
          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

(ذوي الشهداء)ابراهيم سعد عبد يعقوب 1

ابراهيم عبد الدايم حامد عبد الدايم2

ي عبود كاظم3
ابراهيم لطف 

اثير ذيبان جابر لفتة4

اثير هاشم شبيب حيدر5

احالم عبد الحميد مجيد6

(ذوي الشهداء)احمد ابراهيم علي حسير  7

احمد باسم محمد لفته8

احمد جمال عجيل عبد الرزاق9

ي  10
+ عبور تفكير )احمد جواد فتيل احسون 

(تامير 
احمد شاكر كريم11

احمد عبد الزهرة عبيد عجمي12

 + 1عبور مالية)احمد عدنان محمد خضير 13
(تامير 

احمد مرتض  جواد كاظم14

ي شذر 15 (ذوي الشهداء)احمد مؤيد عبدالنب 

اسامه فالح عبدالكريم حسن16

ارساء عبد الكريم مجيد عبد الحسن17

االء سالم حسن محمد18

ام البنير  كاظم عبد االئمة عباس19

امير كاظم فنجان محسن20
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انور اسماعيل احمد بدران21

(ذوي الشهداء)ايات فالح حسن محسن  22

اياد كاظم مسعيد عليوي23

 + 1عبور مالية)ايمن صباح ايوب عبد هللا  24
(تامير 

باقر لطيف فنجان سلطان25

بتول كريم جبار جاسم26

(عبور تفكير)تبارك عقيل زوير جلود 27

ي 28
(بحوث  + 1عبور مالية)جيهان حميد شان 

حسام  طاهر حياب سمير29

حسن صباح حسن كريم30

تم نقله من  (عبورتفكير)حسن فالح حسن ترياك  31

ي 6292/11/3الدراسات الصباحية إىل المسائية  
 
2022/10/6 ف

(عبوربحوث )حسير  حسن بنات دىلي 32

حسير  شهيد عباس سهر33

ذوي )حسير  عبدهللا صادق معتوق   34

(بحوث  +1عبور مالية )(الشهداء
(ذوي الشهداء)حسير  عزيز كاظم فزع 35

 علي حسير  خضير36
حسير 

حسير  فالح حسن داخل37

حسير  محمد ضاحي38

ذوي )حسير  هادي جاسم الجابري 39

(الشهداء
حمزه محسن جابر دهر40
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حوراء جابر محمود حسير 41

حيدر احمد مزعل42

حيدر حسير  جار هللا43

حيدر كريم خضير فزاع44

حيدر ماجد حسن غنتاب45

دعاء فياض جاسم حسان46

دموع صباح سلمان محمد47

راسب 22-21)رامي حكيم هجرس عطية 48

(بالغش
ي49

رائد حسن سلمان عان 

رائد محيسن جفات غاىلي50

رجاء سالم احمد سلمان51

ي52
رحاب ماهر حسن شحيب 

ي غضبان داود53
رضا هان 

(تامير  + عبور تفكير)رواء محمد اشبلي  54

روان رحيم زيارة جاسم55

زهراء عبد الهادي حسن كاطع56

زينب نجم كريم كاظم57

زينب نعيم داود سالم58

زينب وليد حسير  عيىس59

زينة نوفل عواد حسن60
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اسم الطالبت

سارة عبد الكريم حسن زبون1

سارة كاظم يوسف محسن2

سامي حميد هالل مجيد3

سجاد اسعد عباس عبدهللا4

 22-21)سجاد عمار محمد عبدالرزاق 5

(راسب بالمواد
سجى عائد عبد المجيد جعفر6

+ عبور تفكير)رسى قاسم عبد السادة بدر  7

ن  (تامير
ن )سعد ناظم سلمان سبهان  8 (عبور تامير

سعود رياض احمد سعود9

عبور ) (ذوي الشهداء)سيف عزيز خضير  10

ن  + 1مالية (تامير
سيف محمد علي زغير11

عباس عماد عبداالمام عبدالكريم12

عبد علي مجي مانع كاطع13

ذوي )عبدهللا حيدر عبداللطيف عبيد 14

ن  )(الشهداء (عبور تامير
عبير حبيب مطشر15

عقيل عبدالباري داخل عبدعلي16

علي جالل جبار حسب17

علي جواد صندل18

علي حازم طالب فنجان19

ن + 1عبور مالية)علي رحيم نارص 20 (تامير
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(ذوي الشهداء)علي سالم عبد الزهرة   21

علي سلمان داود سلمان22

علي عبدالرسول عبدالعالي23

علي هالل مطير غانم24

 (ذوي الشهداء)عمر مهدي اسماعيل منشد25

( 1عبورمالية)
فاتن كريم يونس خرصن26

ن فاضل حسن27 فاضل حسير

ن   28 ذوي )فاضل عباس عبدالحسير

 (1عبور مالية( )موظف)(الشهداء
 (ذوي الشهداء)فاطمة جعفر صادق مجيد 29

ن + عبور تفكير) (تامير
ن سلطان30 فاطمة عدنان عبدالحسير

ذوي )فاطمة مجيد حمود عبد الرضا 31

(الشهداء
فراس حازم محمد خضير32

ن )فيصل جمال عجيل عبدالرزاق  33 عبورتامير

)
ي 34

(ذوي الشهداء)كامل عبد الزهره تعبان ونن

ذوي )كوثر عبدالخالق درسر محمد 35

(1عبورمالية )(الشهداء
ذوي )لىم عبداللطيف طالب احمد 36

 (1مالية+ عبور تفكير  )(الشهداء
ليث داود سلمان سلطان37

ن + عبور تفكير)مازن خلف محمد علي  38 تامير

)
(ذوي الشهداء)محمد غالب نجم عبدهللا 39

تم نقله من الدراسات مرتضن طعمة خضير 40

ي 6425/11/3الصباحية إل المسائية  
ن

2022/10/10 ف
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ن41 مرتضن علي شاطي حسير

(عبور تفكير)مرتضن وهيب داود  42

مصطفن حيدر مجبل عبد الكريم43

مصطفن عبد الحسن عبيد حسن44

ي رحيمه45 مصطفن نعيم خاجى

ن ضاجي46 مقتدى مسلم عبد الحسير

منتظر شاكر عبد االمير طابور47

منتظر محمد جواد كاظم48

تم  (راسب بالمواد22-21)منتظر محمد مهدي صالح 49

 في 6437/11/3نقله من الدراسات الصباحية إلى المسائية 

2022/10/10
ن علي50 منن توفيق حسير

منن عبدالكريم عويد تايه51

نادية جاسم محمد52

ن + 1عبور مالية)نارص فصيل صالح  53 (تامير

ندى عباس محمود علوي54

ندى عبدهللا علي بدران55

ي56
ن فالح ماضن نرجس حسير

(عبور تفكير )نور الدين رياض سلمان 57

نور عالء فاضل عباس58

هديل ساري علي59

ي60 وسام قاسم غضبان محنر

ن عبد الرزاق حسن عبد الرزاق61 ياسمير
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