
 
 / قاعات قسم االقتصادصباحا   9/الساعة الوجبة األولى

 

 

 1/8112التاريخ:     / اليوم:  (1القاعة )       قسم المحاسبة
 
 

 ابتهال صالح محمود 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(
 إسراء علي خلف 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 

 إبراهيم حسين إبراهيم 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 حسن شرقي أحمد 

 حاسبة/ صباحي()أول م

 

 أبرار عبدهللا حسن 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(
 إسراء محي الدين 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(
 

 شافع صابر إبراهيم 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 احمد حسين جاسم 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 

 إبراهيم جاسم إبراهيم 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(
 أسمهان متعب عواد 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(
 

 إبراهيم عبدهللا علي 

 )أول محاسبة/ صباحي(
 أحمدخلف  أحمد 

 )أول محاسبة/ صباحي(
 

 إبراهيم كريم إبراهيم 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(
 أسيل بهجت جارهللا 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(
 

 نصير إبراهيم 

 )أول محاسبة/ صباحي(
 عامر إسماعيل أحمد 

 )أول محاسبة/ صباحي(
 

 أحمد درابيش خليل 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(
 أسيل روكان أحمد 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(
 

 علي حسين أثير 

 )أول محاسبة/ صباحي(
 عبدهللا حمد أحمد 

 )أول محاسبة/ صباحي(
 

 أحمد عزاوي عبد 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(
 أصالة نجيب محمد 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(
 

 باسم إبراهيم أحمد 

 )أول محاسبة/ صباحي(
 عبيد براك مدأح 

 )أول محاسبة/ صباحي(
 

 أحمد محمد علي 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(
 آالء علي سلمان 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(
 

 

 
 / الدراسة الصباحيةأسماء الطلبة الغياب
 

 المادة:  المادة: 

 ثالث محاسبة أول محاسبة

 االسم ت االسم ت

1  1  

8  8  

3  3  

4  4  

5  5  

 
 قاعةال جمال  ي ة اإلعدد الطلب

 اإلجمال  الثالث األول 

 82 14 18 العدد

    الغياب

    الحضور

 
 
 رئيس القاعة المراقب المراقب



 
 / قاعات قسم االقتصادصباحا   9/الساعة الوجبة األولى

 
 1/8112/   التاريخ:  اليوم:  (8القاعة )       قسم المحاسبة

 

 أميرة إبراهيم خلف 

 (ة/ صباحيثالث محاسب)

 براء بادي مهدي 

 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 

 أحمد عزيز أحمد 

 (محاسبة/ صباحي )أول

 أحمد مشعل مظهور 

 (محاسبة/صباحي )أول

 

 أنغام نزهان حارز 

 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 بنان لطيف كنوش 

 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 

 أحمد عميد عوده 

 (محاسبة/ صباحي )أول

 إدريس عبدهللا حمد 

 (محاسبة/صباحي )أول

 

 أنفال محمود حسين 

 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 ثامر ياسين علي 

 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 

 أحمد قصي مهدي 

 (محاسبة/ صباحي )أول

 أركان سلمان رشيد 

 (محاسبة/صباحي )أول

 

 أنوار علي محمد 

 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 جيهان حميد جاسم 

 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 

 مجيد سفاحأحمد  

 (محاسبة/ صباحي )أول

 إسماعيل مثنى إبراهيم 

 (محاسبة/صباحي )أول

 

 بدور عبدالكريم 

 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 حارث عبدالرحمن حميد 

 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 

 أحمد محمود حسن 

 (محاسبة/ صباحي )أول

 أشواق خزعل علوان 

 (محاسبة/صباحي )أول

 

 
 سة الصباحية/ الدراأسماء الطلبة الغياب
 

 المادة: المادة:

 ثالث محاسبة أول محاسبة

 االسم ت االسم ت

1  1  

8  8  

3  3  

4  4  

5  5  

 
 قاعةعدد الطلبة اإلجمال  ي  ال

 اإلجمال  الثالث األول 

 81 11 11 العدد

    الغياب

    الحضور

 
 
 
 
 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

 
 
 



 
 / قاعات قسم االقتصادصباحا   9ة /الساعالوجبة األولى

 
 1/8112التاريخ:    / اليوم:  (3القاعة )       قسم المحاسبة

 

 حمد خلف حميد 
 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 دنيا دحام حمد خالد 
 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 

 شواق عبدهللا محمودأ 
 )أول محاسبة/ صباحي(

 منة عماد محمدآ 
 )أول محاسبة/ صباحي(

 

 يسى عبدخالد ع 
 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 راصد حاتم سلطان 
 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 

 فراح محمد عباسأ 
 )أول محاسبة/ صباحي(

 ميرة حمود كعيدأ 
 )أول محاسبة/ صباحي(

 

 خالدة شالل ندا 
 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 راوية منذر خليل 
 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 

 الء خالد عليآ 
 )أول محاسبة/ صباحي(

 مين محمد جمعهأ 
 )أول محاسبة/ صباحي(

 

 خضير علي 
 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 رحمه غازي صالح 
 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 

 ماني وجدي خلفأ 
 )أول محاسبة/ صباحي(

 يات حميد محمدآ 

 )أول محاسبة/ صباحي(
 

 دالل إبراهيم زين 
 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 رسل خالد محمود 
 ي()ثالث محاسبة/ صباح

