
 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 
 

 

رقم 
   القسم والمرحمة االسم القاعة

رقم 
 القسم والمرحمة االسم   القسم والمرحمة االسم القاعة

التو
   قيع

رقم 
 القسم والمرحمة االسم القاعة

1 

   إحصاء / أول صباحي االء عادل جاسم محمد

1 

   اقتصاد / ثالث صباحي اثار شييد عواد 
ابرار عبد الرزاق عبد 

 الوىاب خزعل
محاسبة / أول 

     صباحي

1 

االء عمي عبد  
 احمد

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

االء عبد الكريم 
   اقتصاد / ثالث صباحي احمد اسماعيل عبيد   إحصاء / أول صباحي اسماعيل حمد 

ابراىيم عمي رشيد 
 حميد

محاسبة / أول 
 ابتيال جاسم محمد     صباحي

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

   اقتصاد / ثالث صباحي احمد حسن خميس    إحصاء / أول صباحي االء فالح حسن محمد
احمد عماد عبد 

 الكريم
محاسبة / أول 

 اثير جبار ادريس     صباحي
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

أحسان محمود عزيز 
   اقتصاد / ثالث صباحي احمد عادل عودة    إحصاء / أول صباحي صحن 

احمد محمد ردام 
 عباس

محاسبة / أول 
 احمد جبار زبون     صباحي

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

   إحصاء / أول صباحي احمد سعد عموان خمف
احمد عبد الكاظم 

   اقتصاد / ثالث صباحي موسى 
اركان رعد جميل 

 ناصر
محاسبة / أول 

 احمد حاتم شنشول     صباحي
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

احمد سممان لعيبي 
   اقتصاد / ثالث صباحي احمد عدنان كامل    إحصاء / أول صباحي شخير

اسراء صبيح خميل 
 جاسم

محاسبة / أول 
 احمد حاتم مسير     صباحي

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

احمد شامل عاصي 
   اقتصاد / ثالث صباحي احمد كامل عباس   إحصاء / أول صباحي عبد عمي

امير محمد حسين 
 عيدة 

محاسبة / أول 
 احمد حسين محسن      صباحي

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

احمد صفاء الدين احمد 
 االمين حيدر طالب   اقتصاد / ثالث صباحي احمد متين محمد   إحصاء / أول صباحي ولي

محاسبة / أول 
 احمد خضر حسين      صباحي

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

احمد حبيب حراز 
   اقتصاد / ثالث صباحي اسراء حيدر محمد   إحصاء / أول صباحي حنفش

اية عماد سعدون 
 رشيد العنبكي

محاسبة / أول 
 احمد ستار كعيد     صباحي

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

احمد عبد الزىرة ناصر 
   اقتصاد / ثالث صباحي اكرم جمعة حمد   إحصاء / أول صباحي حسين

ايمن عماد سعيد 
 يوسف

محاسبة / أول 
 احمد صالح ميدي     صباحي

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

2 

احمد عادل ناصر 
   إحصاء / أول صباحي ىاشم

2 

 باسل ادريس محمد   اقتصاد / ثالث صباحي امجد نعمة شراد
محاسبة / أول 

     صباحي

2 

 احمد طاىر ىاشم
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

احمد محمد احمود 
   اقتصاد / ثالث صباحي 0   إحصاء / أول صباحي جالب

باسل ىاشم حسن 
 سموم

محاسبة / أول 
 احمد عباس عموان     صباحي

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

إدارة األعمال / احمد عبد الكاظم     محاسبة / أول  جاسم محمد عبد نزال    اقتصاد / ثالث صباحي امنو احمد عبد الغني    إحصاء / أول صباحياسراء مالك حسوني 



 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 
 

 

 ثالث صباحي منصور صباحي عبد اهلل

اطياف ثائر راضي 
 قاسم

محاسبة / أول  جاسم محمد كاظم    اقتصاد / ثالث صباحي امير حيدر ىشام    إحصاء / أول صباحي
 صباحي

إدارة األعمال /  احمد عدنان محمود    
 ثالث صباحي

جاسم ىشام محمد    اقتصاد / ثالث صباحي اميرة عمي جبار    إحصاء / أول صباحي انسام عمي بديع ابراىيم
 ىادي

محاسبة / أول 
 صباحي

إدارة األعمال /  احمد فؤاد صبري     
 ثالث صباحي

جبريل شاكر عبد    اقتصاد / ثالث صباحي اميرة مخمص داود    إحصاء / أول صباحي ضياء عموان حسين اية 
 الرضا لعيبي

محاسبة / أول 
 صباحي

إدارة األعمال /  احمد محسن رحيمة    
 ثالث صباحي

جعفر باسل عمي    اقتصاد / ثالث صباحي انمار حسين قنبر   إحصاء / أول صباحي اية ىيثم صباح صفر
 مردان

محاسبة / أول 
 صباحي

إدارة األعمال /  احمد ناصر كاظم    
 ثالث صباحي

ايناس شاكر محمود 
 ابراىيم

انمار قيس عبد    إحصاء / أول صباحي
 الستار 

جالل احمد ابراىيم    اقتصاد / ثالث صباحي
 خمف

محاسبة / أول 
 صباحي

إدارة األعمال /  احمد ىادي كاظم    
 ثالث صباحي

جواد عبد الكاظم    اقتصاد / ثالث صباحي انمار كريم عجم    إحصاء / أول صباحي ايياب سالم ميدي 
 محمد ياسين

محاسبة / أول 
 صباحي

إدارة األعمال /  ازىار نجيب راضي     
 ثالث صباحي

محاسبة / أول  حسن كاظم حسين   اقتصاد / ثالث صباحي اييم رجب خمف   إحصاء / أول صباحي بتول سالم صالح محمد
 صباحي

إدارة األعمال /  اسعد جاسم محمد     
 ثالث صباحي

3 

   إحصاء / أول صباحي بكر عمي نجم 

3 

حسن نعمان حسين    اقتصاد / ثالث صباحي ايوب عمي عبد جسام 
 محمد

محاسبة / أول 
 صباحي

    

3 

إدارة األعمال /  اسماء خميل ابراىيم
 ثالث صباحي

حسن ىادي جاسم    اقتصاد / ثالث صباحي بارق زياد كاظم    إحصاء / أول صباحي تبارك باسم كاظم 
 محمد

محاسبة / أول 
 صباحي

اسماء مظير     
 محسن

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

حسنين عبد الرحمن    اقتصاد / ثالث صباحي بارق قيس عبد االمير    إحصاء / أول صباحي تبارك عمي عكمة كحار
 جعيز لفتو

محاسبة / أول 
 صباحي

إدارة األعمال /  امال صبحي كاظم    
 ثالث صباحي

جعفر طالب عبد 
 الحسن جوحي

محاسبة / أول  حسنين محمد باقر   اقتصاد / ثالث صباحي بسمة عماد كامل    إحصاء / أول صباحي
 صباحي

إدارة األعمال /  اماني عمي حسن    
 ثالث صباحي

محاسبة / أول  حسين حسن سمطان   اقتصاد / ثالث صباحي بنين فاضل سالم    إحصاء / أول صباحي جييان باسم جاسم 
 صباحي

إدارة األعمال /  امجد خالد فيد     
 ثالث صباحي

حسين سالم كاظم    اقتصاد / ثالث صباحي جاسم محمد حميد   إحصاء / أول صباحي حسن عبد ادعير محمد
 حسين

محاسبة / أول 
 صباحي

إدارة األعمال /  امجد رشيد مجيد     
 ثالث صباحي



 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 
 

 

حسين عمي حسين 
   اقتصاد / ثالث صباحي جعفر موفق عمي    إحصاء / أول صباحي عمي

حسين عايز شنوف 
 عمي

محاسبة / أول 
     صباحي

امير حيدر عبد 
 االمير 

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

حسين محسن عمي 
   اقتصاد / ثالث صباحي جنان حمود حنطل    إحصاء / أول صباحي شغاتي

حسين كريم ياسين 
 خضير

محاسبة / أول 
 امير عباس شريف     صباحي

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

حمزة عبد الحسين 
   إحصاء / أول صباحي عطية 

حازم عبد الحسن 
   اقتصاد / ثالث صباحي موات 

حسين ىاني عموان 
 حسين

محاسبة / أول 
 امير ليث غازي     صباحي

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

حيدر عبد الزىرة عموان 
   اقتصاد / ثالث صباحي حسام ميدي صالح    إحصاء / أول صباحي جبر

حنين وليد حنا 
 منصور

محاسبة / أول 
 انعام رشيد حسين     صباحي

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

4 

حيدر كاظم شامل 
   إحصاء / أول صباحي عميوي

4 

 اسراء عمران عمي   اقتصاد / ثالث صباحي حسن صادق كاتب 
محاسبة / أول 

     صباحي

4 

 انمار ابراىيم نعمة 
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

   إحصاء / أول صباحي دانية عمي ناظم شاكر
حسن عبد االمير 

 سامر عقيل راضي   اقتصاد / ثالث صباحي سعيد
محاسبة / أول 

 اوس قيس زبيدي     صباحي
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

رسل ايياب صالح 
 امنو حيدر ابراىيم   اقتصاد / ثالث صباحي حسن غالب يوسف    إحصاء / أول صباحي محمود 

محاسبة / أول 
 ايات سالم عميوي     صباحي

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

 حازم عاجل حميد   اقتصاد / ثالث صباحي حسنين احمد ناطق    إحصاء / أول صباحي رغد مازن عبد قصير
محاسبة / أول 

 ايات ضياء خمف     صباحي
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

زىراء نجم عبد اهلل 
   اقتصاد / ثالث صباحي حسين صبحي حسن   إحصاء / أول صباحي  صالح عيسى

حسنين عبد اليادي 
 عباس

محاسبة / أول 
 ايات قاسم حسين     صباحي

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

سجاد عماد عباس 
 حسين جياد مراد   اقتصاد / ثالث صباحي حسين عباس محمود    إحصاء / أول صباحي جبار

محاسبة / أول 
 ايات محمود راشد      صباحي

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

سجى ميند جاسم 
   اقتصاد / ثالث صباحي حسين مزىر محيبس    إحصاء / أول صباحي محمد

حوراء جواد كاظم 
 عباس

محاسبة / أول 
 اية نزار صالح     صباحي

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

   اقتصاد / ثالث صباحي حمزة عماد احمد   إحصاء / أول صباحي سارة عالء حطاب سادة
حوراء حسن فرحان 

 محيسن
محاسبة / أول 

 باقر محمد كاظم     صباحي
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

 حوراء عمي مصطفى   اقتصاد / ثالث صباحي حمزة كريم محمد   إحصاء / أول صباحي شيد كريم مزيد عمر
محاسبة / أول 

     صباحي
بسمة ناصر عبد 

 الواحد
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

إدارة األعمال / بشرى عباس عبد     محاسبة / أول حيدر حسين نعمة    اقتصاد / ثالث صباحي حمزة محمد فرحان    إحصاء / أول صباحي شيد ىاشم لعيبي 



 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 
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 ثالث صباحي الواحد صباحي عبد

5 

   إحصاء / أول صباحي صالح حيدر صالح 

5 

حيدر خميس ميدي    اقتصاد / ثالث صباحي حنين عمي كريم 
 عداي

محاسبة / أول 
 صباحي

    

5 

إدارة األعمال /  بياء الدين سمومي
 ثالث صباحي

صبا صالح رحيم 
 ابراىيم

حيدر عالء عبد    إحصاء / أول صباحي
 الرزاق

حيدر مجيد راضي    اقتصاد / ثالث صباحي
 محمد

محاسبة / أول 
 صباحي

إدارة األعمال /  تبارك بدر خميل    
 ثالث صباحي

عال سعيد موسى 
 عموان

خالد جمعة عباس    اقتصاد / ثالث صباحي خطاب قصي سعدي    إحصاء / أول صباحي
 فرحان

محاسبة / أول 
 صباحي

إدارة األعمال /  تبارك عطية حسن    
 ثالث صباحي

عال عمي عبد الواحد 
 جاسم

خواطر نصير خالد    اقتصاد / ثالث صباحي دعاء صالح محمود    إحصاء / أول صباحي
 احمد

محاسبة / أول 
 صباحي

إدارة األعمال /  ثامر حاتم محمد     
 ثالث صباحي

دعاء طارق عبد    اقتصاد / ثالث صباحي دعاء محمد حسوني    إحصاء / أول صباحي عمي احمد عطا اهلل ندا
 الجبار

محاسبة / أول 
 صباحي

إدارة األعمال /  جاسم نوري داود    
 ثالث صباحي

ديانا ابراىيم خضير    اقتصاد / ثالث صباحي ديانا فاضل احمد    إحصاء / أول صباحي عمي احمد موسى مولى
 عباس

محاسبة / أول 
 صباحي

إدارة األعمال /  حاتم كريم حسين    
 ثالث صباحي

محاسبة / أول  راصد حاتم سمطان   اقتصاد / ثالث صباحي رافت عارف عاجل    إحصاء / أول صباحي عمي طالب حسن محمد 
 صباحي

إدارة األعمال /  حارث جواد كاظم    
 ثالث صباحي

عادل عايش عمي 
 ناصر

رانية محمد صادق    اقتصاد / ثالث صباحي رجاء الحسين عامر   إحصاء / أول صباحي
 جعفر

محاسبة / أول 
 صباحي

حسام جمار عبد     
 خميس

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

محاسبة / أول  رسل سعد جبار عمي   اقتصاد / ثالث صباحي رحمو ثائر سميمان    إحصاء / أول صباحي عمي عاشور جاسم 
 صباحي

إدارة األعمال /  حسن امجيد ىاشم    
 ثالث صباحي

عمي عبد الكريم محمد 
 طعمة

محاسبة / أول  زىراء جاسم عبد عمي   اقتصاد / ثالث صباحي رضا جعفر عمي   إحصاء / أول صباحي
 صباحي

إدارة األعمال /  حسن سالم رشيد     
 ثالث صباحي

6 

   إحصاء / أول صباحي غيد رافد عامر موسى

6 

زىراء خميس احمد    اقتصاد / ثالث صباحي روزه غالب عموان 
 محمد

محاسبة / أول 
 صباحي

    

6 

إدارة األعمال /  حسن عالء ميدي
 ثالث صباحي

غدير محمد عمي 
 حسين 

رؤى ماجد عبد    إحصاء / أول صباحي
 الحسن 

زىراء غضنفر ىادي    اقتصاد / ثالث صباحي
 موسى

محاسبة / أول 
 صباحي

إدارة األعمال /  حسن عماد وىاب    
 ثالث صباحي

فاضل عباس والي 
 سويبط

رويدة فاضل عبد    إحصاء / أول صباحي
 الرزاق 

زىراء محمد حسين    اقتصاد / ثالث صباحي
 عباس

محاسبة / أول 
 صباحي

حسين سعدي     
 صاحب 

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي
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 زيد عمي فياض   اقتصاد / ثالث صباحي رياض محمد جاسم    إحصاء / أول صباحي فرح صالح ىادي
محاسبة / أول 

 حسين عادل خمف     صباحي
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

   اقتصاد / ثالث صباحي ريام عباس ميذاب    إحصاء / أول صباحي كرار حسين فالح 
زينب جابر جويد 

 عموان
محاسبة / أول 

     صباحي
حسين عبد الزىرة 

 عبد الحسن
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

كرار عمي عبد الكريم 
   اقتصاد / ثالث صباحي زىراء ميدي لعيبي    إحصاء / أول صباحي عبد الحسين

زينب صالح عمي 
 رجب

محاسبة / أول 
 حسين عمي جمعة      صباحي

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

عبد العظيم عبد كوثر 
   إحصاء / أول صباحي المحسن

زىراء نوري عبد 
   اقتصاد / ثالث صباحي الحسين 

زينب عادل عمي 
 حسين

محاسبة / أول 
     صباحي

حسين قحطان 
 عدنان 

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

   اقتصاد / ثالث صباحي زىراء اركان نبيل    إحصاء / أول صباحي محمد عامر عبد الجبار 
زينب نعمت مرتضى 

 رشيد
محاسبة / أول 

     صباحي
حسين محسن 

 حسن 
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

 سارة احسان جمعة   اقتصاد / ثالث صباحي زياد خمف جاسم   إحصاء / أول صباحي محمد مجيد جاسم 
محاسبة / أول 

 حسين محمد كريم     صباحي
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

   اقتصاد / ثالث صباحي زينب تحسين عالء   إحصاء / أول صباحي محمد عادل طاىر 
سارة عمي عبد الكريم 

 فرىود
محاسبة / أول 

 حسين ىاتو ناىض     صباحي
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

7 

محمد سعد عيسى 
   إحصاء / أول صباحي سممان 

7 

   اقتصاد / ثالث صباحي زينب جواد كاظم 
سارة محمد فيصل 

 غايب محمد
محاسبة / أول 

     صباحي

7 

 حمزة ثامر حسين 
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

تقي مازن محمد 
   اقتصاد / ثالث صباحي زينب رشيد محود   إحصاء / أول صباحي حمودي عبد الحسين

سجاد خالد داود 
 محسن

محاسبة / أول 
 حمزة موحان حمزة      صباحي

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

   اقتصاد / ثالث صباحي زينب ميدي عبد اهلل    إحصاء / أول صباحي مرتضى احمد رمضان 
سجاد قاسم خماس 

 صابر
محاسبة / أول 

 حنان ياسين عبد     صباحي
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

مريم عيسى ىادي 
   اقتصاد / ثالث صباحي سارة عبد الوىاب كريم   إحصاء / أول صباحي عموان

سجى فوزي محمد 
 جاسم

محاسبة / أول 
 حنان يونس حسن     صباحي

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

مشتاق طالب كريم عبد 
   اقتصاد / ثالث صباحي ساىر فميح حسن    إحصاء / أول صباحي اهلل

سعاد حميد كريم 
 كاظم

محاسبة / أول 
 حنين حسين عموان     صباحي

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

مصطفى اياد سممان 
   اقتصاد / ثالث صباحي سجى سمير حسين   إحصاء / أول صباحي احمد

سيير عبداهلل عموان 
 سممان

محاسبة / أول 
     صباحي

حنين عبد الوىاب 
 جبر 

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

إدارة األعمال /  حنين عدنان كريم    محاسبة / أول  سيف الحق رائد فميح   اقتصاد / ثالث صباحيسجى عبد الحسن    إحصاء / أول صباحي حسن براك مصطفى 
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13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 
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 ثالث صباحي صباحي ناصر 

مصطفى سمير عبد اهلل 
 فجر

محاسبة / أول  شعاع كريم عمي   اقتصاد /   0   إحصاء / أول صباحي
 صباحي

حنين فراس عبد     
 الكريم

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

مصطفى عمي سعدون 
 صالل 

محاسبة / أول  سارة ناصر عنيد   اقتصاد / ثالث صباحي سماح عدنان حسين    إحصاء / أول صباحي
 صباحي

إدارة األعمال /  حنين قاسم محمد    
 ثالث صباحي

ميس عامر خزعل 
 مطمك

محاسبة / أول  رواء حافظ عباس   اقتصاد / ثالث صباحي سرور سعيد مجاري   إحصاء / أول صباحي
 صباحي

إدارة األعمال /  حنين ىيثم محمد    
 ثالث صباحي

8 

   إحصاء / أول صباحي مينا مؤيد عوني محمد

8 

شيد قيس عبد    اقتصاد / ثالث صباحي سيف جعفر صادق 
 الرضا

محاسبة / أول 
 صباحي

    

8 

حوراء اسماعيل 
 جاسم 

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

شيد نبيل عبد    اقتصاد / ثالث صباحي سيف شاكر عميوي    إحصاء / أول صباحي روان جبار حيدر عسكر
 العباس

محاسبة / أول 
 صباحي

حيدر عبد اهلل     
 موزان 

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

سيف عمي ذياب عبد    إحصاء / أول صباحي ورود سعدون زاير 
 السادة 

محاسبة / أول  سراب نبيل مجيد   اقتصاد / ثالث صباحي
 صباحي

إدارة األعمال /  حيدر خمف حاتم    
 ثالث صباحي

شمس احمد محمد    اقتصاد / ثالث صباحي شيد عباس خضير    0 0
 شاكر ابراىيم

محاسبة / أول 
 صباحي

إدارة األعمال /  خالد عمي خالد    
 ثالث صباحي

شيد عبد الكريم جبار    0 0
 عبد اهلل 

شيد خالد عباس    اقتصاد / ثالث صباحي
 محمد

محاسبة / أول 
 صباحي

إدارة األعمال /  دحام جبار محمود    
 ثالث صباحي

شيد عصام صادق    اقتصاد / ثالث صباحي شيد معد حسن    0 0
 عبد الحسين

محاسبة / أول 
 صباحي

إدارة األعمال /  دعاء رزاق عموان    
 ثالث صباحي

صابرين حقي عبد    اقتصاد / ثالث صباحي شيماء عمي حسين    0 0
 فريدون

محاسبة / أول 
 صباحي

إدارة األعمال /  دالل لطفي عمي    
 ثالث صباحي

صادق حيدر فاضل    اقتصاد / ثالث صباحي صفا صبحي عمي    0 0
 جواد

محاسبة / أول 
 صباحي

إدارة األعمال /  ديار عامر نجم     
 ثالث صباحي

ضحى خالد رسن    اقتصاد /   0   0 0
 حاجم

محاسبة / أول 
 صباحي

إدارة األعمال /  ربيعة صبري سممان    
 ثالث صباحي

عباس كريم راضي    اقتصاد / ثالث صباحي طو ياسين عمي    0 0
 وريج

محاسبة / أول 
 صباحي

رحيم منعم عبد     
 فرحان

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي
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9 

