
مرحلة ثالثةمرحلة اولىمرحلة اولى

ابراهٌم فاضل عباس حسٌن التمٌمً
احمد عبد البالً ناجً زٌدان 

الحمدانً

اسٌل ابراهٌم محمود حردان 

الجمٌلً

ابراهٌم مهند مكً حسٌن المجمعً
احمد عبدالستار احمد خطٌب ال 

نوفل

اكرم وطبان فاضل رشٌد 

العٌساوي

امال جمٌل احمد طعمة البٌاتًاحمد عمار احمد دمحم الدورياحمد حسٌن عبدهللا غاٌب الشمري

امنه ولٌد خالد ناصر الناصرياحمد غضبان عبد عزاوي العزاوياحمد خلف مصبح شطً الشمري

احمد فوزي جاسم دمحم المسارياحمد صباح خضٌر حمادي المساري
امٌر فراس علوان دوش 

الجبوري

اسن رئيس القاعت

الخوقيع

الدور األول/الكورس الثاني جاهعت حكريج/ وزارة الخعلين العالي والبحث العلوي 

احمد ابراهٌم سوٌد حمد الجبوري

اسن الوراقة

الخوقيعالخوقيع

اسن الوراقة

(15) عدد طلبت الورحلت الثالثت صباحي

6001: رقن القاعت أالهخحانيه2022-2021السنت الدراسيت 
مرحلة ثالثة

عدد الطلبت الغيابعدد الطلبت الحاضرين(10) عدد طلبت الورحلت االولى صباحي

ابراهٌم احمد حمٌد احمد

ابراهٌم كرٌم حمد صالح العزاوي

قاعاث الواليت والوصرفيت
مرحلة ثالثة

الثالثت+ االولى .. الورحلت // الصباحيت :  الدراست كليت اإلدارة واالقخصاد
:اليوم والخاريخ قسن العلوم الواليت والوصرفيت

احمد علً حسٌن دمحم الجبوري

احمد حمٌد احمد خلف العباسً

احمد مؤٌد تركً علً الجواري

احمد نصار ابراهٌم هندي الحمدانً

اسراء كمٌت حمد صالح الكمٌت احمد حسٌن كرٌم عبٌد العجرشً

ابتسام حمٌدي عزٌز



مرحلة ثالثةمرحلة اولىمرحلة اولى

احمد ٌاسٌن بنٌان سلطان المٌسًاحمد دمحم سلمان سعود الصعبً
تبارن صباح حمد جاسم 

المرغولً

تبارن كنعان خضٌر حسن الدورياساور مزاحم نجم خضر العجٌلًاحمد دمحم سلٌمان رجه الدمحمي

اسراء دمحم مطلك صالح الجبورياحمد دمحم صالح حسن الجمٌلً
حسٌن عامر خلٌفة جابر 

العلكاوي

االء خالد دمحم علوان المشهدانًاحمد نعمه حمد خضر الجبوري
حسٌن علً احمد جاسم االسعودي

الحارث مثنى حمد عباس الجبورياحمد ٌاسر شكر محمود العجٌلً
حمٌد خماس حسن خطاب 

الطائً

اسن رئيس القاعت

الخوقيع الخوقيعالخوقيع

تاضً شاكر لفته حمدان الفراجً

اسن الوراقة

عدد الطلبت الحاضرين(10) عدد طلبت الورحلت االولى صباحي

6002: رقن القاعت أالهخحانيه

اٌمن علً خلٌفه عبد العكابًاوس جاسم ساهً كعٌد الخزرجً

الدور األول/الكورس الثاني جاهعت حكريج/ وزارة الخعلين العالي والبحث العلوي 

اسن الوراقة

برزان خلف حسٌن مخلف العبٌدياٌة خلف إبراهٌم مهدي المٌسً

مرحلة ثالثة

قاعاث الواليت والوصرفيت

مرحلة ثالثة

(15) عدد طلبت الورحلت الثالثت صباحي

الثالثت+ االولى .. الورحلت // الصباحيت :  الدراست كليت اإلدارة واالقخصاد

:اليوم والخاريخ قسن العلوم الواليت والوصرفيت

2022-2021السنت الدراسيت 

تبارن ثامر فٌزي لطٌف التكرٌتً اٌالف نجم عبدهللا خضر الدوري

براق حازم خالد هذال المكدمًاٌات لؤي توفٌك اسماعٌل الوٌس

اٌالف سعد مجٌد خضٌر التكرٌتً

عدد الطلبت الغياب



مرحلة ثالثةمرحلة اولىمرحلة اولى

سعاد دمحم دخٌل علً العٌساويجواهر دمحم عبدالوهاب جاد الدلٌمًامانً جاسم دمحم ناٌل الدوري

