
 قاعات قسم االقتصاد /الساعة الثانية عشرة ونصف/الوجبة الثانية
 

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

 ابتهال ستار كريم 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 أحمد غسان ممدوح 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 إبراهيم أحمد سليمان 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 الدينأحمد فخر الدين نور  

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 إبراهيم علي إبراهيم 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 أحمد محمد صباح 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 إبراهيم نصيف جاسم 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 أحمد محمد عبدالعزيز 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 إبراهيم هادي هدلوش 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 أحمد ولي قاسم 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 أحمد إبراهيم رحيم 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 أسامة ذنون طيب 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 أحمد خالد كليب 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 أسامة محمود حسين 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 أحمد ستار حميد 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 آمنة عالوي مبارك 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 أحمد سعد عبدالجبار 

 ة/ صباحيمحاسب ثاني

 أنس عماد إبراهيم 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 أحمد سالم أحمد 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 أنس قحطان داوود 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 أحمد عادل مجيد 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 إنعام عبد هللا مانع 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 أحمد عماد فارس 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 أنمار حمد حسين 

 اسبة/ صباحيمح ثاني

 

 أحمد غالب بديوي 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 أوس محمود حسن 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 
 / الدراسة الصباحيةأسماء الطلبة الغياب

 المادة: 

 محاسبة ثاني

 االسم ت

1  

8  

3  

4  

5  

 
 قاعةعدد الطلبة اإلجمالي في ال

 ثانيال 

 82 العدد

  الغياب

  الحضور

 
 
 
 رئيس القاعة المراقب المراقب



 
 الوجبة الثانية/الساعة الثانية عشرة ونصف/ قاعات قسم االقتصاد

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

 
 وس نهاد ناظمأ 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 بهاء الدين حيدر 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 يات جمال حسنآ 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 عواد حسينتيسير  

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 ية صفاء ياسينآ 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 ثامر نجم عليوي 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 يالف سعد ستارإ 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 جابر حسين طالع 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 يالف عبد الرسول لطيفإ 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 جرناس الشيخ شاكر 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 يالف عدنان أحمدإ 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 حسان ثابت خلف 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 بارق كريم محمد 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 حسين عبدهللا حسين 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

برزان صالح راشد ثالث  

 محاسبة/ صباحي

 حسين علي عودة 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 بالل ادهام عباس 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 الحسين محمود شاكر 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 بلسم جليل عيدان 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 حسين وسام كامل 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 
 / الدراسة الصباحيةأسماء الطلبة الغياب

 المادة: 

 محاسبةثاني 

 االسم ت

1  

8  

3  

4  

5  

 
 قاعةعدد الطلبة اإلجمالي في ال

 الثاني 

 81 العدد

  غيابال

  الحضور

 
 
 
 
 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

 
 
 



 
 الوجبة الثانية/الساعة الثانية عشرة ونصف/ قاعات قسم االقتصاد

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

 
 حال رعد جابر 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 دنيا فوزي حسن 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 ونسحنان حازم ي 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 دنيا محمد شعبان 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 حنان ضمير رمضان 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 ذكرهللا علي ياسين 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 حيدر جاسم محمد 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 رحمة عبدهللا حسين 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 ختام فضل جاسم 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 لفرفل حمد خ 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 خطاب نوري سطوان 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 رقية محمود عبد 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 خليل عبدالخالق إبراهيم 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 رنا مازن حسين 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 خليل فرحان مصطفى 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 سماعيلإرند حقي  

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 منيف دحام دحام 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 ريم محمد عبد 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 دعاء أحمد محسن 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 زمن قيس محمد 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 
 / الدراسة الصباحيةأسماء الطلبة الغياب

 المادة: 

 محاسبةثاني 

 االسم ت

1  

8  

3  

4  

5  

 
 قاعةعدد الطلبة اإلجمالي في ال

 الثاني 

 81 العدد

  الغياب

  الحضور

 
 
 
 
 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

 
 
 



 
 

 الوجبة الثانية/الساعة الثانية عشرة ونصف/ قاعات قسم االقتصاد
 

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

 الزهراء سعد مشعل 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 سندس أحمد جاسم 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 زينب قاسم حمود 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 سيف بدر عيسى 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 زينة نعمة رشيد 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 سيف قيس فهد 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 سارة عمر شبيب 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 شذى علي خلف 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 سماعيل جاسمإسالي  

 باحيمحاسبة/ ص ثاني

 شذى كوان إبراهيم 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 سجاد فالح خلف 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 شروق دحام حمود 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 سراج الدين باسم ياسين 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 شيماء طاهر شكور 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 سماعيلإسري صديق  

 محاسبة/ صباحي ثاني

 طارق زياد خلف 

 بة/ صباحيمحاس ثاني

 

