
 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

رقـ 
 القسـ والمرحمة االسـ القسـ والمرحمة االسـ  القسـ والمرحمة االسـ  القسـ والمرحمة االسـ ت القاعة

1 

 ابرار جواد كاظـ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي االء ميدي محمد   إحصاء / ثاني صباحي االء محمد خميس 1
اقتصاد / ثاني 

 أثير حمد شياب صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  اثير فاضؿ صابط    إدارة األعماؿ / رابع صباحي ابتساـ يعقوب عبد الزىرة   إحصاء / ثاني صباحي ابراىيـ فخري فالح 2
 صباحي

محاسبة / رابع  أحمد إبراىيـ جاسـ
 صباحي

 احمد بياء جميؿ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي احمد حامد صالح   إحصاء / ثاني صباحي اثمار كريـ عبد الرحمف 3
اقتصاد / ثاني 

 أحمد حسف خميس صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  احمد حميد محمود    إدارة األعماؿ / رابع صباحي احمد حسيف قاسـ   إحصاء / ثاني صباحي احساف جاسـ عمي 4
 صباحي

محاسبة / رابع  احمد شراد عميوي عايد
 صباحي

 احمد حميد ولي    إدارة األعماؿ / رابع صباحي احمد خالد جواد   إحصاء / ثاني صباحي احمد احساف عطا 5
اقتصاد / ثاني 

 صباحي
احمد عبداهلل سميماف 

 سمماف
محاسبة / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  احمد رائد عبد الكريـ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي احمد خميؿ اسماعيؿ   إحصاء / ثاني صباحي احمد حميد محمد جاسـ 6
 صباحي

محاسبة / رابع  احمد مجبؿ باقر حسيف
 صباحي

اقتصاد / ثاني  احمد عبد الحسيف جواد    إدارة األعماؿ / رابع صباحي احمد خضر عباس   إحصاء / ثاني صباحي احمد خالد محمد 7
محاسبة / رابع  أحمد محمد جاسـ فرحاف  صباحي

 صباحي

8 
احمد سميـ عبد الزىرة 

 احمد عبد الحسيف زاير    إدارة األعماؿ / رابع صباحي احمد داخؿ غضباف   إحصاء / ثاني صباحي عاتي
اقتصاد / ثاني 

 أحمد ميند جواد صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي

احمد سمير عريبي  9
 حبوب

اقتصاد / ثاني  احمد عمي رضا   إدارة األعماؿ / رابع صباحي احمد رزاؽ كاظـ   إحصاء / ثاني صباحي
 صباحي

محاسبة / رابع  أرشد حميد أسمير
 صباحي

1
 احمد عمي عبد اهلل    إدارة األعماؿ / رابع صباحي احمد سالـ حسف   إحصاء / ثاني صباحي احمد ماىر عياش 0

اقتصاد / ثاني 
 أسامة باسؿ سامي صباحي

محاسبة / رابع 
 صباحي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

2 

اقتصاد / ثاني  احمد لؤي خميؿ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي احمد ستار فخري   إحصاء / ثاني صباحي احمد ميدي سالـ 1
 صباحي

استبرؽ سعد لطيؼ 
 عباس

محاسبة / رابع 
 صباحي

 ارتيف اركاف ىرمز    إدارة األعماؿ / رابع صباحي احمد سعدي عزيز   إحصاء / ثاني صباحي احمد موحاف كاظـ 2
اقتصاد / ثاني 

 صباحي
اسيؿ سميـ عبداهلل 

 محمود
محاسبة / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  اركاف محيؿ عودة    إدارة األعماؿ / رابع صباحي احمد عباس جاسـ   إحصاء / ثاني صباحي احمد ىادي رحيـ معمة 3
 صباحي

محاسبة / رابع  آالء حسيف خضير حسف
 صباحي

اقتصاد / ثاني  اسيؿ جاسـ كريـ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي احمد عباس عزيز   إحصاء / ثاني صباحي اراـ خالد عمي حسيف 4
محاسبة / رابع  امجد نؤاس كاظـ جموب صباحي

 صباحي

 افراح محمد فاضؿ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي احمد عبد الحميد محمود   إحصاء / ثاني صباحي اسامة قيس ىادي 5
اقتصاد / ثاني 

 امير عمي عبد محمد  صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  افيف ىشاـ نعماف    إدارة األعماؿ / رابع صباحي احمد قاسـ محمد   إحصاء / ثاني صباحي اسراء عادؿ محمد 6
 صباحي

محاسبة / رابع  انوار سعد ثاجب جويعد
 صباحي

 اماني جمعة زغير    إدارة األعماؿ / رابع صباحي احمد ماجد عمي   إحصاء / ثاني صباحي الف عوديشو اوراىا  7
اقتصاد / ثاني 

 انور ثائر راىي لطيؼ صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  امير ياسر صادؽ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي احمد محمود ياسر   إحصاء / ثاني صباحي امنة حقي اسماعيؿ 8
 صباحي

محاسبة / رابع  ايات محمد كاظـ عبادي
 صباحي

   إدارة األعماؿ / رابع صباحي اساور حسف كاظـ   إحصاء / ثاني صباحي امنة نافع محسف 9
عبد اإللو شريؼ عبد 

 السادة
اقتصاد / ثاني 

 آية أسعد صباح خمؼ صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي
1
0 

اقتصاد / ثاني  اوس عادؿ حسف    إدارة األعماؿ / رابع صباحي اسيؿ احمد عمي   إحصاء / ثاني صباحي امير احمد عبد اليادي
 صباحي

ايناس فراس صبري 
 نصيؼ

محاسبة / رابع 
 صباحي

اقتصاد / ثاني  ايات رعد احمد    إدارة األعماؿ / رابع صباحي امنة ميند مظير   إحصاء / ثاني صباحي اميمة باسـ قاسـ 1 3
محاسبة / رابع  ايياب مازف ياس حسف  صباحي

 صباحي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 
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41الى  03من    اقتصاد 

 

اقتصاد / ثاني  ايات صبري زبوف    إدارة األعماؿ / رابع صباحي امير غانـ حسف    إحصاء / ثاني صباحي ايات حساـ اكـر 2
 صباحي

محاسبة / رابع  بيداء جاسـ سوادي 
 صباحي

 ايات صالح نجـ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي انس خالد عبد اهلل   إحصاء / ثاني صباحي ايات حسيف حنوف 3
اقتصاد / ثاني 

 تياني جبار حسف عمي صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  ايات عدناف برغش   إدارة األعماؿ / رابع صباحي انس خالد نذير   إحصاء / ثاني صباحي ايالؼ مجيد حميد 4
 صباحي

جماؿ عبد الرسوؿ 
 عصماف

محاسبة / رابع 
 صباحي

اقتصاد / ثاني  اياد كامؿ ابراىيـ   إدارة األعماؿ / رابع صباحي انمار عمي كريـ   إحصاء / ثاني صباحي ايناس حيدر عارؼ 5
محاسبة / رابع  حساـ لفتو ليمود ىميؿ صباحي

 صباحي

 اية ابراىيـ خميؿ   إدارة األعماؿ / رابع صباحي انوار ماجد عبد الحسيف   إحصاء / ثاني صباحي ايياب محمد قاسـ 6
اقتصاد / ثاني 

 حسف أحمد محمد عمي صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  ايناس اسماعيؿ خضير   إدارة األعماؿ / رابع صباحي اية جعفر ىادي   إحصاء / ثاني صباحي بشار محمد كريـ 7
 صباحي

محاسبة / رابع  حسف ىادي عبد ضايؼ
 صباحي

 ايناس حسف جموب    إدارة األعماؿ / رابع صباحي اية عبد الصمد عبد عمي   إحصاء / ثاني صباحي بيداء بدر محمد حسيف 8
اقتصاد / ثاني 

 حسنيف صبيح جبار  صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  ايناس عادؿ حسيف    إدارة األعماؿ / رابع صباحي اية عمي عبد الحسيف   إحصاء / ثاني صباحي تبارؾ احمد عبد الستار 9
 صباحي

حسيف ابراىيـ خضير 
 عبد الرزاؽ

محاسبة / رابع 
 صباحي

1
 ايو احمد عطيو    إدارة األعماؿ / رابع صباحي ايماف عبد الخالؽ ىاشـ   إحصاء / ثاني صباحي حسف ابراىيـ طيماز 0

اقتصاد / ثاني 
 صباحي

حسيف تحسيف عمي 
 حسيف 

محاسبة / رابع 
 صباحي

4 
حسيف عبد اليادي  1

 خضير
اقتصاد / ثاني  بتوؿ رياض طالب    إدارة األعماؿ / رابع صباحي بارؽ قيس شياب   إحصاء / ثاني صباحي

 صباحي
حسيف سالـ موسى 

 جاسـ
محاسبة / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  تبارؾ مالؾ حاتـ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي باسـ محمد درب   إحصاء / ثاني صباحي حسيف عالوي عذير 2
 صباحي

حسيف فاضؿ عبود 
 حسيف

محاسبة / رابع 
 صباحي
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اقتصاد / ثاني  تقي عمي حسيف    إدارة األعماؿ / رابع صباحي بثينة سمير عيسى   إحصاء / ثاني صباحي حسيف عمي حسف 3
 صباحي

محاسبة / رابع  حسيف محمد جبار حاجـ
 صباحي

 حاتـ عبد الكريـ قدوري   إدارة األعماؿ / رابع صباحي براء سالـ داود   إحصاء / ثاني صباحي حنيف اسماعيؿ ابراىيـ 4
اقتصاد / ثاني 

 صباحي
حسيف محمد سعد 

 خماس
محاسبة / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  حسيف راضي خميفو    إدارة األعماؿ / رابع صباحي براء فاضؿ جواد   إحصاء / ثاني صباحي حوراء عمي مطشر 5
 صباحي

محاسبة / رابع  حيدر إسماعيؿ مرزوؽ
 صباحي

اقتصاد / ثاني  حسيف سعيد رشيد    إدارة األعماؿ / رابع صباحي بسمة شياب احمد   إحصاء / ثاني صباحي حيدر جواد كاظـ 6
محاسبة / رابع  حسيف محسف صحف  صباحي

 صباحي

7 
حيدر عباس فاضؿ 

 حسيف عمي جبر   إدارة األعماؿ / رابع صباحي بشير زىير حساني   إحصاء / ثاني صباحي عباس
اقتصاد / ثاني 

 الياـ محمد حسف صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي

حسيف عمي حسيف    إدارة األعماؿ / رابع صباحي تحسيف عمي حسف   إحصاء / ثاني صباحي حيدر كماؿ عميوي 8
 محسف 

اقتصاد / ثاني 
 صباحي

محاسبة / رابع  حيدر حسف ناصر طعمة
 صباحي

9 
حوراء محمد موسى 

 حسيف عمي حسيف منديؿ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي ثريا عبد اهلل عمي   إحصاء / ثاني صباحي ميدي
اقتصاد / ثاني 

 صباحي
حيدر حسيف عمي 

 خرسياف
محاسبة / رابع 

 صباحي
1
0 

خديجة رعد ثاني عبد 
 اهلل

اقتصاد / ثاني  حسيف غانـ ىاني   إدارة األعماؿ / رابع صباحي جاسـ محمد عباس   إحصاء / ثاني صباحي
 صباحي

محاسبة / رابع  حيدر مزعؿ محسف عمي
 صباحي

5 

 حسيف كريـ ثابت    إدارة األعماؿ / رابع صباحي جراح عمي ثجيؿ   إحصاء / ثاني صباحي دانية عماد الديف غازي 1
اقتصاد / ثاني 

 صباحي
خميؿ خميس ابراىيـ 

 محمد
محاسبة / رابع 

 صباحي

دعاء جبار مزعؿ  2
 عيداف

اقتصاد / ثاني  حسيف كريـ جموب    إدارة األعماؿ / رابع صباحي حارث عادؿ شاكر   إحصاء / ثاني صباحي
 صباحي

محاسبة / رابع  خولة محمد ياسيف كاطع
 صباحي

اقتصاد / ثاني  حسيف كريـ عبد الكاظـ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي حاـز راسـ رجب   إحصاء / ثاني صباحي دعاء حبيب مطر 3
 صباحي

دعاء عبد الكريـ كاظـ 
 عبداهلل

محاسبة / رابع 
 صباحي
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دعاء لقماف عبداهلل  4
 اميف

اقتصاد / ثاني  حسيف محمد رضا   إدارة األعماؿ / رابع صباحي حسف راضي جبر   إحصاء / ثاني صباحي
 صباحي

محاسبة / رابع  دعاء عمي جمعة عمي
 صباحي

5 
دعاء محمد عميوي 

 حسيف مزىر ياسر    إدارة األعماؿ / رابع صباحي حسف عمي ميدي   إحصاء / ثاني صباحي جاسـ
اقتصاد / ثاني 

 رسؿ حاـز نجيب صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  الحسيف نجـ عبد عمي    إدارة األعماؿ / رابع صباحي حسف فالح حسف    إحصاء / ثاني صباحي رانية خميؿ اسماعيؿ 6
 صباحي

محاسبة / رابع  رشا عباس فرحاف
 صباحي

اقتصاد / ثاني  حسيف ىثيـ عبد اهلل    إدارة األعماؿ / رابع صباحي حسف فالح رشـ    إحصاء / ثاني صباحي رائد حامد جعفر ميدي 7
محاسبة / رابع  رشيد عمي عبيد رضا  صباحي

 صباحي

8 
رسؿ حسف كطيؼ 

 حنيف عامر عبد الواحد    إدارة األعماؿ / رابع صباحي حسف مسمـ عمي   إحصاء / ثاني صباحي عميوي
اقتصاد / ثاني 

 رفاه جاسب حزاـ حسف صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي

رسؿ عمي عبد الحسيف  9
 كاظـ

اقتصاد / ثاني  حوراء خالد قاسـ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي حسيف ابراىيـ عبد المحسف   إحصاء / ثاني صباحي
 صباحي

محاسبة / رابع  رنا رعد عبد القادر محمد
 صباحي

1
 خالد جماؿ عبد المطيؼ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي حسيف حسف سمماف   إحصاء / ثاني صباحي رعد نعمة عبد حسيف 0

اقتصاد / ثاني 
 رند أكـر جمعة صباحي

محاسبة / رابع 
 صباحي

6 

اقتصاد / ثاني  خيزراف جعفر عباس    إدارة األعماؿ / رابع صباحي حسيف عبد السادة حسف   إحصاء / ثاني صباحي رفاه حاـز عمي حسيف 1
 صباحي

محاسبة / رابع  رنيف كاظـ عمي
 صباحي

 داليا محمد ليمو    إدارة األعماؿ / رابع صباحي حسيف عمي عبد الحسيف    إحصاء / ثاني صباحي رفؿ ليث طاىر 2
اقتصاد / ثاني 

 رواء نجدت مثقاؿ صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  دعاء ليث خضير    إدارة األعماؿ / رابع صباحي حمزة جاسـ محمود   إحصاء / ثاني صباحي رقية عمي حسيف 3
 صباحي

محاسبة / رابع  زىراء أحمد نصيؼ
 صباحي

اقتصاد / ثاني  ديانا صكر حسيف    إدارة األعماؿ / رابع صباحي حمزة خميؿ ابراىيـ   إحصاء / ثاني صباحي رؤى رحيـ فاخر سعد 4
محاسبة / رابع  زىراء جاسـ نعمة صباحي

 صباحي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

اقتصاد / ثاني  ذو الفقار محمد عزيز    إدارة األعماؿ / رابع صباحي حمزة محمد عبد الرضا   إحصاء / ثاني صباحي رؤى ناظـ عبد الكريـ 5
 صباحي

زىراء محمد حسف 
 سمومي

محاسبة / رابع 
 صباحي

 رامي باسـ عبد عذاب    إدارة األعماؿ / رابع صباحي حوراء حساـ الديف   إحصاء / ثاني صباحي زىراء ابراىيـ كاظـ 6
اقتصاد / ثاني 

 زيد خالد كامؿ جواد صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  رسؿ عدناف عواد   إدارة األعماؿ / رابع صباحي حيدر حسف عبيد   إحصاء / ثاني صباحي زىراء رشيد كاطع 7
 صباحي

محاسبة / رابع  زيد عقيؿ عبد اؿ طالع
 صباحي

اقتصاد / ثاني  رقيو سمير عمي    إدارة األعماؿ / رابع صباحي حيدر رشيد خميؿ   إحصاء / ثاني صباحي زىراء عالء فمسطيف 8
محاسبة / رابع  زينب حاـز عبد األمير صباحي

 صباحي

 رقيو عيسى عبد العزيز   إدارة األعماؿ / رابع صباحي حيدر شريؼ عبد الحسف   إحصاء / ثاني صباحي زينب حميد شاكر حميد 9
اقتصاد / ثاني 

 زينب قبوؿ عناد صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي
1
0 

اقتصاد / ثاني  رقيو ياسر عباس   إدارة األعماؿ / رابع صباحي حيدر ظاىر حبيب   إحصاء / ثاني صباحي سارة محمد كريـ
 صباحي

محاسبة / رابع  سارة سامي عرمش جبارة
 صباحي

7 

1 
سجاد سييؿ عبد 

 رنا جماؿ جميؿ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي حيدر عبد االمير حمود   إحصاء / ثاني صباحي الحسيف
اقتصاد / ثاني 

 سارة عباس فالح صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  رنا ميدي عاكوؿ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي حيدر عبد اهلل عباس   إحصاء / ثاني صباحي سجود عمي سالـ عمي 2
 صباحي

محاسبة / رابع  سارة مجبؿ كاظـ
 صباحي

3 
سجى عادؿ عبد زيد 

 رند اياد جياد   إدارة األعماؿ / رابع صباحي حيدر عدناف عبيد   إحصاء / ثاني صباحي عبد
اقتصاد / ثاني 

 سالي سالـ طارؽ صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  رؤى حسيف صادؽ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي حيدر قاسـ عاشور   إحصاء / ثاني صباحي سجى ناجي عبد فرج 4
 صباحي

محاسبة / رابع  سجاد عبد العالي ياسيف 
 صباحي

سرمد عمي عبد الشييد  5
اقتصاد / ثاني  رؤى ياسيف شاحوذ   إدارة األعماؿ / رابع صباحي حيدر محمد عبد الرضا    إحصاء / ثاني صباحي عبد

محاسبة / رابع  سجى أحمد جاسـ محمد صباحي
 صباحي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

سالـ عبد الحسيف  6
 ىاشـ حسيف

اقتصاد / ثاني  ريتا نشواف يوسؼ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي حيدر نزار محمود   إحصاء / ثاني صباحي
 صباحي

محاسبة / رابع  سالـ داود سمماف
 صباحي

7 
سيؼ صفاء عبد 

 ريـ عيسى عبد اهلل    إدارة األعماؿ / رابع صباحي خالد عبد الكريـ عبد الرحمف   إحصاء / ثاني صباحي الجميؿ كامؿ
اقتصاد / ثاني 

 سميـ حاجـ محسف صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي

شيد عباس نوري  8
 محمد عمي

اقتصاد / ثاني  زىراء كريـ عبد الواحد   إدارة األعماؿ / رابع صباحي خالد مولود مالؾ   إحصاء / ثاني صباحي
 صباحي

سمارة مجيد سعدوف 
 محمد

محاسبة / رابع 
 صباحي

اقتصاد / ثاني  زىراء كريـ فرحاف    إدارة األعماؿ / رابع صباحي خضر جواد كاظـ   إحصاء / ثاني صباحي شيد عضيد نجـ عبد 9
محاسبة / رابع  سمير عادؿ رشيد صباحي

 صباحي
1
0 

صخر عادؿ طالب 
 زىراء ميند صادؽ   إدارة األعماؿ / رابع صباحي خضر حسف عبد اهلل    إحصاء / ثاني صباحي شحاذة

اقتصاد / ثاني 
 سيؼ حسيف عمي حمد صباحي

محاسبة / رابع 
 صباحي

8 

اقتصاد / ثاني  زينب عالء عبد العزيز    إدارة األعماؿ / رابع صباحي خمود وليد حميد   إحصاء / ثاني صباحي صفا عمار عادؿ حسف 1
 صباحي

محاسبة / رابع  سيؼ حسيف عمي محمد
 صباحي

2 
ضحى اياد فاضؿ 

 زينب عمي عكار    إدارة األعماؿ / رابع صباحي خميؿ ابراىيـ عبيد   إحصاء / ثاني صباحي شياب
اقتصاد / ثاني 

 سيؼ فاضؿ عمواف صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي

ضحى يوسؼ دوحى  3
 ياسيف

اقتصاد / ثاني  زينب عوني جميؿ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي رامي عبد الكريـ خالد   إحصاء / ثاني صباحي
 صباحي

شمس الضحى عمي 
 راضي

محاسبة / رابع 
 صباحي

4 
طيبة ميثاؽ محمد 

 زينب محمد كاظـ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي رائد زبؿ جبار   إحصاء / ثاني صباحي ريشاف
اقتصاد / ثاني 