سعد علً شرلً حسٌن الجمٌلًحاتم فرحان شرٌف فاضل الدوريامنه حمد دمحم احمد الحدٌثً

سفٌان علً خلف عبدهللا الجبوريحارث عامر حمد فرحان الحلبوسًاٌمن دمحم خلٌل إبراهٌم التكرٌتً

سٌف احمد دلً حمٌد الجبوريحسن دمحم حسن لطٌف الخزرجًاٌه ولٌد جاسم شندوخ االحبابً

بكر احمد رضا حسٌن الحمدانً
حسٌن علً عبد الرزاق عباس 

الخالدي

شاهر عبد الرحمن جمعه ناصر 

الجبوري

شجن هاٌل صالح دمحم الحدٌثًحنان دمحم احمد فرٌد النمٌببٌداء محمود خضر علً الجمٌلً

اسن رئيس القاعت

الخوقيع

رغده دمحم ماجد احمد العبد ربه

زٌنه فراس جسام عبٌد الدلٌمً

سرور بالر مغٌر خلف الصجريزٌنب جنان جوده عبدهللا االطرلجً

سجاد لصً عباس حسن بنً سعد

الثالثت+ االولى .. الورحلت // الصباحيت :  الدراست كليت اإلدارة واالقخصاد

:اليوم والخاريخ 

2022-2021السنت الدراسيت 

زٌنب لٌس خلٌل ابراهٌم العبٌدي

رسول جبار كامل لفتة النٌسانً

دنٌا عالء عبد الرحمن صادق 

الدوري
زٌنب مكً حمد علً الشاوي

عدد الطلبت الغياب

6003: رقن القاعت أالهخحانيه

مرحلة ثالثة

الدور األول/الكورس الثاني 

قاعاث الواليت والوصرفيت

مرحلة ثالثة

جاهعت حكريج/ وزارة الخعلين العالي والبحث العلوي 

اسن الوراقةاسن الوراقة

الخوقيعالخوقيع

عدد الطلبت الحاضرين(12)عدد طلبت الورحلت االولى صباحي

قسن العلوم الواليت والوصرفيت

(18) عدد طلبت الورحلت الثالثت صباحي

رٌسان محمود حسٌن سرحان 

الدلٌمً
سجى علً سلطان علً الجبوري

دالٌا مصطاف محً علً االحبابً



مرحلة ثالثةمرحلة اولىمرحلة اولى

رفل رمضان حمٌد توفٌك البٌاتًدموع عبدالخالك حسٌن احمد
عبدهللا ازهر نجم عبد المادر 

المرٌشً

عبدهللا دمحم جمٌل عبد المشهدانًرؤى صباح نوري مهدي الدوريدٌار عالء عٌسى جاسم الجبوري

عبدالواحد برٌع دمحم غدٌر المجمعًزكرٌا صالح نجم عبدهللادٌمه نصرت جبار نومان الدوري

