
          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

ابتهال شاكر عبد هللا عبد الوهاب1

عبور )احمد ابراهيم عبدهللا نفاوه 2

(مخازن+1حاسوب

3
احمد باقر محمد ساجت

احمد ثائر شاوي جاسب4

احمد سلمان حسون مونس5

احمد عباس خلف ظاهر6

ن عبيد عنيد 7 عبور )احمد عبد الحسي 

(مخازن+1حاسوب

 راسب 22-21)احمد عدنان صبيح  8

(بالمواد

(موازي)احمد عدي شهاب 9

10
احمد عودة مهوس مطشر

احمد كاظم شامخ حساب11

 (موازي)احمد ماهر عبدالجبار عبدالرزاق 12

(عبور مخازن)

13
احمد مجيد شندي ماهود

احمد محمد زكي شهاب14

ن15 احمد مني  كاظم حسي 

ي  16
عبور )ازهر شعبان حميد راضن

(تسويق+1حاسوب

ارساء حازم صبحي حمود17

ارساء رياض عبد سالم18

ارساء محمد فجر سلمان19

20
ارساء نارص محمد جاسم
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

21
ي
اسماء محمد رحيمة منحن

اسيل حيدر جير عبد22

اطياف احمد نارص عبود23

(موازي)اكرام داود عبد الجليل حاجم 24

عبور )الزهراء عبد الكريم وهاب متليك 25

(مخازن+تسويق

26
ن نعمة مهدي جدوع ام البني 

امل عبد النارص فاضل محمود27

28
ي
امي  ناظم حبيب جاسم الحلفن

29
انوار عماد سلمان

ايات خلف عبد خضي 30

ايات رائد كاظم عذافه31

ايات ستار بلعوط بدع32

(موازي)ايات عباس رسن 33

ايات علي خلف نارص34

35
(عبور تسويق)ايات قاسم راشد عزيز 
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

ايمان علي شديد حميدي36

ايمان قاسم يارس شهيب37

(موازي)ايمن منصور كاظم ساجت  38

39
ي 
(ذوي الشهداء)بدور صباح قاسم خفن

بدور عبد الخالق سالم جواد 40

(مخازن+عبورتسويق)

