
:المادة 

المالحظات العقوبةاسم الطالب ت

ابراهيم حيدر صبار جبر1

يف2 ابراهيم غالب شر

ابو الحسن علي فالح3

ابو الحسن هيثم عبود4

احمد حبيب صكر5

احمد حيدر عباس6

احمد عبد العظيم عيىس7

احمد فائق رزاق8

احمد ماجد جاسب9

احمد ماجد سمبر10

احمد نارص كاظم11

احمد نجم عبد هللا12

احمد وسام جاسم13

اشاء خلف جبر14

مطالب جميع المواداشاء عقيل جابر عيىس15
مطالب جميع المواداشاء علي جلوب16
اشاء محمد عبد الوهاب17

اشاء نبيل عيد18

أشعبة 

المتراكم الحضور 

 

كلية االدارة واالقتصاد 

قسم العلوم المالية والمصرفية 

الدراسة المسائيةاالولىقوائم حضور طلبة 



ن19 اشار رياض ياسير

مطالب جميع المواداسعد عبد االمبر علوان 20
اسعد وليد عبد الحميد21

استضافة من  الدراسة المسائية اىل الصباحيةاسيل جميل طه22
اصف صباح احمد23

مطالب جميع المواداكرام فالح موىس رجب24
اكرم علي مطشر25

الفضل مازن حسن26

ن رجيب27 المهدي حسير

ن جاسم محمد28 ام البنير

ن عالوي بنيان29 ام البنير

انتصار رزاق داخل31

مطالب جميع الموادانمار علي جبار عبد الرزاق32
ايات علي فالح33

بتول عباس كحيط34

بتول نادر محمد35

بدور رافع احمد36

براء حيدر سالم37



بالل منذر عبد الوهاب38

ن باسم حميد39 بنير

ي40
ن جهاد عبد الغنن بنير

ن فاضل كاظم41 بني 

ن فاهم سالم41 بنير

ن مهدي كريم42 استضافة من  الدراسة المسائية اىل الصباحيةبنير
ن عبد األمبر حسن43 تحسير

جعفر صادق هادي44

جعفر محمد عبد الزهرة45

جعفر هيثم عبد الحميد46

ِحسن صادق نارص47

حامد طالب عزيز48

ي نجم49
 
حسام شوق

مطالب جميع الموادحسن امجد طالب حاجم50
حسن صابر كاظم51

حسن صباح هاشم52

حسن عبد هللا يعقوب53

حسن كاظم كامل54



:المادة 

المالحظات العقوبةاسم الطالب ت

ن اسماعيل عبد االمام55 حسي 

ن حسام عبد الجليل56 حسي 

ن خليل ابراهيم جاسم 57 مطالب جميع الموادحسي 

ن زهي  كامل جودة58 مطالب جميع الموادحسي 

ن سالم جرمل59 استضافة من الدراسة المسائية اىل الصباحيةحسي 

ن سجاد عمار60 حسي 

ن عادل شايل61 حسي 

ن عادل غانم62 حسي 

ن عادل هالل63 حسي 

ن عالء رمضان64 حسي 

ن عالء عباس65 حسي 

ن عالء غازي66 حسي 

ن عالوي شياع67 حسي 

 علي زكي68
ن حسي 

ن69 ن فارس عبد الحسي  حسي 

ن فرج هللا مشاري70 استضافة من  الدراسة المسائية اىل الصباحيةحسي 

بشعبة 

المتراكم الحضور 

 

كلية االدارة واالقتصاد 

قسم العلوم المالية والمصرفية 

الدراسة المسائيةاالولىقوائم حضور طلبة 



ن قاسم داخل71 حسي 

ن كاظم خريبط72 حسي 

ن كريم محمد73 حسي 

ن مشتاق خضي 74 حسي 

ن نارص حنون75 حسي 

ن يوسف سعدون76 حسي 

حكمت حسن علي77

حمزة غسان سامي78

ي راهي عجيل79 حميد صير

ن اركان منعم80 حني 

ن عباس حمد81 حني 

ن عزيز مزبان82 حني 

ن حرز83 استضافة من  الدراسة المسائية اىل الصباحيةحوراء حسي 

حوراء صالح محسن84

يف85 حوراء علي شر

حوراء ماجد يعقوب86

حياة حميد زبون87

حيدر رياض صادق88

حيدر صبار كريم صادق89



حيدر عماد عبد الجبار90

ي91 حيدر فوزي عبد النبر
ن لفتة92 ي ك,1حقوق ك,1احصاء ك, 1ادارة ك)مطالب جميع المواد ماعداحيدر محمد حسي  , 1عربر

