
مرحلة ثانٌةمرحلة رابعةمرحلة رابعة

احمد عمٌل ٌونس عبدالحسٌناحمد عدنان احمد كٌفابراهٌم منفً حمدان مٌاح

احمد خالد عبد الحسٌن عمران 

العوٌدي

احمد لٌس مجٌد عبدالناهض 

الجورانً

احمد محمود مطلن سعٌد 

المزروعً

احمد مظهر طرٌد علً العزاوياحمد دمحم محمود منصور صفورياحمد شهاب احمد صالح

احمد عبدالرزاق اسماعٌل خلف 

النٌسانً

احمد هاشم عبد الهادي نمً 

الدامرجً

احمد نوري احمد عٌسى 

البوعساف

ادهم دمحم حسٌن علً الفهداوياسراء دمحم نجٌب حازم الخشمانًاحمد عبدالستار ابراهٌم عوٌد الحدٌثً

اسن رئيس القاعح

الروقيع

الراتعح+ الثانيح / الورحلح /الدور األول /الكورس الثاني جاهعح ذكريد/ وزارج الرعلين العالي والثحث العلوي 

ابرار حسن عباس هوٌر الحٌانً

6001: رقن القاعح أالهرحانيه

عدد الطلثح الغيابعدد الطلثح الحاضرين(15) عدد طلثح الورحلح الثانيح صثاحي

ابتهال ضٌاء شامل حسٌن

احمد جمال جاسم دمحم المرشدي

اسن الوراقة

الروقيعالروقيع

(10) عدد طلثح الورحلح الراتعح صثاحي

مرحلة ثانٌةمرحلة ثانٌة

الصثاحيح:      الدراسح كليح اإلدارج واالقرصاد

احمد زكً خلف عباس الشمري

احمد رعد عبد زبار الطائً

احمد ساجد محمود احمد الفراجً

احمد سامً احمد عمر السالمً

احمد سعٌد حمو حسانً الدوري احمد حسٌن جاسم سوٌد العزاوي

ابراهٌم لطٌف احمد عباس

:اليوم والراريخ قسن العلوم الواليح والوصرفيح

قاعاخ الواليح والوصرفيح2022-2021السنح الدراسيح 

اسن الوراقة



مرحلة ثانٌةمرحلة رابعةمرحلة رابعة

اٌالف مثنى حسٌن علً السامرائًامانً ٌاسٌن محمود
اٌات عبدالسالم شاكر محمود 

الحسٌنً

مرحلة ثانٌةمرحلة رابعةمرحلة رابعة

اٌاد حمود جدوع خلف الجبورياٌمن لطٌف ثامر عبدهللا العجٌلًامٌر حمٌد خلف حمادي الدلٌمً

اٌالف حافظ عبٌد خلٌفة الدلٌمًاٌناس سعد احمد عبد الزهٌريانمار رٌاض احمد حمد االحبابً

اٌمن عطاهلل كاظم صالح المجمعًبارق تحسٌن عبد خلف الكرخًاٌات عبدالرزاق جاسم حمود الدراجً

اٌة معاد توفٌك غفار الناصري
بان خٌرهللا حمود سلٌمان 

الجبوري
اٌمن عمٌل ابراهٌم خلف الدلٌمً

اسن رئيس القاعح

الروقيع

امٌن مهند جاسم دمحم العزاوياالء جاسم دمحم حسٌن التمٌمً

مرحلة ثانٌة

:اليوم والراريخ 

الروقيعالروقيع

مرحلة ثانٌةمرحلة ثانٌة

انس جابر فرحان مطلن الرملً

اسن الوراقة

عدد الطلثح الحاضرين(15)عدد طلثح الورحلح الثانيح صثاحي

6002: رقن القاعح أالهرحانيه

الراتعح+ الثانيح / الورحلح /الدور األول /الكورس الثاني جاهعح ذكريد/ وزارج الرعلين العالي والثحث العلوي 

قاعاخ الواليح والوصرفيح

الصثاحيح:      الدراسح كليح اإلدارج واالقرصاد

قسن العلوم الواليح والوصرفيح

انس كنعان ابراهٌم ذٌاب الطائً
الحارث مضحً حسٌن عوض 

الجبوري

امجد طارق شهاب احمد الجبورياسحاق دمحم علً حرشان العٌساوي

االء حمٌد ابراهٌم محل العكٌدي

عدد الطلثح الغياب

مرحلة ثانٌة

الحسن ستار حسٌن علً الدلٌمًاسامه دخٌل احمد عبدهللا الجبوري

اسن الوراقة

(10) عدد طلثح الورحلح الراتعح صثاحي

2022-2021السنح الدراسيح 



مرحلة ثانٌةمرحلة رابعةمرحلة رابعة

حسٌن كرٌم احمد طارش العزاويجالل صالح ٌاسٌن عبد العزاويبرزان فاٌك نده عبدهللا

حمدان نواف فاضل مدبغ الشمريجٌهان صفون بدر علً الدوريبشرى عناد ابراهٌم عبد

حاتم سلمان عبٌد علوان الخزرجًبكر عبدالمادر حسٌن عبود السامرائً
حمزة شاكر محمود سلمان 