 اثير احمد حسين
العموم المالية والمصرفية 

   / أول صباحي

9 

   اقتصاد / ثالث صباحي عائشة عباس نجم 
عباس يوسف  رسن 

 عودة
محاسبة / أول 

     صباحي

9 

رسول محمد 
 اسماعيل

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

 احمد اسماعيل مظموم
العموم المالية والمصرفية 

   اقتصاد /  صباحي 0   / أول صباحي
عبد اهلل احمد عبد 

 سممان
محاسبة / أول 

 رشا جبار صنكور     صباحي
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

 احمد صبيح عبد عمي
العموم المالية والمصرفية 

   اقتصاد / ثالث صباحي عبد اهلل عماد فتاح    / أول صباحي
عبد اهلل رياض عبد 

 المطيف
محاسبة / أول 

 رفل حسن لعيبي     صباحي
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

 احمد عمي خالد جبر
العموم المالية والمصرفية 

   / أول صباحي
عبد العادل ناعم عبد 

   اقتصاد / ثالث صباحي اهلل 
عبد المييمن عمي 

 ابراىيم
محاسبة / أول 

     صباحي
رواء اسماعيل 

 ابراىيم 
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

 احمد مجيد حميد
العموم المالية والمصرفية 

   اقتصاد / ثالث صباحي عبود سعدون حسين   / أول صباحي
عبداهلل صادق عسكر 

 سممان
محاسبة / أول 

 رؤى احمد عباس     صباحي
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

 ادريس مانع عطية
العموم المالية والمصرفية 

   اقتصاد / ثالث صباحي عسكر فميح محسن    / أول صباحي
عبداهلل فؤاد صاحب 

 بابا
محاسبة / أول 

 رياض عمي مجيد     صباحي
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

 استبرق عبود عيدان
العموم المالية والمصرفية 

   اقتصاد / ثالث صباحي عصام كريم رشيد    / أول صباحي
عبداهلل ماجد حميد 

 محسن
محاسبة / أول 

 ريم جميل ابراىيم     صباحي
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

 اسراء رحيم جالب زغير
العموم المالية والمصرفية 

 عبداهلل ممك عباس   اقتصاد / ثالث صباحي عالء عامر موسى    / أول صباحي
محاسبة / أول 

 زىراء جاسم محمد     صباحي
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

 انس احمد عبد اهلل
العموم المالية والمصرفية 

   اقتصاد / ثالث صباحي عالء كاظم مجيد   / أول صباحي
عبير حيدر عبد 

 الرزاق حمود
محاسبة / أول 

 زيدون احمد نبيل     صباحي
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

 انمار فراس عدنان
العموم المالية والمصرفية 

   اقتصاد / ثالث صباحي عالء ياسر عمي    / أول صباحي
عالء الدين اديب 

 حسين عمي
محاسبة / أول 

     صباحي
زينب صبيح جار 

 اهلل
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

10 

 العباس صبيح فرج
العموم المالية والمصرفية 

   / أول صباحي

10 

   اقتصاد / ثالث صباحي عمي ابراىيم عمي 
عمي رعد حسين 

 توفيق
محاسبة / أول 

     صباحي

10 

 سارا سالم طعمة
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

الحمزه غسان عصام 
 عبداهلل

العموم المالية والمصرفية 
 عمي سمير سممان   اقتصاد / ثالث صباحي عمي امجد عبود   / أول صباحي

محاسبة / أول 
 سارة صفاء كريم     صباحي

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

ايات حسن صدام 
 بالسم

العموم المالية والمصرفية 
   اقتصاد / ثالث صباحي عمي ثامر مايح    / أول صباحي

عمي كاظم جمعة 
 سعيد

محاسبة / أول 
     صباحي

سارة عاشور 
 سكوندي 

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

إدارة األعمال / سارة عبد الرزاق     محاسبة / أول عمي محمد حسين    اقتصاد / ثالث صباحي عمي ستار ياس  العموم المالية والمصرفية  اية عادل رسن شنيشل
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 ثالث صباحي محمد صباحي عبد / أول صباحي

ايمان حازم عبد الرضا 
 عباس

العموم المالية والمصرفية 
 / أول صباحي

غانم عبد عمي ىراطة    اقتصاد / ثالث صباحي عمي عاشور جاسم   
 عباس

محاسبة / أول 
 صباحي

سالي عبد الحسين     
 عبيد

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

ايناس عمي كاظم 
 عباس

العموم المالية والمصرفية 
 / أول صباحي

غدير محمود عبد    اقتصاد / ثالث صباحي عمي عباس جعفر   
 حسن

محاسبة / أول 
 صباحي

إدارة األعمال /  ساوة بالل ابراىيم    
 ثالث صباحي

العموم المالية والمصرفية  باقر عمي زايد
 / أول صباحي

محاسبة / أول  غفران سمير تقي   اقتصاد / ثالث صباحي عمي عباس عاشور   
 صباحي

سجاد ابراىيم     
 عباس

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

بتول حسين سبع 
 خميس

العموم المالية والمصرفية 
 / أول صباحي

عمي عبد العزيز   
 سممان

فاطمة اياد حسن عبد    اقتصاد / ثالث صباحي
 االمير

محاسبة / أول 
 صباحي

إدارة األعمال /  سجاد خردال عبيد    
 ثالث صباحي

العموم المالية والمصرفية  بسمة جواد كاظم
 / أول صباحي

فاطمة حسن سممان    اقتصاد / ثالث صباحي عمي فيصل ذياب   
 خضير

محاسبة / أول 
 صباحي

إدارة األعمال /  سجى جاسم شاطي    
 ثالث صباحي

العموم المالية والمصرفية  بيار باسم صابر
 / أول صباحي

فيصل ىادي نعمة    اقتصاد / ثالث صباحي عمي محمد صبري   
 عفتان

محاسبة / أول 
 صباحي

سجى عبد الكريم     
 اسماعيل

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

11 

حارث سالم مزىر 
 سممان

العموم المالية والمصرفية 
 / أول صباحي

  

11 

كرار ابراىيم شاه    اقتصاد / ثالث صباحي عمي محمد ناصر 
 حسين

محاسبة / أول 
 صباحي

    

11 

إدارة األعمال /  سجى عبد عبود
 ثالث صباحي

حسن اسعد رحيم 
 مطرود

العموم المالية والمصرفية 
 / أول صباحي

كرار عامر عبد    اقتصاد / ثالث صباحي عمياء سميم موسى   
 الحسين

محاسبة / أول 
 صباحي

إدارة األعمال /  سمر محمد ياس    
 ثالث صباحي

العموم المالية والمصرفية  حسن فالح مانع
 / أول صباحي

محاسبة / أول  عبداهلل ظافر محمد   اقتصاد / ثالث صباحي عمر منذر زيد  
 صباحي

إدارة األعمال /  شفق احسان حسن    
 ثالث صباحي

العموم المالية والمصرفية  حسن رحمن طاىر
 / أول صباحي

محاسبة / أول  طيبة حميم يوسف   اقتصاد / ثالث صباحي غفران ثامر محمد   
 صباحي

إدارة األعمال /  شيد عصام حسين    
 ثالث صباحي

العموم المالية والمصرفية  حسين رياض عمي
 / أول صباحي

صفاء عبد الحسن    اقتصاد / ثالث صباحي فاتن حسين جاسم   
 عبد الزىرة

محاسبة / أول 
 صباحي

إدارة األعمال /  شيماءعبد جعفر    
 ثالث صباحي

العموم المالية والمصرفية  حسين عمي رستم
 / أول صباحي

محاسبة / أول  عمي عدنان بريج   اقتصاد / ثالث صباحي فاطمة احمد حسين   
 صباحي

صادق عبد اليادي     
 حمزة 

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

العموم المالية والمصرفية  حنين سممان عبد حمزة
 / أول صباحي

محاسبة / أول  عيد خميل ابراىيم   اقتصاد / ثالث صباحي فاطمة جاسم خضير   
 صباحي

إدارة األعمال /  صادق كريم حسين    
 ثالث صباحي
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حوراء جاسم شويخ 
 موسى

العموم المالية والمصرفية 
 عمي رسول ساىي   اقتصاد / ثالث صباحي قاسم سعد شياب    / أول صباحي

محاسبة / أول 
 ضحى وىيب حمد     صباحي

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

حوراء حيدر صادق 
 احمد

العموم المالية والمصرفية 
 عذراء عمي يونس   اقتصاد / ثالث صباحي كاظم بداي حطاب    / أول صباحي

محاسبة / أول 
 ضرغام بالسم جبر     صباحي

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

 ذوالفقار رياض ناصر
العموم المالية والمصرفية 

   اقتصاد / ثالث صباحي كرار عبد الجبار برىان    / أول صباحي
عمر رياض سعيد 

 محسن
محاسبة / أول 

 طة قاسم محمد      صباحي
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

12 

رامز حميد غازي 
 مجيول

العموم المالية والمصرفية 
   / أول صباحي

12 

   اقتصاد / ثالث صباحي كمال مطصفى تركي 
كوثر جاسم ميدي 

 عويد
محاسبة / أول 

     صباحي

12 

عبد الرحمن نوري 
 عبد الرحمن 

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

 رانية حسين ىاشم داود
العموم المالية والمصرفية 

 لميعة سعد عمي طو   اقتصاد / ثالث صباحي كوثر احمد شالكة    / أول صباحي
محاسبة / أول 

 عبد اهلل سعد جبر     صباحي
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

 رائد صبيح عبود
العموم المالية والمصرفية 

   اقتصاد / ثالث صباحي كوثر سمير خمف    / أول صباحي
ليث كاظم خضير 

 خريبط
محاسبة / أول 

     صباحي
عبد اهلل غزوان 

 صييب 
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

رحمة عدوان صالح 
 عمر

العموم المالية والمصرفية 
   اقتصاد / ثالث صباحي لميس جاسم محمد   / أول صباحي

محمد احمد رشيد 
 محمد

محاسبة / أول 
 عبد اهلل قيس عطية     صباحي

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

 رسل داود  سممان
العموم المالية والمصرفية 

   اقتصاد / ثالث صباحي مازن العيبي ساىي   / أول صباحي
محمد حسن خالد 

 شوكة
محاسبة / أول 

     صباحي
عبد اهلل يوسف 

 راضي
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

 رسول رعد حسن
العموم المالية والمصرفية 

   اقتصاد / ثالث صباحي محمد اكرم فرج   / أول صباحي
محمد سعيد جودة 

 فتان
محاسبة / أول 

     صباحي
عبد اليادي ميدي 

 خضير  
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

 رقية قاسم ىاشم
العموم المالية والمصرفية 

   اقتصاد / ثالث صباحي محمد اياد فرحان    / أول صباحي
محمد سعد جاسم 

 حسن
محاسبة / أول 

     صباحي
عبد الودود فاضل 

 كريم 
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

 زىراء خالد رحيم ناصر
العموم المالية والمصرفية 

   اقتصاد / ثالث صباحي محمد جواد عمي    / أول صباحي
محمد عبد الرضا 

 سممان لفتو
محاسبة / أول 

 عبير كامل جاسم     صباحي
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

 زىراء رعد دشر فرىود
العموم المالية والمصرفية 

   / أول صباحي
محمد حسين حسن 

   اقتصاد / ثالث صباحي ظاىر 
محمد عبيد محان 

 جساس
محاسبة / أول 

     صباحي
عثمان حسين 

 جاسم 
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

زين العابدين جواد 
 كاظم

العموم المالية والمصرفية 
   اقتصاد / ثالث صباحي محمد راشد عبد اهلل    / أول صباحي

محمد عماد محسن 
 حمد

محاسبة / أول 
 عذراء محمد محي     صباحي

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

إدارة األعمال /  عالء تركي عمي 13    محاسبة / أول محمد مبدر حميد    اقتصاد / ثالث صباحيمحمد فاضل محمد  13  العموم المالية والمصرفية  سارة كامل جاسم 13



 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 
 

 

 ثالث صباحي صباحي حمود سموم / أول صباحي

العموم المالية والمصرفية  سجاد احمد فرج
 / أول صباحي

مخمد لطفي رشيد    اقتصاد / ثالث صباحي محمد مالك رحيم   
 سبع

محاسبة / أول 
 صباحي

إدارة األعمال /  عالء جبار عبيد     
 ثالث صباحي

سجاد ثامر رخيص 
 عمي

العموم المالية والمصرفية 
 / أول صباحي

مرتضى حسين ضياء    اقتصاد / ثالث صباحي محمد موسى محسن   
 مبارك

محاسبة / أول 
 صباحي

إدارة األعمال /  عالء ماجد كاطع    
 ثالث صباحي

العموم المالية والمصرفية  سجى فؤاد حسين
 / أول صباحي

محاسبة / أول  مروان عصام صالح   اقتصاد / ثالث صباحي محمد ناىض ادىام   
 صباحي

اسماعيل عمي      
 مطر

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

سحر محمد عمي 
 عباس

العموم المالية والمصرفية 
 / أول صباحي

مصطفى عباس عمي    اقتصاد / ثالث صباحي محمود عامر محمود  
 موسى

محاسبة / أول 
 صباحي

عمي ابراىيم عبد     
 اهلل

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

سيى احمد حسن 
 عريبي

العموم المالية والمصرفية 
 / أول صباحي

محاسبة / أول  مصطفى عمار عادل   اقتصاد / ثالث صباحي مرتضى حسين مجيد   
 صباحي

عمي احمد عبد     
 محمود

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

العموم المالية والمصرفية  سيف عادل محمد جواد
 / أول صباحي

مريم عبد الخالق   
 جاسب 

مصطفى محمد حسن    اقتصاد / ثالث صباحي
 عباس

محاسبة / أول 
 صباحي

إدارة األعمال /  عمي جابر محمد    
 ثالث صباحي

سيف عباس عبد 
 الرضا

العموم المالية والمصرفية 
 / أول صباحي

مصطفى اسماعيل   
 احمد 

منتظر عبد الكريم    اقتصاد / ثالث صباحي
 مفتن

محاسبة / أول 
 صباحي

إدارة األعمال /  عمي خضر فرىود    
 ثالث صباحي

العموم المالية والمصرفية  شيماء  جاسم طو
 / أول صباحي

مصطفى خالد عبد   
 اليادي 

منتظر عمي محمود    اقتصاد / ثالث صباحي
 محمد

محاسبة / أول 
 صباحي

إدارة األعمال /  عمي خضير شالل    
 ثالث صباحي

شيماء احمد حسين 
 عموان

العموم المالية والمصرفية 
 / أول صباحي

ميند فوزي عبد    اقتصاد / ثالث صباحي مصطفى قاسم حيال   
 ياسين

محاسبة / أول 
 صباحي

إدارة األعمال /  عمي شاكر توفيق    
 ثالث صباحي

14 

العموم المالية والمصرفية  صفا احسان ىاشم
 / أول صباحي

  

14 

نبأ احمد صالح    اقتصاد / ثالث صباحي مالذ عبد الرزاق عمي 
 ابراىيم

محاسبة / أول 
 صباحي

    

14 

عمي عبد الرزاق 
 يونس 

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

العموم المالية والمصرفية  صقر عمي ابراىيم
 / أول صباحي

نبأ رافد محمد عبد    اقتصاد / ثالث صباحي منتظر ميدي صالح   
 الرزاق

محاسبة / أول 
 صباحي

عمي عبد الزىرة     
 محمد

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

ضحى عمي ابراىيم 
 عبود

العموم المالية والمصرفية 
 / أول صباحي

نمير عبد الرزاق عمي    اقتصاد / ثالث صباحي ميس عدنان جمعة   
 سممان

محاسبة / أول 
 صباحي

إدارة األعمال /  عمي عبد عيدان     
 ثالث صباحي

العموم المالية والمصرفية  عبد اهلل محمد ناصر
 / أول صباحي

نور حسن عبد    اقتصاد / ثالث صباحي ميعاد عبد مدكور   
 السادة صالح

محاسبة / أول 
 صباحي

إدارة األعمال /  عمي كامل فالح    
 ثالث صباحي



 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 
 

 

 عمي ثائر عمي عباس
العموم المالية والمصرفية 

 نور سعد عناد جاسم   اقتصاد / ثالث صباحي نادر خميل ابراىيم   / أول صباحي
محاسبة / أول 

 عمي ىادي  حسن     صباحي
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

 عمي حسين عبد اهلل
العموم المالية والمصرفية 

 نور عقيل حمزة   اقتصاد / ثالث صباحي نبا اسماعيل خميل    / أول صباحي
محاسبة / أول 

 عمي ىاشم محي     صباحي
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

عمي حميد عبد 
 الحسين

العموم المالية والمصرفية 
   اقتصاد / ثالث صباحي نبيل ياس حسن    / أول صباحي

ىدى حسين عمي 
 شاه نظر

محاسبة / أول 
 عمر عباس جبر     صباحي

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

 عمي خالد ثامر كرجي
العموم المالية والمصرفية 

   اقتصاد / ثالث صباحي نور ىشام ابراىيم    / أول صباحي
ىدير جبار سممان 

 عبداهلل
محاسبة / أول 

 عمر عبد اهلل خزعل     صباحي
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

 عمي صالح محيسن
العموم المالية والمصرفية 

   اقتصاد / ثالث صباحي نيران حسين نوري    / أول صباحي
ىدير سممان عبد 

 حسين
محاسبة / أول 

     صباحي
عمر عدنان عبد 

 الجبار 
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

 عمي طراد خضير دخيل
العموم المالية والمصرفية 

   اقتصاد / ثالث صباحي ىدى عبيد محان    / أول صباحي
ىديل عبد الحسين 

 حمود مذكور
محاسبة / أول 

 عمر عمي كاظم     صباحي
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

15 

عمي غسان ابراىيم 
 مطمك

العموم المالية والمصرفية 
   / أول صباحي

15 

   اقتصاد / ثالث صباحي ىدير حسين مشان 
وليد انمار عبداهلل 

 حمودي
محاسبة / أول 

     صباحي

15 

 عمر مجيد دغش
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

 عمي مزىر  عموان
العموم المالية والمصرفية 

 ياسمين عمي كريدي   اقتصاد / ثالث صباحي ىدير عبد الكريم ىضم    / أول صباحي
محاسبة / أول 

 عمر محمود مطمق      صباحي
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

 عمر خالص صالح
العموم المالية والمصرفية 

   اقتصاد / ثالث صباحي ىديل حامد خمف    / أول صباحي
يحيى محمد عمي 

 عفات
محاسبة / أول 

 غزوان حسين عمي     صباحي
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

غدير محمد سبيان 
 دىش

العموم المالية والمصرفية 
 محمد سميم جاسب   اقتصاد / ثالث صباحي وسن ثامر ميبر    / أول صباحي

محاسبة / أول 
     صباحي

غصون شياب 
 احمد

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

 غفران ريسان سمطان
العموم المالية والمصرفية 

   اقتصاد / ثالث صباحي وىاب عادل جبر    / أول صباحي
وسن عباس عبد 

 عباس
محاسبة / أول 

     صباحي
غفران رمضان 

 جميب
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

فاطمة عبد االمير 
 عالوي 

العموم المالية والمصرفية 
 طارق سامي مرير   اقتصاد / ثالث صباحي يثرب كاظم عكمو   / أول صباحي

محاسبة / أول 
 فاطمة ابراىيم كاظم      صباحي

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

فاطمة قاسم عبد النبي 
 حميد

العموم المالية والمصرفية 
 احمد تحسين عمي   اقتصاد / ثالث صباحي يوسف حسن سعدي   / أول صباحي

محاسبة / أول 
 فاطمة طعمة تاية      مسائي

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

إدارة األعمال /  فدك حسن حسون    محاسبة / أول  احمد حسن زيادة    اقتصاد / ثالث مسائي إبتيال صالح منفي  العموم المالية والمصرفية مجتبى عبد الجبار 



 القسم رقم القاعة 
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 ثالث صباحي مسائي / أول صباحي سبع

محمد جميل حسين 
 عمي

العموم المالية والمصرفية 
 / أول صباحي

محاسبة / أول  احمد حسين جار اهلل   اقتصاد / ثالث مسائي أحالم أحمد مخمف  
 مسائي

إدارة األعمال /  فالح ميدي حسن    
 ثالث صباحي

العموم المالية والمصرفية  محمد جمال فاضل 
 / أول صباحي

أحمد إسماعيل عبد   
 الحسين

احمد حميد مظموم    اقتصاد / ثالث مسائي
 حسن

محاسبة / أول 
 مسائي

إدارة األعمال /  لؤى حاجم محمد    
 ثالث صباحي

16 

العموم المالية والمصرفية  محمد عباس ناجي 
 / أول صباحي

  

16 

محاسبة / أول  احمد عدنان يحيى    اقتصاد / ثالث مسائي احمد جاسم مايود
 مسائي

    