 شيد مازف داود ناصر صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي

عبد العزيز غساف  5
 عجاج

اقتصاد / ثاني  سارة حامد باقر    إدارة األعماؿ / رابع صباحي رباب عبد الكريـ عبد الجميؿ   إحصاء / ثاني صباحي
 صباحي

محاسبة / رابع  صابريف خزعؿ محمد
 صباحي

عبد اهلل نصيؼ جاسـ  6
اقتصاد / ثاني  سارة خضير زاير    إدارة األعماؿ / رابع صباحي رسؿ ىاشـ حمود   إحصاء / ثاني صباحي محمد

 صباحي
ضحى رياض عبد الرزاؽ 

 وىيب
محاسبة / رابع 

 صباحي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

اقتصاد / ثاني  سارة عبد الكريـ عزيز   إدارة األعماؿ / رابع صباحي رغدة عبد الكريـ قاسـ   إحصاء / ثاني صباحي عبيدة ياسر 7
 صباحي

محاسبة / رابع  سالـ ياسيف جبار
 صباحي

8 
عبير عبد الرحمف 

 سالي ماجد ابراىيـ   إدارة األعماؿ / رابع صباحي رونؽ ميند كريـ   إحصاء / ثاني صباحي يعقوب
اقتصاد / ثاني 

 صباحي
زىراء شاكر محمود 

 عباس
محاسبة / رابع 

 صباحي

عذراء عادؿ عبد  9
 الحسيف كاظـ

اقتصاد / ثاني  سالي محمد كاظـ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي زىراء رياض حسف   إحصاء / ثاني صباحي
 صباحي

محاسبة / رابع  رأفت عمي فرحاف 
 صباحي

1
اقتصاد / ثاني  سامر كريـ سالـ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي زيد صالح ىادي   إحصاء / ثاني صباحي عقيؿ حسف ناعـ جابر 0

 صباحي
ضحى عبد الجبار خمؼ 

 محمد
محاسبة / رابع 

 صباحي

9 

1 
عمي جبار شاكر 

 سامر نعمة ناصر    إدارة األعماؿ / رابع صباحي زيد محمد شاكر   إحصاء / ثاني صباحي عبودي
اقتصاد / ثاني 

 ضحى عمي حماد عيسى صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  سجاد عمي اسماعيؿ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي زيد ميدي عبد الحسيف    إحصاء / ثاني صباحي عمي شاكر قاسـ 2
 صباحي

محاسبة / رابع  ضياء خماس ىاشـ
 صباحي

3 
عمر نصير عيسى 

 سجاد ماجد اسود   إدارة األعماؿ / رابع صباحي زينب خيري ميدي   إحصاء / ثاني صباحي بولص
اقتصاد / ثاني 

 طارؽ صبري محمد صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  سجى حاـز عبد االمير    إدارة األعماؿ / رابع صباحي زينب صالح زاير    إحصاء / ثاني صباحي غدير ىادي حميد 4
 صباحي

محاسبة / رابع  طو محمود حمود حرش
 صباحي

 سرى حسيف رداـ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي زينة ىادي وىيب   إحصاء / ثاني صباحي غفراف عبد عنيد 5
اقتصاد / ثاني 

 عباس خزعؿ حيدر صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  سرى رعد ابراىيـ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي سارة مجيد حميد   إحصاء / ثاني صباحي فاطمة عدناف سمماف 6
 صباحي

محاسبة / رابع  عباس عمي جبر كاطع
 صباحي

اقتصاد / ثاني  سما محمد عيد عبد اهلل    إدارة األعماؿ / رابع صباحي سارة نجـ عبد الحسيف   إحصاء / ثاني صباحي فاطمة عمي راضي 7
 صباحي

عبد الرحمف حسيف عبد 
 محمد

محاسبة / رابع 
 صباحي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

قصي عبداالمير طالب  8
 شندؿ

اقتصاد / ثاني  سيؼ حاـز رشيد   إدارة األعماؿ / رابع صباحي سارة ىادي مجيد   إحصاء / ثاني صباحي
 صباحي

محاسبة / رابع  عبداهلل غالب جواد كاظـ
 صباحي

9 
قيس حسيف سميـ 

 سيؼ عبد الستار عباس    إدارة األعماؿ / رابع صباحي سامر عمي ميدي   إحصاء / ثاني صباحي شالؿ
اقتصاد / ثاني 

 عبداهلل نجاح عبداهلل صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي
1
0 

اقتصاد / ثاني  سيؼ عماد عمي   إدارة األعماؿ / رابع صباحي سجى محمد مسمـ   إحصاء / ثاني صباحي كرار سعد حسف
 صباحي

عثماف عادؿ حميداف 
 عمي  

محاسبة / رابع 
 صباحي

10 

كرار شالؿ عيسى  1
اقتصاد / ثاني  شيد ستار عبد    إدارة األعماؿ / رابع صباحي سرمد مجيد كاظـ   إحصاء / ثاني صباحي محمد

محاسبة / رابع  عدي منعـ حميد داغر صباحي
 صباحي

 شيد عادؿ حسف   إدارة األعماؿ / رابع صباحي سرى شاكر زغير   إحصاء / ثاني صباحي لقاء اكـر احمد قيرما 2
اقتصاد / ثاني 

 عالء عباس فياض كاظـ صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  شوؽ محسف داخؿ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي سرى محمد عمي حسيف   إحصاء / ثاني صباحي ليث اثيؿ عبدالكريـ 3
 صباحي

عالء عبد الحسف حسف 
 خمؼ

محاسبة / رابع 
 صباحي

 شيماء عبد زغير   إدارة األعماؿ / رابع صباحي سرى ىيثـ عبد جواد   إحصاء / ثاني صباحي لينا عمي اسماعيؿ 4
اقتصاد / ثاني 

 عمي باسؿ سالـ عمواف صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي

مجتبى محمد عمي  5
 نعمة

اقتصاد / ثاني  صالح عمي حسيف   إدارة األعماؿ / رابع صباحي سوزاف عدناف فرماف   إحصاء / ثاني صباحي
 صباحي

عمي خضير عباس 
 ساجت

محاسبة / رابع 
 صباحي

 ضحى سعد حسيف محمد   إدارة األعماؿ / رابع صباحي شيد عادؿ ناجي   إحصاء / ثاني صباحي محمد اركاف محمد عمي 6
اقتصاد / ثاني 

 عمي رعد فاضؿ صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  ضرغاـ بيجت صاحب   إدارة األعماؿ / رابع صباحي شوكت حاتـ عمي   إحصاء / ثاني صباحي محمد دايح طعمة  7
 صباحي

محاسبة / رابع  عمي رعد نجـ عبد الرزاؽ
 صباحي

اقتصاد / ثاني  ضرغاـ حبيب جاسـ   إدارة األعماؿ / رابع صباحي شيريف نشات طالب   إحصاء / ثاني صباحي محمد عادؿ محمد سميـ 8
محاسبة / رابع  عمي عادؿ عباس  صباحي

 صباحي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

اقتصاد / ثاني  ضرغاـ عبد الحسيف كاظـ   إدارة األعماؿ / رابع صباحي صائب تمر جاسـ   إحصاء / ثاني صباحي محمد عماد خميؿ 9
 صباحي

محاسبة / رابع  عمي عارؼ حسف
 صباحي

1
0 

مرواف صبيح حسيف 
 ضياء مصطفى عمي    إدارة األعماؿ / رابع صباحي صفاء ابراىيـ عبد الحسيف   إحصاء / ثاني صباحي عمواف

اقتصاد / ثاني 
 عمي عباس حسيف عمي صباحي

محاسبة / رابع 
 صباحي

11 

اقتصاد / ثاني  طيبة عبد الحسف سفاح   إدارة األعماؿ / رابع صباحي صفاء محمد ىاشـ   إحصاء / ثاني صباحي مريـ عادؿ كاطع 1
 صباحي

عمي عبد الحسيف عمي 
 عباس

محاسبة / رابع 
 صباحي

مريـ ميدي صالح  2
اقتصاد / ثاني  عباس عبد الحسيف حميد   إدارة األعماؿ / رابع صباحي صالح محسف كريـ    إحصاء / ثاني صباحي حمودي

محاسبة / رابع  عمياء عبد كاظـ حسيف صباحي
 صباحي

 عباس نعيـ عرار    إدارة األعماؿ / رابع صباحي ضحى حيدر حسيف   إحصاء / ثاني صباحي مريـ نعيـ جبار صبحي 3
اقتصاد / ثاني 

 عمار غني كريـ حسف صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي

ميدي محمد  4
 عبدالحسف عميوي

عبد الرحمف ستار عبد    إدارة األعماؿ / رابع صباحي ضحى خالد ستوري   إحصاء / ثاني صباحي
 الرحمف 

اقتصاد / ثاني 
 صباحي

محاسبة / رابع  عمر جبار خضير
 صباحي

5 
موج مصطفى قدوري 

   إدارة األعماؿ / رابع صباحي ضحى سعد غازي   إحصاء / ثاني صباحي ميدي
عبد الرحمف محمود عبد 

 الحسف  
اقتصاد / ثاني 

 عمر رعد فميح حسف  صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  عبد اهلل ثامر سمماف    إدارة األعماؿ / رابع صباحي ضحى عبد الصاحب سمماف   إحصاء / ثاني صباحي ميالد عمي عبد اهلل 6
 صباحي

غدير حميد عبد النبي 
 رشيد

محاسبة / رابع 
 صباحي

7 
ناصر منقذ ناصر 

 عبد اهلل وليد حسف    إدارة األعماؿ / رابع صباحي ضياء عناد ناصر    إحصاء / ثاني صباحي حسيف
اقتصاد / ثاني 

 غروب ىزاع غريب صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  عبد اليادي حسيف داود    إدارة األعماؿ / رابع صباحي ضياء محمد نعمة    إحصاء / ثاني صباحي نبأ سرمد سالـ 8
 صباحي

محاسبة / رابع  غفراف جميؿ مطشر زغير
 صباحي

اقتصاد / ثاني  عال عباس كاظـ   إدارة األعماؿ / رابع صباحي ضياء نجـ عبد اهلل   إحصاء / ثاني صباحي نبأ فيصؿ غازي احمد 9
محاسبة / رابع  غفراف عمي حسيف صباحي

 صباحي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 
1
0 

نبع فرحاف رحيمة 
 محسف

اقتصاد / ثاني  عالء كاظـ نعمة    إدارة األعماؿ / رابع صباحي طة عبد الواحد كحيط   إحصاء / ثاني صباحي
 صباحي

محاسبة / رابع  فاطمة فاضؿ عبد اهلل 
 صباحي

12 

 عمي احمد غيالف    إدارة األعماؿ / رابع صباحي عادؿ حسيف احمد   إحصاء / ثاني صباحي نماء سالـ ركباف 1
اقتصاد / ثاني 

 فراس حرج غاوي صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي

نور تحسيف عمي  2
 صالح

اقتصاد / ثاني  عمي تاج الديف محيسف   إدارة األعماؿ / رابع صباحي عامر مجيد عبود   إحصاء / ثاني صباحي
 صباحي

محاسبة / رابع  فراس حمداف ابراىيـ 
 صباحي

اقتصاد / ثاني  عمي جبار ىنيس    إدارة األعماؿ / رابع صباحي عباس حسيف عبد الواحد   إحصاء / ثاني صباحي نور فائؽ نباز احمد 3
محاسبة / رابع  فراس فاضؿ ماىور صباحي

 صباحي

 عمي جماؿ نوري    إدارة األعماؿ / رابع صباحي عبد الرحمف مصعب احمد   إحصاء / ثاني صباحي نورس عمي اسماعيؿ 4
اقتصاد / ثاني 

 فرقاف أحمد رحيـ صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  عمي حامد داود    إدارة األعماؿ / رابع صباحي عبد الرزاؽ صالح ميدي   إحصاء / ثاني صباحي نورس ماجد زكي محمد 5
 صباحي

محاسبة / رابع  فيد محمد موسى 
 صباحي

6 
ىبة عباس جاسـ 

 عمي حسف محيسف   إدارة األعماؿ / رابع صباحي عبد الرضا عبد الخالؽ   إحصاء / ثاني صباحي محمد
اقتصاد / ثاني 

 كرار حساف عباس  صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  عمي حسيف مصطفى    إدارة األعماؿ / رابع صباحي عبد العباس رزاؽ جار اهلل   إحصاء / ثاني صباحي ىبة عمي حسيف خمؼ 7
 صباحي

محاسبة / رابع  ليث ميدي عزيز داخؿ
 صباحي

 عمي حسيف ىاشـ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي عبد الكريـ فاضؿ يوسؼ   إحصاء / ثاني صباحي ىدى حميد جبر 8
اقتصاد / ثاني 

 محمد حسف رحيؿ كزار صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  عمي داود حافظ   إدارة األعماؿ / رابع صباحي عبد اهلل باسـ حسف   إحصاء / ثاني صباحي ىشاـ محمد عمي جعفر 9
 صباحي

محاسبة / رابع  فاطمة يونس محمود
 صباحي

1
اقتصاد / ثاني  عمي ستار جميب   إدارة األعماؿ / رابع صباحي عذراء شعيب   إحصاء / ثاني صباحي ىند حميد جبر سعود 0

محاسبة / رابع  ماجد حميد نواؼ خضير صباحي
 صباحي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

13 

اقتصاد / ثاني  عمي سعد كاظـ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي عزيز معف رحيـ   إحصاء / ثاني صباحي وسيـ فاضؿ توما 1
 صباحي

محاسبة / رابع  محمد حسف ناصر
 صباحي

2 
ياسر صبيح كولي 

 عمي طالب ميوس   إدارة األعماؿ / رابع صباحي عساؼ كريـ مدلوؿ   إحصاء / ثاني صباحي ناىي
اقتصاد / ثاني 

 محمد حميد كاظـ صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  عمي عدناف ميدي   إدارة األعماؿ / رابع صباحي عالء جاسـ جوالف   إحصاء / ثاني صباحي بسمة عباس حسيف 3
 صباحي

محاسبة / رابع  محمد خالد ىاشـ
 صباحي

اقتصاد / ثاني  عمي عمر محمود   إدارة األعماؿ / رابع صباحي عالء عبد القادر اخطيؿ   إحصاء / ثاني صباحي زيد غالب ىادي 4
 صباحي

محمد رعد فاضؿ محمد 
 حبيب

محاسبة / رابع 
 صباحي

 عمي عيسى خمؼ   إدارة األعماؿ / رابع صباحي عمي ثامر ممبس   إحصاء / ثاني صباحي فاطمة عبد الغفور 5
اقتصاد / ثاني 

 محمد سمير حسف غمطة صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  عمي فاضؿ شريؼ   إدارة األعماؿ / رابع صباحي عمي حساـ ناجي   إحصاء / ثاني صباحي ميا ثامر ناصر  6
 صباحي

محمد صالح الديف 
 حسيف

محاسبة / رابع 
 صباحي

 عمي كريـ جوىر   إدارة األعماؿ / رابع صباحي عمي حسف جبار   إحصاء / ثاني صباحي نور يحيى طاىر حسف 7
اقتصاد / ثاني 

 محمد طو عبد  صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  عمي مجيد رشيد   إدارة األعماؿ / رابع صباحي عمي حسيف سعد   إحصاء / ثاني صباحي نورس حسيف جعفر 8
 صباحي

محمد عدناف خميفة 
 سمماف

محاسبة / رابع 
 صباحي

 عمي ناصر خاني   إدارة األعماؿ / رابع صباحي عمي حسيف كاظـ   إحصاء / ثاني صباحي يوسؼ محمد كاصد 9
اقتصاد / ثاني 

 محمد عمي حسيف  صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي
1
0 

اقتصاد / ثاني  عمياء عبد الخالؽ حياوي    إدارة األعماؿ / رابع صباحي عمي حميـ كاظـ   إحصاء / ثاني مسائي احمد عباس الـز
 صباحي

محمد عوف عبد الرحمف 
 عمي

محاسبة / رابع 
 صباحي

اقتصاد / ثاني  عمر دريد مجيد   إدارة األعماؿ / رابع صباحي عمي حميد راىي   إحصاء / ثاني مسائي احمد عدناف مجيد 1 14
محاسبة / رابع  محمد غالب زينؿ صباحي

 صباحي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

اقتصاد / ثاني  عمر نبيؿ مسمـ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي عمي خماس ىاشـ   إحصاء / ثاني مسائي احمد كاظـ زماط 2
 صباحي

محاسبة / رابع  محمد فرحاف نيير
 صباحي

 فاطمة طاىر محمد   إدارة األعماؿ / رابع صباحي عمي زكي مطر   إحصاء / ثاني مسائي اسيؿ مؤيد حسيف خمؼ 3
اقتصاد / ثاني 

 صباحي
محمد كريـ عمواف 

 سوادي
محاسبة / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  فاطمة عباس مسعود   إدارة األعماؿ / رابع صباحي عمي طالب عمي   إحصاء / ثاني مسائي ايسر عمي صالح 4
 صباحي

محاسبة / رابع  مرتضى ستار عبود زبار
 صباحي

اقتصاد / ثاني  فاطمة عمي مجيد   إدارة األعماؿ / رابع صباحي عمي عباس فاضؿ   إحصاء / ثاني مسائي بسمة عباس حسيف 5
محاسبة / رابع  مرتضى عادؿ إسماعيؿ صباحي

 صباحي

 فاطمة قاسـ منصور      إدارة األعماؿ / رابع صباحي عمي عبد اهلل ىاشـ   إحصاء / ثاني مسائي حسف عمي حسف 6
اقتصاد / ثاني 

 مرتضى نزار حمود صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  فاطمة محمد خمؼ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي عمي عدناف محمد   إحصاء / ثاني مسائي حمزة قاسـ حمزة 7
 صباحي

مرواف عبد الحميد محمد 
 خميس 

محاسبة / رابع 
 صباحي

 كامؿ غالي صبر   إدارة األعماؿ / رابع صباحي عمي فيصؿ جاسـ   إحصاء / ثاني مسائي رحاب قدوري  شواح 8
اقتصاد / ثاني 

 مروة حسف محمد حسف صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  كرار حيدر عبد السادة   إدارة األعماؿ / رابع صباحي عمي كاظـ حافظ   إحصاء / ثاني مسائي رؤى كاظـ شماـ 9
 صباحي

مصطفى أحمد خزعؿ 
 ابراىيـ

محاسبة / رابع 
 صباحي

1
 كرار كريـ عبد الحسف    إدارة األعماؿ / رابع صباحي عمي محمد ميدي   إحصاء / ثاني مسائي زىراء حسيف شواي 0

اقتصاد / ثاني 
 صباحي

مصطفى حسف نغميش 
 جابر

محاسبة / رابع 
 صباحي

15 
اقتصاد / ثاني  كوثر عبد العظيـ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي عمي منذر خمؼ   إحصاء / ثاني مسائي زىراء ضمد ناجي 1

 صباحي
محاسبة / رابع  مالذ حميد رشيد احمد

 صباحي

اقتصاد / ثاني  ليث نبيؿ عبد اهلل    إدارة األعماؿ / رابع صباحي عمي ىاشـ محمد   إحصاء / ثاني مسائي زياد فراس طارش داود 2
محاسبة / رابع  مناؼ طاىر كاطع صباحي

 صباحي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

اقتصاد / ثاني  ليمى عمي حسيف    إدارة األعماؿ / رابع صباحي عمار عمي حسيف   إحصاء / ثاني مسائي زيد غالب ىادي 3
 صباحي

محاسبة / رابع  منتظر عبد الكريـ بادي 
 صباحي

 لينا طالب محمد    إدارة األعماؿ / رابع صباحي عمر خضير عباس   إحصاء / ثاني مسائي سجاد فاضؿ جنديؿ 4
اقتصاد / ثاني 

 ميدي محمد صالح صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي

طيبة عصاـ محمد  5
 لطفي

اقتصاد / ثاني  محمد احمد بخت    إدارة األعماؿ / رابع صباحي عمر عبد الستار عبد اهلل   إحصاء / ثاني مسائي
 صباحي

ميثـ عباس عبداهلل 
 وسمي

محاسبة / رابع 
 صباحي

اقتصاد / ثاني  محمد احمد شاكر    إدارة األعماؿ / رابع صباحي عمر يحيى جبار   إحصاء / ثاني مسائي عادؿ قاسـ محمد 6
محاسبة / رابع  ناز سالـ جالؿ  صباحي

 صباحي

 محمد احمد عبد االلو    إدارة األعماؿ / رابع صباحي غدير عبد الكريـ عمي   إحصاء / ثاني مسائي عباس حميد عديمة 7
اقتصاد / ثاني 

 نائؿ زيد حسيف عباس صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  محمد بدوي تركي    إدارة األعماؿ / رابع صباحي غساف حسيف سمماف   إحصاء / ثاني مسائي عباس عمي خالد 8
 صباحي