 

 منة حسين عباسآ 
 )أول محاسبة/ صباحي(

 ية ادهم غافلآ 
 )أول محاسبة/ صباحي(

 

 
 / الدراسة الصباحيةأسماء الطلبة الغياب
 

 المادة:  المادة: 

 ثالث محاسبة أول محاسبة

 االسم ت االسم ت

1  1  

8  8  

3  3  

4  4  

5  5  

 
 قاعةعدد الطلبة اإلجمال  ي  ال

 اإلجمال  ثالثال األول 

 81 11 11 العدد

    الغياب

    الحضور

 
 
 
 
 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

 
 
 



 
 / قاعات قسم االقتصادصباحا   9/الساعة الوجبة األولى

 
 1/8112التاريخ:    / اليوم:  (4القاعة )       قسم المحاسبة

 

 رسل علي فاضل 
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 رنا خالد إسماعيل 
 (ث محاسبة/ صباحيثال)

 

 طه عبدهللا ةيآ 

 (محاسبة/صباحي )أول

 بهجت حمادي مجيد 

 (محاسبة/صباحي )أول

 

 رسل نهاد فياض 
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 رواء علي حسين 
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 

 يمن صالح حسنأ 

 (محاسبة/صباحي )أول

 توفيق ناظم توفيق 

 (محاسبة/صباحي )أول

 

 رشا أكرم هادي 
 (الث محاسبة/ صباحيث)

 رونق حاتم شهاب 
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 

 براء عالء مشعل 

 (محاسبة/صباحي )أول

 عمودجاسم محمد  

 (محاسبة/صباحي )أول

 

 رغد عماد شريف 
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 رؤى طيب صالح 
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 

 بكر طالب ذياب 

 (محاسبة/صباحي )أول

 جمال محمد جداع 

 (محاسبة/صباحي ل)أو

 

 رغده علي سعود 
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 زوزان حسين حمد 
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 

 بهجت جوهر برك 

 (محاسبة/صباحي )أول

 حسام الدين مكي 

 (محاسبة/صباحي )أول

 

 
 / الدراسة الصباحيةأسماء الطلبة الغياب
 

 المادة: المادة: 

 ثالث محاسبة أول محاسبة

 االسم ت االسم ت

1  1  

8  8  

3  3  

4  4  

5  5  

 
 قاعةعدد الطلبة اإلجمال  ي  ال

 اإلجمال  الثالث األول 

 81 11 11 العدد

    الغياب

    الحضور

 
 
 
 
 
 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

 
 



 
 / قاعات قسم االقتصادصباحا   9/الساعة الوجبة األولى

 
 1/8112التاريخ:    / يوم: ال (5القاعة )       قسم المحاسبة

 

 زيدون راسم علي 
 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 سراب محمد خلف 
 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 

 حسام حمد مصلح 
 )أول محاسبة/ صباحي(

 حسين أنور فارس 
 )أول محاسبة/ صباحي(

 

 ياد نوريأساجد  
 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 سرى فيصل شالش 
 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 

 علي محمدحسن  
 )أول محاسبة/ صباحي(

 حسين طالب خضير 
 )أول محاسبة/ صباحي(

 

 سالين نزهان كريم 
 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 سيف خالد إبراهيم 
 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 

 حسن محمد فائق 
 )أول محاسبة/ صباحي(

 حسين علي صالح 
 )أول محاسبة/ صباحي(

 

 سجى عبد سلمان 
 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 صابر أحمدشهد  
 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 

 حسن محمد مرعي 
 )أول محاسبة/ صباحي(

 الدين خلف حسين فخر 
 )أول محاسبة/ صباحي(

 

 سجى عبدالكريم علي 
 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 شهد سمير شكر 
 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 

 حسن نوري هادي 
 )أول محاسبة/ صباحي(

 حسين محمد تركي 
 باحي()أول محاسبة/ ص

 

 
 / الدراسة الصباحيةأسماء الطلبة الغياب
 

 المادة:  المادة: 

 ثالث محاسبة أول محاسبة

 االسم ت االسم ت

1  1  

8  8  

3  3  

4  4  

5  5  

 
 قاعةعدد الطلبة اإلجمال  ي  ال

 اإلجمال  الثالث األول 

 81 11 11 العدد

    الغياب

    الحضور

 
 
 
 
 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

 
 
 



 
 / قاعات قسم االقتصادصباحا   9/الساعة الوجبة األولى

 
 1/8112التاريخ:    / اليوم:  (2القاعة )       قسم المحاسبة

 

 شهد عيسى بطوش 
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 عامر أحمد تركي 
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 

 وادي أحمدحماد  

 (محاسبة/صباحي )أول

 خضير مجبل علي 

 (محاسبة/صباحي ول)أ

 

 شهالء محمد مجيد 
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 عبد الرحمن جمعه محمد 
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 

 حمدي صباح سفر 

 (محاسبة/صباحي )أول

 رانيا كمال صبحي 

 (محاسبة/صباحي )أول

 

 صدى صباح صبري 
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 عبدالباسط حسن جعفر 
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 

 ركان ياسينأزة حم 

 (محاسبة/صباحي )أول

 زيتونه منتصر جاسم 

 (محاسبة/صباحي )أول

 

