
 قسم العلوم المالية والمصرفية

 المرحلة الثانية

 

لدراسة المسائيةا  

 ناجحون

 اسم الطالب الرقم

 االء جاسم عبداهلل  .1

 احمد هاشم محمد  .2

 اوس جمعة الشيخ مطشر  .3

 بتول حسام حسين  .4

 حسين ثائر مهدي  .5

 حسين نامس مهدي  .6

 رسل نصيف غركان  .7

 ساره جاسم محمد  .8

 علي بشير قادر محمد  .9

 علي ناهض جواد مهدي  .10

 مها صبحي محمد  .11

 وسام  زاير صالح   .12

 

 

 

 

 



 قسم العلوم المالية والمصرفية

 المرحلة الثانية

 

 للدراسة المسائية

سوب لعدم المباشرةر  

 اسم الطالب الرقم

 حسين عالوي ضميد  1

 حيدر مطشر مزعل  2

 شيماء كريم احمد  3

 فاطمة طالب عباس حسين  4

 نور االسالم محمد سليم  5

 ياس عقيل عبد خطار   6

 

 

 

 

 متوفي

ت   األسم 
 يوسف علي هادي  1

 
 

 

 

 

 



 قسم العلوم المالية والمصرفية

 المرحلة الثانية

 

المسائيةللدراسة   

 مكملون

 المكمل اسم الطالب الرقم

 احمد سعدون سلمان  1

 احمد طالب حسين  2

 احمد ماجد عبد علي كريم  3

 اسامة رزاق عليوي  4

 اكرم نبيل حميد  5

 تمارة مشتاق شكور  6

 حسن نامس مهدي  7

 حيدر عالء جاسب  8

 حيدر كامل جويد  9

 رانية اياد عبد  10

 زبيده اسماعيل خالص  11

 داوود فرحانزهراء   12

 زهراء سالم يوسف  13

 زهراء عالء عبد الحسين  14

 زين العابدين جاسم رحيم  15

 زينة ضياء عبد الجبار  16



 قسم العلوم المالية والمصرفية

 المرحلة الثانية

 

 المكمل اسم الطالب الرقم

 سيف عماد عباس عبد الرضا  17

 ضياء حافظ عباس  18

 ضياء محيي توفيق  19

 عادل محمد محي  20

 علي عبد االمير محمد حسين  21

 علي غالب محمد  22

 علي كريم شاكرحميد    23

 مفتن جبار غيداء حسين  24

 فاطمة محمد عبد الحليم رسول  25

 فاطمة محمود علوش  26

 كامل حسين عالوي  27

 كرار جاسم محمد محيسن  28

 كرار حيدر عدنان محمود  29

 كيوركيس بوبرت شموئيل  30

 محمد اياد هادي عبد الجبار  31

 محمد حسن هادي عبد اهلل  32

 محمد عبد االمير هاشم  33

 مروة سمير جبر حسن  34



 قسم العلوم المالية والمصرفية

 المرحلة الثانية

 

 المكمل اسم الطالب الرقم

 عادلمصطفى عماد   35

 منتظر فالح حسن سلطان  36

 مهدي صالح عكلة  37

 مهدي صباح حسن  38

 ناز طالب محمد مزبان   39

 نبراس عماد حمدي  40

 نورا ماجد علي عبد الحسين  41

 هاشم رعد حميد   42

 هدى ناصر حسن  43

 وائل عبد الحسين زغير  44

 ياسر حيدر جواد طارش  45

 

 

 

 مكملون في مواد التحميل

 المادة األسم ت
    ضياء عبد الجبارزينة  1

 
1اقتصاد  

 

 

 



 قسم العلوم المالية والمصرفية

 المرحلة الثانية

 

 الدراسة الصباحية

 ناجحين

 الناجح اسم الطالب الرقم

 اثير احمد حسين  1

 ادريس مانع عطية  2

 استبرق عبود عيدان  3

 اسراء رحيم جالب زغير  4

 بسمة جواد كاظم  5

 حسن رحمن طه  6

 حسين علي رستم  7

 ذوالفقار رياض ناصر  8

 زهراء خالد رحيم ناصر  9

 رعد دشر فرهود زهراء  10

 سارة كامل جاسم  11

 سجاد احمد فرج  12

 سجى فؤاد حسين  13

 سحر محمد علي عباس  14

 شيماء  جاسم طه  15

 شيماء احمد حسين علوان  16



 قسم العلوم المالية والمصرفية

 المرحلة الثانية

 