بسام عادل صالح متعب41

42
بنت الهدى صالح عوده كاظم

ن جواد كاظم مغامس43 بني 

44
ن حسام عبد الجليل كريم  (موازي)بني 

ن حيدر عبد الكاظم حنظل  45 (موازي)بني 

46
ن عبد العزيز محمد شهباز بني 

ن كريم جياد محسن47 بني 

48
ي
ونن ن تبارك جياد حبيش موزان الير

49
تبارك حسن داود سلمان

(موازي)تبارك حيدرعبد الحسن 50

51
(عبور تسويق)تبارك عباس نجم عبد الصكر

تبارك عبد الزهره حاتم حسن52

تبارك عبيد ونان كزار53
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

تقى مازن عبيد فهد1

تماره مؤيد عدنان حنوش2

جابر ناظم جابر ثجيل3

(موازي)جعفر اياد مكي محمد 4

ي5  22-21) (ذوي الشهداء)جعفر فرات حمود عريب 

(راسب بالمواد واحتسابها عدم رسوب

جواد كاظم حمدي حمود6

جواد كاظم سالم شهاب7

ن8 جيهان جهاد علي حسي 

ي  9 (موازي)حسام اسعد جبار شر

حسام حسن يوسف منصور10

عبور )حسام فيصل جاسم عبد الرزاق 11

(1حاسوب
حسن ابراهيم عبد الوهاب سلمان12

حسن احمد عاشور محمد13

 راسب 22-21)حسن احمد عطية حسان  14

(بالمواد واحتسابها عدم رسوب
حسن بالل خليل عبيد15

حسن جبار محسن عطيه16

حسن سلمان داود سلمان17

حسن عبد الباري عباس شندي18

حسن عبد الكريم صالح شحان19

ي راشد 20
ن
عبور )حسن عبد علي عوف

(1حاسوب
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

عبور ) (موازي)حسن علي عزيز عبود  21

(1حاسوب
حسن علي مطرود شياع22

(موازي)حسن علي نعيم عطوان 23

(1عبور حاسوب)حسن عماد كاظم 24

حسن يعرب غانم عبد25

ن احمد دينار 26 (موازي)حسي 

ن ايهاب عبد الكاظم 27 (موازي)حسي 

ن جبار سلمان سدخان28 حسي 

ن جبار عزيز نارص29 حسي 

ن حمود حسن كطان 30 عبور )(موازي)حسي 

(مخازن+1حاسوب
ن زهي  كامل جودة 31 (موازي)حسي 

ن سفاح مكي مهوس32 حسي 

 شاكر عبيد علي33
ن حسي 

ن صباح نارص محمد34 حسي 

ن عادل حميد عبد الزهرة 35 (موازي)حسي 

ن عادل محيسن كاظم 36 عبور )حسي 

(مخازن+1حاسوب
ن عباس حنتوش حمود37 حسي 

 عبد الرضا سلمان علي38
ن حسي 

ن عبد الكريم كاظم 39 (1عبور حاسوب)حسي 

ن يوسف 40  علي امي 
ن (موازي)حسي 
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

 علي باقر شاكر41
ن حسي 

ن كريم  42  علي حسي 
ن عبور )(موازي)حسي 

(تسويق+1حاسوب
ن عيدان نارص عبيد43 حسي 

ن غالب جمعه محمد 44 (موازي)حسي 

ن فاضل كشكول حاتم45 حسي 

ن ماجد كريم يعقوب  46 عبور )(موازي)حسي 

(مخازن

ن هادي عزيز عبد هللا47 حسي 
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

حنان ضياء عبد الوصي سلمان1

(موازي)حنان غازي جميل عبدهللا 2

حنان معتوق اسماعيل ابراهيم3

ن طارق جبار حسن الغريباوي4 حني 

حوراء اسماعيل ابراهيم صالح5

ي عفات6
حوراء جراح دبش 

حوراء عباس خضي  كوكز7

حوراء عباس عبيد حسن8

حوراء نعمه فالح دبعن9

حيدر لفته حمد لفته10

(موازي)حيدر نزار عبد الكريم  11

ي خلف12
دعاء حسن راصن

دعاء عبد الواحد جواد كاظم13

دالل بدر منصور خلف14

رافد حسن غانم كاظم15

عبور )(موازي)رائد حاتم زهوري عبيد 16

(1حاسوب
(موازي)رباب وليد غانم زغي   17

رغد قيس محمد عبود المنصوري18

ن 19 (موازي)رغد مازن مكي حسي 

رفاه فاضل عباس علي20

(موازي)رفل علي فالح مهدي  21

ن 22 (ذوي الشهداء)رقية علي ثامر حسي 
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال
ن23 رقية قاسم صالح ياسي 

عبور )رقية ماجد محمد فليح 24

(مخازن+2حاسوب
رنا محمد زبيدي والي25

ي عبيد عذافة26
رنا وصفن

رند ميثم ابراهيم نعمة27

زكية جمال علي خلف28

زهراء احمد عبد الواحد عناد29

زهراء احمد قنير ايوز30

زهراء أيوب ابراهيم عيش31

 علي مزعل العبدهللا32
ن زهراء حسي 

زهراء شاكر جبار عجالن33

(موازي)زهراء عادل رضا عبد هللا 34

زهراء عادل يحي  هذال35

زهراء عبدهللا كاظم حسون36

زهراء علي عبيد خلف37

ي38
زهراء عودة فهد راصن

(موازي)زهراء فاضل يوسف 39

زهراء فؤاد جاسب خضي 40

زهراء هشام عودة كاظم41

ن42 زيد ابراهيم خلف حسي 

زين العابدين جبار كريم مدلول43

زين العابدين عباس كاظم شندي44

زين العابدين عودة حمود نغماش45
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

ن عويد1 زينب اديب ياسي 

زينب جاسم محمد عبد الصاحب2

زينب جبار هداب جبيل3

ي4
ن
زينب جمعة كاظم صاف

زينب شهاب جاسم حنون5

زينب صالح مهدي محمود6

زينب صباح جمعه عذاب7

زينب ضياء مجيد هاشم8

زينب طاهر حسن علي9

ن10 زينب عبد المطلب مهدي حسي 

هان 11 عبور )زينب عبيد خبيله شر

(تجارة+سلوك

زينب غسان عبد الرزاق عاشور12

ن وشيوش 13 عبور )(موازي)زينب فاضل حسي 

(مخازن

(موازي)زينب فوزي شنان نجم 14

(موازي)زينب محمد حسن 15

زينب محمد خالد قاسم16

زينب مزهر قاسم محمد17

زينب هاشم نجم عبد هللا18

ن19 ن كامل ياسي  زينب ياسي 
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

