
 صباحياول اقتصاد الناجحون / 

لائمة بأسماء الطلبة الناجحون  للمرحلة االولى /لسم االلتصاد /الدراسات الصباحٌة    

 / الدور االول

 المالحظات اسماء الطلبة ت
    اسٌل ٌاسٌن عفوت  1

    زٌنب حمٌد عودة حسن  2

    عثمان مصطفى سلمان 3

   سجاد حامد عبد الكرٌم كاظم 4

    سمر دمحم حسن رسن 5

   طٌبه مرتضى كامل جواد 6

    عمٌل سعد عامر  7

   علً حمزه فاضل عبد محسن 8

   غفران عباس دمحم بردي 9

   فاطمة عمٌل جاسم حمودي 11

   فرح عبد الرحمن طاهر نوري 11

    كرار حسٌن علً صالح 12

   لٌنا عاصً سلطان ساكت 13

   دمحم حسن جخٌم عرٌان 14

   دمحم سالم عبد الزهرة نجر 15

    مصطفى صالح عارف  16

    مصطفى دمحم فائك  17

     نبأ حسٌن سبع  18

     نبأ علً صافً  19

     نور اٌاد شمسً  21

    نور عبد هللا عونً  21

     نور علً خالد  22

     هٌام حٌدر باسم  23

    والء عبد الزهرة شانً  24

 

 

 

 

 

 



