
          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

ابوتراب علي فالح شبيب1

احمد حازم راق خلف2

/ ذوي شهداء )احمد حميد معله منادي 3

(نظام بائد
ن 4 / ذوي شهداء )احمد حيدر علي حسي 

(ضحايا االرهاب
احمد خالد كريم شذر5

ن6 احمد خليل سلمان ياسي 

ن يارس7 احمد رحيم حسي 

احمد عادل زيدان علي8

احمد عبد القادر محسن9

ذوي )احمد عبدالرحمن خالد حبيب10

(ضحايا االرهاب/ شهداء 
ق كاظم11 احمد عبدالرضا مشر

ن12 ن عبدالحميد حسي  احمد عبدالمعي 

احمد محسن جابر حمادي13

احمد محسن جابر سلمان14

احمد ناظم كاظم خاطر15

احمد هود صيوان عبدهللا16

اخالص عبدالزهره حميدي فرج17

ازهار خضي  سلمان علي18

ي19 اسعد صباح نوري عبدالنب 

اسماء كريم فالح عبدهللا20
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المالحظات

:اسم المادة 

:مدرس المادة 
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اطياف جاسب رمح نجم21

/ ذوي شهداء )اكرم عبدالسميع مهدي 22

(نظام بائد
الزبي  عبدالكريم علي صالح23

المصطفن عباس صبحي احمد24

ي25 امنه خالد عبداالله ناج 

 راسب 22-21)امير محمد احمد عالوي26

(بالمواد

ي محمد27
انور ضياء راضن

ن جراح28 انور عباس حسي 

ايات جاسم جعفر جلوب29

ن طه30 ايات حامد ياسي 

ايات خي  هللا مرهج حمادي31
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

ايات مني  عذير سلطان32

ي33
 
ايمن مجيد حسن رماث

بدر عادل عناية شايع34

بدرية عبدالجبار جاسم حمادي35

 22-21)بسام عبدالزهرة حسن جعفر 36

(راسب بالمواد

ي37
ى عبدالخالق عبدالكريم راضن بشر

ن38 ن محسن حسي  بهاء عبدالحسي 

ن يابر محمد39 تبارك عبدالحسي 

تبارك عالء ابراهيم40

تبارك فاضل عاشور عبيد41

تبارك هادي عبدالحسن عبدالرضا42

ي43
 علي جواد راضن

ن / ذوي شهداء )تحسي 

(ضحايا االرهاب
تميم عبدالكريم عاشور غضبان44
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

جري يعرب جري حميد1

ن جودة2 جعفر عبدالرضا حسي 

ن طعمة3 جمان ابراهيم عبدالحسي 

جنان محمد مهدي صالح4

جواد كاظم عبود محسن5

جواد كاظم عرب نعمه6

حازم جبار موىس برهان7

-21 +21-20)حازم حسن كاطع شريف 8

22-21احتساب عدم رسوب  (راسب بالمواد22

حافظ خلف راشد طريم9

حسن بسام سامي عبد10

حسن حاتم عبدالرزاق حاتم11

حسن ظاهر حسن ظاهر12

حسن عالء محمد طالب13

حسن علي كاظم خلف14

حسن كريم نافل جدوع15

حسن مازن حسن بناي16

حسن مهدي فارس نارص17

ن جبار جادم جمعة18 حسي 
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المالحظات
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