زينب يوسف جابر يوسف20
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

زينة نعمة عبد الجبار عباس21

سارة سليم جكي طاهر22

سارة عبد السالم محمد جاسم23

سارة عبد هللا جاسم عبد هللا24

ن25 سارة محمد علي حسي 

سارة هادي كاظم حسن26

عبور )سجاد ابراهيم عكله دوحان   27

(1حاسوب

(موازي)سجاد ستار جبار 28

سجاد صادق جعفر حميد29

سجاد طارق محمد يعقوب 30

(مخازن+عبورتسويق)

عبور )سجاد عبد الهادي كاطع دهش  31

(1حاسوب
ن  32 سجاد عدي عبد الرضا ياسي 

(مخازن+1عبور حاسوب)(موازي)

(موازي)سجاد فائق رزاق 33

سجاد منذر محسن عبد الرضا34

ذوي )سجاد ميثم صباح عبد الزهرة 35

(الشهداء

سجاد ميثم كاظم محمد36

(موازي)سجاد نبيل عبد العالي ثامر  37

ي محمد38 سجى حامد صبى

عبور )سجى عبد الرزاق يوسف سلمان 39

(مخازن
(موازي)سجى فوزي جبار 40
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

سجى كاظم علي عبد هللا41

سجى محمد عوده غليم42

ي باقر العبدهلل43
سجى هانن

سحر احمد مردان مهجر44

سحر حمزه عباس عبد هللا45

عبور )(موازي)سيف اسعد فرحان فهد 46

(تسويق

عبور )شذى ماجد عبد الجليل عبد الحسن 47

(1حاسوب

(1عبور حاسوب)شكر محمود شاكر مسلم 48

(ذوي الشهداء)شكيب عودة سعيد جاسم 49

شمس الضج رعد عبد الوهاب50

عبور ) (موازي)شمس سليم جبى جاسم  51

(مخازن+1حاسوب

عبور )شهاب احمد مجيد نارص 52

(مخازن+1حاسوب

شهد حسن عبود علي53

شهد شاكر مشلوش كلكول54
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

(موازي)صابرين عودة لفتة مشكور 1

ي  2
عبور )صادق جواد كاظم شمخ 

(1حاسوب
 جباري شكاكي3

صالح حسي  

(موازي)ضياء المهدي ثابت عبدالخالق 4

طه احمد نرص صالح5

ي جاسم6
طيبه عبد الحسن شوش 

عباس جاسم مهدي فاضل7

(موازي)عباس زكي عباس حمزة  8

عباس سامي عباس9

(موازي)عباس صادق لطيف 10

عبور )(موازي)عباس طالل علي محسن 11

(2حاسوب
عباس فاضل هادي ياسي  12

عباس فيصل خلف معيدي13

عباس مشتاق عبدالعباس كاظم14

عبد االمي  حازم جواد عبد الرضا15

ذوي )عبد الرحمن شاكر كطامي صقر16

(الشهداء
عبد العزيز محمد جاسم محمد17

(موازي)عبدالقادر يوسف عبدهللا عمر 18
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

عبدهللا حامد عبد الصمد حبيب19

(موازي)عبدهللا حامد كامل باقر 20

ي 21 (موازي)عبدهللا سامر صير

عبور )(موازي)عبدهللا سعد فرحان 22

(2حاسوب
عبدهللا طالب كاطع دهش23

عبدهللا فالح عبد العالي شالل  24

(مخازن+عبور تسويق)(موازي)
عذراء مازن ناهي عبد الكريم25

عبور )(ذوي الشهداء)عالء عقيل رحيم علي26

(مخازن+2حاسوب
(موازي)علي احمد رمضان نعيم  27

علي احمد سالم صيهود28

علي احمد فاخر ثجيل29

ي يوسف30 علي اسعد باجر

عبور )(موازي)علي جابر كاظم طارش 31

(2حاسوب
ي32

علي جواد كاظم ثان 

علي خالد هاشم حمدان33

علي سعيد احمد عبود34
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

علي طالب حمود حسن35

علي عبد الحسي   حنون36

علي عبد هالل مهيول37

علي قاسم محمد سلمان38

(عبور مخازن)علي كاظم عاشور 39

ي اشي    ح40
 
ق علي لفته ش 

علي ليث فاضل علي41

علي مالك جابر مزعل42

علي مرتض  يوسف جاسم43

عبور ) (موازي)علي مكي جبار نعمة 44

(تسويق+2حاسوب
علي مؤيد عبد الواحد ابراهيم45

علي ميثم علي رمضان46

علي نارص نوري47

(موازي)علي نوري عبد  الكريم عيىس  48

(عبور مخازن)علي هاشم حميد كريم 49

علياء باقر محمد شير عدنان50

علياء علي عبد الخالق عبد هللا51
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