الزبٌدي

حمٌد ظغٌم صالح علً التمٌمًحاتم نهار سالم عبد هللا الجمٌلًبكر محمود هاشم محمود العزاوي

بالل عباس نصٌف جاسم العمٌري
حارث نزار اسماعٌل عبدهللا 

الناصري
حٌدر براء صبار احمد الحٌالً

حٌدر عمار ابراهٌم عبد الربٌعًحسام جسام دمحم جاسمجاسم دمحم سلطان دمحم الجبوري

اسن رئيس القاعح

الروقيع

براء طارق داود احمد الدوري

بارع ضاري فؤاد رشاد الدوري

تحسٌن حسٌن محمود احمد الجبورياٌوب دمحم مالن عبود التمٌمً

(12) عدد طلثح الورحلح الراتعح صثاحي

قاعاخ الواليح والوصرفيح

مرحلة ثانٌة

عدد الطلثح الغياب

جاسم خٌرهللا فاضل شكر الدوري

قسن العلوم الواليح والوصرفيح

6003: رقن القاعح أالهرحانيه

مرحلة ثانٌة

الراتعح+ الثانيح / الورحلح /الدور األول /الكورس الثاني 

الصثاحيح:      الدراسح كليح اإلدارج واالقرصاد

:اليوم والراريخ 

2022-2021السنح الدراسيح 

حسن خلف حسن طعمه الجبوريتبارن خلٌل جمٌل حمٌد المكدمً

حارث احمد خلف هندي الفراجً

حذٌفة شاكر محمود حسب الوٌسبرهان ناجً عٌد صالح الدلٌمً

تبارن هشام فاروق محً الدورياٌه عمار مسلط محجوب الجنابً

جاهعح ذكريد/ وزارج الرعلين العالي والثحث العلوي 

اسن الوراقةاسن الوراقة

الروقيعالروقيع

عدد الطلثح الحاضرين(18)عدد طلثح الورحلح الثانيح صثاحي



مرحلة ثانٌةمرحلة رابعةمرحلة رابعة

رواء فالح عبود نجم العبٌديحنان علً لادر جوامٌر الصالًحسام مشعان مرهون حمد الخزرجً

روعة رعد احمد دمحم الجواريحوراء شجاع جمٌل دمحم الناصريحسن احمد حسن علو

رؤى اٌوب ماهر دمحم المرسومًحٌدر عباس فاضل علً الربٌعًحسنٌن جدوع خلف ظاهر

رٌم عامر روضان عبٌد الجبوريحٌدر عبدالسالم خضٌر عباسحسٌن شعالن كاظم عبود

زهرة مصطفى صالح دمحمخالد موسى عبدهللاحمزه حسن شهاب احمد الجعافري

اسن رئيس القاعح

الروقيع

رباب ثامر ارحٌم عرموش الجٌاشًخضرخلف دمحم خضرالجبوري

قاعاخ الواليح والوصرفيح

مرحلة ثانٌة

الصثاحيح:      الدراسح 

:اليوم والراريخ قسن العلوم الواليح والوصرفيح

الراتعح+ الثانيح / الورحلح /الدور األول /الكورس الثاني جاهعح ذكريد/ وزارج الرعلين العالي والثحث العلوي 

رنده ضٌاء خلٌفة سلطاندحام احمد مصلح خلف الشمري

6101: رقن القاعح أالهرحانيه2022-2021السنح الدراسيح 

مرحلة ثانٌة

رائد ذاكر عباس مخلف الصمٌدعًخالد نزهة سلٌمان لطٌف الناصري

كليح اإلدارج واالقرصاد

رنده غازي عباس صالح العجٌلًدنٌا جلٌل احمد اسماعٌل البٌاتً

عدد الطلثح الغيابعدد الطلثح الحاضرين(15)عدد طلثح الورحلح الثانيح صثاحي

اسن الوراقةاسن الوراقة

الروقيعالروقيع

(10)عدد طلثح الورحلح الراتعح صثاحي

رسل محمود حسٌن ناٌل العضٌماويخلٌل عاٌد ابراهٌم علً الدوري



مرحلة ثانٌةمرحلة رابعةمرحلة رابعة

رفا فلٌح حسن كرٌم الجواريخالد ولٌد فتحً جاسم الجحٌشً
سٌف الدٌن ناظم خلٌل خلف 

المٌسً

رلٌة ادهم جهاد شرٌف البٌاتًخولة صالح جاٌد حسٌن
سٌف عباس حسٌن سنبل 

الخفاجً

سٌف كامل دمحم عبٌد العبٌديرلٌه منعم مطشر ناٌفخٌرهللا أسعد حمد محمود

شكرٌة خلٌل فرج صالح العزاويرنا أحمد عبد دمحمرجوان احمد بدو احمد

رسل ثائر زاحم
روز كافً عباس عبدالكرٌم 

بجدري
شمس اسامة حسٌن علً الحٌالً

اسن رئيس القاعح

الروقيع

سلوى زٌاد رحمن عمر العبٌديسارٌة مبدر علً لطٌف العزاوي

سعد شاكر جمعة محمود االسوديزٌنة زٌاد حسٌن احمد الجبوري

سراج صباح دمحم حسٌن الحشماوي

الراتعح+ الثانيح / الورحلح /الدور األول /الكورس الثاني  جاهعح ذكريد/ وزارج الرعلين العالي والثحث العلوي 