 + 21-20)+ (ذوي الشهداء) حسين رياض باشغ دراج19

22-21احتساب عدم رسوب  ( راسب بالمواد21-22

+  راسب بالمواد21-20)حسين عبدالكريم عبد االمام  20

22-21احتساب عدم رسوب  ( راسب بالغياب22-21

 راسب بالمواد 21-20) حسين علي عبدالحسين عليوي 21

22-21احتساب عدم رسوب  ( راسب بالغياب22-21+ 

ن عماد محمدرضا كاظم22 حسي 

ن فاضل عباس خليل23 حسي 

ن مهدي نارص كزار 24 / ذوي شهداء )حسي 

(نظام بائد
ن موىس عبدالكاظم يعقوب25 حسي 

ن يحي  علي جابر26 حسي 

حميدة عي حسن كاظم27

ن جويد28 ن محمد حسي  حني 

حوراء اسعد عبدالواحد جهلول29

حوراء فالح محمدمهدي ابراهيم30

حوراء كاظم حسان زاير31
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

ن زغي  كاطع32 حيدر حسي 

حيدر ستار جبار حاشوش33

 22-21 + 21-20) حيدر علي محسن منصور 34

22-21احتساب عدم رسوب (راسب بالمواد

حيدر فائز عبد كريم35

حيدر قاسم خليف عباس36

حيدر مجيد ظاهر حبيب37

حيدر محمد فاضل نجم38

ي39
خالد رحيم عبدالهادي صخن

خالد محمد فرحان سمي 40

خديجة عبدالرحيم فدعم دسبول41

 محمد علي خضي 42
خضن

خلود عبدالعزيز خضي  وادي43

خليفه علي خليفه حسون44
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

 21-22+  راسب بالغياب 21-20)ديانا صباح جميل حسن1

22-21احتساب عدم رسوب (راسب بالغياب

رائد كريم صالح موزان2

رسول خليفة رحيمة نشاوه3

رضا كريم حميد عماره4

هللا منصور5 رفاه خير

رنا فاضل قدوري ايوب6

رنا مسلم عبدهللا عبدالعالي7

ي خلف محمد8 رواء خير

ن9 روان علي نارص حسير

رؤى عامر عبداالمام جاسم10

ريم محمد زكي عبدالمجيد11

زاهد عبدالباقر احمد مطشر12

-22+  راسب بالمواد 21-20)زكي يحيى علي نعيم  13

22-21احتساب عدم رسوب  ( راسب بالغياب21

ي14
زهراء طاهر بلص اشغن

ن هويدي محسن15 زهراء عبدالحسير

ن خلف16 زهراء عقيل حسير

زهراء علي مجيد عيىس17

زهراء قاسم باشخ لفته18

نظام / ذوي الشهداء)زيد ظارق كامل نارص19

(البائد
زين العابدين جاسم خضير مبارك20

2023-2022   للعام الدراسي الكورس االول المرحلة االول الدراسات المسائية Cنموذج قائمة اسماء طلبة 

