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/                            المادة

2022-2021العام الدراسً 

المعهد التقنً المسٌب 

قسم التقنٌات المالٌة والمصرفٌة 

الفصل االول

اطٌ اىطاىة خ

ادَض داذٌ دَضاُ عي1ٜ

ادَض ع٘اص ّصار ع٘ٝض2

اطرثزق ّاصز دظِٞ طإز3

اطٞاف ّصٞف جاطٌ عثاص4

امزً صاىخ ٍٖضٛ صثٞخ5

اٍٞز داٍض دظِ عاػ٘ر6

اٍٞز سزتاط ٍٖضٛ عثض اىذظ7ِ

اٍٞز رػٞض عَزاُ جثار8

اّض عاٍز سيف ماظ9ٌ

اّفاه دظِٞ عيٜ طيَا10ُ

خضٌر عبٌد سعد انوار11

اٗص ادَض عث٘ص ع٘صج12

اٝاخ ٗىٞض ذزمٜ ػاله13

اٝح عيٜ دظِ عي٘ا14ُ

اٝح ٍذظِ عيٜ ٍذَض15

رٝاضٞاخ/ إتزإٌٞ ٍذَض جظا16ً

تاطٌ عالٗٛ سضٞز عثاص17

لفته كرٌم رافع باقر18

تر٘ه ّاصز راضٜ دَ٘ص19

تزاء سضٞز عثاص دَض20

تؼار راػض دظُ٘ طٖٞو21

تؼزٙ جيٞو ػ٘ماُ ٍزس22ٓ

تِْٞ عاصه عثض هللا ماظ23ٌ

جعفز عثاص ع٘صٓ دظ24ِ

جَاه ج٘ٝز جَاه دظ25ِٞ

داذٌ مزٌٝ ٍْضٝو ٗا26ٛٗ

حسن موٌزي احمد حارث27

دظاً تاطٌ سيٞو اتزا28ٌٕٞ

دظاً دظِ ميٞة سرٝجا29ُ

دظاً دٞضر ٍذٜ ج٘اص30

دظاً ٍْٖض ٕاصٛ ٍْظ31ٜ

دظِ ٍذٞظِ عثض هللا غٞضا32ُ

دظِ ٝذٞٚ ػٖٞض ٍذَض33

عبور/ عٌادة عبد احمد حسٌن34

دظِٞ اٍٞز سٕٞز ج٘اص35

دظِٞ تاطٌ ٍذَض ماظ36ٌ

دظِٞ طاىة غاسٛ فيفو37

دظِٞ عَاص ج٘اص ماظ38ٌ

دظِٞ فاضو سؼاُ عي٘ا39ُ

دظِٞ فالح دظِ عي40ٜ

دظِٞ ٍذَض عثٞض عضا41ٛ

دظِٞ ّجاح دظِ دَ٘ص42

دِْٞ فالح ػامز عث٘ص43

د٘راء صثاح ف٘اس ادَض44

دٞضر عشٝش ىٞي٘ عثض اىذظ45ِٞ

دٞضر فٞصو عثض اىعشٝش غث٘ا46ُ

ساىض صفاء ج٘اص عث٘ص47

صعاء داٍض دَشج جظا48ً

صٝأّ طعض داٍض داٝف49

رائض داٍض عثٞض دَشج50

رداب ٍظيٌ عضاٛ اتزا51ٌٕٞ

ردٌٞ اتزإٌٞ عثض اىذظِٞ جثار52

رقٌ األطث٘ع  

ذارٝز اىَذاضزج 

رقٌ اىَذاضزج 
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ردٌٞ سيٞو دَ٘ص ماظ53ٌ