سمراء علً حسٌن خضٌر البٌاتً

سجى رشٌد لطٌف عطٌة العبٌدي

عدد الطلثح الحاضرين(15)عدد طلثح الورحلح الثانيح صثاحي

الروقيعالروقيع

اسن الوراقةاسن الوراقة

عدد الطلثح الغياب

سبع خمٌس عبدهللا دمحم الجبوري

سمٌه ناصر لدوري هالل البدري

الصثاحيح:      الدراسح 

:اليوم والراريخ قسن العلوم الواليح والوصرفيح

6102: رقن القاعح أالهرحانيه2022-2021السنح الدراسيح 

مرحلة ثانٌة

زٌنب خلف صعب نجم العظٌماوي

(10)عدد طلثح الورحلح الراتعح صثاحي

قاعاخ الواليح والوصرفيح

مرحلة ثانٌة

كليح اإلدارج واالقرصاد



مرحلة ثانٌةمرحلة رابعةمرحلة رابعة

سجاد عدي كرٌم عاٌد الخزرجًرؤى محمود شوكت محمود الدوري
عبد العزٌز صباح عطا خلٌف 

الشمري

رٌاض احمد حسن عبدهللا
سفٌان فٌصل غٌدان احمد 

المفرجً
عبدالحك اسماعٌل مطر احمد

سلمان خلٌل عبدهللا دمحم الجبوريزٌاد حافظ أسماعٌل دمحم
عبدالرحمن اثٌر حمد حمٌد 

الجبوري

سهى لصً خلٌل اسماعٌل الدوريزٌنب صباح راضً حنش الجعٌفري
عبدالرحمن دمحم مهدي صالح 

الشمري

شجاع علً صبحًزٌنب عماد نوري احمد البٌاتً
عبدالعزٌز ولاص فارس احمد 

الجبوري

شعٌب صباح عبٌد عبودساري عبدهللا سامً خضر البٌاتً
عبدالمادر احمد مولود دمحم 

الحدٌثً

اسن رئيس القاعح

الروقيع

طه عدي فنر عبدالجبار

اسن الوراقةاسن الوراقة

عدد الطلثح الغيابعدد الطلثح الحاضرين(18)عدد طلثح الورحلح الثانيح صثاحي

الروقيعالروقيع

(12) عدد طلثح الورحلح الراتعح صثاحي

مرحلة ثانٌة

عباس سرمد عباس حسٌن الدوري

6103: رقن القاعح أالهرحانيه

مرحلة ثانٌة

الراتعح+ الثانيح / الورحلح /الدور األول /الكورس الثاني جاهعح ذكريد/ وزارج الرعلين العالي والثحث العلوي 

الصثاحيح:      الدراسح كليح اإلدارج واالقرصاد

قاعاخ الواليح والوصرفيح

:اليوم والراريخ قسن العلوم الواليح والوصرفيح

طٌبة عبد دمحم خضر العجٌلًشٌماء مدهللا رشٌد صالح الناصري

ظبٌة فاضل ٌاسٌن مناحً الجبوريصائب مانع عادي فارس

ضحى خضٌر دمحم طه العبٌدي

عبد الرحمن احمد شهاب حمد 

الفهداوي
ضحى ٌاسر ادهم ذٌاب العزاوي

عبد الرحمن خضٌر فلٌح حسن 

المكدمً

2022-2021السنح الدراسيح 

عائشة حسن عثمان عبدهللا الوندويصالح فخري كاظم عباس الزهٌري



مرحلة ثانٌةمرحلة رابعةمرحلة رابعة

ضحى ابراهٌم خلف دمحم السعديشهد بشٌر كرم احمد الدوري
عزالدٌن حسن حامد جلوب 

السنجري

صالح احمد عبد علً الدراجً
طارق زٌاد عبدالمادر حسن 

الدراجً

عالوي حسٌن عبدهللا خلف 

العجٌلً

علً احمد خضر صالح الجبوريطه حسٌن سلوم سلطان الذٌبوصبا خلٌل ابراهٌم حسٌن

علً ثائر دحام حامد التكرٌتًعبد المادر سمٌر لادر حبٌبصباح جمعة دٌكان سكر

علً حسٌن علً حسن البٌاتًعبد ناصر حسٌن جاسمصدام حمزه حسون محمود

اسن رئيس القاعح

الروقيع

عبدالمادر رٌاض صباح صبري 

العبٌدي
عبدهللا فالح حسن توفٌك الحسنً

عبدهللا ناجً خلف حمد الحمدانً

عدد الطلثح الحاضرين(15)عدد طلثح الورحلح الثانيح صثاحي

6104: رقن القاعح أالهرحانيه

مرحلة ثانٌة

عدد الطلثح الغياب

اسن الوراقةاسن الوراقة

الروقيعالروقيع

عبدهللا مخٌبر زٌدان خلف الطائًعبدهللا احمد دمحم صالح المشهدانً

عزالدٌن اسماعٌل ٌحٌىعبدهللا عاصم شهاب حمد الجبوري

عبدهللا صفاء خالص ٌونس 

السامرائً
عذراء حمود عباس خلف البوصفٌف

عبدهللا حسام راضً ٌونس الجونً

(10)عدد طلثح الورحلح الراتعح صثاحي

قاعاخ الواليح والوصرفيح

:اليوم والراريخ 

الراتعح+ الثانيح / الورحلح /الدور األول /الكورس الثاني جاهعح ذكريد/ وزارج الرعلين العالي والثحث العلوي 