 ضياء عدنان محمد 
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 عبدالرحمن أحمد نصيف 
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 

 حمزة دحام عبد 

 (محاسبة/صباحي )أول

 زينب حامد عبد 

 (محاسبة/صباحي )أول

 

 طارق سامي مرير 
 (صباحيثالث محاسبة/ )

 عبدالسالم عبدهللا جاسم 
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 

 حنان حافظ أحمد 

 (محاسبة/صباحي )أول

 سارة أحمد محمود 

 (محاسبة/صباحي )أول

 

 طه خليفة خلف 
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 عبدالقادر محمد محمود 
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 

 عطا هللاخالد حمد  

 (محاسبة/صباحي )أول
 حيدرسجاد جواد  

 (محاسبة/صباحي )أول

 

 طيبه مهند عبدالرزاق 
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 عبدهللا طه جودي زيد 
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 

 
 / الدراسة الصباحيةأسماء الطلبة الغياب
 

 مادة:ال المادة:

 ثالث محاسبة أول محاسبة

 االسم ت االسم ت

1  1  

8  8  

3  3  

4  4  

5  5  

 
 قاعةاإلجمال  ي  ال عدد الطلبة

 اإلجمال  الثالث األول 

 82 14 18 العدد

    الغياب

    الحضور

 
 
 رئيس القاعة المراقب المراقب



 / قاعات قسم المحاسبةصباحا   9/الساعة لوجبة األولىا
 
 1/8112التاريخ:    / اليوم:  (13القاعة )       قسم المحاسبة

 
 أحمدسجى شهاب 

 ي()أول محاسبة/ صباح
 شهد محمد رشيد 

 )أول محاسبة/ صباحي(
 قدامإعبدالرحمن  

 )أول محاسبة/ صباحي(

 أحمد إبراهيم حسين

 )ثالث محاسبة/ مسائي(
 أسن خزعل علوان 

 )ثالث محاسبة/ مسائي(
 بارق ياسين أحمد 

 )ثالث محاسبة/ مسائي(

 سجى عبدالفتاح ستوري

 )أول محاسبة/ صباحي(
 صديق حكمت نعمة 

 بة/ صباحي()أول محاس
 عبدالرحمن رمضان 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 أحمد أسعد حمدي

 )ثالث محاسبة/ مسائي(
 أصالة مهند راضي 

 )ثالث محاسبة/ مسائي(
 بشير إبراهيم صالح 

 )ثالث محاسبة/ مسائي(

 سالم الزم مزبان

 )أول محاسبة/ صباحي(
 صفاء علي جمعه 

 )أول محاسبة/ صباحي(
 عبدالرحمن عبدهللا 

 ول محاسبة/ صباحي()أ

 أحمد سليمان داود

 )ثالث محاسبة/ مسائي(
 أنور سبتي حسن 

 )ثالث محاسبة/ مسائي(
 تركي حواس جاسم 

 )ثالث محاسبة/ مسائي(

 سندباد رياض خلف

 )أول محاسبة/ صباحي(
 طه عويد محي 

 )أول محاسبة/ صباحي(
 عبدالرحمن محمد 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 إدريس حمادي دوخي

 الث محاسبة/ مسائي()ث
 أوس سمير عبدهللا 

 )ثالث محاسبة/ مسائي(
 تركي محمد حبيب 

 )ثالث محاسبة/ مسائي(

 سيف حسيب عفتيان

 )أول محاسبة/ صباحي(
 طي وائل مولود 

 )أول محاسبة/ صباحي(
 عبدالرحمن محمود 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 إدريس عطية أحمد

 )ثالث محاسبة/ مسائي(
 درإيمان محمد حي 

 )ثالث محاسبة/ مسائي(
 تمارة خليل مطر 

 )ثالث محاسبة/ مسائي(

 سيماء عدنان عبدهللا
 )أول محاسبة/ صباحي(

 أحمدعامر جمال  

 )أول محاسبة/ صباحي(
 عبدالعزيز هاشم 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 أسماء كسار غثوان

 )ثالث محاسبة/ مسائي(
 بارق عايد حسن 

 )ثالث محاسبة/ مسائي(
 حسن عزتحسين م 

 )ثالث محاسبة/ مسائي(

 شروق كريم ياسين

 )أول محاسبة/ صباحي(
 عبدالحليم عبدهللا 

 )أول محاسبة/ صباحي(
 عبدالكريم محمد 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 
 أسماء الطلبة الغياب

 

 المادة:  المادة: 

 / مسائ ثالث محاسبة / صباح أول محاسبة

 االسم ت االسم ت

1  1  

8  8  

3  3  

4  4  

5  5  

 
 قاعةعدد الطلبة اإلجمال  ي  ال

 اإلجمال  / مسائ الثالث / صباح األول 

 39 12 81 العدد

    الغياب

    الحضور

 
 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

 



 
 لمحاسبة/ قاعات قسم اصباحا   9/الساعة الوجبة األولى

 
 1/8112/   التاريخ:  اليوم:  (14القاعة )       قسم المحاسبة

 

 عبير فرج صالح عمبر
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 عزاوي خلفعمر  
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 فيصل غازي سالم خلف 
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 عبدهللا حسن عبدهللا