محاسبة / رابع  نجـ الديف قيس نجـ
 صباحي

 محمد ثامر كامؿ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي غساف مطر حمادي    إحصاء / ثاني مسائي عمي خالد ابراىيـ 9
اقتصاد / ثاني 

 ندى محمد قاسـ جواد صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي
1
0 

اقتصاد / ثاني  محمد حامد عيداف   إدارة األعماؿ / رابع صباحي غفراف نجراف نجـ    إحصاء / ثاني مسائي عمي عبد اهلل صالح
 صباحي

نضاؿ ابراىيـ سجؿ 
 حسيف

محاسبة / رابع 
 صباحي

16 

 محمد حسيف عمي   إدارة األعماؿ / رابع صباحي فاتف عمي عبد االمير   إحصاء / ثاني مسائي عمي كريـ العيبي 1
اقتصاد / ثاني 

 نور كماؿ حسف اميف صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  محمد حمزة لوخ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي فاطمة جاسـ طعمة    إحصاء / ثاني مسائي عمي محمد حسيف 2
 صباحي

محاسبة / رابع  ىاجر قحطاف صمد
 صباحي

فاطمة عبد الغفور عبد  3
اقتصاد / ثاني  محمد خضير عباس   إدارة األعماؿ / رابع صباحي فاطمة رحماف حسيف   إحصاء / ثاني مسائي الصاحب 

محاسبة / رابع  ىبة جبار عباس عمي صباحي
 صباحي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

اقتصاد / ثاني  محمد خمؼ طاىر    إدارة األعماؿ / رابع صباحي فجر كاظـ عجالف   إحصاء / ثاني مسائي فؤاد حنوف ناصح 4
 صباحي

ىبة عدناف عبد الرحمف 
 عبدالرزاؽ

محاسبة / رابع 
 صباحي

5 
كريـ عبد الواحد سيد 

 محمد سعدي عمي    إدارة األعماؿ / رابع صباحي فياف جواد ىادي   إحصاء / ثاني مسائي مدىوش
اقتصاد / ثاني 

 ىبة عمي عباس موسى  صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  محمد طو جاسـ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي قاسـ ابراىيـ حسيف   إحصاء / ثاني مسائي محمد جماؿ فتاح 6
 صباحي

محاسبة / رابع  ىدى حاـز محمد حسيف
 صباحي

محمد سامي الديف  7
اقتصاد / ثاني  محمد عبد الرحيـ جميؿ   إدارة األعماؿ / رابع صباحي قاسـ جاسـ محمد   إحصاء / ثاني مسائي صبر

محاسبة / رابع  ىدير جعفر عباس كميخ صباحي
 صباحي

8 
محمد سعد عبد 

 محمد عمي باسـ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي كاظـ خميس جواد   إحصاء / ثاني مسائي الصاحب
اقتصاد / ثاني 

 وائؿ عبد حميد راضي صباحي
محاسبة / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  محمد عمي ورد    إدارة األعماؿ / رابع صباحي كرار جاسـ مطشر   إحصاء / ثاني مسائي محمد فاضؿ جاسـ 9
 صباحي

محاسبة / رابع  ياسر صاحب مجذاب 
 صباحي

1
0 

محمد يوسؼ عبد 
 محمد قيس حمادي    إدارة األعماؿ / رابع صباحي كرار صاحب عنيصؿ   إحصاء / ثاني مسائي المطيؼ

اقتصاد / ثاني 
 ياسر ىاني منيب صباحي

محاسبة / رابع 
 صباحي

17 

اقتصاد / ثاني  محمد نجـ محمد   إدارة األعماؿ / رابع صباحي كـر عمي عبد الكريـ   إحصاء / ثاني مسائي مرتضى رعد حسف 1
 صباحي

محاسبة / رابع  احمد راضي حمود
 مسائي

 محمد ىاشـ حمو    إدارة األعماؿ / رابع صباحي ليث حاكـ جبير   إحصاء / ثاني مسائي مصطفى عبد الكريـ 2
اقتصاد / ثاني 

 صباحي
أحمد مازف بدر عبد 

 السادة
محاسبة / رابع 

 مسائي

اقتصاد / ثاني  محمدعبد الحسيف طعمة    إدارة األعماؿ / رابع صباحي ليث مثنى ىاشـ    إحصاء / ثاني مسائي مصطفى كنعاف زائر 3
 صباحي

محاسبة / رابع  أحمد نعمة كاظـ تقي
 مسائي

اقتصاد / ثاني  0   إدارة األعماؿ / رابع صباحي محمد جبار عبد الزىرة   إحصاء / ثاني مسائي ميا ثامر ناصر  4
 صباحي

اخالص محمد حسف 
 طاىر

محاسبة / رابع 
 مسائي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

اقتصاد / ثاني  مرتضى فرحاف حسف    إدارة األعماؿ / رابع صباحي محمد جواد كاظـ   إحصاء / ثاني مسائي ميدي ابراىيـ محسف  5
 صباحي

محاسبة / رابع  اسراء حسف كتاب
 مسائي

 مرتضى محمد حسف    إدارة األعماؿ / رابع صباحي محمد حامد محمود   إحصاء / ثاني مسائي ميسوف قاسـ عباس 6
اقتصاد / ثاني 

 صباحي
اسيؿ عباس عبداهلل 

 عنبر
محاسبة / رابع 

 مسائي

اقتصاد / ثاني  مروة حسف عمي    إدارة األعماؿ / رابع صباحي محمد سعدوف عبد العزيز   إحصاء / ثاني مسائي نور الديف احمد صداـ 7
 صباحي

محاسبة / رابع  اشواؽ باني حسيف كريـ
 مسائي

اقتصاد / ثاني  مريـ باسـ احمد    إدارة األعماؿ / رابع صباحي محمد عبد الكاظـ كعيد   إحصاء / ثاني مسائي نور يحيى طاىر حسف 8
محاسبة / رابع  آآلء عمي بداي سابط صباحي

 مسائي

 مريـ جماؿ جعفر    إدارة األعماؿ / رابع صباحي محمد عدناف محمد   إحصاء / ثاني مسائي نورس حسيف جعفر 9
اقتصاد / ثاني 

 اية حسف ىادي حسيف صباحي
محاسبة / رابع 

 مسائي
1
0 

اقتصاد / ثاني  مريـ سمير سامي    إدارة األعماؿ / رابع صباحي محمد عماد كريـ   إحصاء / ثاني مسائي وفاء شامؿ حيدر
 صباحي

محاسبة / رابع  اية عدناف خضير
 مسائي
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 مسرة اسعد ميدي    إدارة األعماؿ / رابع صباحي محمد قاسـ حسف   إحصاء / ثاني مسائي يوسؼ محمد كاصد 1
اقتصاد / ثاني 

 إيالؼ رائد فيصؿ صباحي
محاسبة / رابع 

 مسائي

ابراىيـ احمد صادؽ  2
 رضا

العمـو المالية والمصرفية / 
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  مصطفى حاتـ فنر    إدارة األعماؿ / رابع صباحي محمد ميدي صاحب  
 صباحي

محاسبة / رابع  بتوؿ مشكور ياسر حمود
 مسائي

 ابراىيـ اكـر فيصؿ  3
العمـو المالية والمصرفية / 

 مصطفى عبد الرضا بري    إدارة األعماؿ / رابع صباحي مرتضى عبد الغفور نصيؼ   ثاني صباحي
اقتصاد / ثاني 

 جميؿ عادؿ جوىر  صباحي
محاسبة / رابع 

 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  اثير عيسى جويد 4
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  مصطفى فريد فرحاف    إدارة األعماؿ / رابع صباحي مرتضى محمود كديمي  
 صباحي

حساـ عادؿ محمد 
 محسف 

محاسبة / رابع 
 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  احمد حسيف جاسـ 5
اقتصاد / ثاني  مصطفى كريـ نصيؼ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي مرواف محمد محمود   ثاني صباحي

محاسبة / رابع  حسف جعفر محيسف  صباحي
 مسائي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

العمـو المالية والمصرفية /  احمد جواد كاظـ 6
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  مناور سامي محمود    إدارة األعماؿ / رابع صباحي مريـ باسـ رحيـ  
 صباحي

محاسبة / رابع  حمى عمي كريـ خضير
 مسائي

 احمد عبد عمي 7
العمـو المالية والمصرفية / 

 منتظر ميدي شاتي   إدارة األعماؿ / رابع صباحي مريـ محمد صبري   ثاني صباحي
اقتصاد / ثاني 

 حناف ماضي زناد محسف صباحي
محاسبة / رابع 

 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  احمد رعد يونس عيسى 8
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  ميا مصطفى صبري    إدارة األعماؿ / رابع صباحي مسمـ ميدي عودة  
 صباحي

محاسبة / رابع  خولة كاظـ خيوف سمماف
 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  اسراء رضا محمود  9
اقتصاد / ثاني  ميا حامد عبد الرضا    إدارة األعماؿ / رابع صباحي مصطفى احمد وحيد   ثاني صباحي

محاسبة / رابع  ذكاء حسوف جبارة كاظـ صباحي
 مسائي

1
 اسراء مصعب محمد  0

العمـو المالية والمصرفية / 
 ميا صالح شاكر    إدارة األعماؿ / رابع صباحي مصطفى سالـ مدحت   ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني 
 ذكرى حسيف حسف  صباحي

محاسبة / رابع 
 مسائي

19 

اسماء سميع عبد  1
 االمير

العمـو المالية والمصرفية / 
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  ميند عباس ابراىيـ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي مصطفى سمطاف صميبي  
 صباحي

محاسبة / رابع  رجاء طيماس إسفنديار 
 مسائي

 االء فوزي عبد الوىاب 2
العمـو المالية والمصرفية / 

 مؤيد ىدير كاظـ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي مصطفى صالح ميدي   ثاني صباحي
اقتصاد / ثاني 

 زينب رعد عبد الكريـ صباحي
محاسبة / رابع 

 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  الفف غساف سعيد 3
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  مينا عبد الرزاؽ ابراىيـ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي مصطفى عبد العظيـ   
 صباحي

محاسبة / رابع  زينب صباح عرار كنبار
 مسائي

 انفاؿ محمد مجيدفزع 4
العمـو المالية والمصرفية / 

 ناجي عمي ياسر    إدارة األعماؿ / رابع صباحي مصطفى عبد اهلل محمود   ثاني صباحي
اقتصاد / ثاني 

 ساجد صريح رضا عداي  صباحي
محاسبة / رابع 

 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  اوس خالد محمد 5
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  نازؾ كاميراف عبد العزيز    إدارة األعماؿ / رابع صباحي مصطفى عصاـ سرحاف  
 صباحي

سارة أحمد رشيد 
 عبدالرحمف

محاسبة / رابع 
 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  ايات جاسـ محمد 6
اقتصاد / ثاني  ناظـ كاظـ عبد الرضا    إدارة األعماؿ / رابع صباحي مصطفى قحطاف عوض   ثاني صباحي

محاسبة / رابع  سارة احمد طو خمؼ صباحي
 مسائي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

العمـو المالية والمصرفية /  ايالؼ عمي ابراىيـ 7
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  نبأ عبد الجبار عبد الوحيد   إدارة األعماؿ / رابع صباحي مصطفى محمد عمي  
 صباحي

محاسبة / رابع  ستار كموف زىير 
 مسائي

 ايناس باسـ محمد  8
العمـو المالية والمصرفية / 

 نزار كامؿ جوحي    إدارة األعماؿ / رابع صباحي مفاز رشيد خضير   ثاني صباحي
اقتصاد / ثاني 

 سجى إستبرؽ كريـ صباحي
محاسبة / رابع 

 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  ايياب ضياء فاضؿ 9
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  نمير ليث عبد الخضر   إدارة األعماؿ / رابع صباحي منذر عباس  حسف  
 صباحي

محاسبة / رابع  سرمد كنعاف جبار 
 مسائي

1
العمـو المالية والمصرفية /  بتوؿ اياد شياب 0

اقتصاد / ثاني  نور طالب عودة    إدارة األعماؿ / رابع صباحي ميا جاسـ محمد   ثاني صباحي
محاسبة / رابع  سروة حسف دارا نائؿ صباحي

 مسائي

20 

 جواف ىادي عبد الكاظـ 1
العمـو المالية والمصرفية / 

 نور عباس كاظـ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي ميند ذياب احمد   ثاني صباحي
اقتصاد / ثاني 

 صباحي
سفانة محمد عبد العزيز 

 احمد
محاسبة / رابع 

 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  حاتـ عبد حمد مركب 2
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  نور محمد عبد الحسيف    إدارة األعماؿ / رابع صباحي ميند عبد  الرزاؽ  
 صباحي

سناء ميدي صالح عبد 
 اليادي

محاسبة / رابع 
 مسائي

 حسنيف لفتو سامي 3
العمـو المالية والمصرفية / 

 نور ناصر عبد السادة    إدارة األعماؿ / رابع صباحي موسى كاظـ حسيف   ثاني صباحي
اقتصاد / ثاني 

 سيى اياد غازي سمماف صباحي
محاسبة / رابع 

 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  حسيف محسف برىاف 4
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  ىاجر نصيؼ جاسـ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي ميادة ىاني محمد  
 صباحي

محاسبة / رابع  شروؽ عبد الرزاؽ جياد 
 مسائي

 حسيف مجيد موسى 5
العمـو المالية والمصرفية / 

 ىبو عماد صالح    إدارة األعماؿ / رابع صباحي ميثـ قاسـ حبيب   ثاني صباحي
اقتصاد / ثاني 

 شيد احمد ميدي احمد صباحي
محاسبة / رابع 

 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  حسف صداـ عمي 6
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  ىديؿ احمد مزعؿ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي ميثـ كريـ فاضؿ  
 صباحي

محاسبة / رابع  صفا عمي محمود جواد
 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  حمزة عبيس مطرود 7
اقتصاد / ثاني  ىشاـ احمد اسماعيؿ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي نبراس محمد عبد الرحمف   ثاني صباحي

محاسبة / رابع  عال عمي عبد الباقي  صباحي
 مسائي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

العمـو المالية والمصرفية /  حمزة شياب محمد 8
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  ىيميف جواد مسمـ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي نجواف خضير بدع  
 صباحي

محاسبة / رابع  عمار خمؼ عيسى 
 مسائي

 حنيف عامر طالب 9
العمـو المالية والمصرفية / 

 وائؿ عبد االئمة شيحاف    إدارة األعماؿ / رابع صباحي نذير فاضؿ كريـ   ثاني صباحي
اقتصاد / ثاني 

 عمر محمد مصطاؼ  صباحي
محاسبة / رابع 

 مسائي
1
0 

العمـو المالية والمصرفية /  حوراء عباس كاظـ
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  وساـ خيوف محمد    إدارة األعماؿ / رابع صباحي نزار حسيف كامؿ  
 صباحي

محاسبة / رابع  غزواف فيصؿ جابر 
 مسائي

21 

العمـو المالية والمصرفية /  حيدر خالد عباس 1
اقتصاد / ثاني  وساـ سالـ لفتو   إدارة األعماؿ / رابع صباحي نور الديف ابراىيـ عبد   ثاني صباحي

 صباحي
غفراف عبد الصاحب عبد 

 الحسيف
محاسبة / رابع 

 مسائي

 خالد محمد طالع 2
العمـو المالية والمصرفية / 

 والء الديف عمي حسيف    إدارة األعماؿ / رابع صباحي نور سمماف داود   ثاني صباحي
اقتصاد / ثاني 

 صباحي
لقاء عبد اليادي عبد 

 االمير حسف
محاسبة / رابع 

 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  دعاء سعد جاسـ 3
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  ياسر حسف نعمة    إدارة األعماؿ / رابع صباحي نور صباح عباس  
 صباحي

ليمى عبد عوف نوروز 
 فاضؿ

محاسبة / رابع 
 مسائي

 رسؿ حسيف قدوري 4
العمـو المالية والمصرفية / 

 يحيى نزار سالـ     إدارة األعماؿ / رابع صباحي نور عمي مجمي    ثاني صباحي
اقتصاد / ثاني 

 محمد احمد بدع صباحي
محاسبة / رابع 

 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  رغد عبد اليادي حسيف 5
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  يعرب ايمف احمد    إدارة األعماؿ / رابع صباحي نور محمد كاظـ  
 صباحي

محاسبة / رابع  محمد جمعة مطشر
 مسائي

 رضا ستار زاكور 6
العمـو المالية والمصرفية / 

 يوسؼ ميدي خميفو    إدارة األعماؿ / رابع صباحي ىاجر طالؿ عباس   ثاني صباحي
اقتصاد / ثاني 

 محمد جواد كاظـ  صباحي
محاسبة / رابع 

 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  رضا محمد حسيف  7
 ثاني صباحي

أثير عبد الصاحب عبد    إدارة األعماؿ / رابع صباحي ىاجر ىيثـ عبد اهلل  
 الكاظـ

اقتصاد / ثاني 
 مسائي

محاسبة / رابع  محمد عمي محمود شكري
 مسائي

ريحاف عصاـ محمد  8
 عمي

العمـو المالية والمصرفية / 
اقتصاد / ثاني  احالـ مختاص اسماعيؿ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي ىدير جبار حسيف   ثاني صباحي

محاسبة / رابع  مرتضى عماد عارؼ فرج مسائي
 مسائي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

العمـو المالية والمصرفية /  رياـ مثنى عبد اهلل 9
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  احمد جميؿ خافور    إدارة األعماؿ / رابع صباحي ىشاـ حسيف عكاب  
 مسائي

مروة عباس حسوف 
 مطشر

محاسبة / رابع 
 مسائي

1
 زىراء يحيى شكر 0

العمـو المالية والمصرفية / 
 أحمد جميؿ كاظـ   إدارة األعماؿ / رابع صباحي ود مجيد نبيؿ    ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني 
 مريـ محمد رحمف  مسائي

محاسبة / رابع 
 مسائي

22 

العمـو المالية والمصرفية /  زيد محمد جمعة 1
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  احمد رحيـ ىواري    إدارة األعماؿ / رابع صباحي ورود فاضؿ عبد الرحمف  
 مسائي

محاسبة / رابع  مصطفى جواد شنشؿ
 مسائي

زينب صباح عبد  2
  الحميد عبد

العمـو المالية والمصرفية / 
اقتصاد / ثاني  احمد صباح جاسـ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي وساـ عماد خميؿ   ثاني صباحي

محاسبة / رابع  مصطفى عمي أميف مسائي
 مسائي

 زينب عدناف عجيؿ 3
العمـو المالية والمصرفية / 

 احمد قاسـ جاسب    إدارة األعماؿ / رابع صباحي وسناء ميدي عزيز   ثاني صباحي
اقتصاد / ثاني 

 منار صالح زامؿ كريـ مسائي
محاسبة / رابع 

 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  زينب كاظـ مطر 4
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  احمد وليد ابراىيـ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي ياسر قاسـ عباس  
 مسائي

محاسبة / رابع  ميا إبراىيـ ناجي عبود
 مسائي

 سارة جبار عمي طرة  5
العمـو المالية والمصرفية / 

 اراء كامؿ نعمة    إدارة األعماؿ / رابع صباحي يعقوب حمد بنياف    ثاني صباحي
اقتصاد / ثاني 

 ميدي ماضي كاطع مسائي
محاسبة / رابع 

 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  سارة حامد خمؼ 6
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  استبرؽ عزيز عمي    إدارة األعماؿ / رابع صباحي يقيف سعدي محمد  
 مسائي

ميدي مطر خريب 
 عبداهلل

محاسبة / رابع 
 مسائي

 سارة حسيف عبد السادة 7
العمـو المالية والمصرفية / 

 اسراء صاحب عبد الكريـ    إدارة األعماؿ / رابع صباحي يوسؼ نجـ عبد اهلل   ثاني صباحي
اقتصاد / ثاني 

 ميالد صبر عتيوي صبر مسائي
محاسبة / رابع 

 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  سارة عصاـ كامؿ 8
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  اسراء عادؿ عودة    إدارة األعماؿ / رابع مسائي االء عمي حسيف  
 مسائي

محاسبة / رابع  نادية زويد عمي
 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  سارة قاسـ عبد الحسيف  9
اقتصاد / ثاني  اسعد رحيـ محسف    إدارة األعماؿ / رابع مسائي ابتساـ عبد اهلل صالح   ثاني صباحي

 مسائي
نغـ عباس سمطاف 

 حسيف
محاسبة / رابع 

 مسائي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 
1
0 

العمـو المالية والمصرفية /  سجاد خالد سمماف 
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  اشواؽ محمود فرحاف    إدارة األعماؿ / رابع مسائي ابراىيـ خميؿ ابراىيـ   
 مسائي

نور اليدى عادؿ فاضؿ 
 خميؿ

محاسبة / رابع 
 مسائي
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 سجى جعفر عمواف 1
العمـو المالية والمصرفية / 

 امجد حسف موسى    إدارة األعماؿ / رابع مسائي احالـ رحيـ خالد   ثاني صباحي
اقتصاد / ثاني 

