
          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

(موازي )ابرار محمد يوسف نارص 1

احالم جعفر كاظم احمد2

(موازي )احمد جالل خضير عباس3

ي 4
ن محمد  راضن جاء نقل جامعة )احمد حسير

(كربالء

ن داود5  22-21)احمد حيدر عبدالحسي 

(راسب بالغياب

احمد خضير غاطي جابر6

(مؤجل22-21)(موازي)احمد خليل وهاب 7

احمد ضياء حلو غضبان8

احمد كاظم سبهان هيلك9

(موازي)احمد كاظم صنهير زفر 10

احمد ماجد عبد اللطيف حسن11

احمد نورس كاظم عبود12

ن باشخ13 اخالص عبد الحسن حسير

 راسب 22-21)ادريس حمزة عباس معتوق 14

(بالغياب

جاء نقل )اسالم محمد ادهام عبدهللا 15

(جامعة كربالء 

اسماء احمد عبد القادر احمد16

-21راسب بالمواد)اسماء ريكان حمود كون 17

22)

جاء نقل )اطياف صباح محمد عبدهللا 18

(جامعة المثنن 

ي دهيك19
ن سمير غنن ام البنير

ن صالح عبود حسن20 ام البنير
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

ن هيثم حبيب نارص21 ام البنير

اماليد حسن جبار محسن22

انفال ثائر محمد احمد23

ايات جميل هاشم عبد هللا24

ايات علي عباس الزم25

ايمان كاظم خليف حنظل26

ي محمد27
ايه ثائر راضن

(موازي )ايه عبد الحليم جعفر28

ن29 ي شاهير
ايه محمد راضن

باقر اسعد داود سلمان30

ن رداد حمد31 بتول حسير

بتول فراس يعقوب يوسف32

 راسب 22-21)بدور عبدهللا مسلم سلمان 33

(بالغياب

بدور نجم عبدالحسن خضير34

ن حامد جلوب مطشر35 بنير

ن عباس خجوري جعفر36 بنير

ن عبد الجليل عبيد37 ن عبد الحسير بنير

ن عبد الخالق خورشيد احمد 38 (موازي )بنير

ن عبدهللا عثمان عبدالكريم 39 جاء نقل )بنير

(من جامعة  الكوفة 

ن عبد هللا40 ن عالء عبد الحسير بنير
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

ن قاسم جمعه كليل41 بنير

تبارك احمد جابر بندر42

تبارك عبد السالم الماس فرحان43

تبارك علي بنوان ساجت44

تبارك محمد محسن حاجم45

ي ابراهيم علي سلمان46
تهانن

ي عبد الخالق مكطوف غانم47
تهانن

جاء نقل جامعة )جاسم عادل محمد عثمان 48

(ذي قار 

جراح فرحان علي حبيب49

(موازي )جعفر حليم فنجان سلطان 50

(موازي )جعفر علي عبدالرضا كاظم 51

ي 52 (موازي )جعفر ماجد حمود لعين 

جنات باسم جفات نارص53
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

حسن شوكت عبد الشهيد1

(1عبور حاسوب)حسن علي عيىس يوسف 2

حسن علي كحيط حبيب3

حسن فالح عبد الرزاق سلطان4

حسن محسن طاهر سكندر5

جاء نقل جامعة )حسن مهند ناظم كاطع 6

(ذي قار 

حسن نعمة تاية عبد العزيز7

ن رحيم حشيف ياكوت 8  21-20)حسني 

راسب بالمواد 22-21+راسب بالمواد
9

ي
ن حسام محمد راضن حسي 

ن صفاء عبد االمي 10 حسي 

ن عبد األمي  كريم مطر11 (موازي )حسي 

ن عبد الزهرة عريب مزعل12 حسي 

ن عبدهللا فاضل حسن 13  (موازي)حسي 

(22-21راسب بالمواد)

ن عبد هللا14 ن عالء عبد الحسي  حسي 

 علي رزي    ج جويعد 15
ن -21راسب بالمواد)حسي 

22)

ن كاظم عبد العزيز صيهود 16 (موازي )حسي 

ن لؤي منصور محمود17 (موازي )حسي 

ن نوري جاسم18 حسي 

حنان اسعد داود سلمان19

ن ابراهيم عبد الكريم جاسم20 حني 
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المالحظات
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

