
 جامعة الكوفة / كلٌة االدارة واالقتصاد / قسم العلوم المالٌة  و المصرفٌة

 8102 - 8102للعام الدراسً  بحوث الطلبة على التدرٌسٌٌن توزٌع

 اسم التدرٌسً اسم الطالب / مسائً اسم الطالب / صباحً ت

  ابو الحسن صالح هادي االء عقٌل حمزة عطٌة 1
 

 ا.م.د.
 حسن كرٌم حمزة    

 

 احمد جبار ابراهٌم محمد احمد جبار حسٌن سلمان 2

  احمد حاكم صعب/ر 3

  إستبرق جواد غانم  4

  اكرم سعدون عبد  5

  امجد حلٌم منعم كحط 6

  امنة جواد محمد حسن 7

 اسم التدرٌسً اسم الطالب / مسائً اسم الطالب / صباحً ت

  حرٌجهاحمد كاظم صالح  امٌنة زٌن العابدي حسٌن 1
 

 أ.م.د. 
 حٌدر جواد

 

 احمد محمد صالح مهدي اٌاد عواد عبد االمٌر  2

  اٌمان عالء كاظم شرٌف 3

  باقر سعٌد عبد الرضا  4

  باقر عبد الحسن محمد  5

  باقر هادي سلمان 6

  بشرى حسٌن ابراهٌم  7

 اسم التدرٌسً اسم الطالب / مسائً اسم الطالب / صباحً ت

  اكرم اٌاد عاٌد عمران بنٌن احمد رحٌم جهلول 1
 

 م.د. 
 حٌدر حمودي

 بنٌن عزٌز صاحب عزٌز 2
امٌر محمد عبد الصادق 

 عون

  بنٌن محمود رسول  3

  تقى فاضل محً عفاس 4

  جاسم كاظم حسن جبار  5

جاسم محمد حبٌب  6
 محسن

 

  حاتم حسن هادي جاسم 7

 اسم التدرٌسً الطالب / مسائًاسم  اسم الطالب / صباحً ت

  باسم حاكم جهاد حسٌن حاتم كرٌم بحر 1
 
 ا.د. 

 رضا صاحب ابو حمد
 

 أمٌر نعمة فلٌح  الحسٌن  حسنٌن عبد 2

  حسنٌن علً نعمة مهنا 3

  حسٌن بدر مجٌد خضٌر 4

  حسٌن جواد كاظم 5

  حسٌن صباح مهدي  6
 

 اسم التدرٌسً مسائًاسم الطالب /  اسم الطالب / صباحً ت

  تحسٌن علً محمد  حسٌن علً فاضل مهدي 1
 
 م.د.

 زٌنب هادي معٌوف
 
 
 
 
 
 
 

 حازم عبد الكرٌم ناشً  حسٌن فالح مهدي  2

3   

  حسٌن منٌر سالم حسون 4

  حنان حمٌد عباس 5

  حٌدر محمد صاحب 6

  ختام كاظم جبار محمد 7
 

 اسم التدرٌسً الطالب / مسائًاسم  اسم الطالب / صباحً ت



  حسن هادي كرٌم سلمان خٌري محسن رباط 1
 
 م. 

 سالم عبد الرحمن
 

 حسٌن عبد الزهره كاظم  دعاء مسافر عبٌد 2

  ذو الفقار حسٌن علكم  3

  رضا احمد عباس علً 4

  شهباء زاهر كلف محمد 5

  رغدة عبد الرحمن كرٌم  6

  زمان جاسم سلمان  7

 اسم التدرٌسً اسم الطالب / مسائً اسم الطالب / صباحً ت

  حسين محمد جواد زهراء رعد محمود محمد  1
 

 م.د.أ.
 سندس حمٌد 

 
                              

زهراء صالح مهدي  2
 محمد

 حسٌن ناصر حسٌن حسن

  زٌد جبار حمد محمود 3

  زٌد رسول محمد 4

  زٌد رعد عبد المهدي  5

  زٌد شٌاع عباس شدهان 6

  زٌنب باسم عباس عبود 7

 اسم التدرٌسً اسم الطالب / مسائً اسم الطالب / صباحً ت

  زٌاد علً ابراهٌم محمد زٌنب صالح مهدي عبد  1
 

 د.ا.
 صاحب نعمة العكاٌشً 

 

 عقٌل عبد الحسٌن دخٌل  زٌنب عدنان عباس 2

  زٌنب كاظم هانً كاظم 3

  منعم امٌنزٌنب نضال  4

  سارة علً شاكر سوادي 5

  سارة كرٌم ابراهٌم 6

  سجاد علً جابر  7

 اسم التدرٌسً اسم الطالب / مسائً اسم الطالب / صباحً ت

  ٌاسر صباح عبدالجبار  سجى كاظم جفات 1

 
 ا.م. 