الصثاحيح:      الدراسح كليح اإلدارج واالقرصاد

قسن العلوم الواليح والوصرفيح

2022-2021السنح الدراسيح 

مرحلة ثانٌة



مرحلة ثانٌةمرحلة رابعةمرحلة رابعة

فاطمة احمد ستار شكر الخزرجًعبدالكرٌم ولٌد دمحم علً الجواريعبدالرحمن جاسم سطام

عبدهللا احمد علً سبع الحمدانًعبدالرحمن علً فارس ماهر الناصري
فاطمة جاسم محمود عثمان 

الدوري

عبدهللا مجٌد نجم عٌدانعبدالرحمن مجٌد عبدالكرٌم الصالح
فاطمة خلٌل ابراهٌم محمود 

الطربولً

فاطمه سمٌر فاضل صالح الجنابًعبٌر حسٌن دمحم عبد التمٌمًعبدالسالم احمد دروٌش طه السلوم

عبدالسالم محمود حسٌن مهدي 

الجبوري
فهد مجٌد حمٌد حسن العامريعثمان ٌاسر جاسم دمحم الجبوري

اسن رئيس القاعح

الروقيع الروقيعالروقيع

عدد الطلثح الحاضرين(15)عدد طلثح الورحلح الثانيح صثاحي

(10)عدد طلثح الورحلح الراتعح صثاحي

6108: رقن القاعح أالهرحانيه

مرحلة ثانٌة

الراتعح+ الثانيح / الورحلح /الدور األول /الكورس الثاني جاهعح ذكريد/ وزارج الرعلين العالي والثحث العلوي 

الصثاحيح:      الدراسح 

:اليوم والراريخ 

2022-2021السنح الدراسيح 

كليح اإلدارج واالقرصاد

مرحلة ثانٌة

قاعاخ الواليح والوصرفيح

عدد الطلثح الغياب

علً عناد جمٌل علٌوي حسٌن 

العزاوي
عمر دمحم صالح حسن البٌاتً

عمر ولٌد غائب شاكر الحٌالًعلً دمحم ثجٌل محسن السعٌدي

غٌث عدنان مخلف عبد العبٌديعمر سامً حسٌن ثلج الجبوري

فاروق هاشم عبد طلب الجبوريعمر دمحم زبار عبٌد العجٌلً

غادة خالد كرٌم حسن الدوريعمر رعد زٌدان لطٌف الجبوري

قسن العلوم الواليح والوصرفيح

اسن الوراقةاسن الوراقة



مرحلة رابعةمرحلة ثانٌةمرحلة رابعةمرحلة رابعة

دمحم ثامر عكاب غزوان الدلٌمًدمحم رسان احمد ٌوسفغفران لاسم راضً عباسعذراء نوري رشٌد دمحم البدري

علً فاٌز سرحان فرحان الحاتمً
غفران مثنى منصور خضٌر 

الجبوري
دمحم جاسم دمحم جاسم المجمعًدمحم سمٌر ابراهٌم علً الزٌدي

دمحم جمال مطرود حسٌن الفهداويدمحم صباح مهدي ابراهٌم الفراجًفندي دمحم احمد ضٌدان الجبوريعمر ارزولً علً منصور المنصور

عمر عساف عبدالجبار عبداللطٌف 

العزاوي
دمحم حسٌن محمود عبدهللا الجبوريدمحم صكبان زبن جمٌل الدوريفهد عبدالعزٌز عبدهللا جاسم

دمحم حمٌد عادي جاسم العسكريدمحم صالح كرٌم خضٌر البازيلصً برن مطر عزٌز الجواريعمران دمحم خلٌل احمد

دمحم رافع سامً مطر الفهداويدمحم علً عواد علً التكرٌتًلٌث اكرم صالح دمحم الدراجًعناد دمحم سلٌم دمحم المشهدانً