93
حيدر محمود مصطفن

حيدر مهدي عبود94

حيدر ميثم مديخن95

ختام جمبل صدام96

خلود عبد الخالق عبد هللا97

رانية عبد الكاظم عبد الزهرة98

رسل مصطفن صبيح99

رشا عبد الكريم عبد االمي  100

رشا علي عبد هللا101

رضا اثي  جواد102

رضا محمد شكبان103

رعد قاسم عبد هللا104

رغد شديد كاطع105

استضافة من  الدراسة المسائية اىل الصباحيةرواء خلدون عدنان106

ن107 مطالب جميع الموادريم لزام مطر شاهي 

زكية سلمان ابراهيم108

زهراء عبد األمي  علوان109



:المادة 

المالحظات العقوبةاسم الطالب ت

زينب اياد دايخ110

ن نارص111 زينب حسي 

سبأ علي عادل112

سجاد جبار اسماعيل113

سجاد جالل طعمة114

ن عليوي115 سجاد حسي 

ن قاسم116 سجاد حسي 

سجاد حميد فرحان117

سجاد رابح مهلهل 118

سجاد صالح مهدي119

سجاد علي صبر120

سجاد عودة جبار121

سجاد محمد شهاب122

سندس شاكر عبد123

سوزان نارص فالح124

سيف علي خضب 125

جشعبة 

المتراكم الحضور 

 

كلية االدارة واالقتصاد 
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مطالبة جميع الموادشذى ابراهيم غلوم محمد126

ن127 استضافة من الدراسة المسائية اىل الدراسة الصباحيةشمس طه عبد االمي 

شهد نظب  غافل128

شهد نعمان جاسم129

 جاىلي130
ن شهزنان عبد الحسي 

صادق صالح حسن131

صفاء صالح عثمان132

استضافة من الدراسة المسائية اىل الدراسة الصباحيةضىح رعد حمزة133

ضىح صدام عبد الرزاق134

ضىح مكي عبود135

طه كاطع عامر136

طيف عقيل وحيد137

عالية محمد عبد هللا138

عامر زكي عبد الرزاق139

استضافة من الدراسة المسائية اىل الصباحيةعباس حيدر هاشم140

عبد الجبار رعد محسن141

عبد الرحمن مؤيد حليم142



عبد العزيز سعيد خضب 143

عبد الكريم توفيق بدر144

عبد الكريم عامر كاظم145

استضافة من  الدراسة المسائية اىل الصباحيةعبد هللا سالم عبد الكريم146

عبد هللا عادل محمد147

ن كاظم مويل148 عبد المعب 

عبب  كمال علي149

عبب  وديع مطر150

عثمان جبار كاظم151

عذراء عبد الكريم موىس152

يف153 عصام كريم شر

عقيل تركي زعيبل154

عقيل موىس بري155

عالء الدين عباس جاسم156

علي  نمب  عبد الجبار157

علي احمد عبد المحسن158

علي الرضا ماجد حميد159

علي جعفر علي160

ن جبار161 علي حسي 

 علي162
ن علي حسي 

ن عواد163 علي حسي 



:المادة 

المالحظات العقوبةاسم الطالب ت

علي حيدر جاسم محمد164

ي165 علي حيدر لعيب 

ن166 علي زهير عبد الحسير

ي167
ن
علي سجاد هان

علي شاكر عبد الرحمن168

علي طاهر خلف169

ن170 علي طه ياسير

علي عادل مجبل171

علي عبد الحسن الزم172

(2اقتصاد ك- 2ك,1محاسبة ك )مطالب علي عبود كريم173

استضافة من الدراسة المسائية اىل الصباحيةعلي عقيل رسمي174

علي عواد عبد الكاظم175

علي كريم حليحل176

علي محمد ضيدان177

علي محمد هاشم178

علي محمود مهدي179

علي مخلص بلسم180

علي ميثاق فؤاد181

مطالب جميع الموادعلي نارص عبد عودة182

دشعبة 

المتراكم الحضور 

 