سجاد عماد علً حسن الطائًرائد سعٌد سطم احمد العجٌلً
عبٌر عبدالكرٌم فرحان هالل 

الراشدي

عدنان صالح جاسم عربسجاد كاظم محسن كاظم الشرٌفًرضوان رجب عبد مصطفى الجبوري

اسن رئيس القاعت

الخوقيع

عبدالرحمن احمد علً طلب الجبوريصهٌب عبود دمحم صالح العباسً

ضاري راسم عباس احمد المٌزان
عبدالرحمن حاتم مصحب حسٌن 

الخزرجً

(15) عدد طلبت الورحلت الثالثت صباحي

جاهعت حكريج/ وزارة الخعلين العالي والبحث العلوي 

الثالثت+ االولى .. الورحلت // الصباحيت :  الدراست 

:اليوم والخاريخ قسن العلوم الواليت والوصرفيت

الدور األول/الكورس الثاني 

كليت اإلدارة واالقخصاد

صالح حمدان حٌاوي محمً 

الجبوري

عبد الوهاب جاسم عران احمد 

العبٌدي

قاعاث الواليت والوصرفيت2022-2021السنت الدراسيت 

مرحلة ثالثة

6101: رقن القاعت أالهخحانيه

مرحلة ثالثة

شٌماء صدام توفٌك فاضل 

الحمدانً

عبد الرحمن اسماعٌل حسٌن حمٌد 

العبٌدي

عبدالسالم عباس شنٌت الخزرجًضحى سعد هادي صالح الدوري

عدد الطلبت الغيابعدد الطلبت الحاضرين(10)عدد طلبت الورحلت االولى صباحي

اسن الوراقةاسن الوراقة

الخوقيعالخوقيع



مرحلة ثالثةمرحلة اولىمرحلة اولى

سهى طالب جٌاد عمران المرغولًسحر لٌس خلٌل إبراهٌم الناصري
غفران لحطان عدنان عبدهللا 

الدوري

سوالف رحٌم احمد صالح الفًسرور وسام عواد محمود الدوري
فاطمة مأمون هارون احمد 

المزروعً

فاطمه صالح حمد صالح الكمٌتشذى خلف كانون غنً العزاويسعد دمحم عواد خلف الطائً

لٌنة نجم الدٌن ٌاسٌن دمحم العزيشٌرٌن مهنه مطلن خضر الدوريسمر هاشم إسماعٌل ناصر الجنابً

دمحم ادٌب احمد رشٌد العبٌديشٌماء عدنان صالح جمعة العبٌديسندس نمٌب مزهر دمحم الدلٌمً

اسن رئيس القاعت

الخوقيع

غفران ثامر عبد هللا مضحً الدوري

عمار مصطفى محمود ٌاسٌن 

العباسً
غادة غزوان عطٌة عبدون الجبوري

عون سعد عون علً االسوديعلً طه صالح عجاج الدلٌمً

قسن العلوم الواليت والوصرفيت

قاعاث الواليت والوصرفيت

مرحلة ثالثة

علً حسٌن بكر احمد العزاوي

عمر باسم دمحم صالح ال مهدي

عمر عادل كامل لرندل البٌاتً

الثالثت+ االولى .. الورحلت // الصباحيت :  الدراست كليت اإلدارة واالقخصاد

الدور األول/الكورس الثاني  جاهعت حكريج/ وزارة الخعلين العالي والبحث العلوي 

:اليوم والخاريخ 

6102: رقن القاعت أالهخحانيه2022-2021السنت الدراسيت 

مرحلة ثالثة

غالب عطٌة سلٌم دمحم الجبوري

عمر خضر حسن خلف الجمٌلً

عدد الطلبت الحاضرين(10)عدد طلبت الورحلت االولى صباحي

الخوقيعالخوقيع

اسن الوراقةاسن الوراقة

عدد الطلبت الغياب

(15)عدد طلبت الورحلت الثالثت صباحي 



مرحلة ثالثةمرحلة اولىمرحلة اولى

هارون رشٌد شحاذه حلو الجبوريعبد الرحمن خالد جبر دمحم الدوريصدام ماهر  مهدي مطر العبٌدي