اسن رئيس القاعح

الروقيع

الراتعح+الثانيح:الورحلح //الدور األول /الكورس الثاني 

الصثاحيح: الدراسح كليح اإلدارج واالقرصاد

:اليوم والراريخ قسن العلوم الواليح والوصرفيح

8001: رقن القاعح أالهرحانيه2022-2021السنح الدراسيح 

مرحلة ثانٌة

لٌلى عباس حسن دمحم الدوريلاسم دمحم شفٌك غفوري الصمٌدعً

قاعاخ قسن ادارج االعوال

مرحلة ثانٌة

اسن الوراقةاسن الوراقة

الروقيعالروقيع

عدد الطلثح الغيابعدد الطلثح الحاضرين(18)عدد طلثح الورحلح الثانيح صثاحي

(18) عدد طلثح الورحلح الراتعح صثاحي

جاهعح ذكريد// وزارج الرعلين العالي والثحث العلوي 

دمحم ابراهٌم فدعم هدٌهد السلمهلتٌبة حسٌن فهد سهٌل

كوثر حسٌن علً جاسم البٌاتً

كمال عبد الناصر جمعه كتاب 

المٌسً
دمحم احمد خضٌر عبٌس الغرٌري

دمحم حكمت هادي حٌاوي الحدٌثًكنعان عدي حاتم طاٌس الدوري

كوثر كرٌم بشٌر جاسم العزاوي

دمحم حمد حردان خلٌف المٌسً

دمحم ردام احمد دمحم المرغلً



مرحلة رابعةمرحلة ثانٌةمرحلة رابعةمرحلة رابعة

دمحم مكً عٌسى جاسم الجبوريدمحم سعد عكاب كاظم الجنابً
مصطفى عٌسى رزولً ابراهٌم 

الدوري
مصطفى لفته معروف لفته

منار نبٌل دمحم عبدالغنً الشاويمصطفى كنعان ٌحٌى خلفدمحم نوري ندا علًدمحم سمٌر احمد جمعة الناصري

مهى خضٌر احمد علًمصطفى دمحم عبد الستار جاسممحمود طه محمود احمد الهاللًدمحم عبدهللا عنا حسٌن المفرجً

موفك مٌسر دمحم خلف اللهٌبًمصعب صكر علً عبد اعذٌهمحمود لاسم فاضل رجب الخضوردمحم عجمً زٌدان رثٌع اسوٌد

مٌساء مطر جاٌد حسٌن الجبوريمطلن طاهر كرٌم جمعهمحمود ٌونس خلف رحٌم الدوريدمحم علً ٌوسف صالح ال سفر

دمحم كعود مخلف حداوي الدلٌمً
مصطفى صباح حسٌن خضٌر 

العكٌدي
مٌسر عبدالرسول كطة معاذ زٌد رمٌض مجٌد

اسن رئيس القاعح

الروقيع

دمحم محسن نوري حمٌدي الدوري

الراتعح+الثانيح:الورحلح //الدور األول /الكورس الثاني جاهعح ذكريد// وزارج الرعلين العالي والثحث العلوي 

كليح اإلدارج واالقرصاد

مرحلة ثانٌةمرحلة ثانٌة

الصثاحيح: الدراسح 

:اليوم والراريخ قسن العلوم الواليح والوصرفيح

8002: رقن القاعح أالهرحانيهقاعاخ قسن ادارج االعوال2022-2021السنح الدراسيح 

مصطفى احمد خضراحمد الدوريدمحم فٌصل غثوان مصلح العزاوي

مصطفى جمعة حماد حمودالجنابًدمحم موسى دمحم عبد الجبوري

دمحم علً فرمان عران الخزرجً
محمود عمر محمود ابراهٌم 

المشهدانً

مصطفى اسامة راضً ٌونس الطائً

مصطفى خشان بدوي جاسم الراويدمحم نصٌف دمحم علً العزاوي

محمود رافع خضٌر عباس 

العٌساوي
مصطفى خلٌل ابراهٌم خلف الدلٌمً

(18) عدد طلثح الورحلح الراتعح صثاحي

عدد الطلثح الغيابعدد الطلثح الحاضرين(18)عدد طلثح الورحلح الثانيح صثاحي

اسن الوراقةاسن الوراقة

الروقيعالروقيع



مرحلة رابعةمرحلة ثانٌةمرحلة رابعةمرحلة رابعة

ناٌف نجٌب رفعت سلٌمان البٌاتً
هانً صبري جدوع حكمت 

العزاوي
ٌاسر نزهان علً جمعة الدوريمؤٌد فتاح اسماعٌل حسن

ٌوسف حسٌن رٌزة جسام المكدمًمٌثم حمود شهاب حمٌدهند مهدي نعمه حمد الجبورينبهان عدنان مصطفى دمحم

نرمٌن غالب خضٌر عبدالرزاق 

الحدٌثً
ناصر حمد عبدهللا حمدهٌجل عبدهللا دمحم خضر

ابتهاج مرعً حسن علً الجمٌلً   

مسائً

نبأ دمحم طه حمٌد العباسًوسن احمد غافل عبد الحشماوينور طارق دمحم احمد الملٌسً
احمد عزالدٌن احمد خلف الدوري   

مسائً

نبراس عبد المطلب جاسم دمحمولٌد هاشم لطٌف مبدد الجبورينور عبدالستار صبٌح عاٌد
احمد هاشم دواي دهش الدلٌمً    

مسائً

ندى كامل برع ناٌفٌاس دمحم ابراهٌم مطلب الدلٌمًهاجر درٌد جاسم دمحم
ادهام عامر احمد عبد الحمدانً   

مسائً

اسن رئيس القاعح

الروقيعالتولٌع                   

مهند مجٌد علً عبد العٌساويمالن محمود علً فرحان العزاوي

كليح اإلدارج واالقرصاد

قاعاخ قسن ادارج االعوال

مرحلة ثانٌة

موج صادق مصطفىمنى صبٌح كرٌم رشٌد الفراجً

مهٌمن عماد لطٌف جمعة العبٌدي

عدد الطلثح الغيابعدد الطلثح الحاضرين(18)عدد طلثح الورحلح الثانيح صثاحي

الراتعح+الثانيح:الورحلح //الدور األول /الكورس الثاني جاهعح ذكريد// وزارج الرعلين العالي والثحث العلوي 