المالحظات

:اسم المادة 

:مدرس المادة 
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

ن سوادي عاصي21    قسم ادارة االعمال زين العابدين عبدالحسير

زين العابدين لؤي سلمان عطية22

/ ذوي شهداء  )زينب حسن علوان رحيم23

(ضحايا االرهاب
ي24

ي راصن
ن

ن عوف زينب حسير

زينب سالم قاسم جاسم25

زينب عماد كاظم ضاحي26

زينب لوي جميل وطن27

زينب محمد محمد مرتضن28

زينب محمود محمد جاسم29

زينب مناف توفيق علي30

سام مهند سام محمد31

سامي احمد صدام درويش32

سجاد محمد هاشم محمد33

سجول كريم كاظم بريسم34

/ ذوي شهداء )سجى رزاق ناصح فهد35

(ضحايا االرهاب
 راسب 21-20)سعد عبد الكريم مهدي هاشم  36

22-21احتساب عدم رسوب ( راسب بالغياب21-22+ بالمواد 

سكنية شاكر طه ابراهيم37

سكينة عبود عبدالرحمن عبود38

سالم حسن علي رومي39

ن موس40 سلىم فوزي ياسير

سناء عثمان محمود عثمان41

سيف الدين اسعد صالح عبدالواحد42

سيف علي محسن عاجب43

سيف هشام عبدالعالي زباري44
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

شهاب احمد جندي عباس1

شهد حسن شنيت جوده2

صابرين ماجد جبار وادي3

صالح رستم شعالن صدام4

صفد يعقوب يوسف جاسم5

/ ذوي شهداء )ضياء نعمان شمر سلمان6

(نظام بائد
طالل عبدهللا فيصل خلف7

عاتكة  مزاحم مصطفى منصور8

عباس عادل ساهي علي9

عباس عبداالمير عباس غلوم10

عباس علي مهدي علي11

عباس محمد الزم حلسحل12

عبدالخالق فائق رزاق يعكوب13

ى عبيد نارص14 عبدهللا عبدالحسير

ى لفته عبيد15 عبدهللا عبدالحسير

عبدهللا محمدعلي عبدهللا محمد16

عبدهللا نجم عبدهللا بدر17

هللا عبدالرضا موىس18 عدنان خير

عذراء حسام عبدالرحمن مصبح19

عذراء مسلم علي دوله20
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المالحظات
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

-22+  راسب بالمواد 21-20)عقيل فاضل موسى بنيان 21    قسم ادارة االعمال

22-21احتساب عدم رسوب  ( راسب بالغياب21

ي خضير سليم22
 
/ ذوي الشهداء)عالء باق

(نظام البائد
عالء رحيم عبدالكاظم جابر23

علي الصغير علي مهدي سعدون24

ى مهدي احمد25 علي تحسير

ى26 علي جاسم محمد حسير

علي جمعة حسن غضبان27

ى فاضل يعقوب28 علي حسير

علي حيدر عبدعلي عبدالرضا29

علي خالد عبدهللا محمد30

 علي31
ى علي سلمان حسير

علي شاكر صالح عبدهللا32

علي شاكر عبدالرحمن شيحان33

علي عدنان جاسم محمد34

علي عقيل مهدي صالح35

علي عماد جاسم محمد36

علي فالح عاصي عبود37

ى جياد38 علي قاسم حسير

علي كاظم محسن ضيدان39

 21-22+  راسب بالغياب 21-20)علي كريم خضير حسين40

22-21احتساب عدم رسوب  (راسب بالغياب

علي محمد عبود محمد41

علي مناف غالب42

علي مهدي صالح صيهود43

ى44 علي نوري علي حسير

-21+  راسب بالغياب 21-20)علي هادي داود صافي45

22-21احتساب عدم رسوب ( راسب بالمواد22

عماد ساجت ضعن جالب46

عمار سالم شالل منسف47

عمار عودة داخل رمضان48

عمر داود سلمان داود49

 راسب 22-21)عيدان محمد ذياب اسماعيل 50

(بالمواد
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

 راسب 22-21)غادة توفيق شاكر جاسم 1

(بالمواد

غسق محمد حوشان نصار2

غفران صفاء عطوان ديوان3

غفران مالك عبود سوادي4

غيداء فؤاد مسلم عبد الكريم5

فادي ايفان يلدة شدراخ6

فاضل حبيب فاضل بدران7

فاطمة جواد يحيى8

فاطمة حامد محمد شاكر9

فاطمة رائد عبيد حمدي10

ي شهوان11
 
فاطمة عادل شات

فاطمة مبارك سنيد صفوك12

/ ذوي شهداء )فاطمة منتظر بالسم كاظم13

(نظام بائد
 علي14

ن فرح جواد حسيى

ي15
ن
فالح حسن عبد بات

فواز جميل صالح محمد16

قاسم حسن عبدهللا صالح17

ن18 قاسم مسلم عبدالحسيى

كاظم باسم مهدي عساف19

كاظم عبود كثيى هاتف20
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المالحظات