 صباحياول اقتصاد المكملون / 

لائمة بأسماء الطلبة المكملون  للمرحلة االولى /لسم االلتصاد /الدراسات الصباحٌة    

 / الدور االول

  األسماء ت
   االء ماجد طالب  1

    احمد طه ناصر  2

   احمد عباس دمحم  3
   احمد كرٌم جمٌل  4

   اكرم دمحم علً  5
   امل داود خضٌر  6

   امٌن غزوان اسماعٌل  7

    آٌات صفاء جاٌد 8
   اٌه ستار عبد هللا  9

   اٌالف جبار محسن  11
    اٌه علً حسن  11

   براء هاشم دمحم هادي 12
    بلسم حمد كاظم 13

   حسن جبار منصور  14

   حسن علً عبد الحسٌن  15
   حسٌن ثائر جمعة  16

   حسٌن جبار شاكر  17
   حسٌن سعدون كرٌم  18

   حوراء رشٌد حمٌد 19

   حٌدر صبري حسٌن  21
   خطاب عبد الستار عبد الوهاب 21

    داود سلمان كرٌم  22
    دٌانا محمود شاكر  23

    رحمه سعٌد اكطٌف  24
    رواء سعد علً  25

    روشن مؤٌد جاسم  26

   زهراء حسن فرحان خابط  27
    زهراء حٌدر عامر  28

    زهراء خالد شعالن  29
    زهراء سالم حمودي  31

    زهراء دمحم احمد  31

    زٌد ٌاسٌن عباس  32
  زٌن العابدٌن علً حسٌن  33



 صباحياول اقتصاد المكملون / 

لائمة بأسماء الطلبة المكملون  للمرحلة االولى /لسم االلتصاد /الدراسات الصباحٌة    

 الدور االول /

  االسماء ت
   زٌنب سعدي ستار  34

   زٌنب دمحم ابراهٌم 35

   سارة حٌاد ازهر  36
   سارة حٌدر شاكر حسٌن 37

  سارة رٌاض صبٌح عبد الصاحب 38
    سارة زٌدان رحٌمه فزع 39

    سارة وسام حسن علً  41

    سجاد سعد عبٌد ثانً  41
    سجاد سعد لاسم رحٌم 42

   سجاد طالب شناوة صعٌصع 43
   سجاد فرحان مجبل محٌسن 44

    سجى تركً ناصر ذهب 45
   سمر كاظم سعد داغر 46

    شامل عاٌد فرج طاٌس 47

    شهد خلٌل ابراهٌم دمحم 48
    شهد رحٌم ظاهر صبار 49

   صالح جمال فاضل حسٌن 51
    ضحى لاسم مولى الزم 51

   جبار ظاهر طٌبة العٌبً 52

   طٌبة حازم حمٌد اسماعٌل 53
   عباس علٌوي مهدي حسٌن 54

   عبد اإلله لاسم عبد الواحد لعٌبً 55
   عبد اإلله خالد عباس مرٌف 56

   عبد الرحمن معد عبد الوهاب 57
   عبد هللا هاشم فٌاض معٌوف 58

  عبد الودود حامد غنام كاظم 59

    عذراء فالح مهدي كاطع 61
   عذراء لاسم كاظم سعدون 61

    عزي عالء عبد الحسن 62
    علً ثامر مجٌد علً 63

   علً ثائر محمود عبد الرزاق 64

    علً جبار حبٌب ناٌف 65
   علً حسٌن عبد الرضا ٌاسٌن 66



  صباحياول اقتصاد  لمكملون /ا

االلتصاد /الدراسات الصباحٌة    لائمة بأسماء الطلبة المكملون  للمرحلة االولى /لسم 

 / الدور االول

  االسماء ت
   علً خشن عوده كزار 67

   علً رائد رشاد حمادي 68

   علً سعد جٌجان ضٌدان 69
  علً عبد الحسٌن شهاب عطٌة 71

   علً فاخر نعمه مطر 71
   علً كرٌم طاهر خلف  72

   علً مظهر حسن حمٌد 73

  عبد هللاعمار هادي حسٌن  74
  عمران حافظ جمٌل جسام 75

  غفران عباس حسان حسونً 76
   فاطمة جخٌر مزٌعل نجم 77

  فاطمة رشٌد مجٌد عبد الواحد 78
   فاطمة علً حسن خواف 79

   فرح خالد عبد حمٌد 81

  فرلان احسان حافظ احمد 81
   كرار علً صبر ونً 82

  لٌث لاسم عبد الكاظم جاسم 83
   دمحم حامد ناجً عبد 84

  دمحم حسٌن خلٌف دمحم 85

  دمحم خلدون احمد حسٌن 86
   دمحم طالب عباس داود 87

  دمحم عبد السادة عبد كاظم 88
   دمحم هادي كمر فنجان 89

  مرتضى صباح مهدي حسٌن 91
   مروة طالب حسن ماهود 91

   مروة هاشم خزعل  92

   مرٌم صبري حنٌن  93
   مرٌم نبٌل فاضل  94

   مصطفى حافظ حمٌد  95
  مصطفى علً دمحم عٌسى  96

   منتظر صالح علً 97

   منى اسماعٌل جوٌد  98
    مها علً سعٌد  99



  صباحياول اقتصاد  لمكملون /ا

لائمة بأسماء الطلبة المكملون  للمرحلة االولى /لسم االلتصاد /الدراسات الصباحٌة 

 / الدور االول

  االسماء ت
  مهتدى عباس عبد الرضا  111

  نبأ كامل جبر زامل  111

  نور الهدى باسم عبٌد  112
  نور نعٌم عبد الحسٌن 113

  نور لٌث دمحم عبد  114
  هدى احسان علً  115

  هدى عادل فاضل 116

   هدى كاظم رحٌم 117
  هدٌل علً حسٌن 118

  هشام منصور حسٌن  119
  هشام ندٌم دمحم  111

  وردة نجم عبد عباس  111
  وسناء حسن عباس  112

   وئام جمال دمحم 113

  ٌحٌى علً زٌدان  114
  ٌوسف سمٌر لاسم  115
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صباحياول اقتصاد  الراسبون والمرلنة  لٌودهم والمؤجلون /