 نور عالوي جماغ زغير مسائي
محاسبة / رابع 

 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  سعاد موفؽ حسيف  2
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  انتظار عبد العطار محمد    إدارة األعماؿ / رابع مسائي احمد خزعؿ سوادي  
 مسائي

محاسبة / رابع  نور عمي مطر
 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  سمية عادؿ خماس 3
اقتصاد / ثاني  انوار طو ياسيف    إدارة األعماؿ / رابع مسائي احمد سمماف حسف   ثاني صباحي

محاسبة / رابع  ىالة عارؼ مشغؿ مسائي
 مسائي

4 
سيؼ خضير حسيف 

 عمي
العمـو المالية والمصرفية / 

 ايماف نصيؼ جاسـ    إدارة األعماؿ / رابع مسائي اسراء عدناف خميؿ   ثاني صباحي
اقتصاد / ثاني 

 ىيثـ عباس عبد اهلل مسائي
محاسبة / رابع 

 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  شيد محمود شاكر 5
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  ايمف عادؿ ياسيف    إدارة األعماؿ / رابع مسائي امؿ حاـز ىويدي   
 مسائي

محاسبة / رابع  وصاؿ عبد المطيؼ ياس
 مسائي

 شيماء فاضؿ عباس 6
العمـو المالية والمصرفية / 

 ايناس احساف اسماعيؿ    إدارة األعماؿ / رابع مسائي امير ابو الميؿ وريوش   ثاني صباحي
اقتصاد / ثاني 

 يقيف فاضؿ حسيف مسائي
محاسبة / رابع 

 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  طاىرحسف محمد عمي 7
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  بتوؿ ماضي حافظ   إدارة األعماؿ / رابع مسائي اميف ماجد سمماف  
 مسائي

محاسبة / رابع  محمد حسيف عمي
 مسائي

 طارؽ محمد طارؽ 8
العمـو المالية والمصرفية / 

 بسعاد عبد الرضا عمي    إدارة األعماؿ / رابع مسائي انتصار كريـ احمد   ثاني صباحي
اقتصاد / ثاني 

 0 0 مسائي

طو سعدوف نصيؼ  9
 جاسـ

العمـو المالية والمصرفية / 
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  بسمة عزيز حميحؿ    إدارة األعماؿ / رابع مسائي اياد عبد الرزاؽ اسعد  
 مسائي

0 0 

1
العمـو المالية والمصرفية /  طو عبد الخالؽ محمد 0

اقتصاد / ثاني  بسمة قيس محمد غريب    إدارة األعماؿ / رابع مسائي ايماف غانـ حسف   ثاني صباحي
 0 0 مسائي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 
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العمـو المالية والمصرفية /  طيبة ثامر طاىر 1
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  بشير راىي كامؿ    إدارة األعماؿ / رابع مسائي ايياب سعد عبد الحميد  
 مسائي

اقتصاد / رابع  احمد بشير راىي
 صباحي

 ضياء جبار حسف 2
العمـو المالية والمصرفية / 

 بشير سعد ىادي    إدارة األعماؿ / رابع مسائي باسـ جياد مسعود   ثاني صباحي
اقتصاد / ثاني 

 احمد حامد عواد  مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  عباس عادؿ كعود 3
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  تغريد حاتـ شيشخاف    إدارة األعماؿ / رابع مسائي بمسـ سعد اسماعيؿ  
 مسائي

اقتصاد / رابع  احمد راضي قاسـ 
 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  عباس عبد فريح 4
اقتصاد / ثاني  تمارة محمد ابراىيـ   إدارة األعماؿ / رابع مسائي تقى عمي حسف   ثاني صباحي

اقتصاد / رابع  احمد صالح ميدي  مسائي
 صباحي

 عباس نجـ عبود الـز  5
العمـو المالية والمصرفية / 

 جماؿ الديف محمد صبري    إدارة األعماؿ / رابع مسائي حساـ عمي جاسب   ثاني صباحي
اقتصاد / ثاني 

 احمد عبد الكاظـ كاطع مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

عبد الكريـ عمي  6
 سعدوف

العمـو المالية والمصرفية / 
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  جماؿ غالب خضير    إدارة األعماؿ / رابع مسائي حسيف جالب زوير  
 مسائي

اقتصاد / رابع  احمد مؤيد عبداهلل
 صباحي

 عبد اهلل جعفر موسى 7
العمـو المالية والمصرفية / 

 جميؿ ثجيؿ عالوي    إدارة األعماؿ / رابع مسائي حسيف راضي مياوي   ثاني صباحي
اقتصاد / ثاني 

 اسراء عمي عبداهلل  مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  عبداهلل مزىر محمود 8
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  جناف ناصر حسيف    إدارة األعماؿ / رابع مسائي حسيف زغير جعاز  
 مسائي

اقتصاد / رابع  اسراء عمي قاسـ
 صباحي

 عدناف فرحاف حسيف 9
العمـو المالية والمصرفية / 

 حاـز قاسـ كاظـ    إدارة األعماؿ / رابع مسائي حسيف طة حمد   ثاني صباحي
اقتصاد / ثاني 

 اسعد عمي جابر مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي
1
0 

العمـو المالية والمصرفية /  عمي بدر ناصر 
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  حسيف راضي محسف    إدارة األعماؿ / رابع مسائي حسيف مزىر عطية  
 مسائي

اقتصاد / رابع  اسيؿ حسيف غضيب
 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  عمي جاسـ محمد رضا 1 25
اقتصاد / ثاني  حسيف طالب صبيح    إدارة األعماؿ / رابع مسائي حميـ جميؿ عباس   ثاني صباحي

اقتصاد / رابع  اسيؿ محمد عبد الرضا مسائي
 صباحي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

العمـو المالية والمصرفية /  عمي رعد محمدحسف 2
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  حسيف محمد حمودي   إدارة األعماؿ / رابع مسائي حناف صالح فرحاف  
 مسائي

اقتصاد / رابع  اطياؼ عصاـ فاضؿ
 صباحي

 عمي صباح خمؼ 3
العمـو المالية والمصرفية / 

 حسيف ىاشـ قاسـ   إدارة األعماؿ / رابع مسائي حنيف مجيد عبيد   ثاني صباحي
اقتصاد / ثاني 

 اكراـ عزيز كريـ  مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  عمي عامر عبد الجبار 4
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  حمزة حسف عيداف    إدارة األعماؿ / رابع مسائي حوراء فيصؿ كشكوؿ   
 مسائي

اقتصاد / رابع  اماني عمي صبار
 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  عمي عباس جاسـ 5
اقتصاد / ثاني  الحمزة صادؽ سعد    إدارة األعماؿ / رابع مسائي حيدر خيري دريوؿ   ثاني صباحي

اقتصاد / رابع  اوس طارؽ ىادي مسائي
 صباحي

6 
عمي عبد الحسيف  عبد 

 المطيؼ
العمـو المالية والمصرفية / 

 حميد عقيؿ جعفر    إدارة األعماؿ / رابع مسائي حيدر سعدي كاظـ   ثاني صباحي
اقتصاد / ثاني 

 ايات سالـ داود مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  عمي كريـ عبد اهلل 7
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  حوراء نجـ عبد لفتو    إدارة األعماؿ / رابع مسائي حيدر عداي جرياف  
 مسائي

اقتصاد / رابع  ايات عباس مرتضى 
 صباحي

 عالء كاظـ كبسوؿ 8
العمـو المالية والمصرفية / 

 حيدر جاسـ ثجيؿ   إدارة األعماؿ / رابع مسائي خالد جميؿ سمطاف   ثاني صباحي
اقتصاد / ثاني 

 اية جمعة كاظـ  مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  عمر اياد احمد ناصر 9
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  حيدر خزعؿ ىاشـ   إدارة األعماؿ / رابع مسائي خالد سرحاف خريبط  
 مسائي

اقتصاد / رابع  اية رزاؽ عريبي 
 صباحي

1
 فاتف ميدي ابراىيـ 0

العمـو المالية والمصرفية / 
 حيدر فاضؿ ىادي   إدارة األعماؿ / رابع مسائي خضير حسيف خضير   ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني 
 اية عماد مجيد  مسائي

اقتصاد / رابع 
 صباحي

26 
العمـو المالية والمصرفية /  فاطمة عبد االميركيطاف 1

 ثاني صباحي
اقتصاد / ثاني  حيدر محسف مفتف   إدارة األعماؿ / رابع مسائي خمود كاظـ حمود  

 مسائي
اقتصاد / رابع  اية فاضؿ جبار 

 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  فاطمة نبيؿ فخري 2
اقتصاد / ثاني  حيدر ناظـ ناصر    إدارة األعماؿ / رابع مسائي راحيؿ يحيى ابراىيـ   ثاني صباحي

اقتصاد / رابع  ايسر محسف عطية مسائي
 صباحي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

العمـو المالية والمصرفية /  فرح محمد ضايع 3
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  حيدر ىاشـ عمي   إدارة األعماؿ / رابع مسائي رسؿ عبد الجبار عمواف  
 مسائي

اقتصاد / رابع  ايمف حميد مجيد 
 صباحي

 فراس راضي عبود 4
العمـو المالية والمصرفية / 

 خميؿ جاسب جابر    إدارة األعماؿ / رابع مسائي رضا عاصي منجؿ   ثاني صباحي
اقتصاد / ثاني 

 ايياب خضير كاظـ  مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  فيفاف عادؿ سمماف 5
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  رائد عبيد حسف   إدارة األعماؿ / رابع مسائي رغد عبد عمي حسف  
 مسائي

اقتصاد / رابع  بشار ىادي عبد الحسيف
 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  قحطاف محمد شياب 6
اقتصاد / ثاني  رسوؿ فيصؿ حسف    إدارة األعماؿ / رابع مسائي رنا مجيد عبيد   ثاني صباحي

اقتصاد / رابع  بالؿ جمعة حسف  مسائي
 صباحي

 كرار عبد الكريـ حميد 7
العمـو المالية والمصرفية / 

 رشا ميدي صالح    إدارة األعماؿ / رابع مسائي رىاـ عبد االمير كشيش   ثاني صباحي
اقتصاد / ثاني 

 بالؿ عبد الرحمف خميؿ  مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  محمد حاـز شاكرمحمود 8
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  رشيد خضير مطير    إدارة األعماؿ / رابع مسائي زكريا حميد خميؿ  
 مسائي

اقتصاد / رابع  بنيف فاضؿ سعيد
 صباحي

 محمد عباس محمد 9
العمـو المالية والمصرفية / 

 رغد حسيف عمواف    إدارة األعماؿ / رابع مسائي زكية رشيد عبد الواحد   ثاني صباحي
اقتصاد / ثاني 

 حساف شيت احمد  مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي
1
0 

محمد عبد اهلل محمد 
 عمي

العمـو المالية والمصرفية / 
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  رغد عبد الواحد عباس    إدارة األعماؿ / رابع مسائي زىراء غفوري عمي  
 مسائي

اقتصاد / رابع  الحسف احمد ناصر
 صباحي

27 

 محمد كاظـ قاسـ 1
العمـو المالية والمصرفية / 

 رغد ناىض عمي    إدارة األعماؿ / رابع مسائي زىير ميدي سمماف   ثاني صباحي
اقتصاد / ثاني 

 حسف عمي حسوف  مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  مريـ عمر عادؿ 2
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  زىراء حامد عمي شاه    إدارة األعماؿ / رابع مسائي زياد جبار ابراىيـ  
 مسائي

اقتصاد / رابع  حسيف احمد انصيؼ
 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  مرتضى عدناف بخيتر 3
اقتصاد / ثاني  زينب جواد كاظـ    إدارة األعماؿ / رابع مسائي زينب ناقد صافي   ثاني صباحي

اقتصاد / رابع  حسيف عبداهلل سمطاف مسائي
 صباحي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

العمـو المالية والمصرفية /  مصطفى  احمد حسيف 4
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  زينب غازي سمماف    إدارة األعماؿ / رابع مسائي سارة غانـ سعيد  
 مسائي

اقتصاد / رابع  حسيف عظيـ جبار 
 صباحي

 مصطفى حسف موسى 5
العمـو المالية والمصرفية / 

 زينب محمد غالـ    إدارة األعماؿ / رابع مسائي سارة ماجد حسيف   ثاني صباحي
اقتصاد / ثاني 

 حسيف عمي احمد  مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  مصطفى ثامر سعدوف 6
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  زينة فرحاف مشتت    إدارة األعماؿ / رابع مسائي سالي مثنى عبد  
 مسائي

اقتصاد / رابع  حسيف عمي ناصر 
 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  مصطفى ستار كريـ 7
اقتصاد / ثاني  ساماف عبد سميماف    إدارة األعماؿ / رابع مسائي ساىرة عمي حسيف   ثاني صباحي

اقتصاد / رابع  حمزة صالح ىادي  مسائي
 صباحي

 مصطفى عمي حسيف 8
العمـو المالية والمصرفية / 

 سجاد عبد الحسف شافي    إدارة األعماؿ / رابع مسائي سعاد محسف زغير   ثاني صباحي
اقتصاد / ثاني 

 حميد كاظـ حديد مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  مصطفى عمي مجالد 9
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  سجاد عبد عمي    إدارة األعماؿ / رابع مسائي سعد بنياف ياسيف  
 مسائي

اقتصاد / رابع  حنيف عمي حسيف
 صباحي

1
 مصطفى فاضؿ لطيؼ 0

العمـو المالية والمصرفية / 
 سجاد عماد خمؼ    إدارة األعماؿ / رابع مسائي سما عامر رضا   ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني 
 حوراء حسف سمطاف  مسائي

اقتصاد / رابع 
 صباحي
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العمـو المالية والمصرفية /  مصطفى نعيـ حسيف 1
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  سجاد محمد عزيز    إدارة األعماؿ / رابع مسائي سوسف عبد محمد  
 مسائي

اقتصاد / رابع  حيدر حامد خضير 
 صباحي

 مصطفى ليث عبود 2
العمـو المالية والمصرفية / 

 سحر عبد الجبار خزعؿ    إدارة األعماؿ / رابع مسائي سيؼ كريـ مظمـو   ثاني صباحي
اقتصاد / ثاني 

 حيدر خميؼ موسى  مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  ميثـ عصاـ عمي 3
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  سرمد رحيـ خضير   إدارة األعماؿ / رابع مسائي شذى ابراىيـ توفيؽ  
 مسائي

اقتصاد / رابع  حيدر عبد الحسيف عمي
 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  ميالد رائد عبد الجميؿ 4
اقتصاد / ثاني  سرمد رعد ىادي    إدارة األعماؿ / رابع مسائي شيماء حسيف  زاير   ثاني صباحي

اقتصاد / رابع  حيدر كريـ شايع  مسائي
 صباحي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

العمـو المالية والمصرفية /  نائؿ حامد غدير 5
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  سعد كامؿ سعدوف    إدارة األعماؿ / رابع مسائي صالح حسف عبود  
 مسائي

اقتصاد / رابع  حيدر كماؿ فميح
 صباحي

 نبأ فؤاد وىيب 6
العمـو المالية والمصرفية / 

 سعدوف جابر محمد   إدارة األعماؿ / رابع مسائي صفاء عبود محمد   ثاني صباحي
اقتصاد / ثاني 

 حيدر مازف ابراىيـ  مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  نسريف داود سمماف 7
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  سالـ امير مكي   إدارة األعماؿ / رابع مسائي عباس زوير ثابت  
 مسائي

اقتصاد / رابع  خولة خالد جاسـ
 صباحي

نيمة عبد الرضا فميح  8
 حسف

العمـو المالية والمصرفية / 
اقتصاد / ثاني  سالـ عادؿ صداـ   إدارة األعماؿ / رابع مسائي عباس عبد الكريـ غانـ   ثاني صباحي

اقتصاد / رابع  دعاء عبدالغني حميد مسائي
 صباحي

 نور طالؿ حميد 9
العمـو المالية والمصرفية / 

 سالـ كريـ زغير    إدارة األعماؿ / رابع مسائي عباس فاضؿ سرىيد   ثاني صباحي
اقتصاد / ثاني 

 ذكرى سعيد كاظـ  مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي
1
0 

العمـو المالية والمصرفية /  نور موسى حسيف
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  سمواف مجيد حميد   إدارة األعماؿ / رابع مسائي عبد االمير قاسـ جعيد  
 مسائي

اقتصاد / رابع  ربا محمد عمي
 صباحي

29 

1 
ىادي امير محمد 

 عباس
العمـو المالية والمصرفية / 

 سناء كامؿ مجبؿ    إدارة األعماؿ / رابع مسائي عبد اهلل عاصي عمي   ثاني صباحي
اقتصاد / ثاني 

 رسؿ صفاء كامؿ مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  ىالة عيداف حسوف 2
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  صبا اسعد محمد   إدارة األعماؿ / رابع مسائي عدناف بدف شغي   
 مسائي

اقتصاد / رابع  رسوؿ شياب احمد
 صباحي

 ىدى ابراىيـ مفتف 3
العمـو المالية والمصرفية / 

 صفاء ابراىيـ حسف    إدارة األعماؿ / رابع مسائي عدناف عنبر كاظـ    ثاني صباحي
اقتصاد / ثاني 

 رشا عبد اهلل احمد مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  ىدى محسف شاطي  4
 ثاني صباحي

اقتصاد / ثاني  ضحى كريـ كاظـ    إدارة األعماؿ / رابع مسائي عالء حميد عبد اهلل  
 مسائي

اقتصاد / رابع  رضواف شياب احمد
 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  احمد غازي عداي 5
اقتصاد / ثاني  ضياء حسف ىادي    إدارة األعماؿ / رابع مسائي عمي حميد محمد   ثاني مسائي

اقتصاد / رابع  رغد رمزي اميف مسائي
 صباحي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

العمـو المالية والمصرفية /  احمد فارس محمد 6
 ثاني مسائي

اقتصاد / ثاني  طالب مراد محمد    إدارة األعماؿ / رابع مسائي عمي حيدر عبود  
 مسائي

اقتصاد / رابع  رفؿ قاسـ محمد
 صباحي

 احمد كاظـ جبار 7
العمـو المالية والمصرفية / 

 طو عادؿ حسيف    إدارة األعماؿ / رابع مسائي عمي عزيز برغش   ثاني مسائي
اقتصاد / ثاني 

 رنا فياض حطاب  مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  احمد محمد عبيد جاسـ 8
 ثاني مسائي

اقتصاد / ثاني  عباس عبد عوف نوروز    إدارة األعماؿ / رابع مسائي عمي محمود عبد الزىرة  
 مسائي

اقتصاد / رابع  رند رعد ميدي
 صباحي

اروى يعقوب خزعؿ  9
 حيدر 

العمـو المالية والمصرفية / 
اقتصاد / ثاني  عدناف سالـ عبد الواحد    إدارة األعماؿ / رابع مسائي عمي ناصر محمد   ثاني مسائي

اقتصاد / رابع  رواء ىاشـ صكباف مسائي
 صباحي

1
0 

امير فاضؿ محمد 
 حسيف

العمـو المالية والمصرفية / 
 عدناف عبد الزىرة لعيبي    إدارة األعماؿ / رابع مسائي عمار ثامر عباس   ثاني مسائي

اقتصاد / ثاني 
 رؤى عادؿ حسيف  مسائي

اقتصاد / رابع 
 صباحي

30 

بمقاء عبد الحميـ  1
 محسف

العمـو المالية والمصرفية / 
 ثاني مسائي

اقتصاد / ثاني  عالء جاسـ رحيمة    إدارة األعماؿ / رابع مسائي عمار حطاب كاظـ  
 مسائي

اقتصاد / رابع  رياـ عبد عمواف 
 صباحي

 حنيف محمد لطيؼ 2
العمـو المالية والمصرفية / 

 عالء زغير مجيد    إدارة األعماؿ / رابع مسائي فاضؿ اجبير فعيؿ   ثاني مسائي
اقتصاد / ثاني 

 ريساف لطيؼ محمد مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

حيدر عمي كرحوت  3
 حمزة

العمـو المالية والمصرفية / 
 ثاني مسائي

عالء عبد الحسيف عبد    إدارة األعماؿ / رابع مسائي فريد كاظـ جاسـ  
 اهلل 

اقتصاد / ثاني 
 مسائي

اقتصاد / رابع  زىراء حامد كاظـ 
 صباحي

4 
حيدر مطشر مزعؿ 

 حنوف 
العمـو المالية والمصرفية / 

 عالء كامؿ زغير    إدارة األعماؿ / رابع مسائي قاسـ محمد خمؼ   ثاني مسائي
اقتصاد / ثاني 

 زىراء سيرواف انور مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  خالد عبد الكاظـ حيدر 5
 ثاني مسائي

اقتصاد / ثاني  عمي احمد عمي    إدارة األعماؿ / رابع مسائي قصي احمد مجيد  
 مسائي

اقتصاد / رابع  زىراء صالح حسف
 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  خالد عمي ناظـ 6
اقتصاد / ثاني  عمي احمد شمخي    إدارة األعماؿ / رابع مسائي لقاء ماجد ابراىيـ   ثاني مسائي