16 

إدارة األعمال /  ليث احمد ناطق
 ثالث صباحي

محمد عمي فيصل عبد 
 الحسين  

العموم المالية والمصرفية 
 / أول صباحي

محاسبة / أول  احمد فيصل مجيد   اقتصاد / ثالث مسائي أحمد دعير جابر  
 مسائي

إدارة األعمال /  كاظم عبطان جاسم     
 ثالث صباحي

العموم المالية والمصرفية  محمد عمي وليد محمود
 / أول صباحي

احمد محمد عدوان    اقتصاد / ثالث مسائي أحمد سامي محمد   
 لفتة

محاسبة / أول 
 مسائي

إدارة األعمال /  كرار جاسم كاظم    
 ثالث صباحي

العموم المالية والمصرفية  محمد غازي داود 
 / أول صباحي

محاسبة / أول  احمد وحيد ثاني    اقتصاد / ثالث مسائي احمد عبد شندي   
 مسائي

إدارة األعمال /  كرار عمي حسين     
 ثالث صباحي

محمد قاسم نايف 
 حسين

العموم المالية والمصرفية 
 / أول صباحي

محاسبة / أول  اسماء سعدون عبيد   اقتصاد / ثالث مسائي أحمد قاسم شياب  
 مسائي

إدارة األعمال /  كرار نعيم ساجد     
 ثالث صباحي

العموم المالية والمصرفية  محمود عالوي عبيد 
 / أول صباحي

محاسبة / أول  اسيا ميثم عباس   اقتصاد / ثالث مسائي احمد نايف سعدون   
 مسائي

إدارة األعمال /  كريم عزيز كريم    
 ثالث صباحي

العموم المالية والمصرفية  مروان بيان كاظم
 / أول صباحي

أدريس سعدون   
 سكوندي

محاسبة / أول  افتخار شعبان ابراىيم    اقتصاد / ثالث مسائي
 مسائي

إدارة األعمال /  كمال عباس خضير    
 ثالث صباحي

العموم المالية والمصرفية  مريم خالد يوسف
 / أول صباحي

امجد عبد اليادي    اقتصاد / ثالث مسائي أدريس يوسف سممان   
 مجيد

محاسبة / أول 
 مسائي

إدارة األعمال /  محمد اسعد صالح    
 ثالث صباحي

العموم المالية والمصرفية  مريم سعد محسن 
 / أول صباحي

محاسبة / أول  امجد محمد ىادي   اقتصاد / ثالث مسائي أركان عمي مزعل  
 مسائي

محمد الميدي     
 عباس

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

العموم المالية والمصرفية  مريم قصي يوسف 
 / أول صباحي

محاسبة / أول  امير زيدان خمف    اقتصاد / ثالث مسائي اسراء عمران موسى   
 مسائي

محمد اياد عبد     
 الجبار

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

العموم المالية والمصرفية  مصطفى احمد حسين  17
 / أول صباحي

آيات عبد األمير    اقتصاد / ثالث مسائي أسعد عبد كعيد 17  
 سعدون

محاسبة / أول 
 مسائي

محمد حسن عبد  17    
 عالوي

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي
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مصطفى حميد ضيد 
 يوار

العموم المالية والمصرفية 
 ايات وليد فميح    اقتصاد / ثالث مسائي أسماء قاسم محمد   / أول صباحي

محاسبة / أول 
 محمد داود سممان     مسائي

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

 مصطفى رياض عباس     
العموم المالية والمصرفية 

 اياد عباس حسن    اقتصاد / ثالث مسائي اسماء ىيثم محمد   / أول صباحي
محاسبة / أول 

 محمد شاكر محمود     مسائي
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

 مصطفى عباس جمعو
العموم المالية والمصرفية 

 اية عماد جبار    اقتصاد / ثالث مسائي أصالة خالد إبراىيم   / أول صباحي
محاسبة / أول 

 محمد طارق مجبل     مسائي
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

مصطفى محمد عبد 
 االمير

العموم المالية والمصرفية 
 ايالف عمي حسن   اقتصاد / ثالث مسائي أكرم حسين شراد   / أول صباحي

محاسبة / أول 
 محمد عمي محمد     مسائي

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

جبر موسى منتيى 
 كمش

العموم المالية والمصرفية 
 ايمن اكرم محمد   اقتصاد / ثالث مسائي أميرة فاضل درب   / أول صباحي

محاسبة / أول 
 محمد ىاشم شبيب     مسائي

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

 منى باسم محمد راضي
العموم المالية والمصرفية 

   / أول صباحي
امين زىير عبد 

 أيو كامل نوري   اقتصاد / ثالث مسائي العباس 
محاسبة / أول 

 محمود عمي مكي     مسائي
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

 مييمن عادل خشان 
العموم المالية والمصرفية 

 باقر طو حسن   اقتصاد / ثالث مسائي آيات عبد اهلل عباس    / أول صباحي
محاسبة / أول 

 مروان ابراىيم محمد     مسائي
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

 ميقات ضياء عبيد 
العموم المالية والمصرفية 

 باقر محمد عبد الغني    اقتصاد / ثالث مسائي أياد ثجيل محمود   / أول صباحي
محاسبة / أول 

 مروان محمد ىادي     مسائي
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

ميالد حازم محمد 
 اسماعيل

العموم المالية والمصرفية 
 بالل عدنان جواد   اقتصاد / ثالث مسائي اياد ىارون ىامش   / أول صباحي

محاسبة / أول 
 مريم طالب ىاشم     مسائي

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

18 

نور الدين عمي فميح 
 حسن  

العموم المالية والمصرفية 
   / أول صباحي

18 

إيمان عبد الرحيم عبد 
   اقتصاد / ثالث مسائي الحسين 

ثائر ىاشم لفتة 
 حسان

محاسبة / أول 
     مسائي

18 

 مصطفى جواد عمي 
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

نور اليدى حسين عبد 
 عمي

العموم المالية والمصرفية 
 جياد احمد عزيز    اقتصاد / ثالث مسائي ايمان ميدي رضيو    / أول صباحي

محاسبة / أول 
     مسائي

مصطفى صادق 
 رزوقي

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

 نورق احمد نجم 
العموم المالية والمصرفية 

 حسن خمف حسن   اقتصاد / ثالث مسائي ايناس حسن عموان    / أول صباحي
محاسبة / أول 

 مصطفى طة شكر      مسائي
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

ىاجر قاسم حسين 
 عمي

العموم المالية والمصرفية 
 الحسن صباح حبيب    اقتصاد / ثالث مسائي باسم صبار ميميل   / أول صباحي

محاسبة / أول 
     مسائي

مصطفى ظاىر 
 محمد 

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

إدارة األعمال /  مصطفى كريم زغير    محاسبة / أول حسين عمي حسن    اقتصاد / ثالث مسائي بتول تركي جواد   العموم المالية والمصرفية ىدى خالد قدوري 
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 ثالث صباحي مسائي عمي / أول صباحي صالح

ىشام احمد خميل 
 ابراىيم

العموم المالية والمصرفية 
 / أول صباحي

بتول عبد الكريم   
 جاسم

محاسبة / أول  حمزة جواد كاظم    اقتصاد / ثالث مسائي
 مسائي

مصطفى لطيف     
 رزاق

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

ىيام محمد سميمان 
 صالح

العموم المالية والمصرفية 
 / أول صباحي

محاسبة / أول  حنين محمد خالد   اقتصاد / ثالث مسائي براق عدنان ىادي  
 مسائي

مصطفى مجول     
 حمد

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

العموم المالية والمصرفية  وسام ضياء جرجيس
 / أول صباحي

محاسبة / أول  حوراء عدنان رحيم    اقتصاد / ثالث مسائي بيداء منعم عمي   
 مسائي

مصطفى ىاشم     
 جبار

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

العموم المالية والمصرفية  وسام عبد الكريم رحمة
 / أول صباحي

تبارك خوام عبد   
 العباس

حيدر فالح عبد    اقتصاد / ثالث مسائي
 الحسن

محاسبة / أول 
 مسائي

إدارة األعمال /  منتظر عبود ىمالة     
 ثالث صباحي

العموم المالية والمصرفية  وئام عباس فاضل 
 / أول صباحي

محاسبة / أول  حيدر ىميل جخيور   اقتصاد / ثالث مسائي تمارا مجبل حسن  
 مسائي

إدارة األعمال /  ميند عزيز جواد    
 ثالث صباحي

19 

العموم المالية والمصرفية  ياسر احمد عبد الحسن  
 / أول صباحي

  

19 

محاسبة / أول  دعاء حسين عمي    اقتصاد / ثالث مسائي جبار وناس حنيش
 مسائي

    

19 

موسى قحطان 
 بحري

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

يحيى محروت سممان 
 عبد

العموم المالية والمصرفية 
 / أول صباحي

دعاء عبد الكريم    اقتصاد / ثالث مسائي جعفر عالء جعفر  
 محمد

محاسبة / أول 
 مسائي

إدارة األعمال /  ميس محمد شمتاغ    
 ثالث صباحي

العموم المالية والمصرفية  يوسف ىاشم عبد نعمة
 / أول صباحي

محاسبة / أول  دعاء نوري كاظم   اقتصاد / ثالث مسائي جياد سالم لفتو   
 مسائي

إدارة األعمال /  نادية منذر حسن    
 ثالث صباحي

العموم المالية والمصرفية  يوسف يالجين يوسف 
 / أول صباحي

دالل محمد موسى    اقتصاد / ثالث مسائي حازم عبود مطيمب   
 زوين

محاسبة / أول 
 مسائي

نبا حسن عبد     
 االئمة

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

يونس عبد المطمب 
 خميس

العموم المالية والمصرفية 
 / أول صباحي

محاسبة / أول  رافد غازي فيصل   اقتصاد / ثالث مسائي حسن احمد كاظم   
 مسائي

إدارة األعمال /  نبا ىاشم ديح    
 ثالث صباحي

العموم المالية والمصرفية  احمد سعدون سممان 
 / أول مسائي

محاسبة / أول  رافدين عون المي    اقتصاد / ثالث مسائي حسن جبار عريبي  
 مسائي

إدارة األعمال /  نسرين زىير جبر    
 ثالث صباحي

العموم المالية والمصرفية  احمد شاكرعوفي  
 / أول مسائي

محاسبة / أول  رائد مخمف فياض   اقتصاد / ثالث مسائي حسن سعيد جيجان  
 مسائي

إدارة األعمال /  نشوان محمد ديجان    
 ثالث صباحي

العموم المالية والمصرفية  احمد طالب حسين 
 / أول مسائي

محاسبة / أول  رسل منذر حسين    اقتصاد / ثالث مسائي حسن محمد حيدر  
 مسائي

إدارة األعمال /  نيى وليد كاظم    
 ثالث صباحي
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احمد ماجد عبدعمي 
 كريم 

العموم المالية والمصرفية 
 رقية محمد صنكور   اقتصاد / ثالث مسائي حسين سعدون عبود    / أول مسائي

محاسبة / أول 
 نور ماجد عبيد     مسائي

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

 احمد ىاشم محمد 
العموم المالية والمصرفية 

 رقية مقدام باقر   اقتصاد / ثالث مسائي حسين صبحي شنشل   / أول مسائي
محاسبة / أول 

 نور محمد داود     مسائي
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

20 

 اسامة رزاق عميوي 
العموم المالية والمصرفية 

   مسائي/ أول 

20 

حسين طالب سالم 
 رقية نجم عبد   اقتصاد / ثالث مسائي عربيد

محاسبة / أول 
     مسائي

20 

 نورة نعمة كاظم
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

 اكرم نبيل حميد 
العموم المالية والمصرفية 

 رنا عبد الكريم محمد   اقتصاد / ثالث مسائي حسين عباس لفتو    / أول مسائي
محاسبة / أول 

 نورس فميح مظموم     مسائي
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

 االء جاسم عبداهلل 
العموم المالية والمصرفية 

 رؤوف محمد معين   اقتصاد / ثالث مسائي حسين كاظم كريم   / أول مسائي
محاسبة / أول 

 ىادي جاسم محمد     مسائي
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

اوس جمعة شيخ 
 مطشر  

العموم المالية والمصرفية 
 ريام سالم جبار   اقتصاد / ثالث مسائي حسين محمد شوكت   / أول مسائي

محاسبة / أول 
 ىبة خميل اسماعيل      مسائي

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

 اوميد فرج مير حسن  
العموم المالية والمصرفية 

   اقتصاد / ثالث مسائي حنان ثامر عبد اهلل    / أول مسائي
زىراء جواد عبد 

 الواحد 
محاسبة / أول 

 ىدير باسل عبد اهلل     مسائي
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

 بتول حسام حسين  
العموم المالية والمصرفية 

 زينب احمد يحيى   اقتصاد / ثالث مسائي حنان كاظم سممان    / أول مسائي
محاسبة / أول 

     مسائي
ىدير حاشوش 

 روضان
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

 تمارة مشتاق شكور 
العموم المالية والمصرفية 

 زينب صالح حسن   اقتصاد / ثالث مسائي حنين عبد الكريم حكيم    / أول مسائي
محاسبة / أول 

 ىديل محمد حميد     مسائي
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

 حسن نامس ميدي 
العموم المالية والمصرفية 

 زينب كاظم خمف    اقتصاد / ثالث مسائي حيدر أحمد رشيد   / أول مسائي
محاسبة / أول 

 ىناء ستار احمد     مسائي
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

 حسين ثائر ميدي 
العموم المالية والمصرفية 

 زينب كريم صبر   اقتصاد / ثالث مسائي حيدر بريسم سعد    / أول مسائي
محاسبة / أول 

 ىند سمير محمد     مسائي
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

 حسين عالوي ضميد 
العموم المالية والمصرفية 

 زينو ميند ثامر   اقتصاد / ثالث مسائي حيدر بريسم مكمف   / أول مسائي
محاسبة / أول 

 ىيثم جبير كاظم     مسائي
إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

21 
 حسين فميح عبد الزىره

العموم المالية والمصرفية 
   / أول مسائي

21 
 سجاد حسين جعفر     اقتصاد / ثالث مسائي حيدر لعيبي نعمة

محاسبة / أول 
     مسائي

21 
 وديان شاكر حسن

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

إدارة األعمال /  ورود ىادي خمف    محاسبة / أول  سجاد حميد عمي   اقتصاد / ثالث مسائي حيدر يونس توفيق   العموم المالية والمصرفية  حسين نامس ميدي 
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 ثالث صباحي مسائي / أول مسائي

العموم المالية والمصرفية  حيدر عالء جاسب 
 / أول مسائي

سجاد ماجد عبد    اقتصاد / ثالث مسائي خالد حمدان ازريج   
 الرزاق

محاسبة / أول 
 مسائي

إدارة األعمال /  وسن سييل فالح    
 ثالث صباحي

العموم المالية والمصرفية  حيدر فاىم محمد 
 / أول مسائي

سمر عبد الكريم    اقتصاد / ثالث مسائي خمود ىمول داغر  
 عموري

محاسبة / أول 
 مسائي

إدارة األعمال /  وليد خالد كاظم     
 ثالث صباحي

العموم المالية والمصرفية  حيدر كامل جويد 
 / أول مسائي

محاسبة / أول  ضحى محمود شاكر    اقتصاد / ثالث مسائي دعاء سالم صكبان  
 مسائي

إدارة األعمال /  وليد فاضل حاير     
 ثالث صباحي

العموم المالية والمصرفية  رانية اياد عبد 
 / أول مسائي

محاسبة / أول  طو وليد حميد    اقتصاد / ثالث مسائي دعاء صادق جعفر  
 مسائي

إدارة األعمال /  ياسين محمد حنون    
 ثالث صباحي

العموم المالية والمصرفية  رسل نصيف غركان 
 / أول مسائي

محاسبة / أول  طيف جواد كاظم   اقتصاد / ثالث مسائي دعاء كريم عمي   
 مسائي

إدارة األعمال /  يحيى رياض كاظم    
 ثالث صباحي

العموم المالية والمصرفية  زبيده اسماعيل خالص  
 / أول مسائي

محاسبة / أول  عباس عمي حسين    اقتصاد / ثالث مسائي دعاء محمد خضر  
 مسائي

إدارة األعمال /  يحيى عمي حسين     
 ثالث صباحي

العموم المالية والمصرفية  زىراء داوود فرحان 
 / أول مسائي

محاسبة / أول  عباس فاروق طو    اقتصاد / ثالث مسائي دنيا عبد الكريم حميد   
 مسائي

يوسف رمضان     
 حميد

إدارة األعمال / 
 ثالث صباحي

العموم المالية والمصرفية  زىراء سالم يوسف 
 / أول مسائي

عبداهلل محمود عبد    اقتصاد / ثالث مسائي رائد غالب صبيح  
 عمي

محاسبة / أول 
 مسائي

إدارة األعمال /  يوسف عبادي مطر     
 ثالث صباحي

22 

زىراء عالء عبد 
 الحسين

العموم المالية والمصرفية 
 / أول مسائي

  

22 

محاسبة / أول  عذراء عبود حميد    اقتصاد / ثالث مسائي رجاء جبار عبد اهلل
 مسائي

    

22 

إدارة األعمال /  ابراىيم صالح حميد
 ثالث مسائي

زين العابدين جاسم 
 رحيم  

العموم المالية والمصرفية 
 / أول مسائي

محاسبة / أول  عال نصيرعبد الرحمن    اقتصاد / ثالث مسائي رحيم محسن جميغ  
 مسائي

احالم عبد الحمزة     
 عطية

إدارة األعمال / 
 ثالث مسائي

العموم المالية والمصرفية  زينة ضياء عبد الجبار
 / أول مسائي

محاسبة / أول  عمي جواد كاظم عبيد    اقتصاد / ثالث مسائي رزان احمد خالد   
 مسائي

احمد اسماعيل     
 عموان

إدارة األعمال / 
 ثالث مسائي

العموم المالية والمصرفية  ساره جاسم محمد 
 / أول مسائي

محاسبة / أول  عمي حميد لعيبي    اقتصاد / ثالث مسائي رعد كريم حميد   
 مسائي

إدارة األعمال /  احمد حنون ميوس    
 ثالث مسائي

العموم المالية والمصرفية  سجاد عمي سعد 
 / أول مسائي

محاسبة / أول  عمي زامل راشد   اقتصاد / ثالث مسائي رفل نزار عبد الجبار  
 مسائي

إدارة األعمال /  احمد ستار كعيد    
 ثالث مسائي
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حيدر ناصر سيف 
 عزيز  

العموم المالية والمصرفية 
 عمي صادق عبداهلل   اقتصاد / ثالث مسائي رقية جدوع كاظم    / أول مسائي

محاسبة / أول 
 احمد عيسى كاظم     مسائي

إدارة األعمال / 
 ثالث مسائي

سيف عماد عباس عبد 
 الرضا  

العموم المالية والمصرفية 
   اقتصاد / ثالث مسائي رواء فاضل عبيد    / أول مسائي

عمي عبد الحسين 
 كاظم 

محاسبة / أول 
 احمد محمد جبار     مسائي

إدارة األعمال / 
 ثالث مسائي

 ضياء حافظ عباس 
العموم المالية والمصرفية 

 عمي عبد قاسم    اقتصاد / ثالث مسائي رويدة حسين حسن    / أول مسائي
محاسبة / أول 

 احمد ناظم حمدان     مسائي
إدارة األعمال / 

 ثالث مسائي

 ضياء محيي توفيق 
العموم المالية والمصرفية 

 عمي ماجد خميل   اقتصاد / ثالث مسائي زاىدة عبد الزىرة    / أول مسائي
محاسبة / أول 

 احمد يوسف مسعود     مسائي
إدارة األعمال / 

 ثالث مسائي

 عادل محمد محي 
العموم المالية والمصرفية 

 عمي ىاشم خمف   اقتصاد / ثالث مسائي زياد رياض جميل   / أول مسائي
محاسبة / أول 

 احمد يونس حمد     مسائي
إدارة األعمال / 

 ثالث مسائي

23 

عثمان ىاشم محمد 
 فاضل  

العموم المالية والمصرفية 
   / أول مسائي

23 

 عمياء شفيق ابراىيم    اقتصاد / ثالث مسائي زينب عبد عميوي 
محاسبة / أول 

     مسائي

23 

اخالص فاضل 
 ميدي

إدارة األعمال / 
 ثالث مسائي

 عمي بشير قادر محمد
العموم المالية والمصرفية 

 عمار ىشام عمي    اقتصاد / ثالث مسائي سجا فالح حنش   / أول مسائي
محاسبة / أول 

 اسامة كمال عالوي     مسائي
إدارة األعمال / 

 ثالث مسائي

 عمي عامر كمال الدين
العموم المالية والمصرفية 

 فاطمة عادل شمش   اقتصاد / ثالث مسائي سرى جعفر سعيد    / أول مسائي
محاسبة / أول 

 اساور غازي فائق     مسائي
إدارة األعمال / 

 ثالث مسائي
عمي عبد االمير محمد 

 حسين
العموم المالية والمصرفية 

 فاطمة كاظم خضير   اقتصاد / ثالث مسائي سعد حسن عموان   / أول مسائي
محاسبة / أول 

 اسعد ىاشم منيي     مسائي
إدارة األعمال / 

 ثالث مسائي

 عمي غالب محمد
العموم المالية والمصرفية 

   اقتصاد / ثالث مسائي سياد صباح عبد عمي   / أول مسائي
ساالر عبد الرحمن 

 محمد احمد
محاسبة / أول 

 اسيل حسن كاطع     مسائي
إدارة األعمال / 

 ثالث مسائي

 عمي كريم شاكرحميد  
العموم المالية والمصرفية 

   اقتصاد / ثالث مسائي سياد نعمو سعيد    / أول مسائي
عمي حسن زين 

 العابدين
محاسبة / أول 

 اشواق كريم موسى     مسائي
إدارة األعمال / 

 ثالث مسائي
عمي ناىض جواد 

 ميدي
العموم المالية والمصرفية 

   / أول مسائي
سوزان خالد عبد 

 فاطمة مؤيد حسين    اقتصاد / ثالث مسائي الحسين 
محاسبة / أول 

 امال سعد اهلل عمي     مسائي
إدارة األعمال / 

 ثالث مسائي
غيداء حسين مفتن 

 جبار
العموم المالية والمصرفية 

   / أول مسائي
شذى عبد عمي 

 فراس ىادي مجيد    اقتصاد / ثالث مسائي ضاحي 
محاسبة / أول 

 امجد رشيد حميد     مسائي
إدارة األعمال / 

 ثالث مسائي

إدارة األعمال /  انتصار سعد عمي    محاسبة / أول  قيس لطيف حميد   اقتصاد / ثالث مسائي شذى ناصر جابر  العموم المالية والمصرفية فاطمة طالب عباس 



 القسم رقم القاعة 
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13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 
 

 

 ثالث مسائي مسائي / أول مسائي حسين

فاطمة محمد عبد 
 الحميم رسول

العموم المالية والمصرفية 
 / أول مسائي

شيرين ماجد عبد   
 الكريم

محاسبة / أول  كرار محمدد ثائر   اقتصاد / ثالث مسائي
 مسائي

إدارة األعمال /  ايمان ابراىيم جابر    
 ثالث مسائي

24 

العموم المالية والمصرفية  فاطمة محمود عموش
 / أول مسائي

  