 (محاسبة/صباحي )أول

 عبدهللا مفلح إسماعيل 

 (محاسبة/صباحي )أول

 عدي عماد سالم 

 (محاسبة/صباحي )أول

 علي علو أحمدعذراء 
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 عمر منصور حمد 
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 قدامة موفق فرج علي 
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 عبدهللا زهير جاسم

 (محاسبة/صباحي )أول

 عبدالوهاب مدلول تركي 

 (محاسبة/صباحي )أول
 عذراء حكم فرحان 

 (محاسبة/صباحي )أول

 عزيز وكيل طالل
 (يثالث محاسبة/ صباح)

 غادة نشأت سامي 
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 قصي جمال صباح 
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 عبدهللا سعدون مكي

 (محاسبة/صباحي )أول

 عثمان احمد حسن 

 (محاسبة/صباحي )أول

 مدحت ةعزيز حمز 

 (محاسبة/صباحي )أول

 عماد طارق جاسم
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 فاطمة عباس متعب 
 (يثالث محاسبة/ صباح)

 لمى شاكر حميد شاكر 
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 عبدهللا عارف نايف

 (محاسبة/صباحي )أول

 عثمان رعد علي 

 (محاسبة/صباحي )أول

 عشم خليل سبهان 

 (محاسبة/صباحي )أول

 عمار مجبل محمد
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 فرات معتز علوان 
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 لمياء كوان سالم حسين 
 (اسبة/ صباحيثالث مح)

 عبدهللا ماجد عبد

 (محاسبة/صباحي )أول

 عثمان محمود عثمان 

 (محاسبة/صباحي )أول

 عقيل إبراهيم خليل 

 (محاسبة/صباحي )أول

 
 / الدراسة الصباحيةأسماء الطلبة الغياب
 

 المادة:  المادة: 

 ثالث محاسبة أول محاسبة

 االسم ت االسم ت

1  1  

8  8  

3  3  

4  4  

5  5  

 
 قاعةعدد الطلبة اإلجمال  ي  ال

 اإلجمال  الثالث األول 

 31 15 15 العدد

    الغياب

    الحضور

 
 
 
 
 
 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

 
 



 
 / قاعات قسم المحاسبةصباحا   9/الساعة لوجبة األولىا

 
 1/8112التاريخ:    / اليوم:  (15القاعة )       قسم المحاسبة

 

 عب رشيد حسنلواء مت
 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 محمد علي ياسين 
 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 مصطفى حامد حلو 
 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 عقيل جمال موسى
 )أول محاسبة/ صباحي(

 علي يوسف إبراهيم 
 )أول محاسبة/ صباحي(

 عمر رشيد مدغش 
 )أول محاسبة/ صباحي(

 حسين حمد أحمدمحمد 
 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 محمد مهدي صالح حسن 
 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 مصطفى عبدالخالق 
 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 عالء عبدالكريم
 )أول محاسبة/ صباحي(

 عمار صالح كامل 
 )أول محاسبة/ صباحي(

 عمر صالح قادر 
 )أول محاسبة/ صباحي(

 يدن عدنان رفيقآمحمد 
 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 عبدهللا أحمدمراد خليل  
 الث محاسبة/ صباحي()ث

 مصطفى علي مصطفى 
 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 عبدهللا أحمدعلي 
 )أول محاسبة/ صباحي(

 عمار فاضل علوان 
 )أول محاسبة/ صباحي(

 عمر عدنان هالل 
 )أول محاسبة/ صباحي(

 محمد شعالن مبارك
 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 مروان محمد خلف محمد 
 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 سل صالحمنى با 
 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 علي حسين صالح
 )أول محاسبة/ صباحي(

 عمر أحمد مالو 
 )أول محاسبة/ صباحي(

 عمر ليث مصطفى 
 )أول محاسبة/ صباحي(

 محمد صالح عبدهللا حمد
 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 مصطفى ثائر نجرس 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(
 مهند رجب موسى 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 علي كريم فارس
 )أول محاسبة/ صباحي(

 عمر خلف شعبان 

 )أول محاسبة/ صباحي(
 عمران هاني عمران 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 
 / الدراسة الصباحيةأسماء الطلبة الغياب
 

 المادة:  المادة: 

 ثالث محاسبة أول محاسبة

 االسم ت االسم ت

1  1  

8  8  

3  3  

4  4  

5  5  

 
 قاعةإلجمال  ي  العدد الطلبة ا

 اإلجمال  الثالث األول 

 31 15 15 العدد

    الغياب

    الحضور

 
 
 
 
 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

 
 
 



 
 المحاسبة/ قاعات قسم صباحا   9/الساعة الوجبة األولى

 
 1/8112التاريخ:    / اليوم:  (12القاعة )       قسم المحاسبة

 

 م جاسم علوانميس
 (بة/ صباحيثالث محاس)

 سعد ياسينأنبراس  
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 هاجر خضر علي علو 
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 عهد جاسم محمود

 (محاسبة/صباحي )أول

 قاسم محمد سعدون 

 (محاسبة/صباحي )أول

 ليث سلطان غافل 

 (محاسبة/صباحي )أول

 علوان أحمدنازك 
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 نور جبار محمود 
 (حاسبة/ صباحيثالث م)

 هاشم محمود طه 
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 فاروق جاسم سطام