ن سلمان عكموش نجم21    قسم ادارة االعمال حني 

ن عالء نارص اسعود22 حني 

ي سوادي23
حوراء اياد راضن

حوراء شاكر عودة عليوي24

حوراء محمد فالح جبار25

(موازي )حوراء نجم عبود بالل26

حياة جاسم جواد كاظم27

حيدر حسن جواد مصطفن28

-21راسب بالمواد)حيدر حسن كاظم عبد 29

22)

جاء نقل جامعة )حيدر فاضل عباس خزعل 30

(سومر 

(موازي)حيدر كريم عزيز  خضي  31

جاء نقل )خرصن مؤيد عبد الصاحب نجم 32

(جامعة كربالء 

دعاء احمد عبد الكريم معتوق33

دعاء عبد األمي  عطية  عبد الواحد34

-21) (عبور)دعاء عزيز جمعة عيدي  35

(راسب بالمواد واحتسابها عدم رسوب22
(موازي)رسل باسم عبد هللا عيدان36

عبور )رسل عبد الستار عبد هللا بدر37

(1حاسوب

رسل عماد عبد الزراق يعقوب38

رغد جبار عبد العالي عباس39

ن حاتم40 رؤى طه ياسي 

ريحانة قاسم محمد جاسم41

زمن صالح قاسم جاسم42
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

زهراء احمد مال هللا عبد الزهره1

زهراء جاسم محمد منثر2

ن عادل محمد3 زهراء حسي 

زهراء رعد جاسم محمد4

زهراء سمث  فيصل محسن5

زهراء صبيح قاسم رسن6

زهراء طه محمد نور عبد هللا7

ي قنثر8
زهراء عباس راضن

زهراء عباس فاضل نعيم9

ن محمد10 زهراء عبد االمث  حسي 
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المالحظات
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

زهراء عبد الجبار صدام خلف11    قسم ادارة االعمال

زهراء عماد عيال عبيد12

زهراء عماد كاظم جباره13

ن عيىس 14 عبور )زهراء مهدي حسي 

(1حاسوب+ 1محاسبة

15
ي زهرة خليل إبراهيم ناجر

 علي عون16
ن زين العابدين تحسي 

 (موازي)زين العابدين محمد خصابة سلمان 17

راسب بالمواد واحتسابها 22-21)(عبور)

(عدم رسوب ي عبد الحسن18 زينب ابا زيد لعيبر

زينب ابراهيم خليل زباري19

زينب اسعد وهاب متليك20

زينب توفيق محمد جريد21

زينب حامد جوخان حميد22

زينب عاشور مكطوف عاشور23

زينب عبد الكريم حسن بردان24

زينب عدي دعث  جنداو25

ن عليوي26 زينب علي عبد الحسي 

 (موازي)زينب علي محسن غدير  27

راسب بالمواد واحتسابها 22-21)(عبور)
-21راسب بالمواد)زينب فاخر جياد خرصن 28

22)