:اسم المادة 

:مدرس المادة 
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

كرار احمد مالك ضمد21

كرار صفاء جواد22

كرار هادي صالح محسن23

لبانه ليث كيطان حسن24

ليث باسم عبدالحليم25

ماجد حميد فالح عبدالعاىلي26

ماجد خميس يوسف محمد27

/ ذوي شهداء )مجتيى ا كثم محمد خضيى28

(نظام بائد
+  راسب بالمواد 21-20) محمد احمد اشخير حمود29

22-21احتساب عدم رسوب ( راسب بالغياب22-21

محمد احمد علوان شالل30

محمد اياد محمد رضا31

ن خضيى سوداي32 محمد تحسيى

محمد جعفر اسماعيل طه33

محمد حسن فرقد عبدالخالق34

محمد حسن قاسم35

محمد حميد مالك عبود36

محمد خيى هللا عبدالزهرة خلف37

محمد داود عجيل حافظ38

محمد سميى خزعل عطوان39

محمد عبدالرزاق سامي وهب40
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

ي علي41
محمد عبدالصاحب راضن

محمد عبدالكاظم قاسم عزيز42

محمد عبدالهادي الزم شنجار43

محمد عدنان عبدالحسن44

محمد عالء جبار رحيم45

ن نجم46 محمد علي عبدالحسيى

محمد علي قاسم جابر47

محمد فايز صالح عبدالحسن48

محمد فرات صالح عبد49

محمد قاسم ابو الهيل كريم50

محمد قدوري احمد جمعة51

محمد مهند خميس حمود52

محمد مهند رحيم محمد53

محمد ناصح بدر خضيى54

ي55
ن
محمد هاشم حسن ثات

محمد هذال نارص عويد56

محمد واسل جاسم محمد57

محمدرضا شفيق عطية58
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

ن1 محمود عبد جخيور كطي 

ذوي )مرادي عبدالكريم عوض خلف2

(الحشد/ شهداء 
مرتضن جبار محمد ضمد3

+  راسب بالمواد 21-20)مرتضى رحيم عودة فرحان  4

22-21احتساب عدم رسوب  ( راسب بالغياب22-21

ن مالح نارص5 مرتضن عبدالحسي 

 علي جاسم مطلك6
مرتضن

ن صبر7 مروان جعفر حسي 

مروه هشام عبدالصمد عبدهللا8

مريم حمود عبيد فهد9

مريم لؤي ايوب محمد10

ن11 مسلم ابراهيم خلف حسي 

مصطفن ايوب ثامر12

مصطفن شاكر بالسم سلمان13

مصطفن صباح مريدي عبيد14

ن15  عبدالرحمن علي حسي 
مصطفن

 راسب 22-21)مصطفى علي سايب بدر 16

(بالمواد

مصطفن مشتاق عبدهللا17

ن18 منتظر علي حسي 

منتظر مخلص عبدالوهاب عبدالرزاق19

مهيمن احمد شاكر نجيب20
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المالحظات

:اسم المادة 

:مدرس المادة 
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال
مؤمل حسن قاسم21

ميادة عادل وهاب احمد22

ي23 اس خلف محمد شر نبر

/ ذوي شهداء )نداء نارص حسن نارص24

(ضحايا االرهاب
ندى جاسم عباس منهل25

نعمة عبدالعاىلي لطيف جمعه26

نور صباح عبود27

نور صالح مهدي سعيد28

نور علي خلف علي29

 راسب 22-21 + 21-20) هادي عادل ناصر عودة30

22-21احتساب عدم رسوب  (بالمواد

ي موحان يزي هزاع31
ن
هان

هبة هللا محمد حسن هاشم عباس32

هان33 هدى عبدالمهدي صالح شر

ي34
ن
هدى عزيز غضبان الف

هدير نارص عباس جبر35

ن عبدالحميد عبد36 هديل حسي 

هديل سمب  عثمان خضب 37

ن عبدالكريم عباس محمد38 هيلي 

وردة فارس عيدان39

وسام سامي عبدعلي زغب 40

والء علي حمزه محي41

وليد عبدالجبار محمد صنكور42

ياش عماد عبدالرزاق43

ياشعمار نجم حسن44

ن خضب 45 ن باسل ياسي  ياسي 

يرسى ياش معتوق لفته46

يوسف عبدهللا عبدالباري حمادي47
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