كلية االدارة واالقتصاد 

قسم العلوم المالية والمصرفية 
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علي وليد علي183

فاتن هاشم شهاب184

فاطمة خالد نعيم185

ي كاظم186
 
استضافة من  الدراسة المسائية اىل الصباحيةفاطمة شوق

فاطمة صادق عبد الرزاق187

فاطمة عقيل طاهر188

فاطمة فاضل عباس189

فاطمة كريم حافظ190

فاطمة ماجد عبد القادر191

فاطمة محسن وطبان192

فاطمة مصطفن احمد193

ي صادق194 فتحي ناج 

قاسم محمد قاسم195

مطالب جميع الموادقاسم هادي قاسم احمد196

قطوف مهند جاسم197

قمر علي صابر198

كاظم مالك واىلي199

كاظم مصطفن كاظم200

مطالب جميع الموادكاظم مهتلف كاظم201



استضافة من الدراسة المسائية اىل الدراسة الصباحيةكرار حيدر ابراهيم202

 كرار عباس فاضل203

كرار عصام لطيف204

كرار منصور طه205

كريمة عبد هللا كاظم206

كفاية مؤنس سنيد207

مجتب  جالل دحام لفتة208

ي عجيل209
مطالب جميع الموادمحسن جارهللا مب 

محمد اسعد عناد210

محمد باسم متعب211

ي212 محمد ثامر عبد النب 

محمد جالل محمد213

محمد خيون لكن214

محمد رضا حسن عبد الصمد215

ي216
محمد صبيح راضن

ن217 محمد عبد الرحمن حسير

محمد عبد الزهرة عطية218



:المادة 

المالحظات العقوبةاسم الطالب ت

محمد عبود عبد المهدي219

محمد علي سالم220

محمد فاضل عبد الرضا221

محمد فيصل غازي222

محمد ماجد نعمان223

محمد مهدي عبد هللا224

محمد ناجح عبد الكريم225

محمد هشام محمد226

محمد هيال فيصل227

محمد يوسف عبد الحميد228

محمود عبد المجيد عبد الحميد229

 حسن علي230
مرتضى

مرتضى رائد جودان231

مرتضى عاطف عبد هللا232

مرتضى مجيد حميد233

مروة جمال علي عبد المحسن234

مروة مفيد حبيب235

مسلم عقيل عبد هللا236

هـشعبة 

المتراكم الحضور 

 

كلية االدارة واالقتصاد 

قسم العلوم المالية والمصرفية 
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مصطفى جواد احمد237

ى علوان238  حسي 
مصطفى

مصطفى حيدر عباس239

مصطفى صبيح كاظم240

مصطفى محمد حسن241

منتظر ربيل رسن 242

منتظر محمد علي243

منتظر مرزوق خضي 244

منصور نايف جراد245

ى246 استضافة من  الدراسة المسائية اىل الصباحيةمهدي عبد الكريم صحي 

مهدي عدنان مهدي247

مهدي مهند محمد248

مطالب جميع الموادموفق عبد الرزاق كريم 249

مطالب جميع الموادميثم كاظم عباس علي250

ميرسة اسعد حمزة251

مينا ناظم عباس فرج252

ناهدة عدنان محمد253

نبأ ضياء نارص254



ي255
ندى متعب راضى

نزار جبار خي  هللا256

ى شاكر257 نور الهدى حسي 

نور الهدى علي اليذ258

مطالب جميع الموادنور الهدى فراس عباس خلف259

استضافة من  الدراسة المسائية اىل الصباحيةنور الهدى محمد ابراهيم260

نور حامد عبد األمي 261

نور عبد الجليل حطاب262

نور فاخر علي 263

نوراس خضي  جياد264

هارون عبد األمي  جبار265

استضافة من  الدراسة المسائية اىل الصباحيةهبة هللا يوسف عبد الرضا266

ي267
هبة مال هللا سبت 

هناء كاطع عكش268

والء محيسن جخيور269

يارس كريم نعيم270

يوسف هيثم غازي271