 (محاسبة/صباحي )أول

 قحطان عدنان مدحت 

 (محاسبة/صباحي )أول

 ماهر كريم هاشم 

 (محاسبة/صباحي )أول

 نايف محمد نايف
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 نور خلف علي عطيه 
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 هبه ياسين علي علو 
 (لث محاسبة/ صباحيثا)

 عبدالرحمن حسن ةفاطم

 (محاسبة/صباحي )أول
 قيس سعد ديكان 

 (محاسبة/صباحي )أول

 مثنى حسن حسين 

 (محاسبة/صباحي )أول

 زيد محمد عمران أنب
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 نور مكي عبدهللا حسين 
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 هديل محمد عبدهللا 
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 ثامر عبدالوهاب فائزة

 (محاسبة/صباحي )أول

 كرم حافظ سراج 

 (محاسبة/صباحي )أول
 محمد جميل نشمي 

 (محاسبة/صباحي )أول

 محمد حماش خلف أنب
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 علوان أحمدنيران  
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 أحمدورقاء محمد  
 (ثالث محاسبة/ صباحي)

 فيصل جنعان ياسين

 (محاسبة/صباحي )أول

 كمال مزاحم صبحي 

 (محاسبة/صباحي )أول
 محمد حمد خلف 

 (محاسبة/صباحي )أول

 
 / الدراسة الصباحيةأسماء الطلبة الغياب
 

 المادة:  المادة: 

 ثالث محاسبة أول محاسبة

 االسم ت االسم ت

1  1  

8  8  

3  3  

4  4  

5  5  

 
 قاعةعدد الطلبة اإلجمال  ي  ال

 مال اإلج الثالث األول 

 31 15 15 العدد

    الغياب

    الحضور

 
 
 
 
 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

 
 
 



 
 المحاسبة/ قاعات قسم صباحا   9/الساعة الوجبة األولى

 
 1/8112التاريخ:    / ليوم: ا (17القاعة )       قسم المحاسبة

 

 محمد دحام حسين

 (محاسبة/صباحي )أول
 

 محمد ناظم محمد

 (صباحيمحاسبة/ )أول

 مهند اعناد أحمد 

 (محاسبة/صباحي )أول

 خلدون فيصل عبد

 (ثالث محاسبة/ مسائي)
 

 رغدة حامد قدوري

 (ثالث محاسبة/ مسائي)

 سعد محمد علي مناحي 

 (ثالث محاسبة/ مسائي)

 محمد ذياب عبدهللا

 (محاسبة/صباحي )أول
 

 محمد نوري علي

 (محاسبة/صباحي )أول
 

 مهند عامر صبري

 (بة/صباحيمحاس )أول

 درياه علي مهدي

 (ثالث محاسبة/ مسائي)
 

 رنا رياض مزهر

 (ثالث محاسبة/ مسائي)
 

 سفيان قحطان عدنان

 (ثالث محاسبة/ مسائي)

 محمد سعود محمود

 (محاسبة/صباحي )أول
 

 مصطفى صباح جاسم

 (محاسبة/صباحي )أول
 

 مهند عيسى درزي

 (محاسبة/صباحي )أول

 دريد صالح الدين أحمد

 (ث محاسبة/ مسائيثال)
 

 رند حاتم رجا

 (ثالث محاسبة/ مسائي)
 

 سمر محمد محمود

 (ثالث محاسبة/ مسائي)

 محمد عباس بديوي

 (محاسبة/صباحي )أول
 

 مصطفى ظافر صبري

 (محاسبة/صباحي )أول
 

 مهند محمد عبد

 (محاسبة/صباحي )أول

 رائد عابر حميد

 (ثالث محاسبة/ مسائي)
 

 رواء جمعة علي

 (سبة/ مسائيثالث محا)
 

 سها عدنان محمود

 (ثالث محاسبة/ مسائي)

 محمد عباس جدوع

 (محاسبة/صباحي )أول

 مصطفى عبدهللا رهل 

 (محاسبة/صباحي )أول
 موسى محمود صالح 

 (محاسبة/صباحي )أول

 رجاهللا خلف حميد

 (ثالث محاسبة/ مسائي)

 رؤى إسماعيل خليل 

 (ثالث محاسبة/ مسائي)

 شهد سالم حكمت 

 (ث محاسبة/ مسائيثال)

 محمد عيدان عبدهللا

 (محاسبة/صباحي )أول

 مصطفى محمود جياد 

 (محاسبة/صباحي )أول
 عبدالرحمن إقدامميادة  

 (محاسبة/صباحي )أول

 رسل صدام عبدالكريم

 (ثالث محاسبة/ مسائي)

 زيد أحمد عزاوي 

 (ثالث محاسبة/ مسائي)

 صفاء عدنان كاظم 

 (ثالث محاسبة/ مسائي)

 ناظم غظبان محمد

 (محاسبة/صباحي )أول

 منذر حاجم رميض 

 (محاسبة/صباحي )أول
 ميساء رزاق خلف 

 (محاسبة/صباحي )أول
 

 أسماء الطلبة الغياب
 

 المادة: المادة: 

 / مسائ ثالث محاسبة / صباح أول محاسبة

 االسم ت االسم ت

1  1  

8  8  

3  3  

4  4  

5  5  
 

 قاعةالعدد الطلبة اإلجمال  ي  

 اإلجمال  / مسائ الثالث / صباح األول 

 39 12 81 العدد

    الغياب

    الحضور

 
 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

 