(موازي )زينب فهد فالح سفيح 29

(موازي )زينب قيرص يوسف عبد الكريم 30

زينب كريم يعقوب يوسف31

زينب نعيم زايد فارس32
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

ن33 زينب وارد حسي 

ن34 سبأ جاسم حسن عبد الحسي 

(موازي)سجاد اياد طارق كنوش 35

(موازي )سجاد ثائر عبد األمث  36

-21)(عبور)سجاد حسن كاظم حمادي  37

(راسب بالمواد واحتسابها عدم رسوب22

38
ي
سجاد هشام هادي راضن

سجر غفور عبد القادر سبهان39

ن40 رسى جبار عباس حسي 

(موازي )رسى شاكر حمود جبار 41

جاء نقل جامعة )سعيد فائز سعيد عيادة 42

(ذي قار 

ن43 سكينه قاسم سالم عبد الحسي 

سلسبيل احمد جاسم محمد44

-21)(عبور)سلسبيل محمد عبد الكريم غافل  45

( راسب بالغيابواحتسابها عدم رسوب22

سمانه محمد سالم يوسف46

ي 47
 علي فيصل كباش 

ن (موازي )سني 

سيد احمد ضياء محمد محسن48

         3 - 3    



          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

شكران سليم عبد الرزاق موىس1

(موازي )شمس محمد شهاب جغيف 2

شهد شهاب احمد باهض3

ن4 شهد عدي جابر ياسي 

(موازي )شهد علي زغي  حبش  5

صابرين اسماعيل ابراهيم عبد الوهاب6

(موازي )صادق سجاد عبد علي 7

ضىح عبد جري بنيان8

ن عبد الرضا 9 جاء نقل )ضىح قاسم حسي 

(جامعة المثنن 

ضىح نجم عبد هللا سلمان10

غام مؤيد عبدالجبار   11 -21)(عبور)ضن

(راسب بالمواد واحتسابها عدم رسوب22
راسب )طالب عبد الزهرة جابر داود 12

(22-21بالمواد

عباس باسم فاضل صنكور13

عباس جمعه جبار عبيد14

ن خزعل15 عباس طه ياسي 

عباس علي فاضل حسن16

عباس فراس عبد الحسين حسن 17

(راسب بالغش22-21)(موازي)