صهٌب نجم عبد إسماعٌل المٌسً
عبد الرحمن عماد احمد عبد 

الجبار الدلٌمً
هشام رعد اسود حسٌن

ضحى خضٌر عباس احمد الجنابً
عبد الفتاح طه حمدان صالح 

االسودي
وسن دمحم صالح مطر العزاوي

ضحى سعد تركً خضٌر الحمدانً
عبد المدوس علً محمود صالح 

الجبوري
ٌاسٌن رعد ٌاسٌن خلف العبٌدي

ضٌف هللا خالد خلف جبر العبٌدي
عبد الكرٌم حاتم علً صالح 

العزاوي
ٌمٌن وسام شاكر علً الدوري

عادل شرٌف دمحم ناٌف الخزرجً
عبدالسالم عبد الحمٌد عزام ترن 

المٌسً

اسن رئيس القاعت

الخوقيع الخوقيعالخوقيع

مهند ٌاسٌن احمد حاٌف الجواريدمحم علً كاظم علً التمٌمً

اسن الوراقةاسن الوراقة

عدد الطلبت الغيابعدد الطلبت الحاضرين(12)عدد طلبت الورحلت االولى صباحي

مشاري جاسب هتٌمً علً السعدوندمحم عبدالرحمن احمد نجم العباسً

دمحم كاظم حٌاوي ذٌاب الشمري

مٌاده مؤٌد ناجً حسن الناصري محمود لحطان عبد سمٌر المٌسً

مهى مصطفى حسن سلمان الدوري

محمود دمحم حمود احمد النٌسانً

(16)عدد طلبت الورحلت الثالثت صباحي 

مسره وعد ٌاسٌن عباس البدرانًدمحم جالل عبدهللا جاسم الجبوري

6103: رقن القاعت أالهخحانيه

مرحلة ثالثة

الدور األول/الكورس الثاني جاهعت حكريج/ وزارة الخعلين العالي والبحث العلوي 

الثالثت+ االولى .. الورحلت // الصباحيت :  الدراست كليت اإلدارة واالقخصاد

قاعاث الواليت والوصرفيت

مرحلة ثالثة

:اليوم والخاريخ قسن العلوم الواليت والوصرفيت

2022-2021السنت الدراسيت 



مرحلة ثالثةمرحلة اولىمرحلة اولى

سٌف سعد رشٌد صالحعذراء ناظر سلمان عبد الدوريعبدالعزٌز عطا هللا دمحم حسن الدوري

صالح الدٌن مهند صالح ٌوسفعلً حبٌب عبدهللا احمد الكرطانًعبدهللا احمد عبدهللا دمحم الدوري

عمر حمد حمود شكطً المٌسًعلً عامر داود سلمان الصعبًعبدهللا خلف محمود احمد الجبوري

لٌنا لصً ذاكر خلٌل النعٌمًعلً دمحم جالب ذٌاب الجبوريعبدهللا دمحم طلب حمود الجمٌلً