اقتصاد / رابع  زىراء محسف غافؿ  مسائي
 صباحي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

دعاء صباح جبر  7
 طارش

العمـو المالية والمصرفية / 
 ثاني مسائي

اقتصاد / ثاني  عمي جاسب فاتح نفؿ    إدارة األعماؿ / رابع مسائي لمياء طالب عميوي  
 مسائي

اقتصاد / رابع  زىراء مزىر بدر 
 صباحي

 راوية جالؿ ىاشـ 8
العمـو المالية والمصرفية / 

 عمي حسف جاسـ    إدارة األعماؿ / رابع مسائي لمياء فرحاف عبد السادة    ثاني مسائي
اقتصاد / ثاني 

 زىرة فالح صوفاف  مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  رعد خمؼ عبد   9
 ثاني مسائي

اقتصاد / ثاني  عمي حسيف جبارة    إدارة األعماؿ / رابع مسائي مائدة محسف عبد حسف  
 مسائي

اقتصاد / رابع  زيد جماؿ محمد اميف 
 صباحي

1
العمـو المالية والمصرفية /  رنا ىاشـ عذاب 0

اقتصاد / ثاني  عمي حسيف خالص    إدارة األعماؿ / رابع مسائي مثنى عزيز عبيد   ثاني مسائي
 مسائي

زيدوف عبد الحسيف 
 كيوؼ

اقتصاد / رابع 
 صباحي

31 

 رنيف محمد عبد الحمزة 1
العمـو المالية والمصرفية / 

 عمي خالد ناصر    إدارة األعماؿ / رابع مسائي محمد صباح حافظ   ثاني مسائي
اقتصاد / ثاني 

 زينب خضير عباس مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  رياـ وسمي راضي 2
 ثاني مسائي

اقتصاد / ثاني  عمي خمؼ سدخاف    إدارة األعماؿ / رابع مسائي محمد الـز ىديؿ  
 مسائي

اقتصاد / رابع  زينب عالء حسيف
 صباحي

 ريفاف صالح محمد 3
العمـو المالية والمصرفية / 

 عمي خمؼ ناصر    إدارة األعماؿ / رابع مسائي محمد يونس ىادي   ثاني مسائي
اقتصاد / ثاني 

 زينب فرج راضي مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  سامر احمد حسيف  4
 ثاني مسائي

اقتصاد / ثاني  عمي رحيـ بريسـ    إدارة األعماؿ / رابع مسائي محمود عيداف عبود  
 مسائي

اقتصاد / رابع  سجاد رحمف حميد
 صباحي

5 
شيريف صالح الديف 

 اكبر
 العمـو المالية والمصرفية /

 عمي شاكر حميد    إدارة األعماؿ / رابع مسائي مريواف اسماعيؿ ميرزا   ثاني مسائي
اقتصاد / ثاني 

 سراب عبد خمؼ  مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  شيماء كريـ احمد 6
 ثاني مسائي

اقتصاد / ثاني  عمي طاىرطعمة     إدارة األعماؿ / رابع مسائي مصطفى جميؿ جاسـ  
 مسائي

اقتصاد / رابع  سعد سمماف منشد
 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  عادؿ حاكـ سيد شينوه 7
اقتصاد / ثاني  عمي طالؿ لعيبي    إدارة األعماؿ / رابع مسائي منى سمير خمؼ   ثاني مسائي

اقتصاد / رابع  سال اوميد محمود  مسائي
 صباحي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

العمـو المالية والمصرفية /  عبير حسيف شواي 8
 ثاني مسائي

اقتصاد / ثاني  عمي عبد الكريـ محيبس    إدارة األعماؿ / رابع مسائي منى محمد عبد الرزاؽ  
 مسائي

اقتصاد / رابع  سالـ عادؿ بدر
 صباحي

 عمي اسماعيؿ عبيد 9
العمـو المالية والمصرفية / 

 عمي عماد ميدي    إدارة األعماؿ / رابع مسائي ميند جبار عبد الحسيف   ثاني مسائي
اقتصاد / ثاني 

 سماح رباح جبر مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي
1
0 

العمـو المالية والمصرفية /  عمي حسيف عالوي
 ثاني مسائي

اقتصاد / ثاني  عمي عودة خمؼ    إدارة األعماؿ / رابع مسائي ميس استبرؽ كريـ  
 مسائي

اقتصاد / رابع  سمر عبيد عبد السادة 
 صباحي

32 

العمـو المالية والمصرفية /  عمي شاكر عميوي 1
اقتصاد / ثاني  عمي كريـ فياي    إدارة األعماؿ / رابع مسائي نجالء نجـ عبد اهلل   ثاني مسائي

اقتصاد / رابع  سيى عالء عباس مسائي
 صباحي

2 
عمي عبد الوىاب عبد 

 الرزاؽ
العمـو المالية والمصرفية / 

 عمي محمد جبار    إدارة األعماؿ / رابع مسائي ندى جبار عبد حسيف   ثاني مسائي
اقتصاد / ثاني 

 سيى فرج عكب مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  فرقد طو عبد الرضا 3
 ثاني مسائي

اقتصاد / ثاني  عمي مفتف سنيد    إدارة األعماؿ / رابع مسائي نذير فاضؿ كريـ  
 مسائي

اقتصاد / رابع  سيؼ عمي طالب
 صباحي

 فيض سامي حسف 4
العمـو المالية والمصرفية / 

 عمي ميدي صيواف    إدارة األعماؿ / رابع مسائي نضاؿ صالح جبر   ثاني مسائي
اقتصاد / ثاني 

 شيد ماجد عبد خشاف  مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  كرار حيدر فاضؿ 5
 ثاني مسائي

اقتصاد / ثاني  عمي موحاف خنجر    إدارة األعماؿ / رابع مسائي نور صادؽ جعفر  
 مسائي

اقتصاد / رابع  شواف احساف عمي 
 صباحي

 لبنى منذر مجبؿ 6
العمـو المالية والمصرفية / 

 عمي وليد محمد عمي    إدارة األعماؿ / رابع مسائي نور صباح محسف   ثاني مسائي
اقتصاد / ثاني 

 شيماء حمد عبد عمي  مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

محمد عبد الحسف  7
 خنوبة 

العمـو المالية والمصرفية / 
 ثاني مسائي

اقتصاد / ثاني  عمية مجيد كريـ    إدارة األعماؿ / رابع مسائي نور صبحي عبود  
 مسائي

اقتصاد / رابع  صبر عكمة ىجوؿ
 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  مسمـ امير اسماعيؿ 8
اقتصاد / ثاني  عمار نوري صابر   إدارة األعماؿ / رابع مسائي نور قاسـ زوير   ثاني مسائي

اقتصاد / رابع  ضياء جبر جداـ مسائي
 صباحي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

مصطفى سالـ محمد  9
 حسف

العمـو المالية والمصرفية / 
 ثاني مسائي

اقتصاد / ثاني  غفراف خالد بمعوط    إدارة األعماؿ / رابع مسائي نور قيس عمي  
 مسائي

طو عبد الكريـ عبد 
 الغفور

اقتصاد / رابع 
 صباحي

1
 مصطفى ميدي وىاب 0

العمـو المالية والمصرفية / 
 غيث محمد صالح    إدارة األعماؿ / رابع مسائي ىاشـ عبد االمير عمي   ثاني مسائي

اقتصاد / ثاني 
 طو مناؼ ميدي مسائي

اقتصاد / رابع 
 صباحي
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العمـو المالية والمصرفية /  منتظر محمد ثامر 1
 ثاني مسائي

اقتصاد / ثاني  فاطمة جبار مزيد    إدارة األعماؿ / رابع مسائي ىدى فاضؿ عبد عوف  
 مسائي

اقتصاد / رابع  عامر عبد اهلل صالح
 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  نزار صباح نوري 2
اقتصاد / ثاني  قاسـ جاسب كاظـ    إدارة األعماؿ / رابع مسائي ىديؿ عمي عباس   ثاني مسائي

اقتصاد / رابع  عباس حامد مجيد مسائي
 صباحي

 نور ضياء عبد المطيؼ 3
العمـو المالية والمصرفية / 

 قاسـ عبد الصاحب جاسـ   إدارة األعماؿ / رابع مسائي ىديؿ ناصر دلي   ثاني مسائي
اقتصاد / ثاني 

 مسائي
عباس عبد الزىرة 

 كشكوؿ 
اقتصاد / رابع 

 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  نورة طاىر محمد 4
 ثاني مسائي

اقتصاد / ثاني  قصي محمد جاسـ    إدارة األعماؿ / رابع مسائي ىيفاء فرحاف عبد السادة   
 مسائي

اقتصاد / رابع  عباس غني يوسؼ
 صباحي

 ىدير جماؿ عبد الكريـ 5
العمـو المالية والمصرفية / 

 كرار صادؽ عبد الزىرة    إدارة األعماؿ / رابع مسائي ياسر عثماف سمماف   ثاني مسائي
اقتصاد / ثاني 

 عباس ماجد حميد مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  ىيفاء فاضؿ محمود 6
 ثاني مسائي

اقتصاد / ثاني  كرار لطيؼ حياوي    إدارة األعماؿ / رابع مسائي صفاء محمد ىاشـ  
 مسائي

اقتصاد / رابع  عطاء حرز زاير
 صباحي

 ياس عقيؿ عبد خطار 7
العمـو المالية والمصرفية / 

 لمياء ىاشـ محمد   إدارة األعماؿ / رابع مسائي عبد الكاظـ عبد السادة عاتي   ثاني مسائي
اقتصاد / ثاني 

 عالء صالح مسرىد مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  يوسؼ عمي ىادي 8
 ثاني مسائي

اقتصاد / ثاني  مالؾ عبد الصمد    إدارة األعماؿ / رابع مسائي غيث جاسـ سيد  
 مسائي

اقتصاد / رابع  عالء قحطاف ىادي
 صباحي

اقتصاد / ثاني  محسف قاسـ محمد    إدارة األعماؿ / رابع مسائي حسيف حيدر عبد الزىرة   0 0 9
اقتصاد / رابع  عمي احمد رحيـ  مسائي

 صباحي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 
1
0 

اقتصاد / ثاني  محسف لفتو كعيد    0 0   0 0
 مسائي

اقتصاد / رابع  عمي خالد اسماعيؿ 
 صباحي

34 

1 
ابتياؿ عبد الخالؽ عبد 

 محمد  قاسـ محمد    إحصاء / رابع صباحي احمد عبد الزىرة دواي   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي الحسيف
اقتصاد / ثاني 

 عمي غازي غالب  مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  محمد جاسـ ضاري    إحصاء / رابع صباحي احمد نزار عباس   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي ابرار عمي عبد 2
 مسائي

اقتصاد / رابع  عمي فوزي نعيـ
 صباحي

اقتصاد / ثاني  محمد جبار سمماف    إحصاء / رابع صباحي اسراء عبد الكريـ شاكر   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي اثمار عمي عبد النبي 3
اقتصاد / رابع  عمي قيس جبار  مسائي

 صباحي

 محمد جبار سوادي    إحصاء / رابع صباحي االء فاضؿ نيير فجر   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي احمد باسـ سعدوف 4
اقتصاد / ثاني 

 عمي كماؿ ديواف مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  محمد جبار كاظـ    إحصاء / رابع صباحي اماني عبد اهلل عمي يوسؼ   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي احمد باسـ كاطع 5
 مسائي

اقتصاد / رابع  عمي محسف عمي 
 صباحي

 محمد جياد اسماعيؿ    إحصاء / رابع صباحي امير وليد صبري شرار   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي احمد جعفر غني  6
اقتصاد / ثاني 

 عمي محمد عيسى مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  محمد حسيف عمي    إحصاء / رابع صباحي اميف حسيف ىادي   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي احمد حبيب حافظ 7
 مسائي

اقتصاد / رابع  عمي محمد مولى 
 صباحي

 محمد جواد عبد الكاظـ    إحصاء / رابع صباحي انور احمد عاتي   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي احمد حسيف حمود 8
اقتصاد / ثاني 

 عمي مسمـ ابراىيـ  مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  محمد خمؼ ناصر    إحصاء / رابع صباحي انور عمي حسيف عميوي   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي احمد خالد احمد 9
 مسائي

اقتصاد / رابع  عمي نجيب مجيد
 صباحي

1
اقتصاد / ثاني  محمد داود سميماف    إحصاء / رابع صباحي ايات فيصؿ جاسـ   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي احمد شاكر دواي 0

اقتصاد / رابع  عمي وادي شعالف مسائي
 صباحي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 
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اقتصاد / ثاني  محمد سعدي عبد اليمة    إحصاء / رابع صباحي بسمة عيسى عباس   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي احمد صباح ياسيف 1
 مسائي

اقتصاد / رابع  عمار جساـ شاىيف 
 صباحي

 محمد عبد الحمزة عباس    إحصاء / رابع صباحي جناف قاسـ رضا عمي   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي احمد طعمة جاسـ 2
اقتصاد / ثاني 

 عمر سمماف كموف  مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  محمد عبد الواحد ىادي    إحصاء / رابع صباحي حساـ محمد صالح ميدي   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي احمد عباس طاىر 3
 مسائي

اقتصاد / رابع  عمر قاسـ ىجوؿ 
 صباحي

اقتصاد / ثاني  محمد ناصر صادؽ    إحصاء / رابع صباحي حسيف طو حاتـ   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي احمد عالوي عبد  4
اقتصاد / رابع  غساف عدناف دنيؼ  مسائي

 صباحي

 محمد نبيؿ يوسؼ    إحصاء / رابع صباحي حسيف مجيد عبد عمي   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي احمد فاضؿ حمد 5
اقتصاد / ثاني 

 غيث جاسـ كاطع مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  محمد ىاشـ اوىيب    إحصاء / رابع صباحي حمزة اسعد سمماف   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي احمد فيصؿ ضاري 6
 مسائي

اقتصاد / رابع  فاطمة فاضؿ جاسـ 
 صباحي

 مرتجى ابراىيـ رحمو    إحصاء / رابع صباحي حمزه حسيف عزيز   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي احمد كامؿ رحيؿ 7
اقتصاد / ثاني 

 فرح حسيف محمد  مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  مرتضى احمد لعيبي    إحصاء / رابع صباحي حيدر دشر طعمة   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي احمد ماجد سمماف 8
 مسائي

اقتصاد / رابع  كرارعماد يوسؼ
 صباحي

 مرواف باسـ جبر    إحصاء / رابع صباحي حيدر عبد الكريـ صاحب   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي احمد محمد حسيف 9
اقتصاد / ثاني 

 كريـ حسف عمواف مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي
1
0 

اقتصاد / ثاني  مروة حميد مرزوؾ    إحصاء / رابع صباحي دنيا رحمف خمؼ   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي احمد نياد عبد عمي
 مسائي

اقتصاد / رابع  كريـ فرحاف جبر
 صباحي

اقتصاد / ثاني  مروة طو خميفو    إحصاء / رابع صباحي راني رعد رويؿ   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي اريج خالد دعير 1 36
اقتصاد / رابع  لبنى سمير ىدير مسائي

 صباحي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

اقتصاد / ثاني  المصطفى سرمد داود    إحصاء / رابع صباحي رشا الـز سوادي   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي استغفر اهلل رباح صالح 2
 مسائي

اقتصاد / رابع  لطيؼ صالح ميدي 
 صباحي

 مصطفى عمي جبر    إحصاء / رابع صباحي رقية حسف عبيد   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي اصالة محمد شريؼ 3
اقتصاد / ثاني 

 ليث عمي عبد الجبار  مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  مصطفى فيصؿ خمؼ    إحصاء / رابع صباحي رواء مالؾ حسوني   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي اطياؼ جميؿ نعيس 4
 مسائي

اقتصاد / رابع  ليث موحاف حزاـ
 صباحي

اقتصاد / ثاني  منتظر صالح كاظـ    إحصاء / رابع صباحي رياـ عدناف محسف   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي افراح حسف مفتف 5
اقتصاد / رابع  ليث ىادي كنعاف  مسائي

 صباحي

 منتظر فاضؿ محمد    إحصاء / رابع صباحي زىراء خالد باىض   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي افراح عزيز شماـ  6
اقتصاد / ثاني 

 ليمى محمد حسيف  مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  ميدي جبار خضير    إحصاء / رابع صباحي زىراء سامي رميض سعود   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي الياـ ياسيف احمد 7
 مسائي

اقتصاد / رابع  مازف زىير جاسـ
 صباحي

 ميند عباس محمود    إحصاء / رابع صباحي زىراء وليد حسيف محيميد   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي اماؿ محمد طة 8
اقتصاد / ثاني 

 مازف فالح ناصر مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  ميند قاسـ داود    إحصاء / رابع صباحي زياد طارؽ جبار   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي امجد فرحاف حمود 9
 مسائي

اقتصاد / رابع  ماىر عميوي عبد النبي
 صباحي

1
 ميعاد ابراىيـ عمي    إحصاء / رابع صباحي زينب عبد الحسيف احمد   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي انتصار عبيد محمد 0

اقتصاد / ثاني 
 ماىر محمود عبد اهلل مسائي

اقتصاد / رابع 
 صباحي

37 
اقتصاد / ثاني  نادية شكر محمود    إحصاء / رابع صباحي سجاد محمد موسى   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي انساـ عبد االمير مويت 1

 مسائي
اقتصاد / رابع  محمد جبار ىنيس 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  نجالء وارد محارب    إحصاء / رابع صباحي سرمد مسمـ عبيد   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي انور حبيب مطر  2
اقتصاد / رابع  محمد حبيب عبد اهلل مسائي

 صباحي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

اقتصاد / ثاني  ندى ميدي صالح    إحصاء / رابع صباحي سمر جماؿ ابراىيـ عبد   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي ايات احمد شياب 3
 مسائي

اقتصاد / رابع  محمد حسيف فاضؿ
 صباحي

 نشواف محمد عيسى    إحصاء / رابع صباحي سنار سعيد عبد    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي ايات خالد ابراىيـ 4
اقتصاد / ثاني 

 محمد خميس حمد مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  نظير ناصر جبار   إحصاء / رابع صباحي سيؼ ىاشـ تقي   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي ايات كريـ ديواف 5
 مسائي

اقتصاد / رابع  محمد سمماف داود
 صباحي

اقتصاد / ثاني  نيى سرحاف دنكي    إحصاء / رابع صباحي ضياء عياؿ كامؿ   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي ايات يحيى محمود 6
اقتصاد / رابع  محمد عبد اهلل عمواف مسائي

 صباحي

 نور نبيؿ عبد الرحمف    إحصاء / رابع صباحي طارؽ ياسيف سمماف حبيب   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي اية محمد لطيؼ 7
اقتصاد / ثاني 

 محمد عالء حسوف  مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  ىاني شاكر سمماف    إحصاء / رابع صباحي عادؿ جبار سويس   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي اية ىيثـ محمد 8
 مسائي

اقتصاد / رابع  محمد غيالف شندي 
 صباحي

 ىدى صباح جبار    إحصاء / رابع صباحي عبد اهلل خالد حميد لطيؼ   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي ايالؼ عمي محسف  9
اقتصاد / ثاني 

 محمد قاسـ محمد مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي
1
0 

اقتصاد / ثاني  ىمسو قيس فرحاف    إحصاء / رابع صباحي عبد اهلل لؤي خميؿ   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي ايمف جالؿ عبد الواحد
 مسائي

اقتصاد / رابع  مرتضى حسف مرار 
 صباحي

38 

 ىندنزار خمؼ    إحصاء / رابع صباحي عبد المحسف كاظـ   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي ايمف سالـ صالح 1
اقتصاد / ثاني 

 مسائي
مرتضى عبد الكاظـ 

 راضي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  ىيثـ شريؼ صابط    إحصاء / رابع صباحي عبد اهلل قيس محمد   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي ايمف سعدوف سكوندي 2
 مسائي

اقتصاد / رابع  مرتضى فوزي جاسـ 
 صباحي

اقتصاد / ثاني  وسف احمد محمود    إحصاء / رابع صباحي عذراء مجيد حميد   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي ايياب احمد خماس 3
اقتصاد / رابع  مروة حميد خمؼ  مسائي

 صباحي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

اقتصاد / ثاني  يحيى كامؿ منصور    إحصاء / رابع صباحي عال حمزة خورشيد   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي بالؿ ثابت ناظـ 4
 مسائي

اقتصاد / رابع  مروة سالـ سعد 
 صباحي

 يقيف سالـ محمد   إحصاء / رابع صباحي عمي عبد المطيؼ دخاف   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي جمعة جريد ثامر 5
اقتصاد / ثاني 

 مروة طارؽ محمود مسائي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  يماـ كريـ عبد    إحصاء / رابع صباحي عمي عصاـ جاسـ محمد   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي حساـ كريـ محمد 6
 مسائي

