
المسائية  ةالمحاسبة /الدراس قسم  

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

 ت المواد اسم الطالب
 ادارة قراءات احصاء 2مالية  عربي (1مالية) االء محمد حمدان

1.  

  .2  +حقوق 2+ أحصاء + حاسوب  1جميع المواد عدا حاسوب  ابراهيم علي عبد الحسين

  .3     2مالية  (1مالية) احمد حسن زيادة 

  .4   2+حاسوب  1جميع المواد عدا أدارة + حاسوب  احمد فالح منحوش جالب

  .5      (2مالية) احمد فالح وحيد

  .6 رياضيات قراءات احصاء (2مالية) عربي اقتصاد احمد نجم الدين عبد

  .7      اقتصاد اسراء سعدون صاحب

  .8      رياضيات ايالف عبد الكريم

  .9     اقتصاد (1مالية) ايمن اياد علي

  .11 قراءات احصاء (2مالية) أدارة اقتصاد (1مالية) ايمن عبد هللا محان

  .11  حقوق أدارة قراءات (2مالية) (1مالية) ايه رعد حنش

  .12     قراءات احصاء (2مالية) باقر محمد عبد الغني 

 حقوق قراءات (2مالية) أدارة اقتصاد (1مالية) بتول جمعة جاسم
13.  

  .14   حقوق قراءات (2مالية) (1مالية) بشار سعد محمد

 جميع المواد بنت الهدى نصير هاني
15.  

  .11 (1جميع المواد عدا عربي + حاسوب ) بهاء جاسب محسن 

  .17  رياضيات قراءات أدارة اقتصاد (1مالية) تهاني صالح طابور

  .18     قراءات  2مالية  جعفر حاتم عبد علي

 (2( +)1جميع المواد عدا حاسوب ) جهاد احمد عزيز
19.  

  .21     رياضيات قراءات جيهان رائد حمزة 

  .21    2مالية  عربي (1مالية) حسن خلف حسن

  .22      قراءات  حسين جليل غيالن 



  .23     قراءات (1مالية) حسين شاكر عبدهللا

 ( + عربي 1( +حاسوب)1جميع المواد عدا مالية) حسين علي حسن علي
24.  

  .25    رياضيات قراءات  2مالية  حنين ياسر يوسف

  .21      قراءات  حوراء انور اكبر

  .27  جميع المواد  دعاء سعيد كاظم

  .28    أدارة قراءات  (1مالية ) ذو الفقار محمد فاضل 

  .29   رياضيات قراءات  اقتصاد رسل كاظم حسين

  .31   رياضيات قراءات  اقتصاد رسل نصير ابراهيم

  .31    حقوق قراءات  (1مالية ) اكرمرسل نهاد 

  .32     حقوق قراءات  رفاه حيدر كاظم

  .33    حقوق قراءات  رياضيات رواسي كريم هاشم

  .34       قراءات  زهراء جواد أدعير

  .35    رياضيات (2مالية) (1مالية) زهراء احمد رمضان 

  .31      رياضيات زهراء خزعل كريم

  .37   أدارة  حقوق قراءات  رياضيات زهراء عامر ثامر

  .38      رياضيات زهراء نبيل مجيد

  .39      رياضيات زينب عباس عبد الواحد

 ( +أحصاء2( +حاسوب)1جميع المواد عدا حاسوب) زينب علي حسن عبد هللا
41.  

  .41     قراءات  2مالية  زينب قاسم حسين

  .42    قراءات (2مالية) (1مالية) سالي ناهد محمدعلي

  .43     (2مالية)  سجاد رياض عبد الحمزة

  .44    قراءات   سحر رعد هاشم

  .45      رياضيات سمر عدنان ياسين

  .41   أدارة قراءات (2مالية) (1مالية) سناريا قاسم نايف

  .47      (1مالية) سيف سعد زيارة

  .48      (1مالية) سيف نصيف جاسم



 حقوق قراءات (2مالية) أدارة  (1مالية) شذى محمد دعير
49.  

 ( + عربي1( +حاسوب)1المواد عدا مالية) جميع شهد ليث عدنان
51.  

