
          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

ابتهال رسحان يوسف فيصل1

احمد بشير نارص2

( راسب بالغياب22-21)احمد جعفر حسن3

احمد حمزة عباس هادي4

احمد رياض سامي كاظم5

ن 6  1عبور حاسوب)احمد سلمان نارص حسير

( 2واقتصاد
-21)(عبور)احمد سليم عبد القادر محمد7

( راسب بالمواد واحتسابها عدم رسوب22
ي كريم عبدهللا8

 
عبور )احمد عبدالباق

( 1حاسوب
احمد عبدالسالم ابراهيم جبار9

احمد عبدالكريم عبدالحسن دهش10

احمد عبدهللا فاضل عبدهللا11

ذوي الشهداء  )احمد كريم معارج فنجان12

 (2 واقتصاد1عبور حاسوب)(ضحايا
ي عبدالرحمن عبدالرضا13

احمد هانن

ذوي  )ارساء عبدالعالي ابراهيم عبدالشيخ 14

(الشهداء النظام
ي غريب مطر15

اسعد ماضن

اسعد يوسف سعيد سفيح16

اسيا عادل ابراهيم كيم17

اصف لفته عبدهللا طه18

االء صباح نوري رجب19

االء عباس حمزة عباس20
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

ن موىس محمد21 االء عبدالحسير

الحر جعفر باقر حسن22

ي23 امل سالم خلف عبدالنب 

انتظار نجم عبد حسن24

ن جودة داغر 25  1عبور حاسوب)انوار حسير

(ورياضيات
ايات حيدر طاهر سلمان26

ايمان نعمة خضير زغير27

ايناس صالح مهدي حسن28

بتول حسن هاشم عبدهللا29

بتول عبدالخالق غالب محمد30

ذوي )بتول عبدالرضا حميد عبدهللا 31

(الشهداء النظام 
بتول عبدالمجيد عبداللطيف عبدالحميد32

بروين محي الدين مجيد بهرام33

يف شدود34 ن رسر ن حسير بنير

ن ميثم حرب عباس35  1عبور حاسوب)بنير

(1وادارة
ي خضير زعبول محسن36

تهانن

ذوي الشهداء الحشد )جهاد جمعه جخيور 37

موظف (
ي سعدون داود38

حسن راضن

ن محسن39 حسن عادل عبدالحسير
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

ن40 ي حسير
 
حسن عبدالوهاب عبدالباق

حسن علي نايف زاهي41

ن42 حسن مطر علي حسير

ن باسم محمد جاسم 43  1عبور حاسوب)حسير

(1واقتصاد
ن حسام نوري عبدهللا44 حسير

ن صالح يوسف محي45 حسير

ن عبدالزهرة جميل يزل 46 ذوي الشهداء )حسير

 (1عبور حاسوب )(النظام
 عبدعلي عبدالصاحب47

ن ذوي الشهداء )حسير

(النظام 
 علي بدر عبد الحسن 48

ن جاء نقل من )حسير

(جامعة ذي قار 
 علي عادل عبد الزهره 49

ن  22-21)حسير

(راسب بالمواد 
 علي مهلهل 50

ن ( راسب بالغياب22-21)حسير

ن كريم طالب كريم 51  1عبور حاسوب)حسير

(2وادارة
ن وليد  حسن صبيح52 حسير
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

حميدة عبدالعظيم عبادي جدوع1

ن جاسم محمد يوسف2 حني 

ن سلمان توفيق سلطان3 حني 

حوراء حسن علي ابوالهيل4

حوراء صادق جابر خلف5

حوراء كاظم ايوب عباس6

حيدر باقر مزيد منصور7

( راسب بالغياب22-21)حيدر تيسي  مفتاح8

ن عاشور ثجيل9 حيدر حسي 

حيدر خلف خالوي عباس10

حيدر ضياء حرب خلف11

ذوي )حيدر عبدالكريم قاسم حسن 12

(الشهداء الحشد
حيدر ناهض عبدالجبار عبدالكريم13

خالد نارص محمد علوان14

خديجة طالب جمعه جودة15

دعاء ابراهيم احمد عبود16

ن علوان17 دعاء جعفر حسي 

ن فاضل يعقوب18 دعاء حسي 

دعاء سعيد ناعم عبودي19

دعاء عبدالكريم عبدالطيف عبدالزهرة20
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   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