الوسائيح+ الصثاحيح : الدراسح 

:اليوم والراريخ قسن العلوم الواليح والوصرفيح

8003: رقن القاعح أالهرحانيه2022-2021السنح الدراسيح 

مرحلة ثانٌة

منى احمد عواد احمد الطائً

مهند سعد مهدي حسن الدوريمالن غسان حردان جاسم الحدٌثً

موج نجم صالح سحاب الجبوريمهدي خلٌف صالح حمد

مهدي عبدالجلٌل عبداالمٌر 

عبدالجلٌل البلداوي
موفك مدهللا درب حمادة الجبوري

(4)هسائي  (14)عدد طلثح الورحلح الراتعح صثاحي 

اسن الوراقةاسن الوراقة

       الروقيع



مرحلة رابعةمرحلة ثانٌةمرحلة رابعةمرحلة رابعة

فهمً خلف ثامر عٌسى الجبوريوسام ضٌاء عبدالجبار دمحمسعدون داود خضر غرب الجبورياكرم رشٌد فرحان علً الجبوري

دمحم حامد ابراهٌم باٌٌز الحدٌثًوسناء عباس فاضل دحامسندس نجم الدٌن عبدهللاانمار عامر خلٌل ناٌف

دمحم حمٌد حمادي تركً الحمدانًٌاسر حسٌن دمحم حسنعمر نجم عبدهللا علً الجمٌلًأمجد حمٌد رشٌد حمد البٌاتً

دمحم خالد علوان حسٌن الفراجًٌسرى لٌث صاٌل محمودعٌسى جاسم دمحم عزٌز العكٌديأوهام حمد دمحم جاسم الجمٌلً

دمحم سوادي حمد علً الشاويٌوسف عبد ابراهٌم عبدهللاغفران صفاء عبدالسالمخٌرهللا حمود عبدهللا حمدي الجبوري

فالح عسل بدي حسن الجبوريزهراء ناظم عبدهللا علً
ٌوسف علً عبدعون داشً 

المندالوي
مروة حسٌن محمود

اسن رئيس القاعح

الروقيع

هناء غازي صالح مهدي السعدينمر ٌاسٌن سلمان حمود الجبوري

الراتعح+الثانيح:الورحلح //الدور األول /الكورس الثاني جاهعح ذكريد// وزارج الرعلين العالي والثحث العلوي 

الوسائيح+ الصثاحيح : الدراسح كليح اإلدارج واالقرصاد

:اليوم والراريخ قسن العلوم الواليح والوصرفيح

8004: رقن القاعح أالهرحانيه2022-2021السنح الدراسيح 

مرحلة ثانٌة

نصٌف احمد نصٌف جاسم 

الخزرجً
هارون سعد موسى خلٌفة الجنابً

همام ٌاسٌن محمود ٌاسٌن الدلٌمًنعمان منذر محمود فرحان العبٌدي

قاعاخ قسن ادارج االعوال

مرحلة ثانٌة

ودٌان طه ٌاسٌن رحٌم الحشماوينور خلف محمود عباس العجٌلً

وسام ابراهٌم دمحم محجوب المٌسًنور لصً وجٌه مهدي النٌسانً

وسام خالد ابراهٌم دمحم الطائًهاجر ناصر حمد ناصر الظفٌري

عدد الطلثح الحاضرين(18)عدد طلثح الورحلح الثانيح صثاحي

الروقيعالروقيع

(18) عدد طلثح الورحلح الراتعح هسائي

عدد الطلثح الغياب

اسن الوراقةاسن الوراقة



مرحلة ثانٌةمرحلة رابعةمرحلة رابعة

انمار نوح خلفمهند سعدي فرج عبد العكٌلًمروة مثنى صالح لدوري

اٌفال اٌاد عمرنور صباح سلٌم عٌسىمرٌم عبدالرزاق حمٌد

اٌمن جالل خلف اسود الفراجًهانً عٌدان مصطفىمشتاق صالح حسٌن حسان

اٌمن كرٌم سبع عصفور الحمدانًهشام بدوي احمد شكطًمصطفى اسماعٌل خلٌل عٌادة الدوري

مصطفى عبدالكرٌم طالب
اٌه حمٌد سوٌعد صالح عبد 

العجٌلً

بنٌن نجاة حسٌن احمد كوزه جً

اسن رئيس القاعح

الروقيع

جاهعح ذكريد// وزارج الرعلين العالي والثحث العلوي 

احمد عبدهللا خلٌل عبدالرحمن 

مسائً/ الدوري 
االء خلٌل ابراهٌم محٌمٌد العبٌدي

ٌونس عبدالمطلب صالح حمادي 

صباحً/ المٌسً 

مرحلة ثانٌة

ٌوسف مجٌد علً عباس العزاوي 

صباحً/ 
احمد هانً عبدالرحمن فٌصل الدوري

/ ٌونس سعٌد دمحم علً السامرائً  

صباحً
اسامة اٌاد لطٌف جمعة العبٌدي

اسعد صباح حمود ساٌر الفراجً

الروقيعالروقيع

عدد الطلثح الغيابعدد الطلثح الحاضرين(15 )هسائي  (3)عدد طلثح الورحلح الثانيح صثاحي