علً ٌاس خطاب احمد الجبوريعبدهللا منهل نظٌر حسٌن السالوي

اسن رئيس القاعت

الخوقيع

قاعاث الواليت والوصرفيت

مرحلة ثالثة

(12)عدد طلبت الورحلت الثالثت هسائي 

زٌدان لٌس زٌدانامل محمود مهدي

حذٌفه لصً فؤاد الشنداح

عدد الطلبت الحاضرين(10)عدد طلبت الورحلت االولى صباحي

سفاح خلٌفة هواس  جبر العاصً

6104: رقن القاعت أالهخحانيه2022-2021السنت الدراسيت 

مرحلة ثالثة

عدد الطلبت الغياب

اسن الوراقةاسن الوراقة

الخوقيعالخوقيع

زٌدون خلٌفة عوض مجول الحدٌثًتوفٌك عالوي دمحم صالح العٌساوي

سمٌر عطا هللا نصٌفزهٌر حمود صالح سحاب الجبوري

:اليوم والخاريخ قسن العلوم الواليت والوصرفيت

الدور األول/الكورس الثاني جاهعت حكريج/ وزارة الخعلين العالي والبحث العلوي 

الثالثت+ االولى / الورحلت// الصباحيت والوسائيت:  الدراست كليت اإلدارة واالقخصاد



مرحلة اولى

لاسم دمحم فاضل عبد الحلبوسً

كرار دمحم مصحب احمد العزاوي

مبارن دمحم خلف دعٌجان الشمري

مثنى وفً عبٌد علً الطائً

دمحم احمد حمٌد حسن التمٌمً

اسن رئيس القاعت

الخوقيع

2022-2021السنت الدراسيت 

اسن الوراقةاسن الوراقة

الخوقيعالخوقيع

قاعاث الواليت والوصرفيت

مرحلة اولى

6108: رقن القاعت أالهخحانيه

مرحلة اولى

الدور األول/الكورس الثاني جاهعت حكريج/ وزارة الخعلين العالي والبحث العلوي 

االولى/ الورحلت// الصباحيت :  الدراست 

:اليوم والخاريخ 

عدد الطلبت الغياب

غٌث لصً حسن حسٌن الجواريعمر اسامه شاكر دعدوش التكرٌتً

غٌث مهدي كركً حسٌن الشمريعمر عثمان ادرٌس صالح البٌاتً

فالح حسن فلٌح حسن الطائًعمر دمحم عباس فرحان العٌساوي

قسن العلوم الواليت والوصرفيت

عدد الطلبت الحاضرين(15)عدد طلبت الورحلت االولى صباحي

كليت اإلدارة واالقخصاد

فالح عٌسى فالح حربً الربٌعًعمر هاشم ثانً خلف العجٌلً

فراس عبد خلٌفه موسى الجبوريعمر علً عواد احمد الطائً



مرحلة اولى

مرتضى ابراهٌم محٌسن فلٌح 

المٌسً

مرٌم غالب علً جبل اللهٌبً

مرٌم دمحم علً حسن التمٌمً

مرٌم همام احمد شولً كمال 

الدوري

مصطفى حرب خضر فارس 

الجبوري

مصطفى صاٌل حسٌن علً 

العٌساوي

اسن رئيس القاعت

الخوقيع

دمحم خمٌس ضاري رمضان العزاويدمحم احمد رزولً سمٌر الدوري

الدور األول/الكورس الثاني جاهعت حكريج/ وزارة الخعلين العالي والبحث العلوي 

االولى/ الورحلت// الصباحيت :  الدراست كليت اإلدارة واالقخصاد

:اليوم والخاريخ قسن العلوم الواليت والوصرفيت

8001: رقن القاعت أالهخحانيه2022-2021السنت الدراسيت 

مرحلة اولى

قاعاث قسن ادارة االعوال

مرحلة اولى

عدد الطلبت الغيابعدد الطلبت الحاضرين(18)عدد طلبت الورحلت االولى صباحي

دمحم زٌد عمران حمد العبٌديدمحم اسامه محسن ارحٌم النعٌمً

دمحم باسم ابراهٌم غرٌب المكدمً

دمحم جمٌل نصٌف جسام الجمٌلً

دمحم مٌسر عالوي شهاب الجبوري

محمود إبراهٌم ٌوسف إبراهٌم 

الجبوري

دمحم سعد شهاب احمد الجنابًدمحم إبراهٌم عبد احمد الحلبوسً

دمحم شكر جاسم دمحم العٌساويدمحم إسماعٌل ذٌاب احمد الجنابً

اسن الوراقةاسن الوراقة

الخوقيعالخوقيع



مرحلة اولى

هذال حسام سعٌد حمٌد البازي

هذال دمحم علً عطٌه الدلٌمً

هشام إبراهٌم عطاهللا حسٌن 

الجبوري

وسام دمحم حمد اسلٌم الجبوري

والء طارق صالح حمودي 

التكرٌتً

