
 

 

الصباحية   ةالمحاسبة /الدراس قسم  

 
1027  /1026للعام الدراسي الطلبة الغائبين في المرحلة االولى للدور االول   

 ت أسم الطالب  المواد الغائب فيها
 2 أحمد حسين غيدان  أدارة
+ قراءات 1مالية   1 أحمد محي محمد  
الكورسين مواد جميع   3 أحمد عبد عون  
 4 أمير فراس جاسم  أدارة

 5 أيالف عبد كريم  أقتصاد
1+أحصاء + حاسوب 1مالية   6 باقر محمد كاظم  
2عدا حاسوب الكورسين  موادجميع   7 جعفر صادق عجيل  
+عربي2+أدارة+حاسوب2المواد عدا مالية جميع  8 حسن عبد السالم علي 
1مالية   9 حسين فاضل زهير  
الكورسين مواد جميع  20 حسين مطر مظلوم  

1أقتصاد + مالية   22 رافد رعد عبيد 
2حاسوب   21 رائد ثويني شارف 

 23 زينب كريم سنته عربي + أدارة
 24 سجى باسم عوده  كل المواد

 25 سهاد علي جاسم  مواد الكورس الثاني 
س الثاني رمواد الكو  26 عباس طالل أحمد  

المواد عدا أدارة + عربي  جميع  27 علي آياد حسن  
2حاسوب   28 علي حسن عبيد مفتن 

1مالية   29 علي سمير سلمان  
الكورسين جميع مواد  10 علي عبد الحسين كطافه 

 12 علي قاسم حمدان جميع مواد الكورس االول
+عربي2أدارة+أقتصاد+حاسوب هيثم عبد الحسن علي   11 

الكورسين مواد جميع   13 محمد رائد فيصل 
مواد الكورس الثانيجميع   14 محمد فؤاد علي 

 15 محمد نجم عبد الرحمن  أدارة + عربي



2مالية   16 مرتضى جبار جهلول 
+ قراءات 2مالية  17 مصطفى عباس سياب  
+ أدارة + قراءات 2مالية  18 منذر حكمت عبيد 

1مالية   19 ميس محسن زيدان  
+ رياضيات 1مالية   30 مينا علي محسن 
1مالية   32 حسن علي عبد حمود 
أقتصاد أدارة+ +2المواد عدا  مالية جميع  31 سجاد زهير هادي  
 33 عبد الرحمن ماهر حمدي حقوق
1مالية    34 علي عدوان عبدهللا 

 
 مالحظة:

+عربي ( 2+ أدارة + أقتصاد + حاسوب  2مواد الكورس االول )مالية – 2  
+ قراءات + حقوق ( 1+ رياضيات + أحصاء + حاسوب 1مواد الكورس الثاني )مالية – 1  

 

 

 

 

 

 

 اللجنة االمتحانية لقسم المحاسبة المرحلة االولى

 

 

 

 

 

 

 



 

المسائية   ةالمحاسبة /الدراس قسم  

1027  /1026للعام الدراسي الطلبة الغائبين في المرحلة االولى للدور االول   

فيهاالمواد الغائب   ت أسم الغائب 
2مالية  2 أحمد حسن زيادة  

 1 باقر محمد عبد الغني  أحصاء
2مالية  3 بشار سعد محمد  
الكورسين مواد جميع  4 بنت الهدى نصير 
+ أدارة 2مالية  5 أيمن عبدهللا محان  
رياضيات +عربي +أحصاء + 2مالية  6 جهاد أحمد عزيز 

مواد الكورس الثانيجميع أقتصاد +  7 حسين علي حسن  
الكورسين  مواد جميع   8 دعاء سعيد كاظم  
مواد الكورس الثانيجميع   9 شهد ليث عدنان 
 20 عبدهللا سعد شحين عربي

مواد الكورس الثاني جميع أدارة +   22 عالء كريم حديد 
 21 فاطمة فؤاد كريم أدارة

 23 فهد فيصل هاشم  مواد الكورس االول
الكورسين جميع مواد  24 بهاء جاسب محسن 

2مالية   25 حسن خلف حسن 
 26 علي محسن كريم قراءات

 27 يوسف عباس صاحب  جميع المواد
 مالحظة:

+عربي ( 2+ أدارة + أقتصاد + حاسوب  2مواد الكورس االول )مالية – 2  
+ قراءات + حقوق ( 1+ رياضيات + أحصاء + حاسوب 1مواد الكورس الثاني )مالية – 1  

 

 

 

 

 اللجنة االمتحانية لقسم المحاسبة المرحلة االولى

 



يات المرحلة االولى لقسم المحاسبة الدراسة الصباحيةأحصائ  

 2 عدد الطلبة المستفيدين من القرار  76
بالقرارعدد الطلبة الذين تغيرت حالتهم  24  1  

الممتحنين في الدور االول عدد الطلبة 108  3 
  4 عدد الطلبة المكملين 140

 5 عدد الطلبة الناجحون 66

 6 نسبة النجاح بالدور االول %31.73            
36.58        %  7 نسبة المستفيدين من القرار 

   
   
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

لقسم المحاسبة المرحلة االولى اللجنة االمتحانية  

 

 

 



 أحصائيات المرحلة االولى لقسم المحاسبة الدراسة المسائية

 2 عدد المستفيدين من القرار  55
  1 عدد الذين تغيرت حالتهم بالقرار 6

ن في الدور االولعدد الممتحني 127  3 

 4 عدد الطلبة المكملين 106

 5 عدد الطلبة الناجحون  10

25.74%  6 نسبة النجاح بالدور االول 
43.3%  7 نسبة المستفيدين من القرار 

   
   
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 اللجنة االمتحانية لقسم المحاسبة المرحلة االولى

  