24 

محاسبة / أول  ليث داود سممان   اقتصاد / ثالث مسائي شيماء باقر محمد
 مسائي

    

24 

إدارة األعمال /  اية محمد عودة
 ثالث مسائي

العموم المالية والمصرفية  كامل حسين عالوي
 / أول مسائي

محاسبة / أول  ماجد ميدي حسين    اقتصاد / ثالث مسائي شيماء حسن عبيد  
 مسائي

إدارة األعمال /  ايياب رحيم وذاح    
 ثالث مسائي

كرار جاسم محمد 
 محيسن

العموم المالية والمصرفية 
 / أول مسائي

محاسبة / أول  محمد الباقرنعيم فريح   اقتصاد / ثالث مسائي شيماء فوزي منشد  
 مسائي

إدارة األعمال /  ايياب ستار جبر    
 ثالث مسائي

كرار حيدر عنان 
 محمود

العموم المالية والمصرفية 
 / أول مسائي

محاسبة / أول  محمد باقر كاظم   اقتصاد / ثالث مسائي طو عبد البشير خمف  
 مسائي

إدارة األعمال /  براق ثامر نصيف    
 ثالث مسائي

كيكورس بوريت 
 شموئيل

العموم المالية والمصرفية 
 / أول مسائي

عبد الحسين عمي   
 موسى 

محاسبة / أول  محمد سعدي رحيم   اقتصاد / ثالث مسائي
 مسائي

بشرى عباس عبد     
 اهلل

إدارة األعمال / 
 ثالث مسائي

العموم المالية والمصرفية  مازن حميد كاظم
 / أول مسائي

محاسبة / أول  محمد صادق طعمو   اقتصاد / ثالث مسائي عدوية سممان كركز  
 مسائي

بالل عبد الواحد     
 ىورة

إدارة األعمال / 
 ثالث مسائي

محمد اياد ىادي عبد 
 الجبار

العموم المالية والمصرفية 
 / أول مسائي

محمد عبد االمير    اقتصاد / ثالث مسائي عذراء جاسب رحيم   
 جاسم 

محاسبة / أول 
 مسائي

بياء عبد الكريم     
 محمد

إدارة األعمال / 
 ثالث مسائي

محمد حسن ىادي عبد 
 اهلل

العموم المالية والمصرفية 
 / أول مسائي

محمد عبد القادر    اقتصاد / ثالث مسائي عالء حسون فارس  
 عباس 

محاسبة / أول 
 مسائي

إدارة األعمال /  بيجت حسين مزىر    
 ثالث مسائي

العموم المالية والمصرفية  محمد عبد االمير ىاشم
 / أول مسائي

محاسبة / أول  محمد عقيل مجيد   اقتصاد / ثالث مسائي عالء حسين فاضل  
 مسائي

بيداء عبد الحسن     
 سفاح

إدارة األعمال / 
 ثالث مسائي

العموم المالية والمصرفية  مروة سمير جبر حسن
 / أول مسائي

محاسبة / أول  محمد فيصل كريم   اقتصاد / ثالث مسائي عالء عودة حسين   
 مسائي

إدارة األعمال /  بيداء كاظم جمعة    
 ثالث مسائي

25 

مصطفى جبار دحام 
 ىادي 

العموم المالية والمصرفية 
 / أول مسائي

  
25 

محمد كريم جموب    اقتصاد / ثالث مسائي عمي جاسم كاظم
 عبود

محاسبة / أول 
 مسائي

    
25 

إدارة األعمال /  تبارك عطية حسن
 ثالث مسائي

مصطفى عبد مسمم 
 فاخر

العموم المالية والمصرفية 
 / أول مسائي

محاسبة / أول  مرتضى حسن كاظم    اقتصاد / ثالث مسائي عمي خميل سممان  
 مسائي

إدارة األعمال /  تحسين عزيز صالح    
 ثالث مسائي



 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 
 

 

 مصطفى عماد عادل
العموم المالية والمصرفية 

 مرتضى خضر ناصر   اقتصاد / ثالث مسائي عمي سعدون حميد   / أول مسائي
محاسبة / أول 

 ثائر جموب مفتن     مسائي
إدارة األعمال / 

 ثالث مسائي
منتظر فالح حسن 

 سمطان
العموم المالية والمصرفية 

 مريم صباح محيسن    اقتصاد / ثالث مسائي عمي فاضل عباس   / أول مسائي
محاسبة / أول 

 ثائر فاضل  شبرم     مسائي
إدارة األعمال / 

 ثالث مسائي

 ميا صبحي محمد
العموم المالية والمصرفية 

 مصطفى فميح جعفر   اقتصاد / ثالث مسائي عمي وادي حسين   / أول مسائي
محاسبة / أول 

 جعفر عباس جعفر      مسائي
إدارة األعمال / 

 ثالث مسائي

 ميدي صالح عكمة
العموم المالية والمصرفية 

 مصطفى مكي جواد   اقتصاد / ثالث مسائي عمياء حسين بشير   / أول مسائي
محاسبة / أول 

     مسائي
جمال الدين 
 عامرمحمد

إدارة األعمال / 
 ثالث مسائي

 ميدي صباح حسن
العموم المالية والمصرفية 

   اقتصاد / ثالث مسائي عماد نعيم سوير   / أول مسائي
مضر عبد الحسين 

 عبد الرزاق 
محاسبة / أول 

     مسائي
جييان عبد االمير 

 حاتم
إدارة األعمال / 

 ثالث مسائي

 ناز طالب محمد مزبان 
العموم المالية والمصرفية 

 نبأ خالد توفيق   اقتصاد / ثالث مسائي عمار جاسم محمد   / أول مسائي
محاسبة / أول 

 حسام حامد فميح     مسائي
إدارة األعمال / 

 ثالث مسائي

 نبراس عماد حمدي
العموم المالية والمصرفية 

 نبأ عدنان خميس   اقتصاد / ثالث مسائي عمار جمود حميد   / أول مسائي
محاسبة / أول 

     مسائي
حسن عبد الكريم 

 ابراىيم
إدارة األعمال / 

 ثالث مسائي
نور االسالم محمد 

 سميم
العموم المالية والمصرفية 

 نرجس عمي صفاء    اقتصاد / ثالث مسائي عمار ىيثم قاسم   / أول مسائي
محاسبة / أول 

 حسن مجيد ىاشم      مسائي
إدارة األعمال / 

 ثالث مسائي

26 

 نور باسم كاطع
العموم المالية والمصرفية 

   / أول مسائي

26 

 نزار ناجي جواد   اقتصاد / ثالث مسائي عمار ياسر صالح 
محاسبة / أول 

     مسائي

26 

حسين عالء عبد 
 الحسين

إدارة األعمال / 
 ثالث مسائي

نورا ماجد عمي عبد 
 الحسين

العموم المالية والمصرفية 
 نسرين صادق جاسم   اقتصاد / ثالث مسائي عمر حسين مشجل   / أول مسائي

محاسبة / أول 
 حسين عمي لفتة     مسائي

إدارة األعمال / 
 ثالث مسائي

 ىاشم رعد حميد 
العموم المالية والمصرفية 

 نور عامر عيدان   اقتصاد / ثالث مسائي غدير حيدر سييل   / أول مسائي
محاسبة / أول 

 حسين فوزي محسن      مسائي
إدارة األعمال / 

 ثالث مسائي

 ىدى ناصر حسن
العموم المالية والمصرفية 

   اقتصاد / ثالث مسائي فاضل فاخر جبار   / أول مسائي
نور عبد الحسين 

 طاىر
محاسبة / أول 

 حسين محمد شاكر     مسائي
إدارة األعمال / 

 ثالث مسائي

 وائل عبد الحسين زغير
العموم المالية والمصرفية 

 ىدير فاضل يوسف    اقتصاد / ثالث مسائي فايز عبد عطية   / أول مسائي
محاسبة / أول 

 حسين محمود خمف     مسائي
إدارة األعمال / 

 ثالث مسائي

إدارة األعمال /  حمزة تايو فرج    محاسبة / أول  ىمام محمود مييدي   اقتصاد / ثالث مسائي فرح حسين زاير  العموم المالية والمصرفية  وسام زاير صالح



 القسم رقم القاعة 
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 ثالث مسائي مسائي / أول مسائي

العموم المالية والمصرفية  ياسر ابراىيم موسى 
 / أول مسائي

محاسبة / أول  وسام حسن فرحان    اقتصاد / ثالث مسائي فردوس مزعل مجيد  
 مسائي

حمزة فراس عبد     
 الخالق

إدارة األعمال / 
 ثالث مسائي

ياسر حيدر جواد 
 طارش

العموم المالية والمصرفية 
 / أول مسائي

محاسبة / أول  والء عمي ميدي    اقتصاد / ثالث مسائي فؤاد جاسم طاىر  
 مسائي

إدارة األعمال /  حمزة محمد نعمة    
 ثالث مسائي

العموم المالية والمصرفية  ياسر رياض خالد
 / أول مسائي

محاسبة / أول  يسرى ىاشم راضي   اقتصاد / ثالث مسائي قاسم عيسى حافظ  
 مسائي

حوراء ربيع عبد     
 محمد

إدارة األعمال / 
 ثالث مسائي

العموم المالية والمصرفية  سعد محمودياسين 
 / أول مسائي

محاسبة / أول  يوسف عادل زاىد   اقتصاد / ثالث مسائي قاسم كامل عطية  
 مسائي

إدارة األعمال /  حيدر جواد كاظم    
 ثالث مسائي

27 

0 0   

27 

قصي عبد الزىرة 
 لعيبي

محاسبة / أول  يوسف عباس صاحب   اقتصاد / ثالث مسائي
 مسائي

    

27 

إدارة األعمال /  حيدر حسين مشرف
 ثالث مسائي

محاسبة / أول  يوسف فوزي كاظم   اقتصاد / ثالث مسائي كرار سعدون عبد   0 0
 مسائي

إدارة األعمال /  حيدر حشمت فرمان     
 ثالث مسائي

محاسبة / أول  يوسف مؤيد مجيد   اقتصاد / ثالث مسائي كرار طالب جابر   0 0
 مسائي

إدارة األعمال /  حيدر حميد قاسم    
 ثالث مسائي

محاسبة / أول  نورس صبيح عبداهلل   اقتصاد / ثالث مسائي كرار عمي لولي   0 0
 مسائي

إدارة األعمال /  حيدر خمف حاتم    
 ثالث مسائي

محمد عمي كاظم    اقتصاد / ثالث مسائي كرار ماجد خميف   0 0
 حرز

محاسبة / أول 
 مسائي

حيدر كاظم عبد     
 عمي

إدارة األعمال / 
 ثالث مسائي

محاسبة / أول  محمد ماجد حميد   اقتصاد / ثالث مسائي كريم حميد فرحان   0 0
 مسائي

إدارة األعمال /  حيدر كريم كاطع    
 ثالث مسائي

إدارة األعمال /  حيدر محمد محمود     0 0   اقتصاد / ثالث مسائي كفاية ياسين حشيش   0 0
 ثالث مسائي

إدارة األعمال /  حيدر ميدي نصير     0 0   اقتصاد / ثالث مسائي لمياء ابراىيم خميفة   0 0
 ثالث مسائي

لواحظ عبد العال عبد    0 0
 الرضا 

إدارة األعمال /  خديجة كرم عمي     0 0   اقتصاد / ثالث مسائي
 ثالث مسائي
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 دعاء كريم عودة     0 0   اقتصاد / ثالث مسائي ماجد ىادي عمي   0 0
إدارة األعمال / 

 ثالث مسائي

28 

   اقتصاد / ثالث مسائي ماجدة محمود ميدان

28 

 دنيا وداد محمد   اقتصاد / ثالث مسائي مرتضى عباس توفيق
إدارة األعمال / 

     ثالث مسائي

28 

 سارا سالم طعمة
إدارة األعمال / 

 ثالث مسائي

   اقتصاد / ثالث مسائي مرتضى فاخر جابر    اقتصاد / ثالث مسائي محمد جواد كاظم
ذو الفقار عبد 

 الحسين
إدارة األعمال / 

 سارة فرحان صبري     ثالث مسائي
إدارة األعمال / 

 ثالث مسائي

 رسل خالد غالب   اقتصاد / ثالث مسائي مريم حسن عيدي   اقتصاد / ثالث مسائي محمد حافظ فيد
إدارة األعمال / 

 سارة قاسم بالسم     ثالث مسائي
إدارة األعمال / 

 ثالث مسائي

 رغد كاظم عبد عمي   اقتصاد / ثالث مسائي مصطفى جاسم زاير   اقتصاد / ثالث مسائي محمد عدنان ميدي
إدارة األعمال / 

 سجاد جاسم مطشر     ثالث مسائي
إدارة األعمال / 

 ثالث مسائي

 رفاه عامر ياس   اقتصاد / ثالث مسائي مصطفى رحيم كاظم   اقتصاد / ثالث مسائي محمد عمي مسعد
إدارة األعمال / 

 سجاد عالء جبار      ثالث مسائي
إدارة األعمال / 

 ثالث مسائي

 رفل صباح فاضل         اقتصاد / ثالث مسائي محمد محمود محمد
إدارة األعمال / 

         ثالث مسائي

         اقتصاد / ثالث مسائي محمد مطمب راضي 
زكريا شالل عبد 

 الجميل
إدارة األعمال / 

         ثالث مسائي

 زمن ماجد فالح         اقتصاد / ثالث مسائي محمد ناظم عودة 
إدارة األعمال / 

         ثالث مسائي

 زىراء باسم جعفر          اقتصاد / ثالث مسائي محمد ياسين احمد
إدارة األعمال / 

         ثالث مسائي

         اقتصاد / ثالث مسائي مرتضى حميد سالم 
زىراء عبد الرضا  

 عباس
إدارة األعمال / 

         ثالث مسائي

29 

   اقتصاد / ثالث مسائي ميا ابراىيم حسين

29 

 سجاد موسى حسن   اقتصاد / ثالث مسائي اليام مثنى محمد
إدارة األعمال / 

     ثالث مسائي

29 

شيد كريم عبد 
 االمير

إدارة األعمال / 
 ثالث مسائي

 سحر محسن لفتة    اقتصاد / ثالث مسائي ىناء شالف حسن   اقتصاد / ثالث مسائي مياسة رحيم عبد اهلل 
إدارة األعمال / 

 شيماء عبد جعفر     ثالث مسائي
إدارة األعمال / 

 ثالث مسائي

إدارة األعمال /  صفاء احمد نوري    إدارة األعمال /  سعاد اسعد عيدان   اقتصاد / ثالث مسائي ىند تموز عبد عمي   اقتصاد / ثالث مسائي نغم نور الدين محمد
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 ثالث مسائي ثالث مسائي

إدارة األعمال /  سعاد حسن معن   اقتصاد / ثالث مسائي ىيام باسم عيدان   اقتصاد / ثالث مسائي نور سالم غيالن
 ثالث مسائي

صفاء قدوري     
 حمودي 

إدارة األعمال / 
 ثالث مسائي

إدارة األعمال /  سعد وعد عبد   اقتصاد / ثالث مسائي ىيمين حقي محسن   اقتصاد / ثالث مسائي عودة حسننور 
 ثالث مسائي

إدارة األعمال /  صفاء محمود شكير    
 ثالث مسائي

إدارة األعمال /  سيى عبد مسمم         اقتصاد / ثالث مسائي نورا صباح لعيبي
 ثالث مسائي

        

سيف الدين عمي          اقتصاد / ثالث مسائي نورس احمد يوسف
 حسين

إدارة األعمال / 
 ثالث مسائي

        

إدارة األعمال /  سيف حاكم لكن         اقتصاد / ثالث مسائي ىاجر سعد احمد
 ثالث مسائي

        

إدارة األعمال /  سيف سعد داود         اقتصاد / ثالث مسائي ىادي عمي شنوف
 ثالث مسائي

        

إدارة األعمال /  سيف مجيد حميد         اقتصاد / ثالث مسائي ىالو ىادي مياوي
 ثالث مسائي

        

30 

   اقتصاد / ثالث مسائي وجدان عباس كريم

30 

ضرغام نصر اهلل       
 حسن

إدارة األعمال / 
 ثالث مسائي

    

30 

عبد اهلل حسين 
 سممان

إدارة األعمال / 
 ثالث مسائي

وسام عمي حسين 
 عمران

إدارة األعمال /  عادل كاظم كريم          اقتصاد / ثالث مسائي
 ثالث مسائي

عبد اهلل شيال     
 بريسم

إدارة األعمال / 
 ثالث مسائي

عباس جمعة عبد          اقتصاد / ثالث مسائي ياسر قاسم جميب 
 مزبان

إدارة األعمال / 
 ثالث مسائي

عبد النبي سريح     
 ضميد

إدارة األعمال / 
 ثالث مسائي

إدارة األعمال /  عباس حسين عميوي          اقتصاد / ثالث مسائي يحيى حاتم عالوي
 ثالث مسائي

إدارة األعمال /  عدنان عودة كاظم    
 ثالث مسائي

عباس سممان          اقتصاد / ثالث مسائي يحيى عادل جاسم 
 غضبان

إدارة األعمال / 
 ثالث مسائي

إدارة األعمال /  عطور فاضل جاسم    
 ثالث مسائي

إدارة األعمال /  عباس عمي ىادي          اقتصاد / ثالث مسائي يسرى جعفر صفر
 ثالث مسائي
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 عباس كامل كاظم         اقتصاد / ثالث مسائي يوسف عالء محمد 
إدارة األعمال / 

         ثالث مسائي

 عباس كريم سعيد         اقتصاد / ثالث مسائي ىديل زيدان أموري
إدارة األعمال / 

         ثالث مسائي

0 0         
عبد الحسن حمدي 

 عريبي
إدارة األعمال / 

         ثالث مسائي

0 0         
عبد الرحمن موالن 

 خمف
إدارة األعمال / 

         ثالث مسائي

31 

 عقيل جمعة عبد
إدارة األعمال / ثالث 

   مسائي

31 

 عمي قاسم حسن
إدارة األعمال / ثالث 

     0 0   مسائي

31 

    

عالء عبدالواحد عبد 
 اهلل

إدارة األعمال / ثالث 
   مسائي

عمي كاظم عبد 
 الحسين

إدارة األعمال / ثالث 
         0 0   مسائي

عالء محمد عبد 
 الرحمن

إدارة األعمال / ثالث 
 عمي كاظم ىاشم   مسائي

إدارة األعمال / ثالث 
         0 0   مسائي

 عمي حسن حمبوص
إدارة األعمال / ثالث 

 عمياء محمد ميدي   مسائي
إدارة األعمال / ثالث 

         0 0   مسائي

 عمي راضي كرحوت
إدارة األعمال / ثالث 

 عمار شامي ناشور    مسائي
إدارة األعمال / ثالث 

         0 0   مسائي

 عمي طو غازي
إدارة األعمال / ثالث 

 عمار شياب ىالل   مسائي
إدارة األعمال / ثالث 

         0 0   مسائي

 عمي عباس كريم 
إدارة األعمال / ثالث 

   مسائي
عمار محمد امين 

 جمعة
إدارة األعمال / ثالث 

         0 0   مسائي

 عمي عبد الحسين جبار
إدارة األعمال / ثالث 

 عمر محمد ابراىيم   مسائي
إدارة األعمال / ثالث 

         0 0   مسائي

 عبد جبرعمي 
إدارة األعمال / ثالث 

 عون صباح عناد   مسائي
إدارة األعمال / ثالث 

         0 0   مسائي

         0 0  إدارة األعمال / ثالث  غسان كريم سممان  إدارة األعمال / ثالث  عمي فرحان رحيم 
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 مسائي مسائي

32 

إدارة األعمال / ثالث  فارس خير اهلل محسن
 مسائي

  

32 

إدارة األعمال / ثالث  كاظم ضياء كاظم 
 مسائي

  0 0     

32 

    

إدارة األعمال / ثالث  فدك حسن حسون
 مسائي

إدارة األعمال / ثالث  كاظم قاسم عبد اهلل   
 مسائي

  0 0         

إدارة األعمال / ثالث  فرح صباح جاسم
 مسائي

إدارة األعمال / ثالث  كرار خزعل لعيبي  
 مسائي

  0 0         

إدارة األعمال / ثالث  فريد مناتي صنيع
 مسائي

إدارة األعمال / ثالث  كرار كاظم شواي  
 مسائي

  0 0         

إدارة األعمال / ثالث  فيصل غازي عاصي
 مسائي

إدارة األعمال / ثالث  كرار ماجد جعفر  
 مسائي

  0 0         

إدارة األعمال / ثالث  قيس جعفر باقر
 مسائي

إدارة األعمال / ثالث  كرار يوسف جاسم  
 مسائي

  0 0         

إدارة األعمال / ثالث  قيس حسن مدىوش
 مسائي

إدارة األعمال / ثالث  كرامة عيدان حمودي  
 مسائي

  0 0         

إدارة األعمال / ثالث  قيس عدنان عبيد
 مسائي

إدارة األعمال / ثالث  كوثر محمد عبد الزىرة   
 مسائي

  0 0         

إدارة األعمال / ثالث  قيصر حسن موحي
 مسائي

إدارة األعمال / ثالث  مجيد خضير مجيد  
 مسائي

  0 0         

إدارة األعمال / ثالث  كاظم سفيح خضير
 مسائي

إدارة األعمال / ثالث  لبنى فؤاد الفي  
 مسائي

  0 0         

33 

إدارة األعمال / ثالث  ليث جمعة ىامل
 مسائي

  

33 

إدارة األعمال / ثالث  محمد كريم عويد
 مسائي

  0 0     

33 

    