ولٌد حسن حمد شوٌش الناصري

اسن رئيس القاعت

الخوقيع

االولى/ الورحلت// الصباحيت :  الدراست 

:اليوم والخاريخ 

8002: رقن القاعت أالهخحانيه2022-2021السنت الدراسيت 

مرحلة اولى

الدور األول/الكورس الثاني جاهعت حكريج/ وزارة الخعلين العالي والبحث العلوي 

نظر علً كرٌم كطن الجبريمصطفى عالء عبٌد رزولً الصوي

نور علً حسٌن حمد الكٌالنًنبهان حمد إبراهٌم علً الجبوري

كليت اإلدارة واالقخصاد

نصٌف ناهض جاسم دمحم العباسًمصطفى عبدالرحمن محمود برع

نهى عمار سامر حمٌد المرسومً

قسن العلوم الواليت والوصرفيت

نبأهللا مهند مهٌدي صالح

قاعاث قسن ادارة االعوال

مرحلة اولى

نغم نجٌب سعٌد زغٌر العبٌديموج شاكر بدر عباس العبٌدي

هاشم عبد حمٌدي فرحان الجوارينزهان حامد دمحم عطٌة الفراجً

عدد الطلبت الغيابعدد الطلبت الحاضرين(18)عدد طلبت الورحلت االولى صباحي

اسن الوراقةاسن الوراقة

الخوقيعالخوقيع



مرحلة اولى

احمد عماد خلٌف عواد الجبوري

مسائً

احمد عنان دمحم صالح السالمً

مسائً

احمد لتٌبة ضامن علً الناصري

مسائً

اسعد طه احمد عبد الدوري

مسائً

اشرف لٌس محمود خلف العزاوي

مسائً

اصالة ماهر عبدهللا ٌوسف 

الجمٌلً

اسن رئيس القاعت

الخوقيع

ٌوسف سامً صالح دمحم الدوري

ٌوسف عثمان جاسم عبد العٌساويٌاسٌن دمحم حسٌن كاظم

كليت اإلدارة واالقخصاد

ٌمٌن عبدالعزٌز عبدالرحمن 

عبدالكرٌم
ابتسام عبدهللا دمحم فرحان

ٌوسف مظهر عبد خلف الحمدانً

عدد الطلبت الغيابعدد الطلبت الحاضرين(9)عدد طلبت الورحلت االولى صباحي

الدور األول/الكورس الثاني جاهعت حكريج/ وزارة الخعلين العالي والبحث العلوي 

االولى/ الورحلت// الوسائيت +الصباحيت:  الدراست 

:اليوم والخاريخ قسن العلوم الواليت والوصرفيت

8003: رقن القاعت أالهخحانيه2022-2021السنت الدراسيت 

مرحلة اولى

ٌحٌى احمد دمحم حمٌد الخشماوي

ٌاسٌن سمٌر طه علً التكرٌتً

اسن الوراقةاسن الوراقة

مسائً

احمد اٌاد احمد اسماعٌل الزهٌريٌمامة مضر صابر شطب الدوري

مسائً

ٌوسف رباح حسن ناٌف الدمحمي
احمد ضٌاء الدٌن محسن سمٌر 

مسائً/ الدوري 

الخوقيعالخوقيع

قاعاث قسن ادارة االعوال

مرحلة اولى

(9)عدد طلبت الورحلت االولى هسائي



مرحلة اولى

ساره عزبه حمٌد سلمان الجغٌفً

ساره ناصر عبدالكرٌم عبد 

الناصري

ساهرة جبار دمحم علً

سرور اٌثار اسماعٌل عاٌد 

الناصري

سعدي ضاري عجاج فرحان 

العبٌدي

سفٌان رعد مطر احمد

اسن رئيس القاعت

الخوقيع

خمٌس موسى جدوع حماد الجبوريجوان ماهر جاسم حمد الجبوري

الدور األول/الكورس الثاني جاهعت حكريج/ وزارة الخعلين العالي والبحث العلوي 

االولى/ الورحلت// الوسائيت :  الدراست كليت اإلدارة واالقخصاد

:اليوم والخاريخ قسن العلوم الواليت والوصرفيت

8004: رقن القاعت أالهخحانيه2022-2021السنت الدراسيت 

مرحلة اولى

حٌدر حسام فٌصل فرحاناطٌاف رؤوف جاسم احمد الحسٌنً

الماس رحٌم صالح دمحم الحشماوي
حٌدر طه ٌاسٌن اسماعٌل حسن 

الخالدي

رعد احمد عبدهللا حسٌن الجمٌلًحاتم كرٌم عبدهللا سلطان العلكاوي

حسٌن لاسم دمحم خلٌل البٌاتً
رمزي هادي سطم نوٌدٌس حمد 

المعٌنً

زٌنة عبدالستار صالح حمدحمزة لصً حمٌد نوفان الحدٌثً

عدد الطلبت الغيابعدد الطلبت الحاضرين(18)عدد طلبت الورحلت االولى هسائي

اسن الوراقةاسن الوراقة