اسن الوراقةاسن الوراقة

(9) عدد طلثح الورحلح الراتعح هسائي

الراتعح+الثانيح:الورحلح //الدور األول /الكورس الثاني 

الوسائيح+ الصثاحيح : الدراسح كليح اإلدارج واالقرصاد

:اليوم والراريخ قسن العلوم الواليح والوصرفيح

8005: رقن القاعح أالهرحانيه2022-2021السنح الدراسيح 

مرحلة ثانٌة

ابتهال هاشم فارس عبدون 

مسائً/ الجبوري 
اشجان نزهان موالن تركً الكراعً

احمد عبدالمادر عطٌة        

مسائً/
اكرم احمد دلف جوبان الجواري

قاعاخ قسن ادارج االعوال



مرحلة ثانٌة

رافد صالح خلف عزٌز الجواري

رامً مزاحم دمحم العزاوي

رأفت اٌاد جاسم رحٌم

رباح سالم حدود

رضوان عمر خلف صالح النعٌمً

رنا عادي مسربت كاظم اللهٌبً

اسن رئيس القاعح

الروقيع

خالد جابر حسٌن عبدهللا الشمريثائر خلٌل ابراهٌم حسٌن العزاوي

حمدان عمار احمدثامر عبد احمد حماد الجبوري

الثانيح: الورحلح //الدور األول /الكورس الثاني جاهعح ذكريد// وزارج الرعلين العالي والثحث العلوي 

الوسائيح: الدراسح كليح اإلدارج واالقرصاد

:اليوم والراريخ قسن العلوم الواليح والوصرفيح

8006: رقن القاعح أالهرحانيه2022-2021السنح الدراسيح 

مرحلة ثانٌة

حسٌن علً عبدهللا ثرثارالصجريتبارن سعد حاجم حسن التكرٌتً

قاعاخ قسن ادارج االعوال

مرحلة ثانٌة

خالد عٌاده دلٌمً مرعٌد الجنفهحاتم عدنان ناٌف حمٌد الدوري

اسن الوراقةاسن الوراقة

خضر مطر عبد جار هللا الجبوريحسٌن سفاح دمحم سلٌمان الحمدانً

دعاء رمضان صالح عباد الجبوريحسٌن علً حسٌن دمحم العجٌلً

عدد الطلثح الغيابعدد الطلثح الحاضرين(18)عدد طلثح الورحلح الثانيح هسائي 

الروقيعالروقيع



مرحلة ثانٌة

سمر احمد حسن مضحً

سهى طارق عبد مناف ابراهٌم 

التمٌمً

سوالف لٌس ابراهٌم

سٌف الدٌن احمد خلف حمود 

الجبوري

سٌف سعد عباس عبٌد العجٌلً

شجاع عاٌد فهد عبدهللا الطائً

اسن رئيس القاعح

الروقيع

الثانيح: الورحلح //الدور األول /الكورس الثاني 

الوسائيح: الدراسح كليح اإلدارج واالقرصاد

جاهعح ذكريد// وزارج الرعلين العالي والثحث العلوي 

:اليوم والراريخ 

8007: رقن القاعح أالهرحانيه2022-2021السنح الدراسيح 

مرحلة ثانٌة

رنا كرٌم طبار جواد المرسومً

زبٌدة كمال شالل حبٌب البٌاتً

سعد ٌاسٌن احمد كلٌب الطائً

قسن العلوم الواليح والوصرفيح

قاعاخ قسن ادارج االعوال

مرحلة ثانٌة

سعٌد توفٌك حافظ مهدي الماسمً

سلمان فلٌح حسن علً الحرباويسجى عدنان عبدهللا محسن

عدد الطلثح الحاضرين(18)عدد طلثح الورحلح الثانيح هسائي 

رنٌن ثائر خٌرو مرعً الثوٌنً

سراب مجٌد صالح عكٌل الدلٌمً

زاٌد فزع دمحم حسٌن الشمري

سعد جمعه طاهر حماده الجبوري

سعد خالد عباس رٌم عزام ممدوح علوان التكرٌتً

عدد الطلثح الغياب

اسن الوراقةاسن الوراقة

الروقيعالروقيع



مرحلة ثانٌة

عبدالمطلب جاسم اسماعٌل

عبدالمهٌمن خالد علً حسٌن

عثمان خلف حبٌب حسٌن 

الجبوري

علً دحام طرٌد فرحان العزاوي

علً رجب عواد عكاب

علً سحاب مزعل طالب

اسن رئيس القاعح

الروقيع

الثانيح: الورحلح //الدور األول /الكورس الثاني جاهعح ذكريد// وزارج الرعلين العالي والثحث العلوي 