 المالحظات االسماء ت
 الغاء لبول احمد حافظ احمد 1

 رسوب بالغٌاب احمد حردان عبد النبً  2

 مؤجل احمد حسن فٌاض 3

 مؤجل احمد خالد حربً 4

 مؤجل بسام دمحم عبد الرضا 5

 رسوب لعدم المباشرة حسام كرٌدي حمٌد 6

 ترلٌن لٌد بسبب الغش حسٌن عادل دٌوان 7

 مؤجل حسٌن عالء حسن 8

 ترلٌن لٌد حٌدر علً حسٌن علً 9

 ترلٌن لٌد رنٌن نصٌر صالح 11

 مؤجل زٌنب دمحم ناصر 11

 رسوب بالغٌاب زٌنب هادي صرٌم 12

 ترلٌن لٌد سجاد حسن داود 13

 مؤجل سجاد سعٌد لاسم احوٌج 14

 رسوب لعدم المباشرة سكٌنة عباس دمحم محمود 15

 ترلٌن لٌد صابرٌن صادق خضٌر 16

 مؤجل طه عمر عادل 17

 ترلٌن لٌد عباس لاسم كامل عبود 18

 ترلٌن لٌد عبد الرحمن دمحم عبد خلف 19

 رسوب لعدم المباشرة عبد هللا صائب جلٌل حمٌد 21

 مؤجل عبود ابراهٌم عبود عباس 21

 رسوب لعدم المباشرة علً مطشر مظلوم حمود 22

 ترلٌن لٌد علٌاء خضٌر كرٌم رسن 23

 مؤجل عمر مازن زٌد سلمان 24

 لٌدترلٌن  عمر مصطفى سلٌمان فرات 25

 رسوب لعدم المباشرة غفران مكً فاضل صالح 26

 ترلٌن لٌد فاضل عباس فاضل محمود 27

 ترلٌن لٌد فاطمة جاسم جابر كعٌد 28

 مؤجل فاطمة عاٌد خٌال كاظم 29

 ترلٌن لٌد فهد حازم صباح جبر 31

 ترلٌن لٌد لبنى فالح حافظ ملٌش 31

 ترلٌن لٌد لٌث احمد ٌوسف علً 32

 رسوب لعدم المباشرة امٌن زٌن العابدٌن سهٌلدمحم  33

 رسوب بالغٌاب دمحم عٌدان حتٌتة مسٌعٌد 34

 ترلٌن لٌد دمحم فالح حمٌد علوان 35

 مؤجل دمحم لاسم سلوم شرهان 36



 مؤجل مرتضى زهراو سلمان حمود 37

 مؤجل مرٌم خالد دمحم حسن 38

 ترلٌن لٌد مرٌم عودة جواد 39

 مؤجل مسلم حاتم علً 41

 ترلٌن لٌد مصطفى علً جبل 41

 مؤجل مصطفى والء شاكر 42

 رسوب لعدم المباشرة منال حسن داود 43

 ترلٌن لٌد نبا عزٌز مفلح 44

 رسوب لعدم المباشرة نور لاسم لعٌبً 45

 مؤجل ٌونس علً ٌونس محمود 46

 مؤجل هند رعد لٌس حجً  47

 المباشرةرسوب لعدم  مهند احمد علً احمد 48

 رسوب بالغٌاب بتول حامد علً عاصً 49
 

 

 اللجنة االمتحانٌة للمرحلة االولى /لسم االلتصاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مسائياول اقتصاد الناجحون/ 

/  الدراسات المسائيةلائمة بأسماء الطلبة الناجحٌن  للمرحلة االولى /لسم االلتصاد /

 الدور االول

 المالحظات اسماء الطلبة ت
    بشرى احمد حسن  1

    خضر عماد جبار  2

     دٌنا نشات مجٌد  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مسائياول اقتصاد  المكملون/