قاعاث قسن ادارة االعوال

مرحلة اولى

الخوقيعالخوقيع



مرحلة اولى

علً زاٌد عٌاش دمحم الجبوري

عمار موفك رشٌد حافظ

عمر خلف دمحم علو العبٌدي

عمر رعد خضر احمد العزاوي

عٌسى جاسم دمحم حسن الجبوري

اسن رئيس القاعت

الخوقيع

عبدهللا طالل دمحم مخلف العجٌلًصالح غائب احمد دمحم العزاوي

الدور األول/الكورس الثاني 

االولى/ الورحلت// الوسائيت :  الدراست كليت اإلدارة واالقخصاد

:اليوم والخاريخ قسن العلوم الواليت والوصرفيت

8005: رقن القاعت أالهخحانيه2022-2021السنت الدراسيت 

مرحلة اولى

عبدهللا حسٌن احمد رشٌد المشهدانًسالم دمحم جاسم دمحم الجبوري

عدد الطلبت الغياب

اسن الوراقةاسن الوراقة

عدنان خٌرهللا حلو عبد الجبوريعبدالعزٌز خلف شنٌار مال ثابت

عبدالمادرضٌاء الدٌن محسن 

الدوري
عصام عوٌد مطر دربً العزاوي

قاعاث قسن ادارة االعوال

مرحلة اولى

الخوقيعالخوقيع

عدد الطلبت الحاضرين(15)عدد طلبت الورحلت االولى هسائي 

عبدهللا هٌثم غافل الطائًعبدالسالم ابراهٌم عوٌد ذلٌل

جاهعت حكريج/ وزارة الخعلين العالي والبحث العلوي 



مرحلة اولى

دمحم غفوري صبار صالح

دمحم فلٌح حسن دمحم الجبوري

دمحم مكً طه بكر العبٌدي

منٌف محمود مصلح دلف العزاوي

هاشم دمحم حسانً دمحم الدوري

اسن رئيس القاعت

الخوقيع

لٌصر دمحم نجم عبدهللا الجبوريغادة ماهر جاسم حمد الجبوري

جاهعت حكريج/ وزارة الخعلين العالي والبحث العلوي 

لمى صالح حسٌن صالح الجمٌلًفارس خلف مشروخ وحٌد الشمري

لصً دمحم داود سلمان اللهٌبً

الدور األول/الكورس الثاني 

االولى/ الورحلت// الوسائيت :  الدراست كليت اإلدارة واالقخصاد

:اليوم والخاريخ قسن العلوم الواليت والوصرفيت

8006: رقن القاعت أالهخحانيه2022-2021السنت الدراسيت 

مرحلة اولى

لٌس سامً سلطان دمحم الناصريغادة دحام سالم دمحم الجبوري

مرحلة اولى

لٌث ابراهٌم صالح مبارن العجٌلً

دمحم عاٌد شحاذ سلمان الشمري

عدد الطلبت الغيابعدد الطلبت الحاضرين(14)عدد طلبت الورحلت االولى هسائي 

الخوقيعالخوقيع

اسن الوراقةاسن الوراقة

قاعاث قسن ادارة االعوال



مرحلة اولى

سٌف الدٌن ناظم خلٌل خلف 

المٌسً

شمس اسامة حسٌن علً الحٌالً

علً عناد جمٌل علٌوي حسٌن 

العزاوي

دمحم حمد حردان خلٌف المٌسً

دمحم موسى دمحم عبد الجبوري

اسن رئيس القاعت

الخوقيع

الدور األول/الكورس الثاني 

هحولين// الصباحيت + الوسائيت:  الدراست كليت اإلدارة واالقخصاد

جاهعت حكريج/ وزارة الخعلين العالي والبحث العلوي 

:اليوم والخاريخ 

8007: رقن القاعت أالهخحانيه2022-2021السنت الدراسيت 

مرحلة اولى

احمد ساجد محمود احمد الفراجً

مسائً/ مؤٌد سامً خضٌر 

/ علً دمحم فرحان خضر العجٌلً 

مسائً

قسن العلوم الواليت والوصرفيت

قاعاث قسن ادارة االعوال

مرحلة اولى

احمد مظهر طراد علً العزاوي

/ ثامر عبد احمد حماد الجبوري 

مسائً

بارع ضاري فؤاد رشاد الدوري

/ رافد صالح خلف عزٌز الجواري 

مسائً

/ زاٌد فزع دمحم حسٌن الشمري 

مسائً
انس كنعان ابراهٌم ذٌاب الطائً

عدد الطلبت الغياب

اسن الوراقةاسن الوراقة

الخوقيعالخوقيع

هحولين (6)عدد طلبت الورحلت الثانيت هسائي 

عمر عبدالكرٌم برع مهدي 

مسائً/ الرحمانً 

عدد الطلبت الحاضرينهحولين (9)عدد طلبت الورحلت الثانيت صباحي 