 الناجح اسم الطالب الرقم

 صفا احسان هاشم  17

 صقر علي ابراهيم  18

 ضحى علي ابراهيم عبود  19

 عبد اهلل جعفر موسى  20

 علي ثائر علي عباس  21

 علي حميد عبد الحسين  22

 علوان  علي مزهر  23

 عمر خالص صالح  24

 غدير محمد سبهان دهش  25

 فاطمة عبد االمير عالوي  26

 محمد جمال فاضل  27

 مريم خالد يوسف  28

 مريم قصي يوسف  29

 منتهى جبر موسى كلش  30

 ميالد حازم محمد اسماعيل  31

 نور الدين علي فليح حسن  32

 هاجر قاسم حسين علي  33

 هيام محمد سليمان صالح  34



 قسم العلوم المالية والمصرفية

 المرحلة الثانية

 

 الناجح اسم الطالب الرقم

 وئام عباس فاضل  35

 يونس عبد المطلب خميس  36

 

 

 مكملين

 المكمل اسم الطالب الرقم

 احمد اسماعيل مظلوم  1

 احمد صبيح عبد علي  2

 احمد علي خالد جبر  3

 انس احمد عبد اهلل  4

 ايات حسن صدام بالسم  5

 ايمان حازم عبد الرضا   6

 ايناس علي كاظم عباس  7

 باقر علي زايد  8

 بتول حسين سبع خميس  9

 مزهر سلمانحارث سالم   10

 حسن فالح مانع  11

 حنين سلمان عبد حمزة  12



 قسم العلوم المالية والمصرفية

 المرحلة الثانية

 

 المكمل اسم الطالب الرقم

 حوراء جاسم شويخ موسى  13

 حوراء حيدر صادق احمد  14

 رانية حسين هاشم داود  15

 رسل داود  سلمان  16

 رقية قاسم هاشم  17

 سيف عباس عبد الرضا  18

 علي حسين عبد اهلل  19

 علي صالح محيسن  20

 علي طراد خضير دخيل  21

 علي عامر عبد جبار  22

 علي غسان إبراهيم   23

 فاطمة قاسم عبد النبي حميد  24

 محمد جليل حسين علي  25

 محمد عباس ناجي  26

 محمد علي وليد محمود  27

 محمد قاسم نايف حسين  28

 مريم سعد محسن  29

 مصطفى حميد ضهد يوار  30



 قسم العلوم المالية والمصرفية

 المرحلة الثانية

 

 المكمل اسم الطالب الرقم

 مصطفى عباس جمعه  31

 منى باسم محمد راضي  32

 ميقات ضياء عبيد  33

 نهلة عبد الرضا فليح  34

 حسين عبد علي نور الهدى  35

 هدى خالد قدوري صالح  36

 هشام احمد خليل ابراهيم  37

 ياسر احمد عبد الحسن  38

 يحيى محروت سلمان عبد  39

 يوسف هاشم عبد نعمة  40

 

 رسوب لعدم المباشرة

 اسم الطالب الرقم

 اية عادل رسن شنيشل 1

 

 

 

 

 للدراسة الصباحية



 قسم العلوم المالية والمصرفية

 المرحلة الثانية

 
 

 استضافة لجامعة كربالء

 اسم الطالب الرقم

 محمود عالوي عبيد 1

 

 

 حاالت ترقين قيد

 اسم الطالب الرقم

 حسن اسعد رحيم مطرود  1

 رحمة عدوان صالح عمر  2

 زين العابدين جواد كاظم  3

 سهى احمد حسن عريبي  4

 شيماء فاضل عباس  5

 عباس عبد فريح  6

 مصطفى حسن موسى  7

 مصطفى علي مجالد طاهر  8

 نسرين داوود سلمان  9

 وسام ضياء جرجيس  10

 