لائمة بأسماء الطلبة المكملون  للمرحلة االولى /لسم االلتصاد /الدراسات المسائٌة    

 / الدور االول

  األسماء ت
    اثمار عباس سلٌم  1

   عبد هللااحمد جاسم دمحم  2
   احمد شاطً سوادي  3

    احمد مازن شرٌف  4

    ادٌان جبار زغٌر  5
    استبرق احمد حمودي  6

    افراح صابر حاجم  7
    اناس نور الدٌن دمحم  8

    انعام حسٌن علً  9
    انوار جواد كاظم  11

    اٌالف احمد دمحم امٌن  11

    اٌناس عبد الكرٌم والً  12
     اٌه لبٌب جاسم  13

   البالر دمحمة حسن  14
    بتول عامر سلطان  15

    بختٌار احمد مصطفى  16
    براء صفاء ناصر  17

    بشٌر عبد الزهرة زامل  18

    بٌداء عاطف ٌارم  19
    تموى سالم حسن  21

    جنان جلوب خالد  21
    حسن حاتم عبد العباس  22

    حسن حسٌن دمحم  23

    حسن علً عبد الحسن  24
    حسن عودة حسن  25

    حسٌن خلف شوادي  26
    حسٌن سالم حمود  27

    حسٌن سعد عاشور  28
   حسٌن علً عبد الصاحب  29

    حسٌن عماد حسٌن  31

    حسٌن ماجد دمحم  31



    حسٌن معن رحٌمه  32

    حٌدر علً صبار  33

 مسائياول اقتصاد  المكملون/

لائمة بأسماء الطلبة المكملون  للمرحلة االولى /لسم االلتصاد /الدراسات المسائٌة    

 / الدور االول

  األسماء ت

    خزعل رعد خزعل  34
    دعاء حبٌب عباس  35

     رافد لاسم حسن  36

    رجاء فاضل عباس  37
    رغد حسن صبر  38

     رنا جودة سامً  39
    زهراء نصٌف ناصر  41

    زٌنب جالل حمود  41
    زٌنب رزاق فرحان  42

    زٌنب مهدي خوٌطر  43

    سارة رعد جبار  44
   سارة عبد الهادي علٌوي  45

    سامر سعد سوادي  46
   سجاد صباح كاتب مثٌلٌج 47

    سجاد طارق حمٌد 48

    سرى عماد ناظم  49
   سعد عبد الرضا علً عمارة  51

    شهد عبد السالم دمحم  51
    شٌماء خلٌل راضً  52

   شٌماء كاظم حمود  53
    شٌماء مولود هاشم  54

    صادق جبار زغٌر  55

   صفاء طعمة عبد الحسٌن  56
    صفاء لاسم عبٌد  57

    ضحى علً هاشم  58
    طه حسٌن خزعل 59

    جابر هامل جار هللا 61
    عباس صبري ناصر  61

    عباس عالوي البٌس  62

    عباس دمحم لاسم  63
    عبد التاج لاسم حسٌن  64



    عبد الحسن علً حسٌن  65

   عبد هللا خالد حسن  66

 مسائياول اقتصاد  المكملون/

االلتصاد /الدراسات المسائٌة    لائمة بأسماء الطلبة المكملون  للمرحلة االولى /لسم 

 / الدور االول

  األسماء ت

    عمٌل صباح خلف  67
    عالء جاسم هلٌل  68

    علً ابراهٌم علً جان  69

   علً جاسم مزبان شكاصً  71
     علً جلٌل علً  71

    علً صوٌح غلٌم ناصر  72
    علً عبد الحسٌن عودة  73

    علً محسن علٌوي  74
    علً مسلم حسن  75

    علً دمحم ماٌح  76

    علً هالل دمحم  77
    علً ٌوسف صالل  78

    غفران جعفر عباس  79
    غٌث غازي لفته  81

    فاطمة جبار مهاوي  81

    فرلان ولٌد ابراهٌم  82
    لصً علً خٌري  83

    كرار رزاق حسٌن  84
    لٌنا صالح مهدي  85

    دمحم جواد كاظم 86
    دمحم رشن شغً 87

   دمحم عماد محسن  88

    دمحم عٌدان هادي  89
    دمحم فاضل عباس  91

     دمحم نعٌم فلٌح  91
   مرتضى عبد عوفً مطشر  92

    مرٌم خضٌر عباس  93
    مصطفى عدي سلٌمان  94

    مصطفى مثنى لطٌف  95

    مصطفى نصٌف جاسم  96
    منار عادل فرحان  97



    مهدي جلٌل حسن  98

    مٌثم ماجد مطشر  99

 مسائياول اقتصاد  لمكملون/ا

لائمة بأسماء الطلبة المكملون  للمرحلة االولى /لسم االلتصاد /الدراسات المسائٌة    

 / الدور االول

  األسماء ت

   مٌس عبد الكرٌم داود  111
   مٌالد سلمان طوٌله  111

   نبراس عالوي البٌس  112

   نجاح هادي خلٌل  113
   نور الهدى علً محسن  114

   نور دمحم عرٌبً  115
   هادي حمد داخل  116

   همام عبد السالم حوشً  117
   ٌوسف كاظم حسٌن  118

 

 اللجنة االمتحانٌة للمرحلة االولى /لسم االلتصاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مسائياول اقتصاد  لٌودهم والمؤجلون /  الراسبون والمرلنة