 
 / قاعات قسم المحاسبةصباحا   9/الساعة لوجبة األولىا

 
 1/8112التاريخ:    / ليوم: ا (12القاعة )       قسم المحاسبة

 

 ورود مخلف جنعان
 / صباحي()ثالث محاسبة

  
 / محمل(/صباحي)رابع محاسبة

  
 / محمل(/صباحي)رابع محاسبة

 أميننعيمه محسن 
 )أول محاسبة/ صباحي(

 همام محمد صالح 
 )أول محاسبة/ صباحي(

  
 / محمل(/صباحي)ثاني محاسبة

 ياسمين عبدالرحمن
 )ثالث محاسبة/ صباحي(

  
 / محمل(/صباحي)رابع محاسبة

  

 

 نهى محمد عبدالعزيز
 )أول محاسبة/ صباحي(

 وسام الزم مزبان 
 )أول محاسبة/ صباحي(

  
 / محمل(/صباحي)ثاني محاسبة

 
 / محمل(/صباحي)رابع محاسبة

  
 / محمل(/صباحي)رابع محاسبة

  

 نور عمر محمد
 )أول محاسبة/ صباحي(

 أحمد إدريسوطبان  
 )أول محاسبة/ صباحي(

  
 / محمل(/صباحي)ثاني محاسبة

 
 / محمل(/صباحية)رابع محاسب

  
 / محمل(/صباحي)رابع محاسبة

  

 هدى رمضان نامس
 )أول محاسبة/ صباحي(

 والء خزعل حمد 
 )أول محاسبة/ صباحي(

  
 / محمل(/صباحي)ثاني محاسبة

 
 / محمل(/صباحي)رابع محاسبة

  
 / محمل(/صباحي)رابع محاسبة

  

 هدى موسى خلف
 )أول محاسبة/ صباحي(

  
 / محمل(/صباحي)ثاني محاسبة

  
 / محمل(/صباحي)ثاني محاسبة

 
 / الدراسة الصباحيةأسماء الطلبة الغياب
 

 المادة:  المادة: 

 محمل بمواد الثالث ثالث محاسبة محمل بمواد االول أول محاسبة

 االسم ت االسم ت االسم ت االسم ت

1  1  1  1  

8  8  8  8  

3  3  3  3  

4  4  4  4  

5  5  5  5  

 
 قاعةد الطلبة اإلجمال  ي  العد

 اإلجمال  محمل بمواد الثالث الثالث محمل بمواد االول األول 

   8  9 العدد

      الغياب

      الحضور

 
 
 
 
 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

 
 
 



 
 / قاعات قسم اإلدارة القديمةصباحا   9/الساعة لوجبة األولىا

 

 1/8112التاريخ:    / وم: الي (7القاعة )       قسم المحاسبة
 

 صفاء مظهر مزعل
 )ثالث محاسبة/ مسائي(

 عبدالكريم غازي 
 )ثالث محاسبة/ مسائي(

 عمار محمود كاظم 
 )ثالث محاسبة/ مسائي(

 أحمد دريد فاضل
 )أول محاسبة/ مسائي(

 أسامة مازن كامل 
 )أول محاسبة/ مسائي(

 إيمان حامد لطيف 
 )أول محاسبة/ مسائي(

 مد حسينضاري أح
 )ثالث محاسبة/ مسائي(

 عبدهللا رزاق حسين 
 )ثالث محاسبة/ مسائي(

 عمار وليد عايد 
 )ثالث محاسبة/ مسائي(

 أحمد شهاب أحمد
 )أول محاسبة/ مسائي(

 أشرف يونس محمد 
 )أول محاسبة/ مسائي(

 باعث نجاح مهدي 
 )أول محاسبة/ مسائي(

 ضحى أحمد محمد
 )ثالث محاسبة/ مسائي(

  نصير مزاحم فريدعبدهللا 
 )ثالث محاسبة/ مسائي(

 عمر طالب خلف 
 )ثالث محاسبة/ مسائي(

 أحمد صفاء حسن
 )أول محاسبة/ مسائي(

 أكرم زكي عبدهللا 
 )أول محاسبة/ مسائي(

 براء مجيد حميد 
 )أول محاسبة/ مسائي(

 عائشة عيسى دهش
 )ثالث محاسبة/ مسائي(

 عبدالوهاب فاضل ذياب 
 مسائي()ثالث محاسبة/ 

 عمر فاروق ذياب 
 )ثالث محاسبة/ مسائي(

 أحمد عالء الدين
 )أول محاسبة/ مسائي(

 آمنة بسام طايس 
 )أول محاسبة/ مسائي(

 بالل عامر علي 
 )أول محاسبة/ مسائي(

 عائشة غالب محجوب
 )ثالث محاسبة/ مسائي(

 عصام محمد سعدون 
 )ثالث محاسبة/ مسائي(

 عمر محسن إبراهيم 
 سبة/ مسائي()ثالث محا

 أحمد محمد حيدر
 )أول محاسبة/ مسائي(

 إنعام نعمة محمد 
 )أول محاسبة/ مسائي(

 بيداء صالح مهدي 
 )أول محاسبة/ مسائي(

 عبدالرحمن خضر علي
 )ثالث محاسبة/ مسائي(

 علي منير طه 
 )ثالث محاسبة/ مسائي(

 عمر محمود علي 
 )ثالث محاسبة/ مسائي(

 أحمد محمد خلف
 بة/ مسائي()أول محاس

 أنيس محمد صالح 
 )أول محاسبة/ مسائي(

 بيداء علون عبد 
 )أول محاسبة/ مسائي(

 عبدالعزيز ماهر عياش
 )ثالث محاسبة/ مسائي(

 عمار حواس جاسم 
 )ثالث محاسبة/ مسائي(

 غزوان محمد بدر 
 )ثالث محاسبة/ مسائي(

 