إدارة األعمال / ثالث  مالك عبد اهلل حمزة
 مسائي

إدارة األعمال / ثالث  محمد نعمان جميل  
 مسائي

  0 0         

إدارة األعمال / ثالث  محسن خمف نايف
 مسائي

إدارة األعمال / ثالث  مرتضى جاسم ىاشم  
 مسائي

  0 0         
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 محمد جبار عباس
إدارة األعمال / ثالث 

 مرتضى فاضل عباس   مسائي
إدارة األعمال / ثالث 

         0 0   مسائي

 محمد جعفر محمد
إدارة األعمال / ثالث 

   مسائي
مرتضى منعم عبد 

 الرضا
إدارة األعمال / ثالث 

         0 0   مسائي

 محمد حسين عمي
إدارة األعمال / ثالث 

   مسائي
مروان عبد الرزاق 

 جاسم
إدارة األعمال / ثالث 

         0 0   مسائي

محمد عبد الحسين 
 جبر

إدارة األعمال / ثالث 
 مريم  حسن صبيح   مسائي

إدارة األعمال / ثالث 
         0 0   مسائي

 محمد عمار عبد االمير
إدارة األعمال / ثالث 

 مريم عمي بياء   مسائي
إدارة األعمال / ثالث 

         0 0   مسائي

 محمد فاروق زيدان
إدارة األعمال / ثالث 

   مسائي
مصطفى احمد عبد 

 الستار
إدارة األعمال / ثالث 

         0 0   مسائي

 كامل حنانمحمد 
إدارة األعمال / ثالث 

   مسائي
مصطفى سميم  عبد 

 االمير 
إدارة األعمال / ثالث 

         0 0   مسائي

34 

 مصطفى كمال قادر
إدارة األعمال / ثالث 

   مسائي

34 

 نبيل ىاشم شاتي
إدارة األعمال / ثالث 

     0 0   مسائي

34 

    

 مصطفى وصفي عادل
إدارة األعمال / ثالث 

 ندى اديب حميد   مسائي
إدارة األعمال / ثالث 

         0 0   مسائي

 مضر جبار صبري
إدارة األعمال / ثالث 

   مسائي
نرمين فيصل ناو 

 خاص
إدارة األعمال / ثالث 

         0 0   مسائي

 مالذ عبد الستار جبار
إدارة األعمال / ثالث 

 نيى وليد كاظم   مسائي
إدارة األعمال / ثالث 

         0 0   مسائي

 منى مجبل رسن
إدارة األعمال / ثالث 

 نور باسم يحيى   مسائي
إدارة األعمال / ثالث 

         0 0   مسائي

 ميدي ابراىيم جابر
إدارة األعمال / ثالث 

   مسائي
نور صالح الدين 

 صبري
إدارة األعمال / ثالث 

         0 0   مسائي

         0 0  إدارة األعمال / ثالث  نور طة نداوي  إدارة األعمال / ثالث  ميند سعد خزعل
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 مسائي مسائي

ميادة محمود عبد 
 المطيف

إدارة األعمال / ثالث 
 مسائي

إدارة األعمال / ثالث  نور ميدي حمد  
 مسائي

  0 0         

إدارة األعمال / ثالث  نادية خضير عباس
 مسائي

إدارة األعمال / ثالث  نورة  نعمة كاظم   
 مسائي

  0 0         

إدارة األعمال / ثالث  نافع غانم عبد اهلل 
 مسائي

ىادي ديوان عبد   
 الرضا

إدارة األعمال / ثالث 
 مسائي

  0 0         

35 

إدارة األعمال / ثالث  ىاشم قيس ىاشم
 مسائي

  

35 

إدارة األعمال / ثالث  والء مقداد جميل
 مسائي

  0 0     

35 

    

إدارة األعمال / ثالث  ىدير باسل عبد اهلل
 مسائي

إدارة األعمال / ثالث  وليد خالد اسماعيل   
 مسائي

  0 0         

إدارة األعمال / ثالث  ىديل احمد عبد عمي 
 مسائي

إدارة األعمال / ثالث  يونس عبود كاظم  
 مسائي

  0 0         

إدارة األعمال / ثالث  ىند رائد يوسف
 مسائي

إدارة األعمال / ثالث  نجاح بريج سيد  
 مسائي

  0 0         

إدارة األعمال / ثالث  واثق رحيم جاسم
 مسائي

إدارة األعمال / ثالث  بيمول ىميل صالح  
 مسائي

  0 0         

إدارة األعمال / ثالث  وديان شاكر حسن
 مسائي

إدارة األعمال / ثالث  ربيحة صبري سممان  
 مسائي

  0 0         

إدارة األعمال / ثالث  وسام ناجي عواد
 مسائي

إدارة األعمال / ثالث  مرتضى عبد الحسين  
 مسائي

  0 0         

إدارة األعمال / ثالث  وسن عامر عبد اهلل
 مسائي

  0 0   0 0         

وسن عبد الجميل 
 مريوش

إدارة األعمال / ثالث 
 مسائي

  0 0   0 0         

إدارة األعمال / ثالث  والء محمد عباس
 مسائي

  0 0   0 0         
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36 

ابتيال حسين محمد 
   اقتصاد / أول صباحي جواد

36 

 ابرىيم قيس عبد اهلل   إحصاء / ثالث صباحي احمد فالح عرموط
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

36 

إبراىيم خميل إبراىيم 
 صالح 

محاسبة / ثالث 
 صباحي

   اقتصاد / أول صباحي ابراىيم محسن كاظم 
احمد محمد حسن 

   إحصاء / ثالث صباحي محمد عمي
ابى صالح عبد 
 الحسين صالح

إدارة أعمال / 
     أول صباحي

ابوالحسن عمي فميح 
 حسن

محاسبة / ثالث 
 صباحي

   إحصاء / ثالث صباحي اسعد فوزي عبد اهلل   اقتصاد / أول صباحي احمد جبار طعمة 
احمد شياب احمد  

 قادر
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

أثير داخل حسين 
 ليواك.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

   اقتصاد / أول صباحي احمد حسين مطمق 
المصطفى احمد كاظم 

 احمد ضاري خميس   إحصاء / ثالث صباحي ميدي
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

احمد جبار حسن 
 مشيل

محاسبة / ثالث 
 صباحي

 احمد عمي حمزة    إحصاء / ثالث صباحي الن عوديشو اوراىم   اقتصاد / أول صباحي احمد خالد حربي
إدارة أعمال / 
 احمد حسين سرحان      أول صباحي

محاسبة / ثالث 
 صباحي

   اقتصاد / أول صباحي احمد عضيد سكران
امجد عبد االمير 

 احمد محمد ابراىيم    إحصاء / ثالث صباحي نصراهلل
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

احمد خميس ميدي 
 عداي

محاسبة / ثالث 
 صباحي

 احمد ىاشم ريشان   إحصاء / ثالث صباحي اية جمال كايد حسين   اقتصاد / أول صباحي اسراء عمي حسن شياع
إدارة أعمال / 
 احمد ساجت ريحان     أول صباحي

محاسبة / ثالث 
 صباحي

حسين جعفر امنة 
   اقتصاد / أول صباحي حسن

ايمان سامي قاسم 
 اسامة حميد احمد   إحصاء / ثالث صباحي خشان

إدارة أعمال / 
     أول صباحي

احمد سممان 
 مشعان سبتي

محاسبة / ثالث 
 صباحي

   اقتصاد / أول صباحي امير صباح فجر 
ايمن عمي راضي 

 استبرق جمال عدنان   إحصاء / ثالث صباحي جاسم
إدارة أعمال / 
 احمد صالح مزعل     أول صباحي

محاسبة / ثالث 
 صباحي

 اسحاق احمد جبار   إحصاء / ثالث صباحي بالل صباح جاسم   اقتصاد / أول صباحي ايالف عبد محمد
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

احمد ظاىر رشيد 
 صكر

محاسبة / ثالث 
 صباحي

37 

   اقتصاد / أول صباحي ايمان ثائر وطرانكال 

37 

   إحصاء / ثالث صباحي حسام عطية مطمب
المصطفى طارق 

 ىندي
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

37 

احمد عبد الكريم 
 عزيز.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

ايمان كريم عبد 
 امنة رزاق سالم   إحصاء / ثالث صباحي حسن فالح جبار كاظم   اقتصاد / أول صباحي الحسين

إدارة أعمال / 
     أول صباحي

احمد عدنان احمد 
 مرموص

محاسبة / ثالث 
 صباحي

   اقتصاد / أول صباحي أستبرق ماجد فاضل 
حسن محمد 
   إحصاء / ثالث صباحي عبدالرحمن

امة الرحمن رياض 
 جاسم

إدارة أعمال / 
     أول صباحي

احمد فاضل جاسم 
 حمودي 

محاسبة / ثالث 
 صباحي

محاسبة / ثالث  احمد فالح حسن     إدارة أعمال /  امير عمي رحيم   إحصاء / ثالث صباحي حسين عمي عذاب   اقتصاد / أول صباحي أنعام سامر خماس عبد



 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 
 

 

 صباحي أول صباحي

إدارة أعمال /  اميرة محمد وارد   إحصاء / ثالث صباحي حيدر مجيد جبر   اقتصاد / أول صباحي بتول كريم خزعل جبر
 أول صباحي

محاسبة / ثالث  أحمد لطيف جاسم    
 صباحي

خديجة سعدي فرحان    اقتصاد / أول صباحي بالل فائق عبد الوىاب
 عريمط

إدارة أعمال /  انمار جمال سممان    إحصاء / ثالث صباحي
 أول صباحي

احمد مزاحم حسين     
 عبداهلل.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

دنيا محمود شاكر    اقتصاد / أول صباحي تبارك عقيل خضير
 محمود

إدارة أعمال /  اية احمد قاسم   إحصاء / ثالث صباحي
 أول صباحي

احمد ناصر عزيز     
 ناصر

محاسبة / ثالث 
 صباحي

رغد محمود مولود    اقتصاد / أول صباحي تبارك كاظم خضير 
 خماس

إدارة أعمال /  اية عالوي شبوط   إحصاء / ثالث صباحي
 أول صباحي

اركان عدنان عودة     
 حسن 

محاسبة / ثالث 
 صباحي

جاسم محمد عباس 
 فاضل

رقية عمي ناجي    اقتصاد / أول صباحي
 رزوقي

ايفان جاسم عبد    إحصاء / ثالث صباحي
 الحسين

إدارة أعمال / 
 أول صباحي

اسراء خضر عبد     
 احمد 

محاسبة / ثالث 
 صباحي

إدارة أعمال /  ايمن موفق مصطفى   إحصاء / ثالث صباحي رند خالد عمي حمادي   اقتصاد / أول صباحي جعفر صادق منعثر
 أول صباحي

محاسبة / ثالث  أسيل عويد كنبار    
 صباحي

38 

   اقتصاد / أول صباحي جنان سعد عبد الرضا

38 

رييام خميل محمود 
 شياب

إدارة أعمال /  اية حسن حسين   إحصاء / ثالث صباحي
 أول صباحي

    

38 

أشواق طالب مياوي 
 زاير.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

زىراء جعفر حسن    اقتصاد / أول صباحي حسام عبد الكريم حميد
 حمود

إدارة أعمال /  باقر عمي شياب   إحصاء / ثالث صباحي
 أول صباحي

أكرم بدر حسين     
 عمي.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

إدارة أعمال /  بتول فاضل كريم    إحصاء / ثالث صباحي زينب عزيز عبد جاسم   اقتصاد / أول صباحي حسام كريدي حميد 
 أول صباحي

محاسبة / ثالث  أمجد لؤي لطيف    
 صباحي

زينب محمد فرحان    اقتصاد / أول صباحي حسن رافد محمد
 سممان

براء عبد الستار عبد    إحصاء / ثالث صباحي
 صالح

إدارة أعمال / 
 أول صباحي

امير قاسم منصور     
 سعيد

محاسبة / ثالث 
 صباحي

زينب محمد كاظم    اقتصاد / أول صباحي حسن عمي حسين
 كاطع

إدارة أعمال /  بنين ميدي منذور   إحصاء / ثالث صباحي
 أول صباحي

انسام احمد فاضل     
 سالم.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

حسين عادل عبد 
 حسين

سجى ايوب ىادي    اقتصاد / أول صباحي
 ميدي

إدارة أعمال /  جعفر رسول جاسم   إحصاء / ثالث صباحي
 أول صباحي

انور صباح كاظم     
 زبون

محاسبة / ثالث 
 صباحي

سجى جعفر حنتوش    اقتصاد / أول صباحي حسين عالء حسن
 سعيد

إدارة أعمال /  حاتم طارق حاجم   إحصاء / ثالث صباحي
 أول صباحي

ايات عادل سممان     
 جواد.

محاسبة / ثالث 
 صباحي



 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 
 

 

   اقتصاد / أول صباحي حسين غالب فميح
سرور فاضل عباس 

 حامد عبد اهلل خضير   إحصاء / ثالث صباحي حميد
إدارة أعمال / 
 ايو غانم عبد احمد      أول صباحي

محاسبة / ثالث 
 صباحي

 حسن خضير حسن   إحصاء / ثالث صباحي سعيد اسماعيل عبد   اقتصاد / أول صباحي نزار عباس  حسين
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

بروين عدوان 
 سممان عمي 

محاسبة / ثالث 
 صباحي

 حسن سالم عاتي   إحصاء / ثالث صباحي سمير احمد عبد   اقتصاد / أول صباحي حمزة عامر حمزة ىادي
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

بشار ثابت حسين 
 ياس

محاسبة / ثالث 
 صباحي

39 

   اقتصاد / أول صباحي حنان جمعة حنظل عمي

39 

شذى جميل ابراىيم 
 حسن عالء ميرزا   إحصاء / ثالث صباحي مجيد

إدارة أعمال / 
     أول صباحي

39 

بشار محمد حمود 
 محمد.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

حوراء حيدر حسين 
 حسن غالب حسن   إحصاء / ثالث صباحي شيد اياد ناظم   اقتصاد / أول صباحي محسن

إدارة أعمال / 
     أول صباحي

بيداء عبدالحسن 
 عودة 

محاسبة / ثالث 
 صباحي

 حسين رياض كاظم   إحصاء / ثالث صباحي شيد ماجد حميد   اقتصاد / أول صباحي حوراء شاكر رشيد 
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

تغريد رسن خميفة 
 جبر 

محاسبة / ثالث 
 صباحي

 حسين عدنان حمود   إحصاء / ثالث صباحي ضحى صالح ميدي   اقتصاد / أول صباحي حوراء صباح جسام 
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

تقي الدين إبراىيم 
 غازي راضي

محاسبة / ثالث 
 صباحي

 حسين فاضل عباس   إحصاء / ثالث صباحي ضرغام قاسم مظموم   اقتصاد / أول صباحي حيدر رسول طاىر 
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

تمارة سعد جاسب 
 عاصي 

محاسبة / ثالث 
 صباحي

 حسين موسى نوري   إحصاء / ثالث صباحي عباس ريح كاظم عبيد   اقتصاد / أول صباحي حيدر صالح صاحب
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

تمارة محمد عبد 
 الحسن زبين 

محاسبة / ثالث 
 صباحي

   اقتصاد / أول صباحي حيدر عادل حسين 
عبدالممك عبدالرزاق 

 حمزة جاسم محمد   إحصاء / ثالث صباحي راضي اميش
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

جاسم فخري نايف 
 حسون

محاسبة / ثالث 
 صباحي

   اقتصاد / أول صباحي حيدر عصام عبداهلل
عبدالمييمن عباس 

 حمزة جواد عمي    إحصاء / ثالث صباحي فاضل عمي
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

جعفر عبد المحسن 
 عمي سمير

محاسبة / ثالث 
 صباحي

   اقتصاد / أول صباحي حيدر عمي حسين 
عطا عثمان حمود 

 حمزة محمد سميمان   إحصاء / ثالث صباحي حميد
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

جنان داود سممان 
 عبدالحسين.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

 حوراء حيدر عمي   إحصاء / ثالث صباحي عقيل وليد جاسم   اقتصاد / أول صباحي ختام جبر  جويعد 
إدارة أعمال / 
 حسام حسين عمي      أول صباحي

محاسبة / ثالث 
 صباحي

محاسبة / ثالث حسام طالب صادق  40    إدارة أعمال /  حوراء سعد ناىض   إحصاء / ثالث صباحيعالء سمير عبد  40   اقتصاد / أول صباحي دانيو محمد صبيح  40



 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 
 

 

 صباحي راشد أول صباحي الزىرة

عمي اكبر حميد    اقتصاد / أول صباحي رحاب عمي غازي
 سميمان ياسر

حوراء عبد المطمب    إحصاء / ثالث صباحي
 حسين

إدارة أعمال / 
 أول صباحي

حسن عبدالخالق     
 جابر حسن

محاسبة / ثالث 
 صباحي

عمي سعيد داود عبد    اقتصاد / أول صباحي ماجد عبد الحميدرفاه 
 الرزاق

إدارة أعمال /  حوراء محمود شاكر   إحصاء / ثالث صباحي
 أول صباحي

حسن قاسم حسين     
 حسن

محاسبة / ثالث 
 صباحي

عمي كريم عبداليادي    اقتصاد / أول صباحي رفل حسين كولي 
 رشدي

إدارة أعمال /  حيدر باسم محسن    إحصاء / ثالث صباحي
 أول صباحي

حسين خضير     
 صالح 

محاسبة / ثالث 
 صباحي

إدارة أعمال /  حيدر خضر جاسم   إحصاء / ثالث صباحي عيسى خالد جمعة   اقتصاد / أول صباحي رنا ابراىيم عمي سعيد
 أول صباحي

محاسبة / ثالث  حسين سعدون الزم    
 صباحي

غدير عمي خمف    اقتصاد / أول صباحي رند عبد االمير صعيب
 حمودي

إدارة أعمال /  حيدر عباس عويد   إحصاء / ثالث صباحي
 أول صباحي

حسين عمي صالح     
 عمي.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

فرح حربي عباس    اقتصاد / أول صباحي مؤيد جاسم عميروشن 
 سممان

حيدر عبد الرزاق    إحصاء / ثالث صباحي
 جواد

إدارة أعمال / 
 أول صباحي

حسين كامل ياسين     
 ميدي.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

ريام سعدي حميد 
 عبداهلل

كرار موفق عبدالوىاب    اقتصاد / أول صباحي
 عبدالرزاق

حيدر وحيد عبد    إحصاء / ثالث صباحي
 شبوط

إدارة أعمال / 
 أول صباحي

حسين محمد دخيل     
 اهلل حسن 

محاسبة / ثالث 
 صباحي

ريم جواد عبد الكاظم 
 ىاشم

محمد اياد احمد    اقتصاد / أول صباحي
 ابراىيم

إدارة أعمال /  داليا فاضل غيدان    إحصاء / ثالث صباحي
 أول صباحي

حسين محمد كاظم     
 كاطع

محاسبة / ثالث 
 صباحي

محمد خالد حسين    اقتصاد / أول صباحي زىراء حميد مجيد
 خمف

إدارة أعمال /  ديانا سعد فخري   إحصاء / ثالث صباحي
 أول صباحي

حيدر احمد صخي     
 غميم 

محاسبة / ثالث 
 صباحي

41 

   اقتصاد / أول صباحي زىراء خالد دعير

41 

محمود كريم حسن 
 خموفي

إدارة أعمال /  دينا  قاسم عمي    إحصاء / ثالث صباحي
 أول صباحي

    

41 

حيدر عادل الماني 
 كريم

محاسبة / ثالث 
 صباحي

مروان صبري عباس    اقتصاد / أول صباحي زىراء سعد نعيم 
 عيسى

إدارة أعمال /  رباب حيدر جبار   إحصاء / ثالث صباحي
 أول صباحي

حيدر فالح حسن     
 عمي

محاسبة / ثالث 
 صباحي

مروة خالد عباس    اقتصاد / أول صباحي زىراء عبد الرحمن طو
 حساني

رحمن عيسى عبد    إحصاء / ثالث صباحي
 حسين 

إدارة أعمال / 
 أول صباحي

خالد وليد خمدون     
 حسين.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

إدارة أعمال /  رحيم عباس رحيم   إحصاء / ثالث صباحي مروة كريم جموب   اقتصاد / أول صباحي زىراءابراىيم كاظم 
 أول صباحي

داليا كريم صابط     
 ثجل

محاسبة / ثالث 
 صباحي



 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 
 

 

   اقتصاد / أول صباحي زين العابدين نجم عبود 
مريم عالء محمد 

 رسل لفتة محمد   إحصاء / ثالث صباحي حسين
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

دعاء سالم موسى 
 جاسم.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

   اقتصاد / أول صباحي زينب ثامر بدر عمي
مسرة عباس فاضل 

 رغد نضال حسن   إحصاء / ثالث صباحي ابراىيم
إدارة أعمال / 
 صبا رعد كامل     أول صباحي

محاسبة / ثالث 
 صباحي

سارة حيدر مجيد 
   اقتصاد / أول صباحي عباس

مصطفى حسين عبد 
 رغدة مضر عموان   إحصاء / ثالث صباحي كطافة

إدارة أعمال / 
     أول صباحي

دنيا عمي ياسين 
 فيد 

محاسبة / ثالث 
 صباحي

   اقتصاد / أول صباحي سارة زياد عباس 
مناف فتاح اسماعيل 

   إحصاء / ثالث صباحي عطية
رقية عبد الرسول 

 محمد
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

ذو الفقار محمد 
 حميد مجيد

محاسبة / ثالث 
 صباحي

   اقتصاد / أول صباحي سارة عمي فاضل 
ميا عامر موسى 

 زىراء سرمد نصيف   إحصاء / ثالث صباحي جاسم
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

رفل عقيل فاضل 
 ضاحي.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

 زىراء فالح عطية   إحصاء / ثالث صباحي نور الدين عمي صادق   اقتصاد / أول صباحي سجاد حسن داود 
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