 المالحظات االسماء ت
 رسوب لعدم الدفع ابراهٌم عبد الكرٌم خلٌل 1

 رسوب لعدم الدفع احمد خضٌر عباس 2

 رسوب لعدم الدفع احمد دمحم جبار 3

 رسوب لعدم الدفع امٌر ناصر حسٌن 4

 ترلٌن لٌد جعفر علً عبود 5

 لعدم الدفعرسوب  حبٌب هاشم لاسم 6

 رسوب لعدم الدفع حسن دمحم صالح 7

 ترلٌن لٌد حسٌن عبد رحٌمة 8

 رسوب لعدم الدفع حسٌن علً محسن شطب 9

 ترلٌن لٌد حوراء ضٌاء منخً 11

 ترلٌن لٌد حٌدر جبر داود شجر 11

 ترلٌن لٌد راوٌة احمد علوان 12

 ترلٌن لٌد سجاد حسن سلمان  13

 لٌد ترلٌن سالم زٌدان خلف 14

 ترلٌن لٌد سٌف عالء موسى 15

 رسوب لعدم الدفع عادل مزهر جاسم 16

 رسوب لعدم الدفع عمٌل خضٌر عباس 17

 رسوب بالغش علً لاسم تمً حسن 18

 انتمال الى لسم االدارة عون حٌدر عٌدان 19

 رسوب لعدم الدفع فرلد جاسم مطشر 21

 رسوب لعدم الدفع كفاح كاظم هجام 21

 ترلٌن لٌد احمد ولًدمحم  22

 رسوب لعدم الدفع دمحم جاسم حمٌد 23

 رسوب لعدم الدفع دمحم شولً ٌوسف 24

 ترلٌن لٌد دمحم لاسم عباس 25

 رسوب لعدم الدفع مرتضى ابراهٌم حمٌد 26

 رسوب لعدم الدفع مصطفى سلمان شرٌف 27

 ترلٌن لٌد مصطفى عماد علً 28

 الدفع رسوب لعدم نور الدٌن صباح خمٌس 29

 رسوب بالغٌاب حازم بدر جاسم  31

 ترلٌن لٌد دمحم سالم سٌد سعٌد 31

 رسوب بالغٌاب مصطفى دمحم جاسم 32

 رسوب بالغٌاب منتظر غالب مولى 33
 

 



 اللجنة االمتحانٌة للمرحلة االولى /لسم االلتصاد

 

 لسى االلتصاد / انًرحهح االونً/صثاحٍ

 

 اسًاء انطالب انغائثٍُ وانًىاد  

/ انذور األول6106-6107   

 

 انغُاتاخ فٍ انكىرش األول وانثاٍَ

 انًىاد انشعثح األسى خ

 جًُع انًىاد فٍ انكىرش انثاٍَ  ايٍُ غسواٌ اسًاعُم  0

 انًىاد جًُع  اًٍَ داود حًىدٌ  6

 جًُع انًىاد  دعاء عثذ انرحُى حسىٌ  3

 جًُع انًىاد  انحًسجصفاء عثذ انرحُى عثذ   4

 جًُع يىاد انكىرش انثاٍَ  ضحً لاسى يىنً  5

 6يثادئ التصاد  عثذ االنه خانذ عثاش  6

 واحصاء 6ورَاضُاخ وحاسىب وادارج+لراءاخ 0لراءاخ   عهٍ حسٍُ عثذ انرضا  7

 6التصاد   عهٍ رائذ رشاد  8

 6,يحاسثح ,احصاء ,حاسىب  6لراءاخ  عهٍ سعذ جُجاٌ  9

 6رَاضُاخ ,لراءاخ   انحسٍُ شهابعهٍ عثذ   01

 ,يحاسثح ,احصاء6,لراءاخ 6التصاد   عهٍ فاخر َعًح  00

 جًُع انًىاد  عهٍ فاضم عهىاٌ  06

 جًُع انًىاد  دمحم عثذ انحسٍ لاسى  03

 ,احصاء0التصاد  يُتظر صالح عهٍ   04

 جًُع يىاد انكىرش انثاٍَ  َىر َعُى عثذ انحسٍُ  05

 عرتٍ  هذي احساٌ عهٍ  06

 رَاضُاخ ,عرتٍ,ادارج,  يُصىر حسٍُهشاو   07



 

 انغُاتاخ فٍ انكىرش االول و انثاٍَ/يسائٍ

 انًىاد انشعثح األسى خ

 ,يحاسثح6,رَاضُاخ,لراءاخ0التصاد  احًذ جاسى دمحم 0

 جًُع انًىاد  احًذ شاطٍ سىادٌ 6

 رَاضُاخ, جًُع يىاد انكىرش انثاٍَ  احًذ يازٌ شرَف 3

 جًُع يىاد انكىرش انثاٍَ ,رَاضُاخ ,عرتٍ,0لراءاخ  تختُار احًذ يصطفً 4

 6التصاد  حسٍُ خهف شىادٌ 5

 ,يحاسثح,احصاء6لراءاخ  حُذر حُىٌ َاطىر 6

 جًُع يىاد انكىرش انثاٍَ  سارج رعذ جثار 7

 يحاسثح  شهذ عثذ انسالو دمحم 8

 جًُع انًىاد  صفاء لاسى عثُذ 9

01 
صهُة عثذ انخانك عثذ 

 انرزاق
 انًىادجًُع  

 جًُع انًىاد  عثذ هللا خانذ حسٍ 00

 6,التصاد0,لراءاخ0التصاد  عمُم صثاح خهف 06

 جًُع يىاد انكىرش انثاٍَ  عهٍ اتراهُى عهٍ جاٌ 03

 جًُع انًىاد  عهٍ جاسى يستاٌ 04

 ,احصاء6لراءاخ  عهٍ عثذ انحسٍ عىدج 05

 6,لرءاخ6التصاد  لصٍ عهٍ خُرٌ 06

 يىاد انكىرش انثاٍَ  يصطفً َصُف جاسى 07

 