 / الدراسة المسائيةأسماء الطلبة الغياب
 

   المادة: المادة: 

 ثالث محاسبة أول محاسبة

 االسم ت االسم ت

1  1  

8  8  

3  3  

4  4  

5  5  
 

 قاعةعدد الطلبة اإلجمال  ي  ال

 اإلجمال  الثالث األول 

 39 81 12 العدد

    الغياب

    الحضور

 
 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

 



 
 قديمةاإلدارة ال/ قاعات قسم صباحا   9/الساعة الوجبة األولى

 
 1/8112التاريخ:    / اليوم:  (2القاعة )       قسم المحاسبة

 

 حاتم عبدالكريم حسين
 (محاسبة/مسائي )أول

 رامي عامر عوين 
 (محاسبة/مسائي )أول

 علي حسن رشيد 
 (محاسبة/مسائي )أول

 حامد عبدهللا أحمد
 (محاسبة/مسائي )أول

 رشا عبدالجبار أحمد 
 (محاسبة/مسائي )أول

 ء عبد الحسينعليا 
 (محاسبة/مسائي )أول

 حسام صايل حمود
 (محاسبة/مسائي )أول

 زيد عمران بردي 
 (محاسبة/مسائي )أول

 علياء هيثم شامل 
 (محاسبة/مسائي )أول

 حسين حمود عبد هللا
 (محاسبة/مسائي )أول

 سالم عبدالجبار 
 (محاسبة/مسائي )أول

 عماد جاسم محمد 
 (محاسبة/مسائي )أول

 كمال حسين علي
 (محاسبة/مسائي )أول

 صالح تركي نايف 
 (محاسبة/مسائي )أول

 عمر عبدالخالق خلف 
 (محاسبة/مسائي )أول

 ليمهن مرعي حس
 (محاسبة/مسائي )أول

 ضياء خالد جاسم 
 (محاسبة/مسائي )أول

 غسان محجوب أحمد 
 (محاسبة/مسائي )أول

 حنين يونس حبيب
 (محاسبة/مسائي )أول

 عباس يحيى درويش 
 (محاسبة/مسائي أول)

 غفران ماهر حمد 
 (محاسبة/مسائي )أول

 حوراء عالءالدين
 (محاسبة/مسائي )أول

 عبدهللا مظفر عبدالرزاق 
 (محاسبة/مسائي )أول

 فاطمة موفق ناجي 
 (محاسبة/مسائي )أول

 خالد عبد هللا محمد
 (محاسبة/مسائي )أول

 عبدالسالم أحمد عزيز 
 (محاسبة/مسائي )أول

 محمود فهد صباح 
 (محاسبة/مسائي )أول

 خلف علي صالح
 (محاسبة/مسائي )أول

 عقيل علي دخيل 
 (محاسبة/مسائي )أول

 إبراهيمليث ضياء  
 (محاسبة/مسائي )أول

 
 / الدراسة المسائيةأسماء الطلبة الغياب
 

 المادة:  المادة: 

  أول محاسبة

 االسم ت االسم ت

1  1  

8  8  

3  3  

4  4  

5  5  

 
 قاعةعدد الطلبة اإلجمال  ي  ال

 األول 

 31 العدد

  الغياب

  الحضور

 
 
 
 
 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

 
 
 



 
 اإلدارة القديمة/ قاعات قسم صباحا   9/الساعة الوجبة األولى

 
 1/8112التاريخ:    / اليوم:  (18القاعة )       قسم المحاسبة

 

 عبدالرحمنغفران أسامة 
 (ة/ مسائيثالث محاسب)

 مأرب جاسم محمد 
 (ثالث محاسبة/ مسائي)

 مروه معاذ محمد  

 (ثالث محاسبة/ مسائي)

 ماهر قحطان عدنان

 (محاسبة/مسائي )أول
 

 محمد عثمان عجيمي

 (محاسبة/مسائي )أول
 

 موفق إبراهيم اسود

 (محاسبة/مسائي )أول

 غيث صالح عبد غنام 
 (ثالث محاسبة/ مسائي)

 
  محمد حمد ندا منوخ

 (ثالث محاسبة/ مسائي)
 

 مالك سمير زيدان 

 (ثالث محاسبة/ مسائي)

 مثنى حسين علي

 (محاسبة/مسائي )أول
 

 محمد هاشم عبدالواحد

 (محاسبة/مسائي )أول
 

 مي حميد محمد

 (محاسبة/مسائي )أول

 فاطمة جواد نامق 
 (ثالث محاسبة/ مسائي)

 
 محمد خلف صالح 

 (ثالث محاسبة/ مسائي)
 

 يل احمودمناف إسماع

 (ثالث محاسبة/ مسائي)