رىام جاسم ىادي 
 سفيح 

محاسبة / ثالث 
 صباحي

42 

   اقتصاد / أول صباحي سجاد حسن فيروز 

42 

نور اليدى حكيم 
 زىرة قاسم عموان    إحصاء / ثالث صباحي حميد ناشور

إدارة أعمال / 
     أول صباحي

42 

رؤى ابراىيم خزعل 
 عمي.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

 زىراء مرتضى عيدان   إحصاء / ثالث صباحي نور اليدى ستار   اقتصاد / أول صباحي سجاد شنيشل مياوي 
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

رؤى نوري حسن 
 محمد.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

 زىور احمد حسن   إحصاء / ثالث صباحي نيزك عادل طالب   اقتصاد / أول صباحي سجاد طالب شناوه
إدارة أعمال / 
 زكي خالد زكي     أول صباحي

محاسبة / ثالث 
 صباحي

   اقتصاد / أول صباحي سجاد عمي شمتاغ
ىدير عالء حسون 

 زيد ثامر عدنان   إحصاء / ثالث صباحي عباس
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

زىراء فريق نوري 
 ميدي.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

 زينب حيدر حساني   إحصاء / ثالث صباحي ىند عمي رسول عودة   اقتصاد / أول صباحي سجاد ىادي كاظم 
إدارة أعمال / 
 زىراء كريم حسن.     أول صباحي

محاسبة / ثالث 
 صباحي

   اقتصاد / أول صباحي سند سعد كامل 
ىند ىيثم ىادي 

 زينب سامي جميل    إحصاء / ثالث صباحي عبداهلل
إدارة أعمال / 
 زىراء ناجي لطيف.     أول صباحي

محاسبة / ثالث 
 صباحي

   إحصاء / ثالث صباحي وائل ماجد حميد   اقتصاد / أول صباحي سيف احمد عمي 
زينب عبد الرزاق 

 شاطي
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

زينب عقيل إبراىيم 
 حيدر

محاسبة / ثالث 
 صباحي

محاسبة / ثالث زينب محمود     إدارة أعمال /  زينب عمي حسين   إحصاء / ثالث صباحي ياسمين عمي ىادي   اقتصاد / أول صباحي سيف حسين خمف 



 القسم رقم القاعة 
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41الى  03من    اقتصاد 
 

 

 صباحي غفوري. أول صباحي

إدارة أعمال /  زينب محمد جاسم    إحصاء / ثالث صباحي يشار اياد حسن   اقتصاد / أول صباحي سيف صبيح حاتم
 أول صباحي

سامح قاسم حسن     
 عمي.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

زينة عبد الكريم    إحصاء / ثالث صباحي ابتياج امجد حسين   اقتصاد / أول صباحي شذى عمي جاسم
 محمد

إدارة أعمال / 
 أول صباحي

سجاد حسين ىادي     
 عبد الحسين

محاسبة / ثالث 
 صباحي

43 

شيد عبدالستار عبد 
 الجبار

   اقتصاد / أول صباحي

43 

إدارة أعمال /  زينة مؤيد قمندار    إحصاء / ثالث صباحي زمن عمي عباس 
 أول صباحي

    

43 

سجى حسن عمي 
 لعيبي.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

إدارة أعمال /  سجاد حسن عيدان    إحصاء / ثالث صباحي سارة جواد كاظم    اقتصاد / أول صباحي شيماء باسم جبر 
 أول صباحي

سراب عبدا لستار     
 راضي

محاسبة / ثالث 
 صباحي

فرائض عبدالستار    اقتصاد / أول صباحي شيماء عباس اسماعيل
 الزم

إدارة أعمال /  سجاد عمي عباس   إحصاء / ثالث صباحي
 أول صباحي

محاسبة / ثالث  سراب فميح حسن    
 صباحي

إدارة أعمال /  سجى كاطع عموان   إحصاء / ثالث صباحي ندى اسماعيل جبار   اقتصاد / أول صباحي صادق عدنان طو 
 أول صباحي

محاسبة / ثالث  سرى طو نعمة    
 صباحي

إدارة أعمال /  سناء رعد محسن   إحصاء / ثالث صباحي ىدى سعدون سممان   اقتصاد / أول صباحي صفاء عبد الرحيم عبد 
 أول صباحي

محاسبة / ثالث  شيماء غانم سعيد     
 صباحي

إدارة أعمال /  سيى قحطان سالم   إحصاء / ثالث صباحي لينة مؤيد عبد الراقي   اقتصاد / أول صباحي ضحى موسى فاضل 
 أول صباحي

صفاء نياد عبدعمي     
 ميدي.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

إدارة أعمال /  سيف احمد داود   إحصاء / ثالث صباحي محمد سعيد غالب   اقتصاد / أول صباحي طيبة كاظم خميل 
 أول صباحي

صالح حسين موات     
 طعمة.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

إدارة أعمال /  سيف صالح مولود   إحصاء / ثالث صباحي وسن ماجد ىميل   اقتصاد / أول صباحي عباس فاضل واشي 
 أول صباحي

ضرغام فاضل عمي     
 عبد

محاسبة / ثالث 
 صباحي

سيف عبد الرحيم    إحصاء / ثالث مسائي ابتياج امجد حسين   اقتصاد / أول صباحي عبد اهلل احمد لفتو 
 جاسم

إدارة أعمال / 
 أول صباحي

ضياء حسين     
 جمعة.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

إدارة أعمال /  شمس نصير مسمم   إحصاء / ثالث مسائي احالم قاسم محسن   اقتصاد / أول صباحي عبير عباس بنجو
 أول صباحي

ضياء ماجد خضير     
 عباس

محاسبة / ثالث 
 صباحي

عذراء محمد حسون  44
 زيدان

إدارة أعمال /  شيد حسين ىاشم    إحصاء / ثالث مسائي ارشد صالح ميدي 44   اقتصاد / أول صباحي
 أول صباحي

عادل سعد ىاشم  44    
 مصطفى 

محاسبة / ثالث 
 صباحي
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 شيد صادق محمد   إحصاء / ثالث مسائي استبرق رعد ىادي   اقتصاد / أول صباحي عال عامر عبد الوىاب 
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

عامر ىادي يحيى 
 حسون

محاسبة / ثالث 
 صباحي

 شيماء كاظم مظموم   إحصاء / ثالث مسائي اسراء ليث عمي    اقتصاد / أول صباحي عمي احمد جبر
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

عباس حارث عبد 
 المحسن.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

 صفا واثق محمود   إحصاء / ثالث مسائي اية حازم مديح    اقتصاد / أول صباحي عمي ثامر مجيد 
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

عباس سعيد عباس 
 جاسم.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

   اقتصاد / أول صباحي عمي جواد كاظم 
حسين عمي 
 عامر جاسم محمد   إحصاء / ثالث مسائي عبدالحسين

إدارة أعمال / 
     أول صباحي

عباس صادق 
 ميدي

محاسبة / ثالث 
 صباحي

 عباس رحيل نغماش   إحصاء / ثالث مسائي حسين فاضل صابر   اقتصاد / أول صباحي عمي حسين عمي
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

عبدالكاظم عزيز 
 جبار

محاسبة / ثالث 
 صباحي

   إحصاء / ثالث مسائي حيدر محمد بدر لعيبي   اقتصاد / أول صباحي عمي حميد عبد النبي
عبد العزيز ىادي 

 عزيز
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

عقيل طالب كاظم 
 حسين 

محاسبة / ثالث 
 صباحي

   إحصاء / ثالث مسائي دعاء عبد شنون    اقتصاد / أول صباحي عمي رائد رشك  
عبد الكريم محمد ابو 

 الصوف
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

عقيل عبدالرزاق 
 عباس حسن.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

 عصام حسن عمي   إحصاء / ثالث مسائي زمن عمي عباس    اقتصاد / أول صباحي عمي رعد راىي 
إدارة أعمال / 
 عمي اكرم امير     أول صباحي

محاسبة / ثالث 
 صباحي

 عالء جواد كاظم   إحصاء / ثالث مسائي سارة جواد كاظم    اقتصاد / أول صباحي عمي سعد جيجان 
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

عمي حسين راضي 
 سممان.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

45 

   اقتصاد / أول صباحي عمي عامر عبد الحسن

45 

 عمي باسم نعيم   إحصاء / ثالث مسائي سجى سعد رحيم 
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

45 

عمي حسين موحي 
 سبيان.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

عمي عبد الحسين 
 عمي بشيت جبر   إحصاء / ثالث مسائي عالء فاضل محمد    اقتصاد / أول صباحي شياب 

إدارة أعمال / 
     أول صباحي

عمي رحيم عبود 
 عباس

محاسبة / ثالث 
 صباحي

 عمي رحيمة حاتم   إحصاء / ثالث مسائي عمي راضي جاسم    اقتصاد / أول صباحي عمي عبد الرزاق لطيف
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

عمي عبد الكريم 
 حسين خضير.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

 عمي صباح حطحوط   إحصاء / ثالث مسائي عمي قناع عمي   اقتصاد / أول صباحي عمي فاضل عموان 
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

عمي عبد الكريم 
 نعيم

محاسبة / ثالث 
 صباحي

محاسبة / ثالث عمي عطا عبيد     إدارة أعمال /  عمي طارق عباس   إحصاء / ثالث مسائي عمي كاظم دواي   اقتصاد / أول صباحي عمي محسن اكريم
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 صباحي برغش. أول صباحي

إدارة أعمال /  عمي عبد فمك    إحصاء / ثالث مسائي عماد فارس حيدر   اقتصاد / أول صباحي عمي محمد سالم 
 أول صباحي

محاسبة / ثالث  عمي ماىر ابراىيم     
 صباحي

عمي نبيل عبد القادر 
 حسين

عمي عبداالمير عبد    إحصاء / ثالث مسائي عمار عصام عيسى    اقتصاد / أول صباحي
 الزىرة 

إدارة أعمال / 
 أول صباحي

عمي محمد جابر     
 كاظم.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

فرائض عبدالستار    اقتصاد / أول صباحي عمي نعيم مشكور 
 الزم

إدارة أعمال /  عمي فاضل عبد اهلل   إحصاء / ثالث مسائي
 أول صباحي

عمي ميدي حسين     
 محمد 

محاسبة / ثالث 
 صباحي

إدارة أعمال /  عمي فالح محمد   إحصاء / ثالث مسائي كرار مالك عبد الرحيم    اقتصاد / أول صباحي عمياء خضير كريم 
 أول صباحي

عمي نجم الدين     
 محمود محمد 

محاسبة / ثالث 
 صباحي

إدارة أعمال /  عمي كريم عبيد   إحصاء / ثالث مسائي ماري محمود جمعة   اقتصاد / أول صباحي عماد عبد الحميد كاظم
 أول صباحي

عمي ىادي حسين     
 رحيل 

محاسبة / ثالث 
 صباحي

46 

   اقتصاد / أول صباحي عمر مصطفى سممان 

46 

إدارة أعمال /  عمي ماجد يحيى   إحصاء / ثالث مسائي ماىر عبدالستار جابر
 أول صباحي

    

46 

عمي ياسين حسن 
 شبيب 

محاسبة / ثالث 
 صباحي

محمد حيدر محمد    اقتصاد / أول صباحي غادة نصير محمد
 حسين

إدارة أعمال /  عمي نعمان داود   إحصاء / ثالث مسائي
 أول صباحي

عمي يحيى حيدر     
 شريف.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

غفران محمد ونيس 
 كريم

إدارة أعمال /  عماد طارق حسين   إحصاء / ثالث مسائي محمد رشاد كاظم   اقتصاد / أول صباحي
 أول صباحي

عماد حمودي عمي     
 حمدان 

محاسبة / ثالث 
 صباحي

محمد مسمم محمد    اقتصاد / أول صباحي فاروق صالح محمد
 عمي

إدارة أعمال /  عمر سعد احمد   إحصاء / ثالث مسائي
 أول صباحي

محاسبة / ثالث  عمار عمي عطية     
 صباحي

عمر عبد االمير    إحصاء / ثالث مسائي مصطفى حامد فاضل    اقتصاد / أول صباحي فاضل عباس فاضل
 حسن

إدارة أعمال / 
 أول صباحي

محاسبة / ثالث  عمر صالح شكر    
 صباحي

إدارة أعمال /  عمر ياسين طة   إحصاء / ثالث مسائي مصطفى محمد مايح   اقتصاد / أول صباحي فاطمة جاسم جابر
 أول صباحي

غدير نوفل سممان     
 جاراهلل.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

إدارة أعمال /  عيسى داخل صالح    إحصاء / ثالث مسائي نبأ عدي فاخر   اقتصاد / أول صباحي فاطمة حسين وحيد 
 أول صباحي

غفران زيد حسن     
 حمودي.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

إدارة أعمال /  فاطمة كريم جبر   إحصاء / ثالث مسائي ندى اسماعيل جبار   اقتصاد / أول صباحي فاطمة صفاء طو
 أول صباحي

غفران عبدالكريم     
 حاجم إبراىيم

محاسبة / ثالث 
 صباحي
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فاطمة عبد الحسين 
 كرار حسين عمران   إحصاء / ثالث مسائي نور صبار رحيمة    اقتصاد / أول صباحي احمد 

إدارة أعمال / 
     أول صباحي

غياث جاسم سعيد 
 حسين.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

   إحصاء / ثالث مسائي نورس شنشول موسى   اقتصاد / أول صباحي فاطمة عمي حسن
كرار حيدر عبد 

 الصاحب 
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

غيث عبد الرزاق 
 حمود خميفة

محاسبة / ثالث 
 صباحي

47 

   اقتصاد / أول صباحي فاطمة موسى عنيد

47 

 كرار سعد كامل   إحصاء / ثالث مسائي ىدى سعدون سممان
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

47 

 قسام طالل حبيب.
محاسبة / ثالث 

 صباحي

   0 0   اقتصاد / أول صباحي فرات رافد كريم
كرار عبد عمي 

 مياوش
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

كرار حسين مشكور 
 عباس.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

 كرار عمي اكطيف   0 0   اقتصاد / أول صباحي فرح عبد عمي سممان
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

كرار سمير جاسم 
 محمد.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

   0 0   اقتصاد / أول صباحي 0
كرار كريم عبد 

 الحسين
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

لمى محمد الزم 
 حاجي.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

قحطان قاسم خمف 
 كرار مجيد جاسب    0 0   اقتصاد / أول صباحي جاسم

إدارة أعمال / 
     أول صباحي

ليث محمود حسوني 
 محل.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

قطر الندى عدنان 
 كوثر سعد حسين   0 0   اقتصاد / أول صباحي عريبي

إدارة أعمال / 
 ليث نعيم مسمم     أول صباحي

محاسبة / ثالث 
 صباحي

 لبنى سالم عمي   0 0   اقتصاد / أول صباحي كرار حسين عبد الرزاق 
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

محمد جاسب حزام 
 جودة 

محاسبة / ثالث 
 صباحي

 لمى احمد كامل   0 0   اقتصاد / أول صباحي كرار عمي صبر 
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

محمد سعد فرحان 
 عذيب 

محاسبة / ثالث 
 صباحي

 ليث احمد عباس   0 0   اقتصاد / أول صباحي كرار كريم سعد
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

محمد طالب عبد 
 بريج 

محاسبة / ثالث 
 صباحي

 ليث ثائر جمعة    0 0   اقتصاد / أول صباحي ليث حيدر صالح 
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

محمد عدنان راضي 
 لفتو.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

48 
   اقتصاد / أول صباحي ليث قاسم عبد الكاظم 

48 
ابراىيم عصام عطا 

 اهلل عمران
العموم المالية والمصرفية 

 محمد ابراىيم ىاشم   / ثالث صباحي
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

48 
 محمد منذر نصيف

محاسبة / ثالث 
 صباحي

محاسبة / ثالث مرتضى سعدي     إدارة أعمال /  محمد احمد عمي  العموم المالية والمصرفية  احمد قاسم عبد الواحد   اقتصاد / أول صباحيمحمد امين زين 
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 صباحي ابراىيم أول صباحي / ثالث صباحي العابدين

احمد نعمة ظاىر    اقتصاد / أول صباحي محمد خمدون احمد
 حسن 

العموم المالية والمصرفية 
 / ثالث صباحي

محمد جاسم عبد   
 الصاحب 

إدارة أعمال / 
 أول صباحي

محاسبة / ثالث  مروة مشعان حميد    
 صباحي

محمد عبد السادة عبد 
 كاظم 

اسامة محمود محمد    اقتصاد / أول صباحي
 نايف

العموم المالية والمصرفية 
 / ثالث صباحي

إدارة أعمال /  محمد جمعة حسن   
 أول صباحي

مريم جواد كاظم     
 عبود

محاسبة / ثالث 
 صباحي

العموم المالية والمصرفية  انور صباح عزاوي   اقتصاد / أول صباحي محمد عبدالحسين قاسم 
 / ثالث صباحي

إدارة أعمال /  محمد جمعة صبيح  
 أول صباحي

محاسبة / ثالث  مريم محمد حنون.    
 صباحي

اية عالء الدين عبد    اقتصاد / أول صباحي محمد عيدان حتيتو 
 اليادي عنبر

العموم المالية والمصرفية 
 / ثالث صباحي

محمد عبد الرزاق   
 عاشور

إدارة أعمال / 
 أول صباحي

مصطفى جاسم     
 محمد عبد 

محاسبة / ثالث 
 صباحي

بالل احمد اسماعيل    اقتصاد / أول صباحي محمود خالد حسين
 وىيب

العموم المالية والمصرفية 
 / ثالث صباحي

محمد عبد المجيد   
 يحيى

إدارة أعمال / 
 أول صباحي

مصطفى حسن     
 صمبوخ عاتي.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

بياء سعيد غافل    اقتصاد / أول صباحي مرتقب جبر خواف
 ليمود

العموم المالية والمصرفية 
 / ثالث صباحي

محمد عبد اليادي   
 عبد المة

إدارة أعمال / 
 أول صباحي

مصطفى حميد     
 شياب احمد 

محاسبة / ثالث 
 صباحي

جعفر جمعة محيل    اقتصاد / أول صباحي مريم زىير حيدر فيحان
 حسين

العموم المالية والمصرفية 
 / ثالث صباحي

إدارة أعمال /  محمد عالء حسن  
 أول صباحي

مصطفى سعد     
 فيصل خميس.  

محاسبة / ثالث 
 صباحي

العموم المالية والمصرفية  جييان محمد ابراىيم    اقتصاد / أول صباحي مريم سعد محمد 
 / ثالث صباحي

إدارة أعمال /  محمد عمي مسمم  
 أول صباحي

محاسبة / ثالث  مصطفى نياد محمد    
 صباحي

49 

   اقتصاد / أول صباحي مريم عبد الكريم حميد

49 

حسن جبار شنيشل 
 الصابر

العموم المالية والمصرفية 
 / ثالث صباحي

إدارة أعمال /  مخمد عادل جواد  
 أول صباحي

    

49 

مصطفى ىاني 
 عباس عموان

محاسبة / ثالث 
 صباحي

العموم المالية والمصرفية  حسن لطيف حمادي   اقتصاد / أول صباحي مريم عبد اليادي حسن
 / ثالث صباحي

إدارة أعمال /  مرتضى احمد محمد  
 أول صباحي

مصطفى وداد     
 داحس نايف.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

حسين عبد الجميل    اقتصاد / أول صباحي مريم عبد محسن كاظم 
 حميد اعبيد

العموم المالية والمصرفية 
 / ثالث صباحي

مرتضى حسن عبد   
 االمير

إدارة أعمال / 
 أول صباحي

مقداد عماد عباس     
 عموان.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

حنين نوري حامد    اقتصاد / أول صباحي مريم عمي حمود
 صالح

العموم المالية والمصرفية 
 / ثالث صباحي

إدارة أعمال /  مروة عمي جواد  
 أول صباحي

ميتدى عبدالستار     
 عباس

محاسبة / ثالث 
 صباحي

حوراء محمد عبد    اقتصاد / أول صباحي مصطفى ثائر فتحي
 الحسين

العموم المالية والمصرفية 
 / ثالث صباحي

إدارة أعمال /  مروة فخري صبري  
 أول صباحي

ميند حميد رشيد     
 حسين

محاسبة / ثالث 
 صباحي



 القسم رقم القاعة 
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14الى  11من    محاسبة 
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   اقتصاد / أول صباحي 0
ذو الفقار عبد االمير 

 عباس سفيح
العموم المالية والمصرفية 

 مريم كريم عودة   / ثالث صباحي
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

ميند محسن بديوي 
 حسن

محاسبة / ثالث 
 صباحي

 رافد عيفان شكر    اقتصاد / أول صباحي مصطفى محمد عموان 
العموم المالية والمصرفية 

 مصطفى احمد نجم   / ثالث صباحي
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

مواىب عمي عالل 
 خربان 

محاسبة / ثالث 
 صباحي

مصطفى محي عبد 
   اقتصاد / أول صباحي الرحيم 

رحمة اهلل محمد 
 عمران موسى

العموم المالية والمصرفية 
 مصطفى جاسم محمد   / ثالث صباحي

إدارة أعمال / 
     أول صباحي

ميسر محسن 
 نوري.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

   اقتصاد / أول صباحي مصطفى والء شاكر
رحمة عوض حسين 

 مشيدي
العموم المالية والمصرفية 

 مصطفى غانم يوسف   / ثالث صباحي
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

نائل حامد  عبد 
 عباس.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

   اقتصاد / أول صباحي منتظر حسن عمي
رسل عالء حسين 

 حميد 
العموم المالية والمصرفية 

 مصطفى قاسم جبر    / ثالث صباحي
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

نبا عبدالجبار ناجي 
 عبد االمير.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

50 

   اقتصاد / أول صباحي منتظر صالح عمي

50 

رغد قصي عبد 
 الحسين موسى

العموم المالية والمصرفية 
   / ثالث صباحي

مصطفى محمود 
 حمود

إدارة أعمال / 
     أول صباحي

50 

 نبراس ستار كاظم
محاسبة / ثالث 

 صباحي
ميتدى عباس عبد 

   اقتصاد / أول صباحي الرضا 
رفل قاسم عبد الرضا 

 كريم 
العموم المالية والمصرفية 

 مظفر طالب حسن   ثالث صباحي/ 
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

نجوى جاسم محمد 
 عباس 

محاسبة / ثالث 
 صباحي

ميدي صالح الدين 
   اقتصاد / أول صباحي ميدي

رقية حسين خشان 
 حمزة 

العموم المالية والمصرفية 
 منتيى قاسم مانع   / ثالث صباحي

إدارة أعمال / 
     أول صباحي

نزىان صالح الدين 
 رشيد.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

   اقتصاد / أول صباحي موسى صباح ىاشم 
زىراء عموان جبار 

 ىداب
العموم المالية والمصرفية 

   / ثالث صباحي
ميس جمال عبد 

 الكريم
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

نمير احمد ردام 
 حسين

محاسبة / ثالث 
 صباحي

 زىراء محمد كريم داود   اقتصاد / أول صباحي ميثم زىير غني ميدي
العموم المالية والمصرفية 

 نبا رعد عبد مزعل   / ثالث صباحي
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

نيى فاضل محمود 
 اسماعيل 

محاسبة / ثالث 
 صباحي

   اقتصاد / أول صباحي ميالد عبد العزيز خمف
زينب جمال خمف 

 محمد
العموم المالية والمصرفية 

 نرجس حيدر محمد   / ثالث صباحي
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

نورس خضير 
 مطني عساف

محاسبة / ثالث 
 صباحي

   اقتصاد / أول صباحي جمال كاظم ميمونة 
زينب صالح محمود 

 كاظم
العموم المالية والمصرفية 

 نور صفاء جاسم   / ثالث صباحي
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

ىديل صبري حنين 
 مريوش.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

 زينة رشاد حسين تقي   اقتصاد / أول صباحي نبأ احمد شمس الدين
العموم المالية والمصرفية 

   / ثالث صباحي
نور عبد الرحمن 

 راضي
إدارة أعمال / 
     أول صباحي

ىيثم يوسف حمد 
 راىي

محاسبة / ثالث 
 صباحي

محاسبة / ثالث وعدة إبراىيم زغير     إدارة أعمال /  ىبة عماد شياب  العموم المالية والمصرفية سارة عماد عبد    اقتصاد / أول صباحي نور الزىراء عمي عموان
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 صباحي جاسم. أول صباحي / ثالث صباحي الحسين حسن

سالي عبد الستار عبد    اقتصاد / أول صباحي نور حامد نعمة
 الجبار محمد

العموم المالية والمصرفية 
 ثالث صباحي/ 

ىدى طالل عبد   
 الرزاق

إدارة أعمال / 
 أول صباحي

ياسر حسين محمد     
 عمي يوسف.