  .51      (1مالية) شيماء حسين محمد علي

  .52   عربي رياضيات قراءات  2مالية  صفا محمد عبد الحسين

  .53     قراءات   صفاء عجيل لعيبي

  .54    قراءات  (1مالية) ضياء علي فريح

  .55     قراءات عربي عبدهللا سعد شحين

  .51    قراءات (2مالية) (1مالية) عذراء كريم حسن

  .57   (1جميع المواد عدا أقتصاد + حاسوب ) عالء كريم حديد 

  .58   حقوق قراءات (2مالية) (1مالية) علي احمد راضي

  .59  قراءات رياضيات  أقتصاد أحصاء  (1مالية) علي جاسب خليل

  .11  + حقوق(  2)( + حاسوب 1جميع المواد عدا حاسوب ) علي السجاد حسين حسن 

  .11     (2مالية) (1مالية) خالد عبد الحسنعلي 

  .12  أحصاء حقوق قراءات (2مالية) (1مالية) علي سعد هاشم 

  .13     (2مالية) (1مالية) علي عامر عبد الرزاق

  .14  ( +حقوق 1جميع المواد عدا أدارة +أقتصاد +حاسوب ) علي فاضل عباس

  .15  (2( +حاسوب )1+حاسوب ) جميع المواد عدا أقتصاد علي محسن كريم

  .11  ( +رياضيات +أحصاء2( +حاسوب )1جميع المواد عدا +حاسوب ) علي محمد محسن

  .17    أدارة قراءات (2مالية) علياء فاخر علوان

  .18     قراءات (2مالية) عمار عباس سبهان

  .19  2مالية  عربي حقوق  ادارة قراءات غزوان ابراهيم خليل

  .71     قراءات (2مالية) فيان سمير عبد الصاحب 

  .71  2مالية  قراءات رياضيات  أحصاء  (1مالية) فاطمة جبار عبد الحسن

  .72  (1جميع المواد عدا أقتصاد + حاسوب ) فاطمة فؤاد كريم

  .73 أحصاء  عربي  أدارة قراءات (2مالية) (1مالية) كاظم جبار طاهر



  .47  عربي 1حاسوب   أدارة اقتصاد (1مالية) فهد فيصل هاشم

  .75    قراءات رياضيات  أحصاء  كرار سعيد جاسم

  .71  عربي 1حاسوب    قراءات (1مالية) كرار صادق سلمان

  .77     أقتصاد (2مالية) لمى فريد فليح

  .78  عربي   قراءات (2مالية) (1مالية) محمد حسن حبيب

  .79 1حاسوب  عربي  أدارة قراءات أقتصاد (1مالية) محمد خميس محمد

  .81    عربي  أدارة قراءات محمد عباس احمد

  .81   أحصاء  قراءات (2مالية) (1مالية) محمد عبود حسن الزم 

  .82   أدارة  قراءات (2مالية) (1مالية) محمد ناطق جبار

  .83   أدارة  قراءات (2مالية) (1مالية) مرتضى عزيز هاشم

  .84      (1مالية) مروة ذياب زحم

  .85 رياضيات حقوق  أدارة قراءات أقتصاد أحصاء  مريم جمال خلف محمد

  .81    قراءات رياضيات (1مالية) مريم ابراهيم ناجي 

  .87    قراءات رياضيات  مصطفى سعدون شاتي

  .88      أدارة مصطفى عبدهللا معتوك

  .89 1حاسوب   حقوق أحصاء قراءات (2مالية ) (1مالية) مصطفى ياسين مركب

  .91   حقوق  (2حاسوب ) قراءات (2مالية ) مهد قيس صباح

  .91    قراءات (2مالية ) (1مالية) مهدي قاسم فرحان

  .92    قراءات (2مالية) أقتصاد موج صباح علي

  .93  جميع المواد عدا أحصاء موسى كريم نعمة

  .94  أقتصاد  رياضيات  قراءات (2مالية) (1مالية) ميس مصطفى ابراهيم

  .95   أقتصاد   قراءات (2مالية) مينا ياسر عبد الباقي

عبد  نور الحسين احمد

 الحسن

  .91      قراءات

  .97  +أحصاء + 1( +أقتصاد + حاسوب 1جميع المواد عدا مالية ) نور محمد هاتو

  .98      رياضيات نور ياسر عبد الزهره



  .99  أحصاء  رياضيات قراءات 2حاسوب  (2مالية) نورس رعد خلف

  .111      رياضيات نورس صباح خليفة

  .111   رياضيات قراءات حقوق  (2مالية) هالة رياض عبد الرحمن

  .112   أقتصاد  رياضيات  قراءات (2مالية) هدى صبيح حامد

  .101      (1مالية) همام محمود مهيدي

  .107  جميع المواد يوسف عباس صاحب

  .101      حقوق يوسف فوزي كاظم

  .106      أقتصاد محمد قيس مجيد

 

 

 مالحظة:

+عربي ( 2+ حاسوب  + أدارة + أقتصاد 2مواد الكورس االول )مالية – 2  

+ قراءات + حقوق ( 1+ رياضيات + أحصاء + حاسوب 1مواد الكورس الثاني )مالية – 1  

 

 

 

 

 

 اللجنة االمتحانية لقسم المحاسبة المرحلة االولى

 