ن سوالف عاصي  1  راسب 22-21)(عبور)عماد امي 

(بالغياب واحتسابها عدم رسوب

غدير احمد عبد الرزاق حسون2

(ذوي الشهداء)غفران حمدان شداد داخل3

غفران نجيب كاصد طالل4

ن كريم5 غفران نوري عبد الحسي 

فاضل عباس عبد فاضل6

ن جويد7 فاطمة احمد حسي 

فاطمة احمد شاكر نارص8

فاطمة حميد عباس صالح9

فاطمة سالم عبد الخالق عبد السيد 10

(موازي)

(موازي)فاطمة عادل عبد الجبار مهدي 11

فاطمة عباس قاسم حميد12

فاطمة عبد العباس نارص غضبان13

ن سعدون14 (ذوي الشهداء)فاطمة علي حسي 

فاطمة علي هادي كحيش15

 راسب 22-21)فاطمة غفار عبدالجبار  16

(بالمواد واحتسابها عدم رسوب

ن فهد17 فاطمة قيس حسي 

فاطمة كاظم جواد كاظم18
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

(موازي)فاطمة كامل  كاظم مهنا 19

ي يوسف20
فاطمة محمد راصن

 راسب بالمواد 22-21)فاطمة نارص عطية جبار  21

(واحتسابها عدم رسوب

(موازي)فاطمة نزار عبد الكريم زغي   22

ن طه عبد الوهاب 23 (موازي)فاطمة ياسي 

فضة عودة خصاف زمان24

(موازي)فهد سعود عزيز عبد 25

فهد نبيل علي26

فؤاد كريم وهاب عبيد27

ي خضي 28 فيصل هاشم عبد النب 

قاسم اياد عبد الرحمن ابراهيم29

عبور )قيرص صباح تالي مطر الشاوي30

(مخازن+2حاسوب
كاظم محمد حبيب محمد31

(ذوي الشهداء)كاظم مسلم خضي  مضلوم32

كاظم نعيم عبد هللا علي33

كرار جاسم محمد اسماعيل34

كرار حيدر سلطان35

كرار حيدر ظاهر زهراو36
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

كرار عباس محسن عباس37

ن هاشم 38 عبور )كرار علي عبد الحسي 

(مخازن+تسويق
(موازي)كرار غالب جمعة محمد 39

(2عبور حاسوب)كرار مني  صالح مجيد 40

كريمة اسعد عبود محمد41

كريمة حميد علوان عيدان42

كوثر رحيم ازعبيل رخيو43

كوثر سالم كاطع صحن44

(موازي)كوثر عبالرحمن شياع  45

كوثر عدنان وادي يعقوب46

لمياء مهند عبد الواحد حمزة47

مجتب  احمد صالح مهدي48

ي 49
عبور )(موازي)مجتب  حسن فالح ماصن

(مخازن+2حاسوب

مجتب  زيارة مهاوي حبيب50

مجد الزهراء نعيم حلو حمد51

ن52 مجيد فاضل حميد حسي 
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

عبور )(موازي)محمد ابراهيم خليل 1

(مخازن+تسويق

(موازي)محمد ابراهيم عجمان خليل 2

ن 3  21-20)محمد الصادق رعد عبد الحليم حسي 

 راسب بالمواد واحتسابها 22-21)+ راسب بالمواد

(عدم رسوب (موازي)محمد باسم محمد علي  4

محمد باقر رب  ح5

ي6
محمد بالسم سلمان شمخن

محمد جعفر موىس كاظم7

محمد حسن جابر عبود8

ن جواد احمد9 محمد حسي 

محمد رائد جاسم محمد10

محمد سعدون دهراب11

محمد سلمان زغي  قاسم12

ي13
محمد سلمان مزعل كباىس 

عبور )محمد صبيح حميد شاهر 14

(2حاسوب+مخازن

محمد عبد القادر ريسان عبيد15

ذوي )محمد عبد الكريم جاسب سعد16

(الشهداء

محمد عطشان صحن علي17

عبور )(موازي)محمد علي جعفر احمد  18

(مخازن
(2عبور حاسوب)محمد علي هالل كنيهر 19
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المالحظات