محاسبة / ثالث 
 صباحي

51 

   اقتصاد / أول صباحي نور حسن فوزي 

51 

سامر عبد الستار 
 نصيف جاسم

العموم المالية والمصرفية 
 / ثالث صباحي

إدارة أعمال /  ىدى عمي حسين  
 أول صباحي

    

51 

محاسبة / ثالث  ياسر فيصل احمد
 صباحي

سجاد باسم حاتم عبد    اقتصاد / أول صباحي نور عمي حسين 
 الكاظم

العموم المالية والمصرفية 
 / ثالث صباحي

إدارة أعمال /  ىديل شميبة رىيف  
 أول صباحي

يوسف تحسين     
 محسن لطيف

محاسبة / ثالث 
 صباحي

سحر منير محمد    اقتصاد / أول صباحي نور قاسم العيبي 
 محمود

العموم المالية والمصرفية 
 / ثالث صباحي

ىند عبد الحسن   
 كاظم

إدارة أعمال / 
 أول صباحي

يوسف سعد حسون     
 جاسم

محاسبة / ثالث 
 صباحي

سرى محسن عبد    اقتصاد / أول صباحي نورة رحيم جبار
 الحسين

العموم المالية والمصرفية 
 / ثالث صباحي

إدارة أعمال /  والء محمد موحان  
 أول صباحي

يونس كاظم غائب     
 سممان

محاسبة / ثالث 
 صباحي

سمية حسين خشان    اقتصاد / أول صباحي نورين محمد ىاشم
 حمزة 

العموم المالية والمصرفية 
 / ثالث صباحي

ياسر حامد عبد   
 الكريم

إدارة أعمال / 
 أول صباحي

محمود شكري     
 كفيش

محاسبة / ثالث 
 صباحي

العموم المالية والمصرفية  سنين فاضل كاظم    اقتصاد / أول صباحي ىبو ىادي محمد 
 / ثالث صباحي

إدارة أعمال /  يقين رزاق عون  
 أول صباحي

ابتسام فيصل     
 حسين

محاسبة / ثالث 
 مسائي

سيف جاسم محمد    اقتصاد / أول صباحي ىدير عالوي خاجي
 حمد 

العموم المالية والمصرفية 
 / ثالث صباحي

إدارة أعمال /  يوسف خميس حميد  
 أول صباحي

محاسبة / ثالث  أحمد عباس احمد    
 مسائي

شيد كريم مظموم    اقتصاد / أول صباحي ىشام منصور حسين 
 حسن

العموم المالية والمصرفية 
 / ثالث صباحي

إدارة أعمال /  يوسف عبيد كاظم  
 أول صباحي

احمد عبد االمير     
 حبيب

محاسبة / ثالث 
 مسائي

ضحى ذياب احمد    اقتصاد / أول صباحي يوسف جمال بيرام 
 ىريود

العموم المالية والمصرفية 
 / ثالث صباحي

إدارة أعمال /  يوسف فوزي عبد   
 أول صباحي

أحمد عبد المحسن     
 خميس.

محاسبة / ثالث 
 مسائي

ضحى عمي حسين    اقتصاد / أول مسائي ابراىيم عبد الكريم خميل 
 حمبان

العموم المالية والمصرفية 
 / ثالث صباحي

إدارة أعمال /  يوسف عالوي جابر   
 أول صباحي

محاسبة / ثالث  احمد عيدان جواد.    
 مسائي

52 
   اقتصاد / أول مسائي احمد خضير عباس 

52 

ضحى مالك ىادي 
 محمد

العموم المالية والمصرفية 
 / ثالث صباحي

إدارة أعمال /  ابراىيم رزاق محيسن   
 أول مسائي

    
52 

محاسبة / ثالث  احمد غازي حسن.
 مسائي

العموم المالية والمصرفية  طيف عبد القادر داود   اقتصاد / أول مسائي احمد عالء حسين 
 / ثالث صباحي

ابى صالح عبد   
 الحسين صالح

إدارة أعمال / 
 أول مسائي

محاسبة / ثالث  أزل عمي محمود.    
 مسائي
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   اقتصاد / أول مسائي احمد محمد جبار 
عبد الكاظم حسين 

 جعاز حيال
العموم المالية والمصرفية 

   / ثالث صباحي
احمد جميل غالي 

 سالم
إدارة أعمال / 
 إسراء عياد خمف     أول مسائي

محاسبة / ثالث 
 مسائي

   اقتصاد / أول مسائي ارام اسعد مينا شير
عبد اهلل ضياء عباس 

 داود
العموم المالية والمصرفية 

   / ثالث صباحي
احمد حسين عمي 

 ساجت
إدارة أعمال / 
 آمال عمي حسن.     أول مسائي

محاسبة / ثالث 
 مسائي

 عبد اهلل كاظم عبيد   اقتصاد / أول مسائي اسيل فائز عبد الجبار
العموم المالية والمصرفية 

   / ثالث صباحي
احمد حيدر طالب 

 شندل
إدارة أعمال / 
 انعام محمد محمود      أول مسائي

محاسبة / ثالث 
 مسائي

   اقتصاد / أول مسائي امير ناصر حسين 
عبد اهلل مزىر عبد 

 الكاظم حسين
العموم المالية والمصرفية 

   / ثالث صباحي
احمد رحيم جريو 

 عذافة
إدارة أعمال / 
 انمار حسين عمي      أول مسائي

محاسبة / ثالث 
 مسائي

   اقتصاد / أول مسائي ايباء خميل نجم 
عذراء محمد دفار 

 عبيد
العموم المالية والمصرفية 

 احمد صاحب شنون   / ثالث صباحي
إدارة أعمال / 
     أول مسائي

أنوار اكرم ناجي 
 محمود

محاسبة / ثالث 
 مسائي

   اقتصاد / أول مسائي عمي حميدباقر 
عال حيدر عمي محمد 

 عبود 
العموم المالية والمصرفية 

   / ثالث صباحي
احمد عايد زغير 

 وىيب
إدارة أعمال / 
 آيات رياض ميدي      أول مسائي

محاسبة / ثالث 
 مسائي

   اقتصاد / أول مسائي بيداء رحيم ىاشم 
عالء حسين خميف 

 عيدان
العموم المالية والمصرفية 

 احمد عراك اسماعيل   / ثالث صباحي
إدارة أعمال / 
     أول مسائي

ايمان عبد الرضا 
 جاسم.

محاسبة / ثالث 
 مسائي

 عمي اكبر عمي موسى   اقتصاد / أول مسائي جعفر عمي عبود
العموم المالية والمصرفية 

 احمد الح عبداهلل   / ثالث صباحي
إدارة أعمال / 
 إيمان محمود مراد.     أول مسائي

محاسبة / ثالث 
 مسائي

53 

   اقتصاد / أول مسائي حبيب ىاشم قاسم 

53 

 عمي اياد عبد الواحد
العموم المالية والمصرفية 

 احمد لطيف حمودي   / ثالث صباحي
إدارة أعمال / 
     أول مسائي

53 

 إيمان نعمة جبر.
محاسبة / ثالث 

 مسائي

   اقتصاد / أول مسائي حسن حميد حسن 
عمي جمعة نامق 

 توفيق
العموم المالية والمصرفية 

 احمد محمد محسن   / ثالث صباحي
إدارة أعمال / 
 أيمن جاسم غدير     أول مسائي

محاسبة / ثالث 
 مسائي

 عمي حاتم كامل   اقتصاد / أول مسائي حسن عودة حسن 
العموم المالية والمصرفية 

 احمد مسمم شنون   / ثالث صباحي
إدارة أعمال / 
 إيناس جميل مكي.     أول مسائي

محاسبة / ثالث 
 مسائي

   اقتصاد / أول مسائي محمد صالح حسن 
عمي رشيد محسن 

 عبود
العموم المالية والمصرفية 

 احمد نعمة عموان   / ثالث صباحي
إدارة أعمال / 
 باقر صالح عمي     أول مسائي

محاسبة / ثالث 
 مسائي

   اقتصاد / أول مسائي حسين سالم حمود
عمي رعد ميدي 

 حنوش 
العموم المالية والمصرفية 

 احمد ىادي مجمان   / ثالث صباحي
إدارة أعمال / 
 بيداء عمي ريس     أول مسائي

محاسبة / ثالث 
 مسائي

محاسبة / ثالث  جاسم محمد خمف      إدارة أعمال /  اخالص محمد فيد  العموم المالية والمصرفية  عمي ماجد جبار فرج   اقتصاد / أول مسائي حسين عادل جبر 
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 مسائي أول مسائي / ثالث صباحي

حسين عمي عبد 
 الحسين 

العموم المالية والمصرفية  عمي محمود حمد   اقتصاد / أول مسائي
 / ثالث صباحي

إدارة أعمال /  اسحاق احمد جبار   
 أول مسائي

محاسبة / ثالث  حامد حمدي شاكر    
 مسائي

حسين عمي عبد 
 الصاحب 

عمي منير حمزة    اقتصاد / أول مسائي
 مرزوك 

العموم المالية والمصرفية 
 / ثالث صباحي

إدارة أعمال /  اسراء ستار عودة  
 أول مسائي

محاسبة / ثالث  حذيفة حافظ ستار.    
 مسائي

العموم المالية والمصرفية  عماد رعد فاضل    اقتصاد / أول مسائي عمي محسن حسين 
 / ثالث صباحي

إدارة أعمال /  اسماء صدام عويد  
 أول مسائي

محاسبة / ثالث  حردان صباح نجم     
 مسائي

عمر ميدي معيجل    اقتصاد / أول مسائي حسين مالك مزىر
 خماس

العموم المالية والمصرفية 
 / ثالث صباحي

إدارة أعمال /  اسماء محمد ىاشم  
 أول مسائي

محاسبة / ثالث  حسن تحرير حسن    
 مسائي

54 

   اقتصاد / أول مسائي حيدر جبر داود

54 

فاطمة عادل فتاح 
 قاسم

العموم المالية والمصرفية 
 / ثالث صباحي

اطياف عبد االمير   
 كاظم

إدارة أعمال / 
 أول مسائي

    

54 

محاسبة / ثالث  حسن ستار بكر
 مسائي

العموم المالية والمصرفية  فرح جاسم  نجم   اقتصاد / أول مسائي حيدر جواد محمد عمي
 / ثالث صباحي

إدارة أعمال /  الحسن واثق خضير  
 أول مسائي

محاسبة / ثالث  حسن عمي نعمة    
 مسائي

فرح سالم حسين    اقتصاد / أول مسائي حيدر كريم جاسم 
 مدىوش

العموم المالية والمصرفية 
 / ثالث صباحي

امة الرحمن رياض   
 جاسم

إدارة أعمال / 
 أول مسائي

حسن ىيثم عبد     
 الوىاب

محاسبة / ثالث 
 مسائي

العموم المالية والمصرفية  قحطان عنان قدوري   اقتصاد / أول مسائي حيدر محسن مفتن 
 / ثالث صباحي

امجد حسين عبد   
 النبي

إدارة أعمال / 
 أول مسائي

محاسبة / ثالث  حسنين عالء ميدي     
 مسائي

كرار جعفر صادق    اقتصاد / أول مسائي ذكرى كاظم محمد
 جواد

العموم المالية والمصرفية 
 / ثالث صباحي

إدارة أعمال /  انور صباح انور   
 أول مسائي

حسين حميد عبد     
 النبي

محاسبة / ثالث 
 مسائي

كنعان خالد موحان    اقتصاد / أول مسائي رحاب صالح صغير
 مرىج

العموم المالية والمصرفية 
 / ثالث صباحي

إدارة أعمال /  انور صبيح شبوط  
 أول مسائي

محاسبة / ثالث  حسين قاسم غريب    
 مسائي

العموم المالية والمصرفية  كمال فارس حاتم   اقتصاد / أول مسائي رند عفيف صادق 
 / ثالث صباحي

إدارة أعمال /  ايو شعالن حسن  
 أول مسائي

حسين قاسم محمد     
 صالح.

محاسبة / ثالث 
 مسائي

مازن باسل معيوف    اقتصاد / أول مسائي رنين محمد اسماعيل 
 احمد

العموم المالية والمصرفية 
 / ثالث صباحي

إدارة أعمال /  بدور جواد ادعير  
 أول مسائي

محاسبة / ثالث  حسين محمد تقي.    
 مسائي

محمد رسول سعيد    اقتصاد / أول مسائي سارة رعد جبار 
 عذيب

العموم المالية والمصرفية 
 / ثالث صباحي

إدارة أعمال /  تحسين ميدي بداي  
 أول مسائي

محاسبة / ثالث  حسين نبيل محمد    
 مسائي



 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 
 

 

   اقتصاد / أول مسائي سارة عائد محمود
محمد صادق احمد 

 عمي
العموم المالية والمصرفية 

 تورات اسماعيل كريم   / ثالث صباحي
إدارة أعمال / 
     أول مسائي

حسين يوسف 
 ابراىيم

محاسبة / ثالث 
 مسائي

55 

سارة عبد اليادي 
   اقتصاد / أول مسائي عميوي 

55 

محمد عبد الحسين 
 جابر عطشان

العموم المالية والمصرفية 
 جاسم حسين سعد   / ثالث صباحي

إدارة أعمال / 
     أول مسائي

55 

حميد شاىين 
 شيواز

محاسبة / ثالث 
 مسائي

 محمد عصام محمد   اقتصاد / أول مسائي سجاد حسن سممان 
العموم المالية والمصرفية 

   / ثالث صباحي
جاسم عبد السادة 

 فرج اهلل
إدارة أعمال / 
     أول مسائي

حوراء محسن 
 خضير.

محاسبة / ثالث 
 مسائي

 محمد عمي شرىان   اقتصاد / أول مسائي سحر شاكر عباس 
العموم المالية والمصرفية 

 حسن ساجد كامل   / ثالث صباحي
إدارة أعمال / 
 حياة ثامر فزع     أول مسائي

محاسبة / ثالث 
 مسائي

   اقتصاد / أول مسائي سالم زيدان خمف 
محمد كاظم عباس 

 تايو
العموم المالية والمصرفية 

 حسن صباح ميدي   / ثالث صباحي
إدارة أعمال / 
 حيدر جمعة كاظم.     أول مسائي

محاسبة / ثالث 
 مسائي

   اقتصاد / أول مسائي سيف عالء موسى 
محمود معن ميدي 

 حميدي
العموم المالية والمصرفية 

   / ثالث صباحي
حسن عمي احمد 

 خمف
إدارة أعمال / 
 حيدر خمف طاىر     أول مسائي

محاسبة / ثالث 
 مسائي

   اقتصاد / أول مسائي شيد عمي سالم 
مرتضى جبار حميدي 

 صحين
العموم المالية والمصرفية 

 حسن ىادي خمف   / ثالث صباحي
إدارة أعمال / 
 حيدر عمي فيصل     أول مسائي

محاسبة / ثالث 
 مسائي

صفاء طعمة عبد 
   اقتصاد / أول مسائي الحسين 

مرتضى محسن فرح 
 سممان

العموم المالية والمصرفية 
 حسين عادل حسن   / ثالث صباحي

إدارة أعمال / 
 حيدر كاظم ياسين      أول مسائي

محاسبة / ثالث 
 مسائي

صييب عبد الخالق 
   اقتصاد / أول مسائي عبد الرزاق

مريم خضير عباس 
 ثامر

العموم المالية والمصرفية 
 حمزة قاسم ميدي   / ثالث صباحي

إدارة أعمال / 
     أول مسائي

خالد نعمان محمد 
 عمي.

محاسبة / ثالث 
 مسائي

   اقتصاد / أول مسائي طو حسين خزعل 
مصطفى حسين عبد 

 زيد
العموم المالية والمصرفية 

 حيدر حامد متاني   / ثالث صباحي
إدارة أعمال / 
 خميس جمعة وجر     أول مسائي

محاسبة / ثالث 
 مسائي

   اقتصاد / أول مسائي عادل مزىر جاسم 
مصطفى سالم عبد 

 الوىاب باقر
العموم المالية والمصرفية 

   / ثالث صباحي
حيدر عبد الرحيم 

 حمدان
إدارة أعمال / 
     أول مسائي

دعاء حافظ عبد 
 االمير

محاسبة / ثالث 
 مسائي

56 

   اقتصاد / أول مسائي عبد التاج قاسم حسين 

56 

 مصطفى ظاىر خمف
العموم المالية والمصرفية 

 حيدر مايود شالة   / ثالث صباحي
إدارة أعمال / 
     أول مسائي

56 

دعاء ربيع عبد 
 محمد

محاسبة / ثالث 
 مسائي

   اقتصاد / أول مسائي عبد اهلل خالد حسن 
مصضفى صالح 

 ميدي
العموم المالية والمصرفية 

 رباب محمد كاظم   / ثالث صباحي
إدارة أعمال / 
 دموع محمد حسين.     أول مسائي

محاسبة / ثالث 
 مسائي

محاسبة / ثالث  رباب طارش شتال.    إدارة أعمال /  رحيم شاكر جعفر  العموم المالية والمصرفية مصطفى عمي حميد    اقتصاد / أول مسائي عقيل خضير عباس 



 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 
 

 

 مسائي أول مسائي / ثالث صباحي مبارك

مصطفى عزيز شنين    اقتصاد / أول مسائي عقيل صباح خمف 
 عبود 

العموم المالية والمصرفية 
 / ثالث صباحي

إدارة أعمال /  زيد خالد جمعة   
 أول مسائي

رحمن فرحان عبد     
 الرضا.

محاسبة / ثالث 
 مسائي

مصطفى فاضل عباس    اقتصاد / أول مسائي عمي ابراىيم عمي جان 
 جميل

العموم المالية والمصرفية 
 / ثالث صباحي

إدارة أعمال /  زينب ضياء عواد  
 أول مسائي

محاسبة / ثالث  رشا خضر عباس    
 مسائي

عمي جاسم محمد 
 فرحان 

العموم المالية والمصرفية  مصطفى ىاشم ابراىيم   اقتصاد / أول مسائي
 / ثالث صباحي

إدارة أعمال /  سارة فاضل حميد  
 أول مسائي

محاسبة / ثالث  رضا سرحان حنيف.    
 مسائي

مناف حامد عبد    اقتصاد / أول مسائي عمي جميل مساعد
 سرحان

العموم المالية والمصرفية 
 / ثالث صباحي

ساالر عبد الرحمن   
 محمد

إدارة أعمال / 
 أول مسائي

محاسبة / ثالث  رغد عمي غرب.     
 مسائي

منتظر ابراىيم محمد    اقتصاد / أول مسائي عمياء عمي مير
 خضير

العموم المالية والمصرفية 
 / ثالث صباحي

إدارة أعمال /  سالم جاسم محمد  
 أول مسائي

رفل نزار عبد     
 الحسن.