الوسائيح: الدراسح كليح اإلدارج واالقرصاد

قسن العلوم الواليح والوصرفيح

صبا تحسٌن نظٌر مصطفى 

السامرائً
عبدهللا اكرم شحاذة

:اليوم والراريخ 

8008: رقن القاعح أالهرحانيه2022-2021السنح الدراسيح 

مرحلة ثانٌة

عبدالرحمن خلٌل كوانشهد حسام لاسم احمد الدوري

عبدهللا اسعد طهشهد علً فاضل محمود

عاصف نهاد عبدهللا ابراهٌم 

التكرٌتً
عبدهللا لؤي زنزل رعد الدوري

عبدهللا دمحم رٌاضعائشة نهاد عبد دمحم الدوري

عدد الطلثح الحاضرين(18)عدد طلثح الورحلح الثانيح هسائي 

عبدهللا صباح حمد جاسم المره غولًصالح حسن عبٌد

عدد الطلثح الغياب

اسن الوراقةاسن الوراقة

الروقيعالروقيع

قاعاخ قسن ادارج االعوال

مرحلة ثانٌة



مرحلة ثانٌة

فاطمه رافد مظهر جاسم الناصري

فرحان عادل عجاج حسن 

العباسً

فؤاد خلٌل عطاهللا علً الجبوري

لدامة جابر محً حبٌب الحدٌثً

لٌس انور عبدالكرٌم سلمان 

الدوري

كٌالن اٌوب محمود عباس

اسن رئيس القاعح

الروقيع

الثانيح: الورحلح //الدور األول /الكورس الثاني جاهعح ذكريد// وزارج الرعلين العالي والثحث العلوي 

الوسائيح: الدراسح كليح اإلدارج واالقرصاد

غزوان عماد علً دمحمعمر صالح احمد حنظل العزاوي

عمر ممداد ٌحٌى عبدهللا الرستمعمر جاسم دمحم مصطفى العبٌدي

:اليوم والراريخ قسن العلوم الواليح والوصرفيح

8204: رقن القاعح أالهرحانيه2022-2021السنح الدراسيح 

مرحلة ثانٌة

عمر علً ابراهٌمعلً عدنان اردٌنً

عدد الطلثح الغياب

اسن الوراقةاسن الوراقة

الروقيعالروقيع

عدد الطلثح الحاضرين(18)عدد طلثح الورحلح الثانيح هسائي 

قاعاخ قسن ادارج االعوال

مرحلة ثانٌة

فاتن واثك احمد حمزة الجبوريعمر طه صبار عباس الرفٌعً

عمر عبدالكرٌم برع مهدي 

الرحمانً
فاطمه خالد ابراهٌم عبد الدلٌمً

عمر مدول تركً زعٌتر النمراويعلً دمحم فرحان خضر العجٌلً



مرحلة ثانٌة

مروه جاسم احمد جاسم التكرٌتً

مروى اٌاد طه موسى العبل

مرٌم مولود خورشٌد سهٌل بٌات

مصطفى سعدي عبدهللا صبحً 

العزاوي

مصطفى صباح سعٌد جمعة

مصطفى عبدالسالم حمٌد مالو 

الحربً

اسن رئيس القاعح

الروقيع

:اليوم والراريخ 

8208: رقن القاعح أالهرحانيه2022-2021السنح الدراسيح 

مرحلة ثانٌة

دمحم جاسم دمحم فرحان الجبوريلٌث دمحم علً دمحم الطائً

الثانيح: الورحلح //الدور األول /الكورس الثاني جاهعح ذكريد// وزارج الرعلين العالي والثحث العلوي 

الوسائيح: الدراسح كليح اإلدارج واالقرصاد

دمحم احمد عبدالرحمن علوان 

العباسً
مروة حسن شحاذة سلطان  المٌسً

عدد الطلثح الغيابعدد الطلثح الحاضرين(18)عدد طلثح الورحلح الثانيح هسائي 

اسن الوراقةاسن الوراقة

الروقيعالروقيع

قاعاخ قسن ادارج االعوال

مرحلة ثانٌة

محمود خسرو رشٌدماهر عبد احمد حماد الجبوري

دمحم مطر سالم مطر العزاوي

مروان عبد احمد حماد الجبوريمجدي عبدالرحمن عبود الجمٌلً

لٌلى لٌس عبدهللا لطٌف

لٌلى ٌاسٌن طه هنو

دمحم علً مخلف حسٌن الفراجً

قسن العلوم الواليح والوصرفيح



مرحلة ثانٌة

نوره عمر عبدالمجٌد محمود 

الججو

هبة شهاب احمد

وجدي عبدالرحمن عبود

ٌاسر ابراهٌم رجب علً 

المعماري

ٌسرى احمد عارف عدوان 

العبٌدي

اسن رئيس القاعح

الروقيع

الثانيح: الورحلح //الدور األول /الكورس الثاني 

الوسائيح: الدراسح كليح اإلدارج واالقرصاد

:اليوم والراريخ قسن العلوم الواليح والوصرفيح

5005: رقن القاعح أالهرحانيه2022-2021السنح الدراسيح 

مرحلة ثانٌة

مصطفى محمود شاكر احمد 

الدوري
مٌادة لٌث احمد حمود السامرائً

مٌسم رعد مولود ٌاسٌنمنى مؤٌد هادي صالح العبٌدي

نور عامر خالد خلفمؤٌد سامً خضٌر

مٌساء بسام وفٌك جاسم الجداعمنار نجاح مهدي حمزة السامرائً

عدد الطلثح الغيابعدد الطلثح الحاضرين(14)عدد طلثح الورحلح الثانيح هسائي 

اسن الوراقةاسن الوراقة

الروقيعالروقيع

نور علً بهجت شاكر التكرٌتً

قاعاخ قسن الوحاسثح

مرحلة ثانٌة

جاهعح ذكريد// وزارج الرعلين العالي والثحث العلوي 


