عبدالحسي 

يوسف عقيل جعاز 207