محاسبة / ثالث 
 مسائي

ميس عبد الكريم    اقتصاد / أول مسائي غفران سالم لفتو
 خضير عبد الغريب

العموم المالية والمصرفية 
 / ثالث صباحي

سامر عبد الواح   
 ىيالن

إدارة أعمال / 
 أول مسائي

محاسبة / ثالث  رنا صباح كامل.    
 مسائي

العموم المالية والمصرفية  ميسمون عامر سعد   اقتصاد / أول مسائي فرح عمي حسين 
 / ثالث صباحي

إدارة أعمال /  سجاد عمي عباس  
 أول مسائي

محاسبة / ثالث  رند ماجد شوني.     
 مسائي

57 

   اقتصاد / أول مسائي فرقد جاسم مطشر 

57 

ندى عبد السالم عبد 
 الرزاق حسن

العموم المالية والمصرفية 
 ثالث صباحي/ 

إدارة أعمال /  سالم اصديد داود  
 أول مسائي

    

57 

محاسبة / ثالث  زيد ابراىيم صاحب.
 مسائي

نرجس عمي فاضل    اقتصاد / أول مسائي قصي عمي خيري 
 كاظم

العموم المالية والمصرفية 
 / ثالث صباحي

سموى عبد الحكيم   
 حسن

إدارة أعمال / 
 أول مسائي

محاسبة / ثالث  زينب جبار سممان    
 مسائي

نور اليدى ىوبي    اقتصاد / أول مسائي كفاح كاظم ىجام 
 محسن أبسيط

العموم المالية والمصرفية 
 / ثالث صباحي

سميمة جبار عبد   
 الرضا

إدارة أعمال / 
 أول مسائي

محاسبة / ثالث  زينب جبار صاحب    
 مسائي

نور صالح محمد    اقتصاد / أول مسائي محمد احمد ولي 
 حسن 

العموم المالية والمصرفية 
 / ثالث صباحي

إدارة أعمال /  سميرة دعير خشن  
 أول مسائي

محاسبة / ثالث  زينب محمد وادي.    
 مسائي

ىاني محمد شاكر    اقتصاد / أول مسائي محمد سالم سيد 
 شياب

العموم المالية والمصرفية 
 / ثالث صباحي

إدارة أعمال /  سيير سالم رشيد  
 أول مسائي

محاسبة / ثالث  زينة سممان جواد.    
 مسائي

ىبة شاكر ميدي عبد    اقتصاد / أول مسائي محمد شوقي يوسف 
 الحسين

العموم المالية والمصرفية 
 / ثالث صباحي

سيف حسين عبد   
 جعفر

إدارة أعمال / 
 أول مسائي

محاسبة / ثالث  سارة جمود قاسم     
 مسائي



 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 
 

 

 ىبة فاخر جاسم عزيز    اقتصاد / أول مسائي محمد قاسم عباس 
العموم المالية والمصرفية 

 شيالء احمد عبد اهلل   / ثالث صباحي
إدارة أعمال / 
 سارة حاتم جاسم     أول مسائي

محاسبة / ثالث 
 مسائي

   اقتصاد / أول مسائي محمد قاسم محمد رضا 
ىديل ىادي لييبي 

 خطاب 
العموم المالية والمصرفية 

   / ثالث صباحي
شيماء عبد الكاظم 

 كاطع
إدارة أعمال / 
 سارة سالم قاسم      أول مسائي

محاسبة / ثالث 
 مسائي

 ىديل ىشام ادىام   اقتصاد / أول مسائي مرتضى ابراىيم حميد 
العموم المالية والمصرفية 

   / ثالث صباحي
صابرين عمي حسب 

 اهلل
إدارة أعمال / 
 سرى عادل ابراىيم.     أول مسائي

محاسبة / ثالث 
 مسائي

   اقتصاد / أول مسائي مريم ىاشم حيدر 
ورود محمد حسين 

 عبد الخالق
العموم المالية والمصرفية 

 صادق عيسى جعفر   / ثالث صباحي
إدارة أعمال / 
 سرى مثنى عبد     أول مسائي

محاسبة / ثالث 
 مسائي

58 

مصطفى جواد عبد 
   اقتصاد / أول مسائي الكاظم

58 

 ياسر محمود شاكر 
العموم المالية والمصرفية 

 صادق كريم نجم   / ثالث صباحي
إدارة أعمال / 
     أول مسائي

58 

 سعيد فاضل سعيد.
محاسبة / ثالث 

 مسائي

 عالء جبر صالح   اقتصاد / أول مسائي مصطفى سممان شريف 
العموم المالية والمصرفية 

 طو عادل زيدان   / ثالث صباحي
إدارة أعمال / 
     أول مسائي

سياد حسين عمي 
 حسين.

محاسبة / ثالث 
 مسائي

 احمد صفاء عباس   اقتصاد / أول مسائي مصطفى عماد عمي 
العموم المالية والمصرفية 

 عامر قاسم عنبر    / ثالث مسائي
إدارة أعمال / 
     أول مسائي

سيف جاسم 
 مريوش

محاسبة / ثالث 
 مسائي

مصطفى فياض عبد 
   اقتصاد / أول مسائي جاسم 

احمد عبد الكريم 
 عباس

العموم المالية والمصرفية 
 عباس كريم جبر   / ثالث مسائي

إدارة أعمال / 
 شيد باسم كريم.     أول مسائي

محاسبة / ثالث 
 مسائي

 احمد ىاشم سممان   اقتصاد / أول مسائي مصطفى مجيد حمود
العموم المالية والمصرفية 

 عبداهلل باسم حمود   / ثالث مسائي
إدارة أعمال / 
 شيد يونس محمد.     أول مسائي

محاسبة / ثالث 
 مسائي

   اقتصاد / أول مسائي ميدي جميل حسن  
أمير رياض عبد 
 االمير محمد 

العموم المالية والمصرفية 
 عبداهلل داود سممان   / ثالث مسائي

إدارة أعمال / 
     أول مسائي

شيماء خالد عبد 
 السالم

محاسبة / ثالث 
 مسائي

 ايسن محمد عزت   اقتصاد / أول مسائي ميثم كاظم راعي حضي 
العموم المالية والمصرفية 

 عالء سممان منصور   / ثالث مسائي
إدارة أعمال / 
 شيماء خمف عطية     أول مسائي

محاسبة / ثالث 
 مسائي

   اقتصاد / أول مسائي نادية صبيح شنشل 
ايالف صالح عبد 

 الرحمن
العموم المالية والمصرفية 

 عمي ابراىيم لفتة   / ثالث مسائي
إدارة أعمال / 
     أول مسائي

شيماء صبيح 
 عودة.

محاسبة / ثالث 
 مسائي

   اقتصاد / أول مسائي نزييو جبر عمي 
ايمن طاىر جاسم 

 حمادي
العموم المالية والمصرفية 

 عمي جبار ثامر   / ثالث مسائي
إدارة أعمال / 
     أول مسائي

شيماء مجبل 
 زيدان.

محاسبة / ثالث 
 مسائي

محاسبة / ثالث  صفاء جاسم محمد    إدارة أعمال /  عمي سعدون كريم  العموم المالية والمصرفية  باقر محمد عجيل   اقتصاد / أول مسائي نور الدين صباح 



 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 
 

 

 مسائي أول مسائي / ثالث مسائي

59 

ىديل عبد الحسين 
 ستار

   اقتصاد / أول مسائي

59 

العموم المالية والمصرفية  حسام جواد كاظم
 / ثالث مسائي

إدارة أعمال /  عمي عويزغريب  
 أول مسائي

    

59 

محاسبة / ثالث  ظافر عزيز دىو 
 مسائي

العموم المالية والمصرفية  حسن حاتم ذنون   اقتصاد / أول مسائي ىيام عمي صحن 
 / ثالث مسائي

إدارة أعمال /  عمي فاضل عباس  
 أول مسائي

محاسبة / ثالث  عباس فاضل نبيت    
 مسائي

العموم المالية والمصرفية  حسن ىادي خجوري   اقتصاد / أول مسائي صالح صغيرحبيب وفاء 
 / ثالث مسائي

إدارة أعمال /  عمي كامل جبار  
 أول مسائي

عبد الرسول عودة     
 جبر.

محاسبة / ثالث 
 مسائي

العموم المالية والمصرفية  حسن ىادي راشد   اقتصاد / أول صباحي صالح حسن عمي
 / ثالث مسائي

إدارة أعمال /  عمي كريم الزم  
 أول مسائي

محاسبة / ثالث  عدي نصر حربي     
 مسائي

حسين عمي مراد    اقتصاد / أول مسائي محمد جاسم حميد
 جمشير

العموم المالية والمصرفية 
 / ثالث مسائي

إدارة أعمال /  عمي كريم محمد  
 أول مسائي

عذراء صابر عبد     
 اهلل.

محاسبة / ثالث 
 مسائي

العموم المالية والمصرفية  خضر شبوط جاسم   اقتصاد / أول مسائي مصطفى مثنى
 / ثالث مسائي

إدارة أعمال /  عمي محسن كاظم  
 أول مسائي

عصام مازن     
 ميخائيل

محاسبة / ثالث 
 مسائي

العموم المالية والمصرفية  رسول اثير حمزة   0 0
 / ثالث مسائي

عمي محمد سممان   
 عزت

إدارة أعمال / 
 أول مسائي

عالء فاضل حسين     
 عمي

محاسبة / ثالث 
 مسائي

العموم المالية والمصرفية  رنا حسن ىادي    0 0
 / ثالث مسائي

إدارة أعمال /  عمي ىادي لفتة  
 أول مسائي

محاسبة / ثالث  عالء كاظم شايع     
 مسائي

العموم المالية والمصرفية  زىراء كريم جبار   0 0
 / ثالث مسائي

إدارة أعمال /  عمار خزعل رحيمة  
 أول مسائي

محاسبة / ثالث  عمي حسن عبيد     
 مسائي

زىراء يعرب عبد    0 0
 الرحمن

العموم المالية والمصرفية 
 / ثالث مسائي

إدارة أعمال /  فضل عبد الرضا جبر  
 أول مسائي

محاسبة / ثالث  عمي حسين كريم     
 مسائي

60 

0 0   

60 

زين العابدين قيس 
 مزىر

العموم المالية والمصرفية 
 / ثالث مسائي

إدارة أعمال /  قائد كاظم مناتي  
 أول مسائي

    

60 

محاسبة / ثالث  عمي رحيم حسن
 مسائي

العموم المالية والمصرفية  زينب جبار عموان   0 0
 / ثالث مسائي

إدارة أعمال /  كرار حسن ىواري  
 أول مسائي

محاسبة / ثالث  عمي عايز حسون     
 مسائي

العموم المالية والمصرفية  زينب حكيم ريحان   0 0
 / ثالث مسائي

إدارة أعمال /  كرار عالء صباح  
 أول مسائي

عمي عبد العباس     
 شنيشل.

محاسبة / ثالث 
 مسائي
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 سامر سعدون ىاشم   0 0
العموم المالية والمصرفية 

 كرم عمي كرم اهلل   / ثالث مسائي
إدارة أعمال / 
 عمي عوادعبيد.     أول مسائي

محاسبة / ثالث 
 مسائي

0 0   
سامي ىادي عبد 

 الحسن
العموم المالية والمصرفية 

 كرم مرتضى ميدي   / ثالث مسائي
إدارة أعمال / 
 عمياء كنيير حمد     أول مسائي

محاسبة / ثالث 
 مسائي

 سجاد سعيد ياسين   0 0
العموم المالية والمصرفية 

 كفاح كاظم ىجام   / ثالث مسائي
إدارة أعمال / 
     أول مسائي

عمي كريم ناصر 
 عويز

محاسبة / ثالث 
 مسائي

 سحر حسن زغير   0 0
العموم المالية والمصرفية 

 مالك كاظم عبد منان   / ثالث مسائي
إدارة أعمال / 
 عمي رحيم حمود     أول مسائي

محاسبة / ثالث 
 مسائي

 سيف عالوي عباس    0 0
العموم المالية والمصرفية 

 مثنى سالم حسن   / ثالث مسائي
إدارة أعمال / 
 عيسى مراد حسن     أول مسائي

محاسبة / ثالث 
 مسائي

 شيد حميد امير   0 0
العموم المالية والمصرفية 

 محمد اسماعيل حمود   / ثالث مسائي
إدارة أعمال / 
 غفران سعدون ثابت     أول مسائي

محاسبة / ثالث 
 مسائي

 صفا محمد ابراىيم   0 0
العموم المالية والمصرفية 

   / ثالث مسائي
محمد باقر محسن 

 جاسم 
إدارة أعمال / 
 فارعة كريم رشيد     أول مسائي

محاسبة / ثالث 
 مسائي

61 

0 0   

61 

 ضحى سعد كريم
العموم المالية والمصرفية 

 محمد حامد جمعة   ثالث مسائي/ 
إدارة أعمال / 
     أول مسائي

61 

 فاطمة حميد رشيد
محاسبة / ثالث 

 مسائي

 ضياء صالح حسن   0 0
العموم المالية والمصرفية 

 محمد خضير عباس   / ثالث مسائي
إدارة أعمال / 
 فاطمة عبود عطية.     أول مسائي

محاسبة / ثالث 
 مسائي

 عباس ابراىيم شريف   0 0
العموم المالية والمصرفية 

 محمد ساىي محمد   / ثالث مسائي
إدارة أعمال / 
     أول مسائي

فاطمة يوسف 
 كاكي.

محاسبة / ثالث 
 مسائي

 عباس عويد ابراىيم   0 0
العموم المالية والمصرفية 

 محمد عادل ميدي   / ثالث مسائي
إدارة أعمال / 
 فرح حمدي صاحب.     أول مسائي

محاسبة / ثالث 
 مسائي

 عمي جمعة سممان   0 0
العموم المالية والمصرفية 

 محمد موسى حاتم   / ثالث مسائي
إدارة أعمال / 
 فضيمة ناجي عبد     أول مسائي

محاسبة / ثالث 
 مسائي

 عمي خالد سممان   0 0
العموم المالية والمصرفية 

 مرتضى عمي سعيد   / ثالث مسائي
إدارة أعمال / 
     أول مسائي

كوثر مطر عبد 
 جاسم

محاسبة / ثالث 
 مسائي

محاسبة / ثالث  لمياء محمد سعيد.    إدارة أعمال /  مروان صالح ميدي  العموم المالية والمصرفية  عمي سعد غازي   0 0
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 مسائي أول مسائي / ثالث مسائي

العموم المالية والمصرفية  عمي صبحي عباس   0 0
 / ثالث مسائي

إدارة أعمال /  مروة كاظم محمد  
 أول مسائي

ليث عبد األمير     
 ىادي.

محاسبة / ثالث 
 مسائي

العموم المالية والمصرفية  عمي ناجي حسن   0 0
 / ثالث مسائي

إدارة أعمال /  مريم عمي رسول  
 أول مسائي

محاسبة / ثالث  ليث محمد مينا    
 مسائي

العموم المالية والمصرفية  عمي ليث داود   0 0
 / ثالث مسائي

إدارة أعمال /  مسمم حمداهلل ناجي  
 أول مسائي

محاسبة / ثالث  محمد ابراىيم جاسم    
 مسائي

62 

0 0   

62 

العموم المالية والمصرفية  عقيل ميدي جالل
 / ثالث مسائي

مصطفى حسن   
 خضير

إدارة أعمال / 
 أول مسائي

    

62 

محاسبة / ثالث  محمد حسين عيسى 
 مسائي

العموم المالية والمصرفية  عمار سعدي مسعود   0 0
 / ثالث مسائي

مصطفى حسين   
 ىادي

إدارة أعمال / 
 أول مسائي

محاسبة / ثالث  محمد قيس عبد اهلل     
 مسائي

غفران سعد احمد    0 0
 شالل

العموم المالية والمصرفية 
 / ثالث مسائي

مصطفى رشيد   
 محيسن

إدارة أعمال / 
 أول مسائي

محاسبة / ثالث  محمد مجيد عباس    
 مسائي

العموم المالية والمصرفية  فادي نائل فكتور   0 0
 / ثالث مسائي

مصطفى عباس   
 يوسف

إدارة أعمال / 
 أول مسائي

محاسبة / ثالث  محمد نادر محمد.    
 مسائي

العموم المالية والمصرفية  فاطمة جبار احمد   0 0
 / ثالث مسائي

إدارة أعمال /  مصطفى قاسم ادىيم   
 أول مسائي

محمد نجيب عبد     
 الرضا.

محاسبة / ثالث 
 مسائي

العموم المالية والمصرفية  فاطمة سعد عبود   0 0
 / ثالث مسائي

إدارة أعمال /  مصطفى قاسم حسين  
 أول مسائي

مشتاق يحيى عبد     
 المجيد

محاسبة / ثالث 
 مسائي

قيس عبد القادر    0 0
 سممان

العموم المالية والمصرفية 
 / ثالث مسائي

إدارة أعمال /  مصطفى محمد سميم   
 أول مسائي

مصطفى جواد     
 محيسن 

محاسبة / ثالث 
 مسائي

العموم المالية والمصرفية  كرار جبار طالب   0 0
 / ثالث مسائي

إدارة أعمال /  مصطفى محمود فائق  
 أول مسائي

مصطفى صادق     
 حميد.

محاسبة / ثالث 
 مسائي

العموم المالية والمصرفية  كرار عزاوي شاكر   0 0
 / ثالث مسائي

إدارة أعمال /  مناف حسين جعفر  
 أول مسائي

مصطفى عبد     
 الكاظم حميد.

محاسبة / ثالث 
 مسائي

العموم المالية والمصرفية  ليث احمد عبد الجبار   0 0
 / ثالث مسائي

إدارة أعمال /  ميند ثامر موسى  
 أول مسائي

محاسبة / ثالث  مظفر عبد الرحيم    
 مسائي



 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 
 

 

63 

0 0   

63 

 محمد حسن احمد
العموم المالية والمصرفية 

 مييمن ميدي صالح   / ثالث مسائي
إدارة أعمال / 
     أول مسائي

63 

مودة عبد الكريم 
 خماس

محاسبة / ثالث 
 مسائي

0 0   
محمد عبد الحسين 

 شنين
العموم المالية والمصرفية 

   / ثالث مسائي
ميس جمال عبد 

 الكريم 
إدارة أعمال / 
     أول مسائي

ميثاق طالب 
 حسين.

محاسبة / ثالث 
 مسائي

0 0   
محمد عبد الوىاب 

 كاطع لفتو
العموم المالية والمصرفية 

 نبا صبحي عطية   / ثالث مسائي
إدارة أعمال / 
     أول مسائي

ميالد عبد الكريم 
 تقي.

محاسبة / ثالث 
 مسائي

 محمد عمي حاتم جودة   0 0
العموم المالية والمصرفية 

 نسرين منير حمود   / ثالث مسائي
إدارة أعمال / 
 ندى حامد سالم     أول مسائي

محاسبة / ثالث 
 مسائي

 محمد غازي طالب   0 0
العموم المالية والمصرفية 

 نصير ىادي رحمة   / ثالث مسائي
إدارة أعمال / 
 نيى عادل جاسم      أول مسائي

محاسبة / ثالث 
 مسائي

0 0   
مرتضى عبد الزىرة 

 حسن
العموم المالية والمصرفية 

 نوره محمد عزيز   / ثالث مسائي
إدارة أعمال / 
 نور حسن صبار     أول مسائي

محاسبة / ثالث 
 مسائي

 مروة خيري حمو   0 0
العموم المالية والمصرفية 

   / ثالث مسائي
ىيثم عباس عبد 

 الرحمن
إدارة أعمال / 
     أول مسائي

نور عبد الستار 
 جبار 

محاسبة / ثالث 
 مسائي

0 0   
منتظر جاسم كنيكر 

 جيجان
العموم المالية والمصرفية 

   / ثالث مسائي
ىيثم عبد جواد 

 الحسن
إدارة أعمال / 
 نورس سمير رشك     أول مسائي

محاسبة / ثالث 
 مسائي

0 0   
منتظر عالء جواد 

 ىادي
العموم المالية والمصرفية 

 وائل منصور نعيم   / ثالث مسائي
إدارة أعمال / 
 نوري حسن غالم.     أول مسائي

محاسبة / ثالث 
 مسائي

 ميا صالح حسن   0 0
العموم المالية والمصرفية 

   / ثالث مسائي
وسام الدين محمد 

 جعو
إدارة أعمال / 
 ىشام كريم خمف.     أول مسائي

محاسبة / ثالث 
 مسائي

64 

0 0   

64 

ىاني شاكر 
 محمودعميوي

العموم المالية والمصرفية 
 والء محمد موحان    / ثالث مسائي

إدارة أعمال / 
     أول مسائي

64 

ىناء عبد الرزاق 
 جياد

محاسبة / ثالث 
 مسائي

 ياسر سالم محمد   0 0
العموم المالية والمصرفية 

 ياسين عواد كاظم   / ثالث مسائي
إدارة أعمال / 
 ىيام عايد الزم     أول مسائي

محاسبة / ثالث 
 مسائي

 يوسف عالوي جابر    0 0   0 0
إدارة أعمال / 
 ىيام مسمم عكمة     أول مسائي

محاسبة / ثالث 
 مسائي

محاسبة / ثالث  وفاء فاضل حميد     0 0   0 0   0 0



 القسم رقم القاعة 

11الى  1من      احصاء 

13الى  11من    ادارة االعمال 

14الى  11من    محاسبة 

14الى 14من    مالية ومصرفية 

41الى  03من    اقتصاد 
 

 

 

 مسائي

ياسر احمد عبد      0 0   0 0   0 0
 الكريم نجيدي

محاسبة / ثالث 
 مسائي

محاسبة / ثالث  ياسمين سعد مجيد      0 0   0 0   0 0
 مسائي

يوسف احمد عبد      0 0   0 0   0 0
 المطمب.

محاسبة / ثالث 
 مسائي

محاسبة / ثالث  يوسف عماد حسين     0 0   0 0   0 0
 مسائي

محاسبة / ثالث  منار محمد عيدان.     0 0   0 0   0 0
 مسائي

0 0   0 0   0 0     0 0 