(موازي )عباس منجد مهدي كشيش  18

عباس هادي عباس طاهر19

-21راسب بالمواد)عباس وهيب كريم عبيد 20

22)
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المالحظات

:اسم المادة 
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

ي فليح21    قسم ادارة االعمال
ن شمىحن عبور )عباس ياسي 

(1حاسوب+2إدارة

عبور )عبد الجبار عبد الرزاق كاظم جاسم 22

(2ادارة

عبد الكريم عباس حسن صالح23

(موازي )عبد هللا سعدون مجيرس عذير 24

عبد هللا ضياء عبد الحميد شهاب25

عبد هللا كاطع فاضل عيىس26

(موازي )عبدهللا جالل شعبان عيىس  27

عبدهللا علي عبد األمي  صبيح28

عبدهللا عيىس كاظم عيىس29

عدنان علي كطافة غبضان30

عذراء عباس بادي رسن31

عقيلة حسن كاظم عطية32

راسب 22-21)عال سمير شهاب رمضان 33

(بالغش

(موازي )علي بشي  جبار قاسم  34

(موازي)علي ثائر عزيز جعفر 35

(موازي )علي حليم مهدي لفته 36

علي سعد مريس حسن37

ن محمد38 علي عبد الباري عبد الحسي 

علي عظيم عبدالرزاق جابر39

(2عبور ادارة)علي مزعل زبون وذاح 40

جاء نقل جامعة )علي هاشم سعيد سبهان 41

(بابل 

علي هيثم احمد عاشور42

(موازي )علي يحن  كاظم عيىس 43

 راسب 22-21)علياء ماجد حميد بعنون 44

(بالغياب

عمر ماجد عبد الحميد عبد اللطيف45

غاده محسن هويل جابر46

غدير اسعد جواد كاظم47

غدير حيدر سامي عبد الرزاق48

(موازي )غسق علي نجم عبدهللا 49

غيث علي عبد الصمد حنتوش50
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

فاضل غسان عبد الحر بادع 1

(22-21راسب بالمواد)الغضبان

فاطمة اسعد علي سند2

فاطمة الزهراء نزار عبد الرزاق3

فاطمة توفيق عبد هللا ملوع4

ن عزيز لفته5 فاطمة حسي 

6
 محمد علي

ن فاطمة حسي 

(موازي )فاطمة سالم مدهوش عباس 7

فاطمة ضياء خليل ابراهيم8

(موازي)فاطمة عباس حياوي عباس 9

فاطمة عبد االمي  عبد علي عبد الواحد10

فاطمة مرصن جابر خزعل11

فاطمه حيدر علي لطيف12

ي كاطع سلمان13
فاطمه راضن

 خضي  يرس14
فاطمه مصطفن

فراك عذاب داود سلمان15

راسب ) (موازي)كاظم رعد رهيف وهيب 16

(22-21بالمواد

ي ريال ايدام 17
ن
(موازي )كاظم عوف

جاء نقل )كاظم نجم جابر عبد الحسن 18

(جامعة ذي قار 

19
(22-21راسب بالمواد)كرار قاسم مشمول 

-21راسب بالمواد)كرار كاظم فرحان مسي  20

22)
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المالحظات

:اسم المادة 

:مدرس المادة 
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

كرار مرصن محسن كحيوش21

كوثر عادل نارص سلمان22

كوثر قاسم هادي حسن23

مارب يوسف محمد يوسف24

محمد الباقر مرتضن احمد سلمان25

(موازي )محمد المهدي صفاء مكي  26

محمد حسن قاسم مكطوف خابط27

 راسب 22-21)(موازي)محمد خلف زغير 28

(بالغياب

(موازي )محمد رياض عبد مغتاض 29

(موازي )محمد سعيد كاطع حمود 30

جاء نقل جامعة )محمد صالح حمدان جبار 31

(ذي قار 

-21)(عبور)محمد صالح علي عجيل32

(راسب بالمواد واحتسابها عدم رسوب22
(موازي )محمد عباس خريبط حسن 33

ي عبد الصاحب34 ي صير محمد عبد النبر

 راسب 22-21)محمد عبد اليمة عباس تويه 35

(بالغياب
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

ن مرسول كاظم 36 جاء نقل )محمد عبدالحسي 

(جامعة ميسان 

(موازي)محمد مازن حسن بناي 37

محمد مجيد جوين جاسم38

ي علي  39
(موازي )محمد مصطفن راضن

(موازي )محمد منذر هومان حميدي 40

(موازي )محمد مهند فالح جابر 41

-21راسب بالمواد)مخلد اسعد عالوي رضا  42

22)

(موازي)مرتضن اركان كاظم زبون 43

(موازي )مرتضن بشي  سليم عبد 44

راسب )مرتضن سهيل حسب جبارة 45

(22-21بالمواد

46
ي
ن كريم شحيت عات  مرسلي 

مروة مسلم محمد عبد الزهرة47

مروه منذر نعمان خمام48
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

 علي محيسن1
ن مريم حسي 

مريم خالد عبد المنعم كاظم2

3
مريم شاكر زغي  والي

ن4 مريم صالح جهاد حسي 

ن عبد الرزاق 5 (موازي )مريم عبد الرزاق حسي 

مريم عيىس عبد الكريم خلف6

7
مريم فاضل مجيد علي

ن يعقوب يوسف8 مريم ياسي 

ن9 مسلم جواد كاظم عبدالحسي 

-21)(عبور) (موازي)مسلم نجاح عباس 10

(راسب بالمواد واحتسابها عدم رسوب22

جاء نقل )مصطفن حيدر نعيم محمد 11

(جامعة بابل 

مصطفن عادل غازي حسن12

مصطفن محسن فالح شبيب13

(موازي )مصطفن محمد فالح مرزوق14

مصطفن نادر جعفر جواد15

راسب )منتظر حبيب جبارة عبد هللا 16

(22-21بالمواد

مهدي بجاي زايد كطان17

18
مهدي جاسم جعاز علي

عبور )مهدي حسن عبد حنون  19

(2ادارة+1ادارة

مهدي كاظم عبد االمي  ابراهيم20

2022/9/28 في 5978/11/3تم نقله إلى جامعة المثنى باالمر 
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المالحظات

:اسم المادة 

:مدرس المادة 
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال
جاء نقل جامعة )مهدي نصي  جبار خضي  21

(ذي قار 

جاء نقل جامعة )موىس جعفر مجيد لفته 22

(المثنن 

مؤتمن شاكر عبد السادة مرجان23

نبا طه مصطفن طه24

(موازي )نبأ عودة حميد يارس25

نرجس جواد لطيف حمود26

نور احمد حبيب خزعل27

ن مسلم28 نور الحسن علي ياسي 

 علي ابو الهيل مثنن29
ن عبور )نور الحسي 
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(موازي )نور الهدى عماد عيىس30

نور وسام شاكر كزار31

نور يوسف ابراهيم عبد هللا32

نورا ميثم كطافه صالح33

نورالهدى حسن انعيمه مران34

(موازي )هاجر علي محسن قاسم35

جاء نقل جامعة )هاجر نبيل خليل ابراهيم 36

(المثنن 

هدى عبد الستار جبار سبهان37

هدى عالء حاجم محسن38

هيفاء شميل عريثم هاد39

يوسف عجيل حري مشاري40

يوسف وسام رشيد جابر41
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