:اسم المادة 
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

محمد قيس مال هللا مزعل20

محمد كاظم جمعة مندي21

محمد كاظم حمدي علي22

محمد محمود شاكر سويد23

(موازي)محمد مزبان مذبوب 24

محمد مصطفن مهدي25

(موازي)محمد موىس كاطع 26

ن27 محمد نزار هادي حسي 

عبور )محمد هشام مري محمد 28

(سلوك+مخازن

ي عطية 29
عبور )(موازي)محمد هليل ماضن

(تسويق

عبور )محمد واثق محمد صالح قاسم 30

(2حاسوب
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

محمد يحي  يارس قاسم31    قسم ادارة االعمال

محمود حبيب فرحان كاظم32

ذوي )محمود شاكر جبار محيسن 33

(مخازن+عبور تسويق)(الشهداء

هللا نجم34 محمود عبد الرسول خي 

عبور )مرتضن عدنان موىس مزعل 35

(تسويق+2حاسوب

مرتضن كريم شنون ذهب36

مرتضن محمد عبد الوهاب احمد37

مرتضن محمد كريم38

مرتضن محمد ماجد محمد39

ذوي )مريم حكمت محمد صالح عبد الكاظم40

(الشهداء

مريم كاظم عيىس مال هلل41

مريم كريم هاشم ديوان الحداد42

مصطفن حبيب فاخر هندال43

 عالوي علي كاظم44
مصطفن

عبور )(موازي)مصطفن كاظم مسلم جاسم  45

(مخازن+2حاسوب

ي دهيمش46
ن
مصطفن لفته عوف

(موازي)مصطفن ماجد نعمة 47

مصطفن محمد عبد فرعون48

معصومه طالب جمعه جودة49

ن مطلك 50 ن صباح حسي  (موازي)معي 

مقتدى اياد عبد هللا خي  هللا51
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

منتظر احمد كريم عبيد1

ن  2  علي حسي 
ن (موازي)منتظر حسي 

(موازي)منتظر سامي داود 3

منتظر لفته هليل حامي4

(موازي)منتظر مؤيد عبد هللا  5

(موازي)منتظر ناجح احمد عبد العزيز  6

ن يوسف لفته7 منتىه عبد المعي 

منتىه عطوان ساجت صبيح8

مهدي جبار عزيز نارص9

ي10
(ذوي الشهداء)مهدي حميد راحم راضن

ن11 مهدي عبد الرحيم عبد هللا عبد الحسي 

مهدي عطية حسن كاظم12

ي  13
(موازي)مؤمل علي رشيج راضن

عبور )ميس خالد صالح جاسم 14

(مخازن+تسويق
نايف فيصل جابر فيصل15

نبأ جعفر علي احمد16

(موازي)نجيب ميثاق علي نجم 17

نرجس سعيد جواد كاظم18

ي19
نرجس كاظم ريحان عبوش العبدانن

نرجس يحي  يوسف عبدالكريم20
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المالحظات
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:مدرس المادة 
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

نهاد جميل بزون جبار21

عبور )نور الجنة هيثم فياض عاشور 22

(مخازن+2حاسوب
نور الهدى ثامر علي خلف23

عبور )نور الهدى حسن احمد نصار 24

(تسويق+2حاسوب
نور الهدى خليل ابراهيم كاظم25

ي عبد الحميد26
نور الهدى عونن

نور خالد عبدالزهرة عزيز27

نور رضا فرحان شليح28

نور طارق نارص خليل29

هاجر اكرم خلف صند30

ن فاضل 31 ( راسب بالغياب22-21)هبه حسي 

هبه رعد عزيز مغامس32

ن33  راسب 22-21)هبه عبد هللا نجم ياسي 

(بالمواد 
ن34 هبه نعمه فيصل ياسي 

ن طخم35 هبه هادي عبد الحسي 

هدى احمد عطيه فيصل36

هدى جواد كاظم جبر37

هدى حازم محمد عباس38

هدى عبد االمب  زيبك مهوس39

ن حمد40 هدى علي حسي 
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

هدى ميثاق عبد الصاحب حسن41

 22-21) (موازي)هدى هاشم سعيد عاشور 42

(راسب بالمواد واحتسابها عدم رسوب

ي قاسم زيارة43
هدى هانن

(2عبور حاسوب)هنادي عادل طه محمد 44

ن عبيد حمادي45 وائل حسي 

وداد عبد السالم زيدان خلف46

ن 47 (موازي)وسن نبيل محسن حسي 

وفيه محمد نجم عبد هللا48

ن49 يارس حازم مكي حسي 

ي مزعل مهدي50  محي 
ن ياسمي 

ن محمد عبد الحميد عبود51 يقي 

يوسف جاسم محمد هاشم52

(عبور مخازن)يوسف سالم محمد حمد  53

يوسف قاسم احمد عبد الساده54
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