 علي21
ن دعاء علي حسي 

دعاء فائق عبدالكريم خشان22

دينا عبدالكريم عويد23

رحمةهللا خضي  موىس نجف24

( 2عبور إدارة)رسول حسن جمعه عبيد 25

رضا عبدالحسن عيدان رحمه26

رضا فالح حسن مهدي27

 1عبور حاسوب)رقية عباس دينار عامر 28

(1وادارة
رقية عبدالجليل خليل ابراهيم29

ن فاضل جير 30 ذوي الشهداء )رهام حسي 

(الحشد
رهام عدنان يوسف بنيان31

رئام احمد عثمان ضاحي32

زهراء حسن قاسم محمد33

زهراء حيدر مهدي صالح34

زهراء سعود نارص مطر35

زهراء سليم عبدالرحمن جدوع36

زهراء عباس زبون نزال37

ي احمد 38
 
ذوي الشهداء )زهراء علي عبدالباق

 (1عبور حاسوب)(النظام 
زهراء مظاهر حسون جويد39

زين العابدين غازي علي40
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   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

(ذوي الشهداء)زين العابدين مؤيد جبار41

زينب توفيق نارص موىس42

زينب شاكر محمود حسن43

( 1عبور حاسوب)زينب لفته علي خزعل 44

زينب يحي  اسماعيل انتيش45

سارة هيثم محمود خلف46

سامر عقيل علي عبدالكريم47

( راسب بالغياب22-21)سجاد طارق صدام 48

سجاد عباس زميط  جير49
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

ن هادي مغامس1 سجى عبدالحسي 

سجى نجاح طه نعمه2

سيف بشي  علي محمد3

سيف علي جبار نعمة4

وق احمد صنكور سدخان 5 ذوي )شر

موظفة (الشهداء النظام 
صقر ماجد حميد مجبل6

ضياء حمزة عباس خضي 7

ن  طه محمد8 طه ياسي 

ن9 ( 1عبور حاسوب)عباس جهاد فالح حسي 

عباس حامد كريم هادي10

ي زعالن11
عباس حمزة عبدالبنن

عباس داود جاسم داود12

 راسب 22-21)عباس عبد الرزاق جبار 13

(بالغش
( 1عبور حاسوب)عباس عالء عباس شهاب14

عبدالخالق علي محمود زباري15

شهادة )عبدالرحمن عدنان عذار درويش 16

(معادلة
عبدالرحمن موفق عبدهللا ابراهيم17

 22-21)عبدهللا صالح حالوي صيهود 18

(راسب بالغياب
 22-21)(عبور)عبدهللا عماد تركي مشاري 19

(راسب بالغياب واحتسابها عدم رسوب
ذوي الشهداء )عبدهللا مزهر غازي فيصل 20

(النظام 
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

عذراء راشد ايوب عبداللطيف21

عالء سالم رحيم عباس22

ذوي الشهداء )عالء عباس حسن صاحي 23

(النظام 
عالء ميثم عبدالشهيد رمضان24

ذوي الشهداء )علي العمر عبدالباري عودة 25

(ضحايا 
ي26

علي باسل عبدعلي راضن

علي بشار شاكر لفته27

علي جاسم محمد نارص28

علي حامد غالي عبدالحسن29

علي حسن  حميد فارس30

 راسب 22-21)علي حسن منصور زغي 31

(بالمواد 
 علي محسن32

ن علي حسي 

عبور )علي خالد هيلون عبدالواحد 33

( 1حاسوب
علي رعد صاحب مجيد34

علي ستار اسماعيل عبدالحسن35

علي صبيح قاسم جابر36

 راسب 22-21)(عبور)علي طالب عواد37

(بالمواد واحتسابها عدم رسوب
علي عبداالمي  صابر فرحان38

علي عبدالزهرة حاتم حسن39

 راسب 22-21)(عبور)علي عدنان هاتو40

(بالمواد واحتسابها عدم رسوب
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