رض٘اُ فاضو دَضاُ دَشج54

رغضج رساق ٕاصٛ تشٞد55

رقٞح ّإٜ ّضٓ دَٞض56ٛ

رٗاء ٝذٞٚ ػ٘ماُ ٍزسج57

سٕزاء دظِ عثض عُ٘ عثض هللا58

سٕزاء دظِ ٍرعة دَ٘ص59

سٕزاء سضز ادَض سضٞز60

سٕزاء عيٜ دظِٞ عثٞض61

سْٝح فاضو عثض عيٜ صٝنا62ُ

طارج امزً ٍذَض دظِ ٍذَض63

طجاص ارماُ عثٞض ػزاذ64ٜ

رٝاضٞاخ/ طجاص ذزمٜ ٍضى٘ه65

رٝاضٞاخ/ طجاص دَشج جٞجا66ُ

طجاص عيٜ ع٘ٝض فٞاض67

طجاص فزاص عيٜ ٕاػ68ٌ

طجاص ٍذظِ مزٝضٛ ماظ69ٌ

طجاص ّصٞز ماٍو جاط70ٌ

طجٚ عَاص ٍرعة دظ71ِٞ

طجٚ ٍاىل ف٘اس ادَض72

حمود كاظم علً سرى73

طَٞٔ ّإٜ ّضج دَٞض74ٛ

طٞف دظِٞ عثض سٝض عي٘ا75ُ

ػٖض عثض اىذظِ عيٜ ػا76ِٕٞ

ػٖض فاضو دظِٞ عي77ٛ٘ٞ

صثاح دظِ عي٘اُ دظ78ِٞ

صضاً طاىة طيَاُ صاٗص79

صفا جاطٌ ٍذَض دَشج80

ضذٚ ظفٞز ع٘ٝض عثض اىناظ81ٌ

رٝاضٞاخ/ ضزغاً ططاٛ ّضج82

طٞثٔ ٍذَ٘ص ّعٌٞ جاط83ٌ

كاظم لطٌف محمد عائشة84

عثاص ادَض جاطٌ سضٞز85

عثاص ادَض فاضو عي86ٜ

عثاص ٍذَض طٖٞيٜ عي87ٜ

عثض هللا سضٞز ػامز ٝ٘طف88

عثض هللا طعض جاتز جاط89ٌ

عثض هللا ػامز رٕٞف غافو90

عثض هللا عيٜ عثض اىذافع دظ91ِٞ

عثض هللا ع٘اص اتزإٌٞ جاط92ٌ

عثض هللا ف٘اس عٞاصج ماظ93ٌ

عذراء ٍذَض ٍٖضٛ دظ94ُ٘

عيٜ اىَزذضٚ قاطٌ ماظٌ دَشج95

عيٜ دظِ ٍْضٝو اتزا96ٌٕٞ

عيٜ دَٞض ٍذظِ عي97ٜ

عيٜ صاسو عثض دظ98ِٞ

عيٜ ردٌٞ ٍظيً٘ سغٞز99

عيٜ صاىخ ٍٖضٛ ٍشٞف100

عيٜ صالح ٕاصٛ ٍذَض101

عيٜ ٕٗاب سعاه ستٞة102

عيٜ ٝ٘طف ّاٝف دظ103ِ
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عَز ادَض جاطٌ دَ٘ص104

عَزاُ عضّاُ عيٜ ىفر105ٔ

عٖض دٞضر ٍذَض عث٘ص106

فاطَٔ ارماُ ٍشعو فْ٘ر107

فاطَٔ ثاٍز عثٞض طزٕٞض108

فاطَٔ دظِٞ ماٍو سضٞز109

فاطَٔ طعضُٗ راضٜ عثض اىذظ110ِٞ

فاطَٔ ٗىٞض راضٜ عثاص111

فؤاص طع٘ص داجٌ طيطا112ُ

قاطٌ ٍذَض اتزإٌٞ ٍذَض113

ماظٌ عثض هللا ماظٌ عؼ٘ع114

مزار ادَض ٍٖضٛ طاى115ٌ

ىَٞاء جثار عثاص صٞاح116

ىٞيٚ دَشٓ دَ٘ص َّغ117

ٍجرثٚ ٍزاص ٕاصٛ ٝ٘طف118

ٍذاطِ جاطٌ ماظٌ دظ119ِ

ٍذَض اىصاصق ادَض عثض اىشٕزج 120

ٍذَض داذٌ عيٜ اط٘ص121

ٍذَض دظِٞ ٍطز عثض ع122ُ٘

ٍذَض دٞضر معٞض عث٘ص123

ٍذَض عيٜ عثاص مز124ٌٝ

ٍذَض عيٜ عالء ٍذَض عيٜ ّاصز125

ٍذَض فاضو عثض دظ126ِٞ

رٝاضٞاخ / ٍذَض فاضو عثٞض ٍاض127ٜ

ٍذَض قاطٌ ٍذَض ّاصز128

ٍذَض ٍجٞض دَٞض دظ129ِٞ

ٍذَض ٍ٘طٚ دظِٞ عي130ٜ

نصٌف محمود مؤٌد محمد131

ٍذَض ّاظٌ صف٘ك ٕاص132ٛ

ٍذَ٘ص جاطٌ ٍذَض طَٞز133

ٍزٗج ساىض دظ134ِ

ٍزٗٓ ردٌٞ عيٜ ماظ135ٌ

ٍزٌٝ ادَض داسً ٍٖض136ٛ

ٍزٌٝ صثاح عثٞض دظ137ِٞ

ٍزٌٝ ٍذَض طعٞض ٝاط138ِٞ

حامد احمد ثامر مصطفى139

ٍظر٘فٜ/ ٍصطفٚ دَٞض ج٘اص140

ٍصطفٚ عَار ٍذٜ ٍصطفٚ 141

ٍصطفٚ ّجٌ عثض اىناظٌ عثض سٝض142

عبور/ فاضل زغٌر فاضل منتظر143

ٍْرظز ىطٞف فشزٛ دظ144ِٞ

ٍْٖض ٍذظِ طاٍٜ عْاص145

ٍَِٖٞ جاطٌ ٍذَض ماظ146ٌ

ٍٞظاء ٍاجض داٍض ػعال147ُ

ّثا مزٌٝ ماظٌ جاط148ٌ

ّثزاص عثاص عثٞض سضٞز149

ّجالء ٍذَض ٍٖضٛ دظ150ُ٘

ّ٘ر جيٞو جاطٌ ع٘ف151ٜ

ّ٘ر سضٞز عثض ع٘اص152

ّ٘ر عثاص عثض هللا دَشج153

ّ٘رص طالً جَعٔ ٍزسج154

ٕاصٛ ٍاسُ مزٌٝ ٍغاٍض155
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ٕاػٌ سؼاُ ّعَٔ راض156ٜ

ٕثح عثض اىظرار طعَٔ عثض157

ٍظر٘فٜ/ ٕثح مزٌٝ عثاص ذث158ِ

ٕضٝو طيَاُ عثٞض عٞظ159ٚ

َٕظٔ طارق عثض اىناظٌ عثض سٝض160

ٕٞاً دَٞض اتزإٌٞ عي161ٜ

ٝاطز عَار عثض هللا دَاص162ٛ

ٝاطَِٞ طاىة ماظٌ ػٞاع163

ٝقِٞ اطٞو ّجٌ عثض اىظاص164ٓ

ٝ٘طف ج٘اص ماظٌ مشار165

ٝ٘طف ماظٌ ٍزسٗك دَض166

ٝ٘طف ٍذظِ عثٞض طاله167

رئيس القسم 
علية جسام

مقرر القسم 
مصطفى سالم