 صفاء تاٌه

  سجى كاظم فاضل جبر 2

  سحر جبار كاظم 3

  سعد هاشم سعد 4

  سالم فلٌح حسن 5

  سٌف الدٌن جعفر فضال  6

7 
 سٌف الدٌن محمد زاٌد

 
 

 

 اسم التدرٌسً اسم الطالب / مسائً اسم الطالب / صباحً ت

  زٌنب قٌس محمود عبد  سٌف رحمن كاظم 1
 
 م.د

 علً حمٌد هندي
 

 ولٌد خالد لقمان  سٌف عبد مسلم دوالب 2

  شٌماء رٌاض حسن كاظم 4

  صادق جمٌل خضر  5

  دعاء فارس 6

 صفاء علً حاتم 7
 
 

 اسم التدرٌسً اسم الطالب / مسائً اسم الطالب / صباحً ت

  سنار صاحب تٌموز ذجر ضحى جاسم محمد عبد  1
 

 م.م. 
 علً عبد االمٌر فلٌفل

 

 مسلم سالم عبد ضحى صبحً حاتم  2

  عباس سالم صكبان ابو  3

  عكلةعذراء علً ٌاسر  4

  عقٌل عدنان شاكر 5

  عالء حسٌن علً 6

7 
 علً ثامر جبوري حسن

 
 

 اسم التدرٌسً اسم الطالب / مسائً اسم الطالب / صباحً ت



  شذى اسماعٌل حسن جبر علً جواد كاظم ورد  1
 
 ا.م.

 علً عبد الحسٌن الفضل
 

 عبد هللا عامر مهدي محمد علً حاكم هجول كزار 2

  علً حسٌن احمد عبد  3

  علً رزاق كاظم مخٌف 4

  علً مكً عبد الحسٌن  5

  عمار مجٌد عبد هللا  6

  غسان احمد عبد الحسٌن  7

 اسم التدرٌسً اسم الطالب / مسائً اسم الطالب / صباحً ت

  عبد هللا عقٌل مسلم جعفر فاضل عبد الحمٌد فاضل  1
 

 م. 
 علً عنٌزة

 

 علً تكلٌف تالً علٌوي دخٌل مرادفاطمة باسم  2

  فاطمة كرٌم عبد الحسٌن 3

فاطمة مرتضى محمد  4
 حسن

 

  فالح عدنان حسن علً 5

  فهد عطٌوي دعار حاذور 6

  قاسم عباس جواد كاظم 7

 اسم التدرٌسً اسم الطالب / مسائً اسم الطالب / صباحً ت

  فاطمة حسٌن موسى عطٌه قاسم عبٌد جٌاد 1

 
 م.د. 

 علً محمود سماكة
 

 انتظار عبٌس مدفون  كاظم ثجٌل كاظم برهان 2

  حسٌن علً حمد  3

  كرار عبد الهادي عبد  4

  كوثر حسٌن علوان عبود 5

  ماهر نزار حاكم نعمة 6

محمد حمزة عبد السادة  7
 محمد

 

 اسم التدرٌسً اسم الطالب / مسائً اسم الطالب / صباحً ت

  فاطمة حمودي جواد كاظم حٌدر صالحمحمد  1

 
 م.

 غسان رشاد
 
 

 كرار ٌاس خضٌر حسن محمد حٌدر عبد الحسٌن  2

  محمد طالب ٌاسر علوان 3

  محمد عباس عبد حسٌن 4

  محمد علً جاسم 5

  أحمد هادي جفات  6

  محمد ناٌف حمود  7

 التدرٌسًاسم  اسم الطالب / مسائً اسم الطالب / صباحً ت

  ماهر فلٌح كاظم حسان محمد هادي مهدي 1
 

 م.م. 
 قٌصر علً هادي

 
 

  محمود عالوي مجٌد  2

  مرتضى نبٌل جواد 3

  مرتضى نعٌم حاتم 4

  مرٌم علً صالح موسى 5

  مسلم محمد عبدهللا جابر 6

7 
 مصطفى حسٌن هادي

 
 

 التدرٌسًاسم  اسم الطالب / مسائً اسم الطالب / صباحً ت

  مرتضى عبد مسلم خلٌل مصطفى سالم دٌكان 1
 

 م. 
 ماهر ناجً

 زٌد عبد اللطٌف  مصطفى صالح عبد  2

  ومصطفى عبدالرحٌم سه 3

  مصطفى نجم الدٌن 4

  مالذ حسن سامً صاحب 5

  مصطفى محمد شمران  6

 
 

 
 



 اسم التدرٌسً اسم الطالب / مسائً اسم الطالب / صباحً ت

  مها جواد ٌحٌى  لطوف منٌر محمد راهً عباس 1
 

 م.د.
 محمد غالً راهً

 

 نجاح محمد نعٌم حسون حسن قاسم حمود  2

  مهدي عبد الحسٌن  3

  مهند فاضل عباس 4

  نورس عطا تكلٌف كرٌم 5

  هاله كاظم متعب علوان 6

  أسٌل سالم عبد الزهرة  

 اسم التدرٌسً مسائً اسم الطالب / اسم الطالب / صباحً ت

  وسام هشام جاسم محمد هدى ثامر سعٌد  1
 

 م.د.
 ولٌد عباس جبر 

 زهراء عبد الملك  ولٌد محمود شاكر  2

  ٌاسر عامر لقمان عبد  3

  ٌاسر فاهم جٌاد حسناوي 4

  ٌاسمٌن ٌوسف علً  5

  ٌوسف ولٌد حمزة حسٌن 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حٌدر جواد المرشديد م.أ.                                                        حمودي علً م. د. حٌدر           

 رئٌس قسم العلوم المالٌة و المصرفٌة  مقرر الدراسات الصباحٌة و المسائٌة                                     

 

 