( راسب بالمواد 22-21)علي فرحان خلف41

علي كاظم حمود جريذي42

ذوي الشهداء )علي كاظم مطي  عبدهللا 43

(ضحايا 
ي 44

 راسب 22-21)علي مازن محمد راضن

(بالغش
علي مثنن موجر كاظم45

ي يونس نارص46 علي ناحى

ن حمدي يوسف47 عليه حسي 

ن مهدي48 عماد سامي عبدالحسي 

ي علي49
غارد فالح راضن

غصون وسام حبيب سلمان50
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

فاضل هاشم كاظم رحمة1

فاطمة عبداالمير ابراهيم محمد2

فاطمة عدنان حمزة عباس3

فاطمة علي حسن علي4

ذوي الشهداء )فاطمة غانم محمد علي5

(النظام 
فاطمة فيصل عبدعزيز6

ذوي الشهداء )فرات نعمه علي ظاهر 7

(ضحايا 
ذوي الشهداء )فهد خالد عبدهللا تاية 8

(ضحايا 
فؤاد سالم محمد عبدهللا9

كاظم مسلم سامي كريم10

كرار حيدر حواس مرهم11

ذوي الشهداء )كرار رياض كاظم جاسم 12

(النظام 
 راسب 22-21)(عبور)كرار سعد زغير 13

(بالمواد واحتسابها عدم رسوب
كرار سلطان ذياب رسحان14

لىم سعيد عبدالصمد محسن15

ليث صادق اشهيب احمد16

 راسب 22-21)ماهر قاسم كاظم جبار 17

(بالمواد 
ماهر كريم لطيف سعد18

 راسب 22-21)محسن عدنان جميل 19

(بالغياب
محمد  طالب سالم بناي20
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

محمد اسعد قاسم فليح21

محمد جري عبدالزهرة عبود22

محمد جالب محسن علي23

 22-21)(عبور)محمد جمال طه حميد24

(راسب بالمواد واحتسابها عدم رسوب
ي طعمه 25

( 2عبور ادارة)محمد حازم عبدالغن 

محمد حسن عالء عبدالحسن26

ذوي الشهداء )محمد طالل جواد ابراهيم 27

 (1عبور محاسبة )(ضحايا 
محمد عبدالحرص  جلوب حسير 28

محمد عبدالكريم رحيم صالح29

محمد عقيل عبد عباس30

محمد علي محمد خضير31

محمد كرم نارص دهش32

محمد لفته كاظم كاطع33

محمود حامد طعمه معيوف34

محمود عدنان جاسم  عبيد35

محمود مهدي باقر جابر36

مخلد مصطف  عبدهللا عبود37

 راسب 22-21)مرتض  ضياء شنشول 38

(بالغياب
عبور )مرتض  عبدالباري داخل عبدالزهرة 39

( 2ادارة+1ادارة
ذوي )مرتض  عبدالحسير  سالم سوادي 40

(الشهداء النظام 
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

مرتض  عبدالنارص عبدهللا صالح41

 علي حسن عباس 42
عبور )مرتض 

( 2ادارة+1ادارة
مرتض  نارص جاسم محمد43

ذوي الشهداء )مريم  ابراهيم جاسم محمد 44

(ضحايا 
 علي45

مريم  صدام حسير 

مسلم كريم غميس شناوه46

معي   مصطف  عبدهللا عبود47

مالك داود عبدالوهاب داود48

مالك عبدالقادر عبدالصاحب49
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

منار ستار نايف نصيف1

مناهل رحمان فالح حسن2

ن لطيف مزيد3 منتظر حسي 

ن قاسم 4  راسب 22-21)منتظر عبدالحسي 

(بالغياب
منتظر ماجد عبدالرضا5

ن6 منتىه نزال صالح حسي 

منهل حميد رزاق ثجيل7

مهدي قاسم  فاضل محمد8

مهند رياض غالب عبيد9

مهند عقيل عبدالواحد عبدالرضا10

موىس عبدالباري مرزوق صبيح 11

(عبوراحصاء )
هللا نعيمه12 نجالء خي 

نجيه عبدالجبار جاسم حمادي13

ة ضياء سالم شالهي14 نظي 

نظيمة مازن عبدالكاظم نارص15

ي16 نىه عباس جابر حرب 

نور اسعد عبدالواحد عبدالجبار17

نور حسن فالح قريش18

ذوي الشهداء ضحايا )نورالهدى ياس خضي 19

)
هاجر عالء مهدي حمود20
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

ي يونس 21 ذوي )هاجر لطيف عبد النب 

(الشهداء ضحايا 
ذوي الشهداء )هادي محمد فاخر البطاط 22

(النظام 
هاله عادل مردان مهجر23

ي مسلم صالح جابر24
هابن

هدى علي نارص خلف25

هدى مخلص عبدالوهاب عبدالرزاق26

هدى وليد خالد علي27

هديل كامل عبدعلي محسن28

هشام عبدالكاظم خلف محبس29

ي30 هشام مرزوك غياض مشي 

ن31 هشام مطلب صالح عبدالحسي 

هيام حسن ابوالهيل شالل32

ورود صالح محمود لفته33

وفاء محمود عبدالرزاق علي34

وليد توفيق عبدالرزاق عبدالخرصن35

يحب  عبدالزهرة برع مري  هج36

يوسف فالح يوسف عمران37
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