
  ولدور ال لم النصف األولطمبة قسم الدراسات المالية نتائج امتحانات 
 8102 – 7102لمعام الدراسي 

 
  المرحمة األولى -

  
- :المرحمة الولى/ تخصص المصارف  -:وًل أ
 

   -:الناجحون  -2
 

 السم الثالثي ت
 أحمد عبيد عبد اهلل 2
 حيدر عمي عبد اهلل 1
 رسول عبد الجميل مهدي 3
 طالب حمد عواد 4
 مرتضى طه خضير 5
 ثامر عزيز موسى 6
 محمد راضي محمد 7
 سعد جاسم محمد 8
 مرتضى حمد جواد 9
 كفاح مكي كاظم 20
 درعمي اياد بن 22
 مخمد محمد مظهور 21
 محمد حماد صافي 23
 حيدر شهاب احمد 24
 أحمد جابر عبد الحسين 25
 رنا عبد الرحمن محمود 26
 سارة حيدر لطيف 27
 هديل محمود جمعة 28

   
 -: ممونمكال  -1
 

 السم الثالثي ت
عالالالالال عبالالالالد اسالالالالماعيل  2

 عدوان



 لقاء سوادي محمد 1
لمالالالالالالى عبالالالالالالد الميالالالالالالر  3

 مانسم
  

 ليوجد -:الراسبون  -3
 

- : الولىالمرحمة /  الضرائبتخصص  :ثانياً 
 

- :الناجحون  -2
 

 السم الثالثي ت
 عذراء طعمة جبر 2
 أطياف محمد عبد المطيف 1
 حميد طامي عسكر  3
 سيف أنور ضيدان 4
 معتز جاسم شاكر 5
 عمر الواحد جاسم 6
 سجى عبد المير عبد الجبار 7
 محمد سعد باقر 8

 
 -:المكممون  -1
 
 السم الثالثي ت
 سيل فريد حمودا 2
 حسناء داود شمال 1
 عدي زيدان خمف 3
 هدى صباح كامل 4
 هدير صباح صالح 5
 
 
 ليوجد -:الراسبون  -3
 
 
 



   
- :الولى المرحمة / تأمينتخصص ال -:ثالثاً 

 
 -: الناجحون -2
 

 السم الثالثي ت
 يوسف فيصل عزاوي  2
 ريم توفيق شاكر 1
  عمر عبد الكريم عبد جاسم 3
 حسنين عمي مهدي 4
 حسنين عبد الجبار صباح 5
 حيدر طالب حسن 6
 عباس مصمح حسن 7
 حسام عبد الهادي صالح 8
 حيدر محمد محسن 9

 
 -:المكممون  -1
 

 السم الثالثي ت
 حنان شاكر محمود 2
 عمر عدنان محمود 1
 فرح ظافر عبد الرحمن 3
 فرح نصر موسى 4
 مصطفى ميري عزيز 5
 يسر فائق عباس 6

 
 ليوجد  -:الراسبون  -3
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 المرحمة الثانية -
 

- :المرحمة الثانية/ تخصص المصارف  -:اوًل 
 

   -:الناجحون-2
 

 السم الثالثي ت
 مروة أياد خميل  2
 عبير رحمان سمطان مدلول  1
 نرمين حميد عمي احمد 3
 نصار بشار حسين محمد 4
 محمد طارق لفتة 5
 فاتن فخري مهدي شهاب 6
 مروة عبد الحسين عبد ابراهيم 7
 قيصر رحيم جبر خشن 8
 ايهاب احمد فاضل عبد اهلل 9
 عال سمير سبتي 20
 أشرف فائق محمد حسن 22
 عمار حاتم حمد فياض 21
 رغد كريم قاسم خميس 23
 نوار يونس حسين  24
 اسيل مجيد عبد النبي 25
 محمد ثامر جابر جاسم 26
 سموان جميل جنيعر 27
 ستار عمي جاسم حمزة 28
 آلء عمي حسين احمد 29
 رحيم عباس دويج 10

   
 -: المكممون -3
 

 السم الثالثي ت
 نهمة تركي عبد السادة 2



 
 ليوجد  -:الراسبون  -3        

    
- : الثانيةالمرحمة / تخصص الضرائب  :ثانياً  
 

 -:الناجحون  -2
 

 السم الثالثي ت
 سرى رباح عواد كاظم 2
 عمر حسام عباس 1
 بشرى حسن محمد تايه 3
 سارة محمود حسين جاسم  4
 غفران ناظم طراد 5
 حسين عبد الرحمن هبة فائق 6
 سارة ثامر نافع جواد 7
 ناهض نجم حمد 8
 محمد عمي حسين عموان 9
 اسامة حميد رشيد أحمد 20

 
- :المكممون  -1

 
 السم الثالثي ت
 عادل حمد ماجد خضير 2

 
 ليوجد  -:الراسبون  -3

 
- : الثانيةالمرحمة / تخصص التأمين -:اً ثالث

 
 -: الناجحون -2

 
 السم الثالثي ت
 مثنى عبود حساني مهدي 2
 ضرغام جبار عزيز فميفل 1
 هالة ناصر كاطع عبد الهادي 3



 باسم حسين نور رهمة 4
 قاسم جواد كاظم عبود 5
 حسام رمان احمد طه  6

 
 

  - :المكممون  -1
 

 السم الثالثي ت
احمد عباس مهالدي  2

 صالح
جمالالالالالالالالالالالال  عصالالالالالالالالالالالام 1

 سممان
 
 
 ليوجد  -:الراسبون  -3
 

    
 