اقتصاد / رابع  مريـ داود حسف 
 صباحي

اقتصاد / ثاني  يوسؼ عزيز حميد    إحصاء / رابع صباحي عمي كامؿ عجيؿ   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي حسناء ىادي كنعاف 7
اقتصاد / رابع  مريـ محمود كديمي  مسائي

 صباحي

 يوسؼ يعقوب حسف    إحصاء / رابع صباحي عمي محمد جياد عطيوي   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي حسف محمد حمداف 8
اقتصاد / ثاني 

 مسائي
مصطفى ابراىيـ عبد 

 االمير
اقتصاد / رابع 

 صباحي

اقتصاد / ثاني  استبرؽ سعد فاضؿ   إحصاء / رابع صباحي عمي محمد حسيف خريبط   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي حسف مزىر حسيف 9
 مسائي

مصطفى اسامة عبد 
 الستار 

اقتصاد / رابع 
 صباحي

1
 صادؽ عبد الرضا مناتي   إحصاء / رابع صباحي عمي محمد محمود شانع   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي حسيف باسـ الـز 0

اقتصاد / ثاني 
 مصطفى جبار حميد  مسائي

اقتصاد / رابع 
 صباحي
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محاسبة / ثاني  االء فرحاف عبيد موسى    إحصاء / رابع صباحي عمر عبد الزىرة جبار كاطع   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي حسيف عمي رحيـ 1
 صباحي

اقتصاد / رابع  مصطفى رابح اديب 
 صباحي

 احمد ظاىر خمؼ   إحصاء / رابع صباحي غدير فيصؿ طالع طوكاف   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي حسيف محمد مجيد 2
محاسبة / ثاني 

 صباحي
مصطفى سعودي عبد 

 االمير
اقتصاد / رابع 

 صباحي

محاسبة / ثاني  احمد فيصؿ غاوي الـز   إحصاء / رابع صباحي غفراف فاضؿ رحمف اميف   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي حناف احمد شاكر 3
 صباحي

مصطفى كاظـ عمي 
 محمد

اقتصاد / رابع 
 صباحي

محاسبة / ثاني  احمد مثنى راضي حسف   إحصاء / رابع صباحي فاضؿ احمد عبد العزيز   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي حناف ميدي صالح 4
اقتصاد / رابع  منتيى جبار كوكز صباحي

 صباحي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

محاسبة / ثاني  حميد  احمد ىيثـ مجيد   إحصاء / رابع صباحي قاسـ لعيبي قاسـ الحضاوي   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي حنيف جواد عيسى  5
 صباحي

اقتصاد / رابع  ميند اسماعيؿ ابراىيـ 
 صباحي

 اسامة ميدي غميـ عكمة   إحصاء / رابع صباحي كرار حسيف عمواف   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي حواء عبد الرحمف  6
محاسبة / ثاني 

 موسى كاظـ عالوي صباحي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

محاسبة / ثاني  اسراء مجيد كريـ   إحصاء / رابع صباحي كرار حيدر عبد االمير   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي حوارء نجـ عبد جاسي 7
 صباحي

اقتصاد / رابع  ميساء تحسيف داود
 صباحي

محاسبة / ثاني  اسماء جبار محسف   إحصاء / رابع صباحي ليث محمد فريح جاسـ   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي حوراء ضياء عميوي 8
اقتصاد / رابع  نجالء اسماعيؿ مجماف صباحي

 صباحي

 اسيؿ صالح عبيد زغير   إحصاء / رابع صباحي لينا اياد جاسـ مسمط   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي حوراء عمي حسيف 9
محاسبة / ثاني 

 ندى كريـ راىي صباحي
اقتصاد / رابع 

 صباحي
1
0 

محاسبة / ثاني  اماؿ ياس خضيروادي   إحصاء / رابع صباحي مارتف منار ميرزا   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي حيدر حسيف كاظـ
 صباحي

اقتصاد / رابع  نعـ نجـ عبود 
 صباحي
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   إحصاء / رابع صباحي محمد عمي حسيف   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي حيدر حسيف والي  1
أماني سناف سعدوف 

 معروؼ
محاسبة / ثاني 

 نمير احمد كاظـ  صباحي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

محاسبة / ثاني  امير عمي محمد رشيد   إحصاء / رابع صباحي محمد نبيؿ حسف   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي حيدر سالـ محسف 2
 صباحي

اقتصاد / رابع  نور سمير قاسـ 
 صباحي

3 
حيدر عبد الجبار 

 اميف حسف غانـ جبر   إحصاء / رابع صباحي محمد ىالؿ محمد عباس   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي ىويدي
محاسبة / ثاني 

 نورة حاـز جبار  صباحي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

محاسبة / ثاني  انعاـ عبد الرحمف داود   إحصاء / رابع صباحي مروة حمود فرج ثجيؿ   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي دعاء  جاسـ حسف 4
 صباحي

اقتصاد / رابع  ىبة بيجت فاضؿ 
 صباحي

محاسبة / ثاني  انور صباح عبد اهلل   إحصاء / رابع صباحي مريـ عبد االمير محسف   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي دعاء  رضا محسف 5
اقتصاد / رابع  ىبة عبد الزىرة عنيد  صباحي

 صباحي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

محاسبة / ثاني  ايات حسف ياسر عموي   إحصاء / رابع صباحي منتظر مصطفى نصيؼ   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي دعاء جعفر صادؽ 6
 صباحي

اقتصاد / رابع  ىدى شامؿ عريبي 
 صباحي

 اياد محمد شاكر محمود   إحصاء / رابع صباحي ىبة عبد عمي سيد حسيف   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي ديانا ياس خضير  7
محاسبة / ثاني 

 ىدى صادؽ مدب صباحي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

محاسبة / ثاني  آية عدناف سمماف عميوي   إحصاء / رابع صباحي ىياـ جبار خضير   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي رائد سامي عزيز  8
 صباحي

اقتصاد / رابع  ىدير جعفر حسيف
 صباحي

محاسبة / ثاني  اية كماؿ حسيف عمي   إحصاء / رابع صباحي ولداف محمد حسف عبد اهلل   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي رائد عبد النبي عباس 9
اقتصاد / رابع  ىدير كريـ جبر  صباحي

 صباحي
1
 اية محمد لفتة عطا اهلل   إحصاء / رابع صباحي وليد خالد جاسـ   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي رسؿ اياد فاضؿ 0

محاسبة / ثاني 
 ىديؿ جاسـ حاجـ  صباحي

اقتصاد / رابع 
 صباحي

41 

محاسبة / ثاني  ايالؼ رعد عمي حسيف   إحصاء / رابع صباحي عالء فاضؿ عبد الكريـ   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي رسؿ حسف اسماعيؿ 1
 صباحي

اقتصاد / رابع  ىديؿ سمير عزيز 
 صباحي

   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي رسؿ حيدر ابراىيـ  2
عمي عبد الحسيف عبد أبو 

 ايماف عبد النبي جابر   إحصاء / رابع صباحي الريش
محاسبة / ثاني 

 ىديؿ ماجد فرحاف صباحي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

محاسبة / ثاني  ايمف كريـ خواؼ مرعب   إحصاء / رابع صباحي مرتضى عبد الرزاؽ   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي رسؿ عيسى ىادي 3
 صباحي

اقتصاد / رابع  ىديؿ منثر فرحاف
 صباحي

 باسـ عمي مولى وشاح    إحصاء / رابع صباحي نمير ماجد حسيف   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي رعد حمود خميؼ 4
محاسبة / ثاني 

 ىشاـ عمي شافي صباحي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

محاسبة / ثاني  بدرحسيف حمد نعمة    0 0   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي رغد عالء جابر 5
 صباحي

اقتصاد / رابع  ىشاـ نزية احمد
 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  ابراىيـ خميؿ ابراىيـ صادؽ   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي رفؿ احمد حسيف 6
محاسبة / ثاني  براء لؤي فاضؿ حسيف   رابع صباحي

اقتصاد / رابع  ىماـ فالح خمؼ  صباحي
 صباحي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

العمـو المالية والمصرفية /  ابراىيـ قيس ابراىيـ احمد   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي رواء سعد ىادي 7
 رابع صباحي

محاسبة / ثاني  بكر احمد جالؿ عبد اهلل  
 صباحي

اقتصاد / رابع  ورود حسيف رحيـ 
 صباحي

 احمد تحسيف  عمي رضا   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي رنا مرضي محمد 8
العمـو المالية والمصرفية / 

 جاسـ جبار بنياف صبر   رابع صباحي
محاسبة / ثاني 

 وساـ عبد الحسيف شياؿ صباحي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  احمد حسف صداـ  جاسـ   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي رياـ باسـ وحودي 9
 رابع صباحي

محاسبة / ثاني  جاسـ ساىر جاسـ برغوث   
 صباحي

اقتصاد / رابع  وساـ محمد حسيف 
 صباحي

1
العمـو المالية والمصرفية /  احمد خالد صالح  رحيـ   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي زمف عادؿ حكمت 0

محاسبة / ثاني  جوزيؼ جوني فاضؿ   رابع صباحي
اقتصاد / رابع  وعد حسوني احمد  صباحي

 صباحي

42 

 احمد قاسـ عطية جبر   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي زىراء حاـز حنش 1
العمـو المالية والمصرفية / 

 حاـز جبار ناسي بدر   رابع صباحي
محاسبة / ثاني 

 وعد كاظـ واشي  صباحي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  احمد عاتي عويد   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي زىراء حسيف عبد باقر 2
 رابع صباحي

حساـ عبد الرزاؽ جبر   
 عبداهلل

محاسبة / ثاني 
 صباحي

اقتصاد / رابع  والء خالد حمود 
 صباحي

 اسراء عمي احمد حسف    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي زىراء ستار جبار 3
العمـو المالية والمصرفية / 

 حساـ لطيؼ محمد   رابع صباحي
محاسبة / ثاني 

 والء عمي خمؼ  صباحي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  االء محمد حمزه محمد    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي زىراء سمماف مزعؿ 4
 رابع صباحي

محاسبة / ثاني  حسف جبار لفتو ساجت   
 صباحي

اقتصاد / رابع  ياسر صالح حسف
 صباحي

 امؿ عادؿ ميدي   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي زينب حسنيف عبد عمي 5
العمـو المالية والمصرفية / 

 حسف سحاب مطر   رابع صباحي
محاسبة / ثاني 

 ياسر يوسؼ ميدي صباحي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  ايمف فاضؿ متعب   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي زينب خميؿ ابراىيـ 6
 رابع صباحي

محاسبة / ثاني  حسف عادؿ  قاسـ فرحاف  
 صباحي

اقتصاد / رابع  ياسميف موفؽ طالب
 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  ايماف حسيف حمد راضي   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي زينب رياض صالح 7
محاسبة / ثاني  حسف عادؿ كاظـ سمماف   رابع صباحي

اقتصاد / رابع  ياسيف فضالة عبد اهلل     صباحي
 صباحي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

العمـو المالية والمصرفية /  ايو عبداهلل حميد حسف    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي زينب صالح مشتت 8
 رابع صباحي

الحسف عبد العباس حمود   
 سالـ

محاسبة / ثاني 
 صباحي

اقتصاد / رابع  يحيى عمي محمد 
 صباحي

 باقر حسيف عمي راضي    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي زينب طارؽ كامؿ 9
العمـو المالية والمصرفية / 

 حسف ميدي عباس جابر   رابع صباحي
محاسبة / ثاني 

 يقيف وحيد المي  صباحي
اقتصاد / رابع 

 صباحي
1
0 

العمـو المالية والمصرفية /  تغريد صداـ ىاشـ محمد    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي زينب عادؿ جاسـ
 رابع صباحي

محاسبة / ثاني  حسيف جبار صالح جابر   
 صباحي

اقتصاد / رابع  يونس مقداد خضر 
 صباحي

43 

العمـو المالية والمصرفية /  جعفر صادؽ قاسـ جبر    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي زينب كاظـ خمؼ 1
محاسبة / ثاني  حسيف جبار محمد حسيف   رابع صباحي

اقتصاد / رابع  احمد صاحي عميوي صباحي
 صباحي

 جعفر ىشاـ توفيؽ رزاؽ   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي زينة عمي خالد 2
العمـو المالية والمصرفية / 

   رابع صباحي
حسيف حسف عبد المطيؼ 

 ىادي
محاسبة / ثاني 

 عمي جابر جعفر صباحي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  حسف عمي اسماعيؿ   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي زينة عواد عبدالرضا 3
 رابع صباحي

محاسبة / ثاني  حسيف حيدر عباس عمواف  
 صباحي

اقتصاد / رابع  امير خالد قادر
 صباحي

 حسيف عالء عبدالحميد مجيد   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي سارة احمد حمزة  4
العمـو المالية والمصرفية / 

 حسيف خالد حميد حريوؿ   رابع صباحي
محاسبة / ثاني 

 منتظر عدناف حاتـ صباحي
اقتصاد / رابع 

 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  حسيف عالء محمود راضي    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي سارة احمد ىاشـ 5
 رابع صباحي

حسيف طالب حسيف   
 عبداهلل

محاسبة / ثاني 
 صباحي

اقتصاد / رابع  االء دحاـ عميوي
 مسائي

 حسيف عمي حسيف وني   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي سارة جاسـ شويع 6
العمـو المالية والمصرفية / 

   رابع صباحي
حسيف عبد اهلل محمود 

 خميس
محاسبة / ثاني 

 احمد حميد ناصر صباحي
اقتصاد / رابع 

 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  حسيف فاضؿ خريبط ضيد    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي سارة منتصر باقر 7
 رابع صباحي

محاسبة / ثاني  حسيف محمد حسف  
 صباحي

اقتصاد / رابع  احمد محسف جمعة 
 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  حسيف كاظـ جبر لعيبي    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي سجاد عمي صبار 8
محاسبة / ثاني  حضارة ثامر موسى   رابع صباحي

اقتصاد / رابع  احمد ستار جبار  صباحي
 مسائي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

العمـو المالية والمصرفية /  حربي محسف خالص   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي سجاد صاحب نجـ 9
 رابع صباحي

محاسبة / ثاني  حسيف عالء حسيف مطر  
 صباحي

اقتصاد / رابع  احمد صباح سمماف
 مسائي

1
 حيدر محمد عمراف موسى   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي سجاد عباس خضير  0

العمـو المالية والمصرفية / 
   رابع صباحي

حسيف فارس عبد اهلل 
 غزاؿ

محاسبة / ثاني 
 احمد ميدي عمواف صباحي

اقتصاد / رابع 
 مسائي
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العمـو المالية والمصرفية /  دعاء خالد خشف كريـ    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي سجى جواد كاظـ 1
 رابع صباحي

محاسبة / ثاني  حسيف فالح حسف جبر  
 صباحي

اقتصاد / رابع  احمد ضياء احمد
 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  دينا جماؿ عبدالعزيز بسميؿ   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي سجى سعد ىاشـ  2
محاسبة / ثاني  حسيف قيس قاسـ حمادي   رابع صباحي

اقتصاد / رابع  احمد كامؿ منعثر صباحي
 مسائي

 رسؿ قاسـ محمد حسيف    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي سجى عباس عبد عمي 3
العمـو المالية والمصرفية / 

 حسيف محمد خضيردليؿ   رابع صباحي
محاسبة / ثاني 

 اسراء جاسـ غازي صباحي
اقتصاد / رابع 

 مسائي

رسؿ مدحت عبدالرحمف    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي سرور كريـ مجبؿ 4
 عمواف

العمـو المالية والمصرفية / 
 رابع صباحي

محاسبة / ثاني  حسيف محمد عبد اهلل  
 صباحي

اقتصاد / رابع  اسراء ميدي صالح 
 مسائي

 رنا ابراىيـ خضير   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي سرى حمد رجب 5
العمـو المالية والمصرفية / 

 حسيف نجـ عبد اهلل رشيد    رابع صباحي
محاسبة / ثاني 

 امير شاكر محمود  صباحي
اقتصاد / رابع 

 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  رؤى عمي غالـ رضا   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي سرى سامي جبار 6
 رابع صباحي

حوراء سرمد عمي شكر   
 اهلل

محاسبة / ثاني 
 صباحي

اقتصاد / رابع  ايياب زىير كريـ
 مسائي

 زمف جماؿ فاضؿ    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي سمير حاتـ لفتة 7
العمـو المالية والمصرفية / 

 حوراء قاسـ جموب   رابع صباحي
محاسبة / ثاني 

 براء قاسـ خمؼ صباحي
اقتصاد / رابع 

 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  زينب احمد جعفر محمود    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي سيى جرجيس يونس 8
 رابع صباحي

محاسبة / ثاني  حوراء محمود راضي عمي  
 صباحي

اقتصاد / رابع  بشار عباس حسيف
 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  سارة صبيح سعيد جبر   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي سيؼ قاسـ جياد 9
حيدر صالؿ رشيد جار    رابع صباحي

 اهلل
محاسبة / ثاني 

اقتصاد / رابع  بياء سميـ غانـ  صباحي
 مسائي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 
1
0 

العمـو المالية والمصرفية /  سجاد عمي عبدالرسوؿ اميف   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي شفاء ماجد محمد
 رابع صباحي

محاسبة / ثاني  حيدر طو خميؿ شكير  
 صباحي

اقتصاد / رابع  جعفر ىادي كاظـ
 مسائي
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 سجى رعد سمماف داود    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي شمس كريـ خمؼ 1
العمـو المالية والمصرفية / 

 حيدر مطمب سعيد    رابع صباحي
محاسبة / ثاني 

 جالؿ كاظـ عميوي صباحي
اقتصاد / رابع 

 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  سجى سامر عبدالقادر طاىر   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي شيد جمعة جاسـ 2
 رابع صباحي

خالد جماؿ سمماف   
 مرصوص

محاسبة / ثاني 
 صباحي

اقتصاد / رابع  جمعة فجؿ رحيمة 
 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  سمر عباس حسيف   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي شيد كامؿ عباس 3
محاسبة / ثاني  رافد يوسؼ جاسـ محمد   رابع صباحي

اقتصاد / رابع  حسف جبار محي صباحي
 مسائي

 سياد عمي عبدالمجيد ىاشـ   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي شيد ناصر عميوي 4
العمـو المالية والمصرفية / 

 رائد جماؿ مندوب   رابع صباحي
محاسبة / ثاني 

 حسف عبد االمير حسيف صباحي
اقتصاد / رابع 

 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  سيؼ عمي حسيف ىادي    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي شيماء عمي حسف  5
 رابع صباحي

محاسبة / ثاني  رسؿ حيدر عمي)بقرار(  
 صباحي

اقتصاد / رابع  حسيف سامي ناظـ
 مسائي

 شيد صالح ميدي كاظـ    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي صادؽ عمي شياب 6
العمـو المالية والمصرفية / 

 رعد زيد حسف جاسـ   رابع صباحي
محاسبة / ثاني 

 حناف عبد عمي صباحي
اقتصاد / رابع 

 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  صييب فؤاد محمد   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي صادؽ محمد ورد 7
 رابع صباحي

محاسبة / ثاني  رواء ابراىيـ شريؼ   
 صباحي

اقتصاد / رابع  حيدر جميؿ صداـ
 مسائي

 صفاء قاسـ ابراىيـ   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي صفا كاظـ حسيف  8
العمـو المالية والمصرفية / 

 زىراء حاـز شاكر محمود   رابع صباحي
محاسبة / ثاني 

 دعاء جزمي عبد الواحد  صباحي
اقتصاد / رابع 

 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  ضحى ىاشـ بدف عمي    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي صفاء عالء حسيف 9
 رابع صباحي

محاسبة / ثاني  زىراء حسيف عمي لاير  
 صباحي

اقتصاد / رابع  رحمة محمد حسف
 مسائي

1
العمـو المالية والمصرفية /  ظي حسف حيدر عمي    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي ضحى سعد محمد 0

محاسبة / ثاني  زىراء عمي زاير حمزة    رابع صباحي
 صباحي

رؤى صالح الديف عبد 
 القادر

اقتصاد / رابع 
 مسائي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 
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العمـو المالية والمصرفية /  عبد الستار باسـ جابر   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي ضحى فميح حسف 1
 رابع صباحي

زىراء محمد عبد اهلل   
 حمادي

محاسبة / ثاني 
 صباحي

اقتصاد / رابع  رياـ ياسيف ناجي
 مسائي

   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي ضياء جاسـ كاظـ  2
عبدالمعز احمد عبدالرزاؽ 

 يعقوب
العمـو المالية والمصرفية / 

 زىير عمي لطيؼ   رابع صباحي
محاسبة / ثاني 

 زينب رحيـ غيداف  صباحي
اقتصاد / رابع 

 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  عفاؼ عامج حمزة شاىيف   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي طيبة بشير دلؼ 3
 رابع صباحي

محاسبة / ثاني  زيداف حميد حسف احمد  
 صباحي

اقتصاد / رابع  زينب كاظـ سعيد
 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  عال سمير سبػػػتي جاسـ   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي عباس حيدر ابراىيـ  4
محاسبة / ثاني  زينب محمود ميدي سبع   رابع صباحي