 محمد أكبر حسن

 (محاسبة/مسائي )أول
 

 محمود زبن مهوس

 (محاسبة/مسائي )أول
 

 ون حمد جمعةثمي

 (محاسبة/مسائي )أول

 فاطمة محمد يوسف 
 (ثالث محاسبة/ مسائي)

 
 محمد عدنان حمود 

 (ثالث محاسبة/ مسائي)
 

 ميس عادل عبدالرزاق 

 (ثالث محاسبة/ مسائي)

 حمد شبيب نمرم

 (محاسبة/مسائي )أول
 

 مسلم عبداألمير أحمد

 (محاسبة/مسائي )أول
 

 ميس عواد شالش

 (محاسبة/مسائي )أول

 فاطمة منيب خالد
 (ثالث محاسبة/ مسائي)

 محمد محسن عبدهللا  
 (ثالث محاسبة/ مسائي)

 ميسر خالد عبدهللا جاسم 

 (ثالث محاسبة/ مسائي)

 محمد صباح شهاب

 (ة/مسائيمحاسب )أول

 مصطفى علي نجم 

 (محاسبة/مسائي )أول
 ميسر عايد حمد 

 (محاسبة/مسائي )أول

 فؤاد علي عبدالرحمن 
 (ثالث محاسبة/ مسائي)

 محمد محمود عبدهللا  

 (ثالث محاسبة/ مسائي)

 ميسر عبدهللا ياسين 

 (ثالث محاسبة/ مسائي)

 محمد عبدالواحد سلمان

 (محاسبة/مسائي )أول
 هللامنى فاضل عبد 

 (محاسبة/مسائي )أول
 نشمي عماد شعبان 

 (محاسبة/مسائي )أول

 كريم عباس فاضل
 (ثالث محاسبة/ مسائي)

 محمود نشأت محمود 

 (ثالث محاسبة/ مسائي)

 ناصر مولود صالح 

 (ثالث محاسبة/ مسائي)
 

 / الدراسة المسائيةأسماء الطلبة الغياب
 

 المادة:  المادة: 

 ثالث محاسبة أول محاسبة

 االسم ت االسم ت

1  1  

8  8  

3  3  

4  4  

5  5  
 

 قاعةعدد الطلبة اإلجمال  ي  ال

 اإلجمال  الثالث األول 

 39 81 12 العدد

    الغياب

    الحضور

 
 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

 



 
 صباحا / قاعات قسم اإلدارة القديمة 9لوجبة األولى/الساعة ا

 
 1/8112التاريخ:    / اليوم:  (11القاعة )       قسم المحاسبة

 
 نور إبراهيم خليل

 )ثالث محاسبة/ مسائي(
 وسام أحمد مخلف 

 )ثالث محاسبة/ مسائي(
  

 )رابع محاسبة/مسائي/ محمل(

 نور خالد محمد

 )أول محاسبة/ مسائي(

 يقين لفتة إبراهيم 

 )أول محاسبة/ مسائي(

  
 )ثاني محاسبة/مسائي/ محمل(

 دت نامقنورة جو

 )ثالث محاسبة/ مسائي(
 وسام ظافر عبدالكريم 

 )ثالث محاسبة/ مسائي(
  

 )رابع محاسبة/مسائي/ محمل(

 نوري رائد نوري

 )أول محاسبة/ مسائي(

 يوسف نايف زبن 

 )أول محاسبة/ مسائي(

  
 )ثاني محاسبة/مسائي/ محمل(

 هبة نزهان عبيد

 )ثالث محاسبة/ مسائي(
 وسام محمد عبدهللا 

 الث محاسبة/ مسائي()ث
  

 )رابع محاسبة/مسائي/ محمل(

 هالة سعد طه
 )أول محاسبة/ مسائي(

  
 )ثاني محاسبة/مسائي/ محمل(

  
 )ثاني محاسبة/مسائي/ محمل(

 هيثم أحمد حسن

 )ثالث محاسبة/ مسائي(

 وطبان جبار عبد 

 )ثالث محاسبة/ مسائي(

  
 )رابع محاسبة/مسائي/ محمل(

 هدير غازي فيصل

 ل محاسبة/ مسائي()أو

  
 )ثاني محاسبة/مسائي/ محمل(

  
 )ثاني محاسبة/مسائي/ محمل(

 وائل مولود محمد

 )ثالث محاسبة/ مسائي(

  
 )رابع محاسبة/مسائي/ محمل(

  
 )رابع محاسبة/مسائي/ محمل(

 همام حسين صالح

 )أول محاسبة/ مسائي(

  
 )ثاني محاسبة/مسائي/ محمل(

  
 ل()ثاني محاسبة/مسائي/ محم

 
 / الدراسة المسائيةأسماء الطلبة الغياب
 

 المادة:  المادة: 

 محمل بمواد الثالثرابع  ثالث محاسبة محمل بمواد االولثان   أول محاسبة

 االسم ت االسم ت االسم ت االسم ت

1  1  1  1  

8  8  8  8  

3  3  3  3  

4  4  4  4  

5  5  5  5  

 
 قاعةعدد الطلبة اإلجمال  ي  ال

 اإلجمال  محمل بمواد الثالث الثالث محمل بمواد االول األول 

   9  7 العدد

      الغياب

      الحضور
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