اقتصاد / رابع  زينة صفاء عبد الكريـ صباحي
 مسائي

 عمي جبار سمماف   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي عباس خالد ناصر  5
العمـو المالية والمصرفية / 

 زينو  ياسيف عبد الكريـ    رابع صباحي
محاسبة / ثاني 

 سرحاف سوادي  صباحي
اقتصاد / رابع 

 مسائي

عبد الخالؽ  محمود  6
 جميؿ

العمـو المالية والمصرفية /  عمي جواد ياسيف   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي
 رابع صباحي

محاسبة / ثاني  ساجد اياد نوري  
 صباحي

اقتصاد / رابع  سالـ سمماف زىير 
 مسائي

 عمي سامي احمد    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي عبد العزيز كيالف حاتـ 7
العمـو المالية والمصرفية / 

 سارة شوقي مصطفى   رابع صباحي
محاسبة / ثاني 

 سالـ مجيد خميبص  صباحي
اقتصاد / رابع 

 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  عمي عادؿ منحوش ضاحي    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي عبد اهلل عمي محرج 8
 رابع صباحي

محاسبة / ثاني  سارة ميدي حسف  
 صباحي

اقتصاد / رابع  سجى صالح ميدي
 مسائي

9 
عبد المييمف ستار 

   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي رضا
عمي عبد القادر عبد الكريـ 

 احمد
العمـو المالية والمصرفية / 

 سجاد سالـ زعالف    رابع صباحي
محاسبة / ثاني 

 سناء جبار عبدالسادة صباحي
اقتصاد / رابع 

 مسائي
1
0 

عبد المؤمف وليد 
 صادؽ

عمي عبداليادي عبدالحسيف    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي
 داغر

العمـو المالية والمصرفية / 
 رابع صباحي

سجاد عبد الكريـ حسيف   
 حسف 

محاسبة / ثاني 
 صباحي

اقتصاد / رابع  شيد جماؿ فائؽ
 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  غزواف فيصؿ ارميض قاسـ    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي عبداالميف محمد حمود 1 47
محاسبة / ثاني  سجاد عالء حسيف صالح   رابع صباحي

 صباحي
صفاء عبد الحسيف 

 شبيب 
اقتصاد / رابع 

 مسائي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

العمـو المالية والمصرفية /  فاضؿ حسف جودة عمي    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي عذبة مثنى عزيز 2
 رابع صباحي

محاسبة / ثاني  سجاد عمي عربي فرحاف  
 صباحي

اقتصاد / رابع  ضمياء كامؿ صالح 
 مسائي

 فاطمة  كريـ ساىي وفار   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي عقيؿ ريساف سدخاف 3
العمـو المالية والمصرفية / 

   رابع صباحي
سجاد فاضؿ زرزور 

 احميدي
محاسبة / ثاني 

 طارؽ عمي طمب صباحي
اقتصاد / رابع 

 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  فرح رشيد نوط عبيد   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي عمي حسف احمد 4
 رابع صباحي

محاسبة / ثاني  سجاد ماجد جبار مناتي   
 صباحي

اقتصاد / رابع  عباس صبيح جويذب
 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /   فرح طاىر خمؼ محسف   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي عمي حسف عباس 5
محاسبة / ثاني  سجى حاتـ عمي عبد   رابع صباحي

اقتصاد / رابع  عمي حسيف عباس صباحي
 مسائي

 فيد فرحاف عوض   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي عمي حسيف عمي صفر  6
العمـو المالية والمصرفية / 

   رابع صباحي
سجى صاحب عبد الرضا 

 شندي
محاسبة / ثاني 

 عمي حيدر ىادي صباحي
اقتصاد / رابع 

 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  كرار عمي شياع   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي عمي حسيف عمي لعيبي 7
 رابع صباحي

محاسبة / ثاني  سجى مزعؿ غضباف عودة  
 صباحي

اقتصاد / رابع  عمي داخؿ خمؼ
 مسائي

 ليث رعد محمد سعيد    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي عمي صادؽ حسف 8
العمـو المالية والمصرفية / 

 سالـ راضي عيداف بجاي   رابع صباحي
محاسبة / ثاني 

 عمي عبود مجيوؿ  صباحي
اقتصاد / رابع 

 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  ليمى سييؿ غساف عبداليادي    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي عمي عبد الستار عباس 9
 رابع صباحي

سناء سعدوف عبعوب   
 حطاب

محاسبة / ثاني 
 صباحي

اقتصاد / رابع  عمي محمد سالـ 
 مسائي

1
 محمد عباس حسيف معارج   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي عمي فؤاد محمد 0

العمـو المالية والمصرفية / 
   رابع صباحي

سندس كاظـ ابراىيـ 
 ياسيف

محاسبة / ثاني 
 عيسى بداي عيسى صباحي

اقتصاد / رابع 
 مسائي

48 
محمد عبدالحميد حسيف    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي عمي كاظـ صباح 1

 عيفاف 
العمـو المالية والمصرفية / 

 رابع صباحي
سيؼ الديف عبدا لقادر   

 شريؼ
محاسبة / ثاني 

 صباحي
اقتصاد / رابع  غزواف حميد حسيف

 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  محمد عمي قاسـ مريوش   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي عمى مرتضى كريـ 2
محاسبة / ثاني  سيؼ تحسيف جرمط عمي   رابع صباحي

اقتصاد / رابع  غيث حيدر ثامر صباحي
 مسائي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

محمد ناطؽ عبد الخالؽ    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي عمي منير طالب 3
 غيداف

العمـو المالية والمصرفية / 
 رابع صباحي

محاسبة / ثاني  سيؼ سطواف صبار  
 صباحي

اقتصاد / رابع  فاطمة مصطفى عبد اهلل
 مسائي

 محمود عدناف احمد   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي عمار عايد دخيف 4
العمـو المالية والمصرفية / 

 سيؼ عالء  عبد الحسيف   رابع صباحي
محاسبة / ثاني 

 لقاء عبد الستار جبار صباحي
اقتصاد / رابع 

 مسائي

مصطفى ماجد ىادي    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي عمار فاضؿ كاطع 5
 عبداالمير 

العمـو المالية والمصرفية / 
 رابع صباحي

محاسبة / ثاني  شياب احمد صبري محمد  
 صباحي

اقتصاد / رابع  ليث رشيد حميد
 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  مصطفى محمد صاحب رضا   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي عمر ىيثـ صفر 6
شيد احساف عبد اليادي    رابع صباحي

 صالح
محاسبة / ثاني 

اقتصاد / رابع  ليث كريـ ذياب  صباحي
 مسائي

   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي عمراف رعد فالح 7
ميميف عبد المحسف عمي 

 طاىر
العمـو المالية والمصرفية / 

   رابع صباحي
شيد عبد الرسوؿ عمي 

 حسيف 
محاسبة / ثاني 

 ماجدة احمد وادي صباحي
اقتصاد / رابع 

 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  ميند صبحي عبد اهلل   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي غدير حيدر رحيـ 8
 رابع صباحي

محاسبة / ثاني  شيد قاسـ عمي سمماف   
 صباحي

اقتصاد / رابع  محسف مطشر بعنوف
 مسائي

 مينة عبد الكريـ عبود   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي فادية ستار احمد 9
العمـو المالية والمصرفية / 

 صادؽ عمي كطوؼ فرىود   رابع صباحي
محاسبة / ثاني 

 محمد جاسـ محمد صباحي
اقتصاد / رابع 

 مسائي
1
0 

العمـو المالية والمصرفية /  ندى عبد الكريـ عباس غمـو    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي فاطمة جاسـ صادؽ
 رابع صباحي

محاسبة / ثاني  صادؽ غازي ابراىيـ  
 صباحي

اقتصاد / رابع  محمد سمير كريـ 
 مسائي
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 نور احمد حسيف حميدي   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي فاطمة صفاء الديف عبد 1
العمـو المالية والمصرفية / 

 صادؽ محمد ىادي   رابع صباحي
محاسبة / ثاني 

 محمد عمي خورشيد صباحي
اقتصاد / رابع 

 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  نور كاطع زامؿ محيسف    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي فراس عمي شمو  2
 رابع صباحي

محاسبة / ثاني  صالح سميـ عبد حمادي  
 صباحي

اقتصاد / رابع  محمد عماد ولي 
 مسائي

ىاروت  ىوفيب ليفوف    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي كماؿ جالؿ جبار 3
 )مسيحي(

العمـو المالية والمصرفية / 
محاسبة / ثاني  صالح عزيز إبراىيـ   رابع صباحي

اقتصاد / رابع  محمد كماؿ مزىر  صباحي
 مسائي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

العمـو المالية والمصرفية /  ىبو كاظـ محمود صادؽ    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي كوثر عمي ناظـ 4
 رابع صباحي

محاسبة / ثاني  صفاء مجبؿ عمي   
 صباحي

اقتصاد / رابع  مروة صالح عبد القادر
 مسائي

 ىماـ جاسـ محمد خميفو    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي ليث طالؿ عبد المطيؼ 5
العمـو المالية والمصرفية / 

 صالح عبد الحسف غميس   رابع صباحي
محاسبة / ثاني 

 مصطفى خالد قاسـ  صباحي
اقتصاد / رابع 

 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  وساـ احمد محمد جعاطو    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي ليث فالح حسف 6
 رابع صباحي

ضحى جماؿ اديب عبد   
 الواحد

محاسبة / ثاني 
 صباحي

اقتصاد / رابع  مصطفى عمراف ستار 
 مسائي

ياسر خميؿ ابراىيـ    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي محمد احمد فالح 7
 عبدالحسيف

العمـو المالية والمصرفية / 
ضحى عباس صبار    رابع صباحي

 حسيف
محاسبة / ثاني 

اقتصاد / رابع  منار وليد حجاب صباحي
 مسائي

 ياسر عماد عبدالحميد بدير   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي محمد اركاف جبر 8
العمـو المالية والمصرفية / 

 ضرغاـ غازي منيؿ رشيد   رابع صباحي
محاسبة / ثاني 

 مناىؿ اموري كريـ   صباحي
اقتصاد / رابع 

 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  ياسر قاسـ عبد منصور    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي محمد ثائر عمي 9
 رابع صباحي

عامر داود سمماف   
 محجوب

محاسبة / ثاني 
 صباحي

اقتصاد / رابع  ميسوف منصور بجاي 
 مسائي

1
 أحمد محمد جعفر عمواف    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي محمد جبار حميد 0

العمـو المالية والمصرفية / 
   رابع مسائي

عبد اهلل جاسـ محمد 
 حسوف

محاسبة / ثاني 
 نغـ محمود مجيد صباحي

اقتصاد / رابع 
 مسائي
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العمـو المالية والمصرفية /  ايفاف سمير عبد الصاحب   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي محمد رحيـ عبود 1
 رابع مسائي

عبد اهلل حسيف عباس   
 محمد

محاسبة / ثاني 
 صباحي

اقتصاد / رابع  نور سمير كريـ 
 مسائي

 جميؿ ممبس عمي فرحاف    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي محمد صالح حميد 2
العمـو المالية والمصرفية / 

   رابع مسائي
عبد اهلل حسيف عطيو 

 ىاشـ
محاسبة / ثاني 

 نور عبد العزيز حمودي  صباحي
اقتصاد / رابع 

 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  رياـ عباس غانـ عبد النبي    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي محمد صالح غالي 3
 رابع مسائي

محاسبة / ثاني  عبير داخؿ رحيـ  عبيد  
 صباحي

اقتصاد / رابع  نورة سعد ابراىيـ
 مسائي

سارة حمزة ىادي كاظـ    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي محمد طالب محمد 4
 الميالي 

العمـو المالية والمصرفية / 
محاسبة / ثاني  عزاـ موفؽ جدوع    رابع مسائي

اقتصاد / رابع  ىاجر محمد حميد صباحي
 مسائي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

العمـو المالية والمصرفية /  سحر عنيد سمماف   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي محمد عبد الرضا كاظـ 5
 رابع مسائي

محاسبة / ثاني  عال عمر عمي  حمد  
 صباحي

اقتصاد / رابع  ىياـ زياد صالح 
 مسائي

 سيؼ الديف فيصؿ   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي محمد فالح محمد 6
العمـو المالية والمصرفية / 

 عالء سعود اميف   رابع مسائي
محاسبة / ثاني 

 وساـ صباح سميـ صباحي
اقتصاد / رابع 

 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  عبد العزيز أحمد خمؼ لفتة   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي محمد قاسـ حمزة 7
 رابع مسائي

محاسبة / ثاني  عالء مجبؿ عمي  
 صباحي

اقتصاد / رابع  وفاء ستار ناجي  
 مسائي

العمـو المالية والمصرفية /  عبد اهلل صالح ميدي حمادي    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي محمد قاصد خزعؿ 8
محاسبة / ثاني  عمي ابي ذر حسف محسف   رابع مسائي

اقتصاد / رابع  يسرى ذياب حسف  صباحي
 مسائي

 عمي درويش عمي حسف    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي محمد ماىر ابراىيـ   9
العمـو المالية والمصرفية / 

 عمي احمد كطوؼ حيدر   رابع مسائي
محاسبة / ثاني 

 0 0 صباحي

1
0 

العمـو المالية والمصرفية /  عمي محمد عمواف   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي محمود حاـز اسامة
 رابع مسائي

محاسبة / ثاني  عمي اسماري عطية  
 صباحي

0 0 
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 عمي مطر عبود جودة    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي محمود عبود محمود 1
العمـو المالية والمصرفية / 

 عمي جاسـ عطية   رابع مسائي
محاسبة / ثاني 

 0 0 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  كرار برىاف عبد حسيف    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي مختار مؤيد خضير 2
 رابع مسائي

محاسبة / ثاني  عمي حسيف بنواف محيسف  
 صباحي

0 0 

 لبنى سعدوف كامؿ حسف   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي مرتضى غازي مزعؿ 3
العمـو المالية والمصرفية / 

   رابع مسائي
عمي حمد عبد النبي 

 عاصي
محاسبة / ثاني 

 0 0 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  مصطفى حمادي صبر   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي مروة صالح شاكر 4
 رابع مسائي

محاسبة / ثاني  عمي طالب ابراىيـ جواد  
 صباحي

0 0 

العمـو المالية والمصرفية /  مصطفى عبد الحسيف سيد   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي مروة صالح ميدي 5
محاسبة / ثاني  عمي طالب عباس    رابع مسائي

 0 0 صباحي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

العمـو المالية والمصرفية /  نور سالـ صالح حسيف    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي مروة كاظـ نايؼ 6
 رابع مسائي

محاسبة / ثاني  عمي عادؿ خالد خضير   
 صباحي

0 0 

 نور طو حسف   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي مريـ محسف ناصر 7
العمـو المالية والمصرفية / 

 عمي عباس جاسـ محمد   رابع مسائي
محاسبة / ثاني 

 0 0 صباحي

العمـو المالية والمصرفية /  نورة صالح رحمة رسف   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي مسار حاـز خضير 8
 رابع مسائي

محاسبة / ثاني  عمي عزيزخشف اعبيد   
 صباحي

0 0 

العمـو المالية والمصرفية /  نوفؿ أحمد نوفؿ محمود    إدارة أعماؿ / ثاني صباحي مصطفى احمد عبود 9
محاسبة / ثاني  عمي ماجد مطر  عنبر   رابع مسائي

 0 0 صباحي

1
 ىند عباس غانـ عبد النبي   إدارة أعماؿ / ثاني صباحي مصطفى جبار محمد 0

العمـو المالية والمصرفية / 
 عمي محمود ابراىيـ عودة   رابع مسائي

محاسبة / ثاني 
 0 0 صباحي

1
1 

العمـو المالية والمصرفية /  وساـ كاظـ عبيد جابر       
 رابع مسائي

محاسبة / ثاني  عمار قاسـ حسيف  
 صباحي

    

1
 عمر عصاـ ىادي فرحاف             2

محاسبة / ثاني 
     صباحي

1
3 

محاسبة / ثاني  عمر فالح حسف             
 صباحي

    

1
 عيود خياط مانع محيسف             4

محاسبة / ثاني 
     صباحي

1
5 

محاسبة / ثاني  عيود عمي وادي محمد            
 صباحي

    

محاسبة / ثاني  عوف كريـ محمود         إدارة أعماؿ / ثاني صباحي مصطفى رحمف عزيز  1 52
 0 0 صباحي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

محاسبة / ثاني  غازي عبد الغني عميوي 0       إدارة أعماؿ / ثاني صباحي مصطفى سميع احمد 2
 صباحي

0 0 

3 
مصطفى عبد االمير 

 0       إدارة أعماؿ / ثاني صباحي عمي
غدير حامد عبد الواحد 

 عبد اهلل
محاسبة / ثاني 

 0 0 صباحي

محاسبة / ثاني  غزواف حامد بدر 0       إدارة أعماؿ / ثاني صباحي مصطفى عرفاف عثماف  4
 صباحي

0 0 

محاسبة / ثاني  فاروؽ سعيد خمؼ         إدارة أعماؿ / ثاني صباحي مصطفى عمي حسيف 5
 0 0 صباحي

 فاطمة حيدر قاسـ محمد         إدارة أعماؿ / ثاني صباحي مصطفى كاظـ نافع 6
محاسبة / ثاني 

 0 0 صباحي

فاطمة عمي سمماف           إدارة أعماؿ / ثاني صباحي مصطفى كريـ شياع 7
 عطية

محاسبة / ثاني 
 صباحي

0 0 

         إدارة أعماؿ / ثاني صباحي مصطفى محمد سميـ  8
فردوس ىاشـ محمود 

 بيراـ
محاسبة / ثاني 

 0 0 صباحي

معاذ محمد عبد  9
 الحسيف

محاسبة / ثاني  عمي عالء عبد الرزاؽ         إدارة أعماؿ / ثاني صباحي
 صباحي

0 0 

1
 فؤاد ناجح كريـ         إدارة أعماؿ / ثاني صباحي مالؾ نصيؼ لطيؼ 0

محاسبة / ثاني 
 0 0 صباحي

1
1 

محاسبة / ثاني  قاسـ شياؿ ارزيج عجيؿ         إدارة أعماؿ / ثاني صباحي منتظر عودة صبار
 صباحي

    

1
محاسبة / ثاني  قسور محمد مجيد ابراىيـ         إدارة أعماؿ / ثاني صباحي ميند عمي خمؼ 2

     صباحي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 
1
3 

محاسبة / ثاني  كرار راضي عمي موسى         إدارة أعماؿ / ثاني صباحي مؤيد سمير شرقي
 صباحي

    

1
 كرار عمي محمود         إدارة أعماؿ / ثاني صباحي ناز ماجد محمد 4

محاسبة / ثاني 
     صباحي

1
5 

محاسبة / ثاني  ليث ميند حمداف         إدارة أعماؿ / ثاني صباحي نبا عبد الصاحب مجيد
 صباحي
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محاسبة / ثاني  محمد باسـ محمد شاكر         إدارة أعماؿ / ثاني صباحي نرجس سعد صادؽ 1
 0 0 صباحي

 محمد جبار كاطع         إدارة أعماؿ / ثاني صباحي نرجس محمد كريدي 2
محاسبة / ثاني 

 0 0 صباحي

محاسبة / ثاني  محمد عبد الحمزة خميس         إدارة أعماؿ / ثاني صباحي نصير فياض جياد 3
 صباحي

0 0 

 محمد عبد الرحمف فميح         إدارة أعماؿ / ثاني صباحي نور اليدى حاـز جبار  4
محاسبة / ثاني 

 0 0 صباحي

محمد عبود سوادي          إدارة أعماؿ / ثاني صباحي نور جاسـ صروط 5
 شاىيف

محاسبة / ثاني 
 صباحي

0 0 

6 
ىاجر عبد الحسيف 

 محمد فوزي محمد جاسـ          إدارة أعماؿ / ثاني صباحي عباس
محاسبة / ثاني 

 0 0 صباحي

محاسبة / ثاني  محمد قاسـ حسف محمد         إدارة أعماؿ / ثاني صباحي ىالة رعد عباس 7
 صباحي

0 0 

محاسبة / ثاني  محمد كاظـ حمود نحو         إدارة أعماؿ / ثاني صباحي ىبة خزعؿ صالح 8
 0 0 صباحي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

محاسبة / ثاني  محمد محسف مزعؿ حمد         إدارة أعماؿ / ثاني صباحي ىديؿ ابراىيـ عمي 9
 صباحي

0 0 

1
 محمد نعيـ حسوف خشاف         إدارة أعماؿ / ثاني صباحي ىديؿ ىادي جاسـ 0

محاسبة / ثاني 
 0 0 صباحي

1
1 

محاسبة / ثاني  مرتجى سعد رحيـ سمماف         إدارة أعماؿ / ثاني صباحي ىند قاسـ جاسـ
 صباحي

0 0 

1
محاسبة / ثاني  مرتضى خالد جاسـ         إدارة أعماؿ / ثاني صباحي ىيثـ كاظـ خضير 2

 0 0 صباحي

1
 مروة قاسـ عودة نزار         إدارة أعماؿ / ثاني صباحي وائؿ وليد محمد 3

محاسبة / ثاني 
 0 0 صباحي

1
4 

محاسبة / ثاني  مريـ شاكر صابر  حنش         إدارة أعماؿ / ثاني صباحي وساـ محمد عباس
 صباحي

0 0 

1
 مصطفى جواد عمي حيدر         إدارة أعماؿ / ثاني صباحي والء حميد لعيبي 5

محاسبة / ثاني 
 0 0 صباحي

54 

مصطفى عباس أسعيد          إدارة أعماؿ / ثاني صباحي والءسعدي جدوع 1
 أزييف

محاسبة / ثاني 
 صباحي

0 0 

         إدارة أعماؿ / ثاني صباحي ياسر سعد جبار 2
مصطفى عبد الصاحب 

 فيحاف غالي
محاسبة / ثاني 

 0 0 صباحي

مصطفى عمي عبطاف          إدارة أعماؿ / ثاني صباحي ياسر ضيؼ حمود 3
 عويد

محاسبة / ثاني 
 صباحي

0 0 

محاسبة / ثاني  مصطفى عماد عمي جواد         إدارة أعماؿ / ثاني صباحي ياسميف ياسيف خضير  4
 0 0 صباحي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

مصعب خميؿ اسماعيؿ          إدارة أعماؿ / ثاني صباحي يوسؼ رضيوي يوسؼ 5
 ابراىيـ

محاسبة / ثاني 
 صباحي

0 0 

 مالؾ عمي حسيف  عموؼ         إدارة أعماؿ / ثاني صباحي يوسؼ مرزة عباس  6
محاسبة / ثاني 

 0 0 صباحي

مالؾ غساف عبد الرحيـ          إدارة أعماؿ / ثاني صباحي يونس ثامر عويد 7
 فاضؿ

محاسبة / ثاني 
 صباحي

0 0 

احمد جاسـ عبد  8
محاسبة / ثاني  منتظر حبيب عجيؿ خضر         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي الحسيف

 0 0 صباحي

 منتظر عمي جبار غازي         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي احمد جمعة سنداؿ 9
محاسبة / ثاني 

 0 0 صباحي

1
0 

محاسبة / ثاني  نبأ عبد السالـ احمد كاظـ         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي احمد حميد كاظـ
 صباحي

0 0 

1
         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي احمد عمي غميس 1

نبأ عبد القادر احمد 
 حسوف

محاسبة / ثاني 
 0 0 صباحي

1
2 

محاسبة / ثاني  نبراس محمد حساني         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي احمد فاضؿ صداـ 
 صباحي

0 0 

1
 نجوى كاظـ ازعيج كاطع         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي احمد محمد شاتوؿ 3

محاسبة / ثاني 
 0 0 صباحي

1
4 

محاسبة / ثاني  ندى حسيف عالوي كاظـ          إدارة أعماؿ / ثاني مسائي اسيؿ شاكر محمود
 صباحي

0 0 

1
محاسبة / ثاني  ندى سعد كريـ جبار         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي اطياؼ عباس ديواف 5

 0 0 صباحي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

55 

محاسبة / ثاني  نذير عبد الحسيف جواد         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي اكـر كريـ مطمؾ  1
 صباحي

0 0 

 نذير مسمـ مصطفى         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي العباس خضير حيدر 2
محاسبة / ثاني 

 0 0 صباحي

نرجس والي جار اهلل           إدارة أعماؿ / ثاني مسائي اماؿ محمد طة 3
 محسف

محاسبة / ثاني 
 صباحي

0 0 

محاسبة / ثاني  نوح رعد عبد العزيز          إدارة أعماؿ / ثاني مسائي اميرة احمد عمي 4
 0 0 صباحي

         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي ايات غازي فائؽ 5
نور محمد صادؽ 

 مصطفى
محاسبة / ثاني 

 0 0 صباحي

ايماف يوسؼ عبد  6
 الرزاؽ

محاسبة / ثاني  ىبة عادؿ عبود سعيد         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي
 صباحي

0 0 

 ىدى خالد انور رشيد         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي ايناس حاتـ كريـ 7
محاسبة / ثاني 

 0 0 صباحي

محاسبة / ثاني  وساـ عبد رحيـ حسيف          إدارة أعماؿ / ثاني مسائي باسـ عطية فارس 8
 صباحي

0 0 

 وليد خميس سبع         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي باقر عمي شنيف  9
محاسبة / ثاني 

 0 0 صباحي

1
0 

محاسبة / ثاني  ياسر حيدر غني         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي بتوؿ موحاف خضر
 صباحي

0 0 

1
محاسبة / ثاني  احمد ثامر عبد السادة         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي بساـ عالوي ىاشـ 1

 0 0 مسائي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 
1
2 

محاسبة / ثاني  احمد صييود ناىض         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي جاسـ سالـ عبد اهلل
 مسائي

0 0 

1
 احمد عمي حسيف عمي         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي جعفر قاسـ  محمد 3

محاسبة / ثاني 
 0 0 مسائي

1
4 

محاسبة / ثاني  احمد كريـ ناعـ         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي جعفر محمد مزعؿ
 مسائي

0 0 

1
محاسبة / ثاني  احمد مجيد كاظـ محسف         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي جميؿ مزىر كاظـ 5

 0 0 مسائي

56 

 احمد محمد قاسـ         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي حاـز عماد سالـ  1
محاسبة / ثاني 

 0 0 مسائي

محاسبة / ثاني  احمد ىشاـ محمود عمي         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي حسف ابراىيـ قاسـ  2
 مسائي

0 0 

 اخالص محمد مياوي         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي حسف احمد قاسـ 3
محاسبة / ثاني 

 0 0 مسائي

محاسبة / ثاني  اسراء مزىر عباس         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي حسف عالء حسف 4
 مسائي

0 0 

 إسراء ميدي محسف         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي حسف ماىر ليمي 5
محاسبة / ثاني 

 0 0 مسائي

محاسبة / ثاني  أسماء جبار حمود         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي حسيف ابراىيـ قاسـ 6
 مسائي

0 0 

محاسبة / ثاني  اشراؽ عبد الواحد حريجة         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي حسيف صباح رحيمة 7
 0 0 مسائي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

محاسبة / ثاني  ألياـ غني حماد فرج         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي حسيف نجـ عبد اهلل 8
 مسائي

0 0 

 امير عمي لعيبي عمي         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي حنيف حيدر زىير 9
محاسبة / ثاني 

 0 0 مسائي

1
0 

محاسبة / ثاني  ايات ثامر فزع طالب         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي حوراء ضياء منخي
 مسائي

0 0 

1
محاسبة / ثاني  آيات نافع عبد اهلل         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي حوراء عمي جاسـ 1

 0 0 مسائي

1
 بشرى شاوي حسف حاتـ         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي حيدر جاسـ حمادي 2

محاسبة / ثاني 
 0 0 مسائي

1
3 

محاسبة / ثاني  جعفر محمد حسيف         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي حيدر رزاؽ سمماف
 مسائي

0 0 

1
 جعفر ىادي عجالف          إدارة أعماؿ / ثاني مسائي حيدر عبد الكريـ طعمة 4

محاسبة / ثاني 
 0 0 مسائي

1
5 

حيدر عمي حسيف  
 عمي

جناف عبد الفتاح محمد          إدارة أعماؿ / ثاني مسائي
 خميؿ

محاسبة / ثاني 
 مسائي

0 0 

57 

 حساـ صباح عمي         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي حيدر عمي كزار 1
محاسبة / ثاني 

 0 0 مسائي

حيدر قحطاف عبد  2
 الجواد

محاسبة / ثاني  حسف جاسـ محمد         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي
 مسائي

0 0 

محاسبة / ثاني  حسف عباس مجمي         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي خديجة غالب فاضؿ 3
 0 0 مسائي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

محاسبة / ثاني  حسف عمي محيسف          إدارة أعماؿ / ثاني مسائي خير اهلل شامخ فمفؿ 4
 مسائي

0 0 

 حسيف سامي عبود         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي دنيا جبار داغر 5
محاسبة / ثاني 

 0 0 مسائي

محاسبة / ثاني  حسيف صالح ميدي         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي رغد كريـ ميدي 6
 مسائي

0 0 

محاسبة / ثاني  حوراء ثامر عمي بستاف         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي رنا جعفر عبد الرضا  7
 0 0 مسائي

 حوراء حسيف عبد الرضا          إدارة أعماؿ / ثاني مسائي رواء سعد ىادي 8
محاسبة / ثاني 

 0 0 مسائي

محاسبة / ثاني  حوراء قاسـ فرحاف         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي رواف محمد جاسـ 9
 مسائي

0 0 

1
 حيدر نجـ دوشي         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي رياض حبيب حسف  0

محاسبة / ثاني 
 0 0 مسائي

1
1 

محاسبة / ثاني  دعاء ابراىيـ عمي حميد         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي رياـ سعد حسيف
 مسائي

0 0 

1
 دعاء اسعد خميؿ         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي زينب جبار عبد السادة 2

محاسبة / ثاني 
 0 0 مسائي

1
3 

محاسبة / ثاني  دعاء عادؿ عباس         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي سرمد سمير فاضؿ 
 مسائي

0 0 

1
محاسبة / ثاني  دينا ربع رسـ          إدارة أعماؿ / ثاني مسائي سعاد رشؾ ياسيف 4

 0 0 مسائي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 
1
5 

محاسبة / ثاني  رشا حبيب عمواف         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي سعود محمد ممكط
 مسائي

0 0 

58 

 رؤى قيس محمد         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي سمير سبتي جمعة  1
محاسبة / ثاني 

 0 0 مسائي

رياض غازي عبد الحسيف          إدارة أعماؿ / ثاني مسائي سندس محـر سمماف 2
 خضير

محاسبة / ثاني 
 مسائي

0 0 

محاسبة / ثاني  زىراء حسيف الـز         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي سياـ اثير عدناف 3
 0 0 مسائي

 زىراء صالح عباس         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي سوسف ىاتؼ عمراف 4
محاسبة / ثاني 

 0 0 مسائي

محاسبة / ثاني  زىير جميؿ ابراىيـ         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي شعالف زامؿ حنوف 5
 مسائي

0 0 

6 
شمس الضحى ميدي 

 زياد طارؽ عمي          إدارة أعماؿ / ثاني مسائي رحيـ
محاسبة / ثاني 

 0 0 مسائي

محاسبة / ثاني  زينب سامي شوكت         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي شيماء عمي عبد عمي 7
 مسائي

0 0 

 زينب عبد الواحد حنوف         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي شيماء محمد فرحاف 8
محاسبة / ثاني 

 0 0 مسائي

محاسبة / ثاني  زينب عمي مجيد         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي صبيحة قاسـ حسف 9
 مسائي

0 0 

1
زينب عمي محمود عبد          إدارة أعماؿ / ثاني مسائي صفاء حسف موسى  0

 الرضا
محاسبة / ثاني 

 0 0 مسائي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 
1
1 

محاسبة / ثاني  سارة عبد الزىرة حنوف          إدارة أعماؿ / ثاني مسائي ضحى فميح حسف
 مسائي

0 0 

1
 سجاد سعد حسيف         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي عباس خالد ناصر 2

محاسبة / ثاني 
 0 0 مسائي

1
3 

محاسبة / ثاني  سجاد عمي محمد         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي عذراء خزعؿ محسف
 مسائي

0 0 

1
محاسبة / ثاني  سمراء محمد حامد         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي عصاـ محيبس حسيف 4

 0 0 مسائي

1
 سيؼ جاسـ تعباف زغير         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي عالء اسماعيؿ قدوري 5

محاسبة / ثاني 
 0 0 مسائي

59 

محاسبة / ثاني  ضياء رضا عزيز         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي عالء حسيف ىامؿ 1
 مسائي

0 0 

         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي عالء خمؼ طاىر 2
عباس خضير بيد اهلل 

 فرحاف
محاسبة / ثاني 

 0 0 مسائي

محاسبة / ثاني  عباس عمي حسيف         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي عالء داخؿ مانع 3
 مسائي

0 0 

         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي عالء محمد حسف  4
عبد الرحيـ محمد قاسـ 

 عطية
محاسبة / ثاني 

 0 0 مسائي

محاسبة / ثاني  عبير مجيد فميح         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي عمي احمد سعد 5
 مسائي

0 0 

محاسبة / ثاني  عذراء احمد حسيف         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي عمي حسف عمواف 6
 0 0 مسائي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

محاسبة / ثاني  عصاـ ابراىيـ قاسـ زينؿ         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي عمي حسف محمد 7
 مسائي

0 0 

 عالء ميدي كاطع         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي عمي حنوف مناتي 8
محاسبة / ثاني 

 0 0 مسائي

محاسبة / ثاني  عمي جاسـ محمد عكمة         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي عمي رضا سدخاف 9
 مسائي

0 0 

1
محاسبة / ثاني  عمي جبار حسيف رحيؿ         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي عمي رضا غانـ 0

 0 0 مسائي

1
 عمي حسيف عبد الصاحب          إدارة أعماؿ / ثاني مسائي عمي زامؿ راشد 1

محاسبة / ثاني 
 0 0 مسائي

1
2 

محاسبة / ثاني  عمي سعد كاظـ          إدارة أعماؿ / ثاني مسائي عمي صادؽ محمد
 مسائي

0 0 

1
 عمي سعدي صادؽ         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي عمي عبد الرضا خريبط 3

محاسبة / ثاني 
 0 0 مسائي

1
4 

محاسبة / ثاني  عمي ضياء حسف         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي عمي عبود قاسـ
 مسائي

0 0 

1
         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي عمي قيس سمماف 5

عمي عبد الزىرة عبد 
 العباس

محاسبة / ثاني 
 0 0 مسائي

60 
محاسبة / ثاني  عمي عيداف كاطع فرحاف         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي عمي كريـ سالـ 1

 مسائي
0 0 

محاسبة / ثاني  عمياء رعد كاظـ          إدارة أعماؿ / ثاني مسائي عمي نضاؿ حمزة 2
 0 0 مسائي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

محاسبة / ثاني  عبداهلل سالـ احمد         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي عمي ىاتو عزيز  3
 مسائي

0 0 

 عمياء عامر احمد         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي عماد جاسـ محيسف 4
محاسبة / ثاني 

 0 0 مسائي

محاسبة / ثاني  عمياء عبد الجميؿ ميدي         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي عمار مفيد عبد االمير 5
 مسائي

0 0 

محاسبة / ثاني  عمار ذ رب حسف          إدارة أعماؿ / ثاني مسائي عمار ناصر حسيف 6
 0 0 مسائي

 فائز سعد جمعة         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي غادة عبد الجبار داود 7
محاسبة / ثاني 

 0 0 مسائي

محاسبة / ثاني  فراس عالء حسيف          إدارة أعماؿ / ثاني مسائي غفراف الـز جعفر  8
 مسائي

0 0 

 فرح صبار عرار كنبار         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي غفراف وليد عودة  9
محاسبة / ثاني 

 0 0 مسائي

1
0 

محاسبة / ثاني  فضاء ىاشـ كريـ خشيت         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي قاسـ ىاشـ قاسـ
 مسائي

0 0 

1
 كرار حسيف جمعة         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي قصي وساـ مقداـ 1

محاسبة / ثاني 
 0 0 مسائي

1
2 

محاسبة / ثاني  كرار صالح اسماعيؿ         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي كاظـ احمد كاظـ 
 مسائي

0 0 

1
محاسبة / ثاني  كوثر عبد ىاشـ          إدارة أعماؿ / ثاني مسائي كميؿ حيدر عبد العظيـ  3

 0 0 مسائي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 
1
4 

محاسبة / ثاني  ماىر احمد كريـ حسيف         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي لينو سمماف عبد
 مسائي

0 0 

1
 ماىر سامي خزعؿ امسير         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي محسف غانـ تحسيف 5

محاسبة / ثاني 
 0 0 مسائي

61 

محاسبة / ثاني  محمد احمد جاسـ ناصر         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي محمد احمد صداـ 1
 مسائي

0 0 

محاسبة / ثاني  محمد بياء باقي         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي محمد رعد عمي  2
 0 0 مسائي

         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي محمد شامؿ مذكور  3
محمد حسيف محمد 

 يوسؼ
محاسبة / ثاني 

 0 0 مسائي

محاسبة / ثاني  محمد صالح احمد         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي محمد عمي  ىاشـ 4
 مسائي

0 0 

         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي محمد كاظـ عبد 5
محمد عاصـ عبد المنعـ 

 عمي
محاسبة / ثاني 

 0 0 مسائي

محمد عبد الحسيف          إدارة أعماؿ / ثاني مسائي محمد ناصر ثابت 6
 عاشور

محاسبة / ثاني 
 مسائي

0 0 

 محمد عبد الكريـ عمواف         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي مسار حاـز خضير 7
محاسبة / ثاني 

 0 0 مسائي

محاسبة / ثاني  مختار وليد شوكت         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي مصطفى بداي عيسى 8
 مسائي

0 0 

المصطفى حسف عز  9
محاسبة / ثاني  مرتضى جبار ضغيـ         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي الديف 

 0 0 مسائي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 
1
0 

محاسبة / ثاني  مصطفى احمد حسيف         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي مصطفى حسيف حمد
 مسائي

0 0 

1
1 

 إدارة أعماؿ / ثاني مسائي مصطفى خيري ميدي

ا
ل
ت
و
ق
ي
 ع

محاسبة / ثاني  مصطفى محمد ساجت      
 مسائي

    

1
محاسبة / ثاني  مصطفى محمد ىاشـ         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي مصطفى كريـ شاىيف  2

     مسائي

1
         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي منتظر جاسـ ناصر 3

مصطفى يحيى يوسؼ 
 جمعة

محاسبة / ثاني 
     مسائي

1
4 

محاسبة / ثاني  منى رضا حبيب جواد         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي ميدي وىاب احمد
 مسائي

    

1
 ميدي يوسؼ ابراىيـ         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي ميند فيصؿ كريـ 5

محاسبة / ثاني 
     مسائي

62 

ميادة محمد عبد الحميد          إدارة أعماؿ / ثاني مسائي ميثـ اياد مطمؾ 1
 عبد الستار

محاسبة / ثاني 
 مسائي

    

محاسبة / ثاني  نادية عباس حميد راىي         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي ميراف نبيؿ جاسـ 2
     مسائي

 نبأ عباس احمد رشيد         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي ميس ليث ىاشـ  3
محاسبة / ثاني 

     مسائي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

ميعاد عبد الستار  4
 ابراىيـ

نريماف كريـ حدواف عبد          إدارة أعماؿ / ثاني مسائي
 اهلل

محاسبة / ثاني 
 مسائي

    

 نياية حسف حمد غافؿ         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي ناطؽ حسيف حنظؿ 5
محاسبة / ثاني 

     مسائي

محاسبة / ثاني  نور اليدى ميدي لعبي          إدارة أعماؿ / ثاني مسائي نجاة ىادي حبيب 6
 مسائي

    

نور عبد االمير عبدالرزاؽ          إدارة أعماؿ / ثاني مسائي ندى ابراىيـ منصور 7
 جاسـ

محاسبة / ثاني 
     مسائي

 نور محسف داخؿ شندي         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي نيى محمد كاظـ 8
محاسبة / ثاني 

     مسائي

محاسبة / ثاني  نورس سمير طو اميف         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي نور عمي طة 9
 مسائي

    

1
         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي ىدى زىير احمد 0

ىدى عصاـ اسماعيؿ 
 حقي

محاسبة / ثاني 
     مسائي

1
1 

محاسبة / ثاني  وساـ حسيف عمي         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي ىدى مثنى جاسـ
 مسائي

    

1
 والء عبد الكريـ أميف         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي ىديؿ ىوني رشـ  2

محاسبة / ثاني 
     مسائي

1
3 

محاسبة / ثاني  ياسر عبداهلل رستـ         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي ىند قاسـ مصطفى 
 مسائي

    

1
محاسبة / ثاني  ياسر نافع محسف         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي وليد خالد صباح 4

     مسائي



 ارقام القاعات االمتحانية موزعة حسب االقسام العلمية

 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 

 

 

1
5 

ياسميف سييؿ عبد اهلل          إدارة أعماؿ / ثاني مسائي ياسر عادؿ حسف 
 عبد القادر

محاسبة / ثاني 
 مسائي

    

1
 رندة الـز عالوي         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي عباس نجدـ عبد األمير 6

محاسبة / ثاني 
     مسائي

1
7 

     0 0         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي رافد محمد ىاشـ

1
     0 0         إدارة أعماؿ / ثاني مسائي حيدر عبد الكريـ محمد 8