 سعد أسود عبدهللا 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 عادل ثاير مجيد 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 سلسبيل صباح نوري 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 عامر شهاب أحمد 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 
 / الدراسة الصباحيةأسماء الطلبة الغياب

 المادة: 

 محاسبةثاني 

 االسم ت

1  

8  

3  

4  

5  

 
 قاعةالطلبة اإلجمالي في العدد 

 الثاني 

 81 العدد

  الغياب

  الحضور

 
 
 
 
 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

 
 



 
 الوجبة الثانية/الساعة الثانية عشرة ونصف/ قاعات قسم االقتصاد

 
 1/8112التاريخ:    / اليوم:  (5القاعة )       قسم المحاسبة

 
 عائشة غازي ضايع 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 عبدهللا مزهر رشيد 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 عبدالباسط جمعة خلف 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 عبدالمهمين خالد علي 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن 

 محاسبة/ صباحي ثاني
 عبدالمهمين علي محمد 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 عبدالرزاق سعد عبدهللا 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 حسينبير صالح ع 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 عبدالرشيد عباس فنر 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 عالء دحام حضري 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 عبدالعزيز جاسم محمد 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 علي إبراهيم مصطفى 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 عبداللطيف عمر قحطان 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 علي رفيق حسن 

 / صباحيمحاسبة ثاني

 

 عبدهللا عياش عبدهللا 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 علي صباح سايل 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 عبدهللا محمد درويش 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 علي غالب محمد 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 عبدهللا محمد نعمان 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 علي قحطان حاتم 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 
 / الدراسة الصباحيةابأسماء الطلبة الغي

 المادة: 

 محاسبةثاني 

 االسم ت

1  

8  

3  

4  

5  

 
 قاعةعدد الطلبة اإلجمالي في ال

 الثاني 

 81 العدد

  الغياب

  الحضور

 
 
 
 
 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

 
 
 



 
 الوجبة الثانية/الساعة الثانية عشرة ونصف/ قاعات قسم االقتصاد

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

 

 علي ياس عباس 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 قحطان شهاب أحمد 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 عمر أحمد خلف 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 قصي قحطان نوفان 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 عمر أحمد خليل 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 ثاني قيس جارو مصلح 

 محاسبة/ صباحي

 

 عمر سفاح خليفة 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 ثاني لبنى عامر حميد 

 محاسبة/ صباحي

 

 عمر طيب أحمد 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 ليث خميس مصلح 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 عمر غازي شهاب 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 ليلى رجب نوفان 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 غسان حمود مسلط 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 ان محمدمتعب عيد 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 غسان كمال كاظم 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 مثنى معد حميد 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 فاطمة سعد يوسف 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 مجاهد خالد إبراهيم 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 فاطمة عامر شاهين 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 محمد إسماعيل صالح 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 طمة عبدالفتاح حاجمفا 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 محمد أكريم غشيم 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 فرح كريم أحمد 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 محمد جاسم محمد 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 فالح صباح لطيف 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 محمد جمال خليل 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 
 ة/ الدراسة الصباحيأسماء الطلبة الغياب

 المادة: 

 محاسبةثاني 

 االسم ت

1  

8  

3  

4  

5  

 
 قاعةعدد الطلبة اإلجمالي في ال

 ثانيال 

 82 العدد

  الغياب

  الحضور

 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

 



 
 قاعات قسم المحاسبة الوجبة الثانية/الساعة الثانية عشرة ونصف/

 
 1/8112التاريخ:     / اليوم:  (13القاعة )       قسم المحاسبة

 

 محمد حميد أحمد

 محاسبة/ صباحي ثاني

 مريم مجيد عطوان 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 نصيف جاسم حمود 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 محمد حميد علي

 محاسبة/ صباحي ثاني

 مصطفى أثير حافظ 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 نور هيثم مناور 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 محمد مطر محمد

 سبة/ صباحيمحا ثاني

 مصطفى حميد حسين 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 سماعيلإنورجان نبيل  

 محاسبة/ صباحي ثاني

 محمد منذر نعمان

 محاسبة/ صباحي ثاني

 مصطفى حميد محمود 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 هبة إبراهيم حسين 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 محمد موفق أحمد

 محاسبة/ صباحي ثاني

 مصطفى خليفة علي 

 اسبة/ صباحيمح ثاني

 هبة ثامر أحمد 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 محمد نزهان حميد

 محاسبة/ صباحي ثاني

 مناسك محمد حسين 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 هبة ثامر فاضل 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 محمد نوري خباز

 محاسبة/ صباحي ثاني

 مهند خلف حسين 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 هدى محمد خليفة 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 محمود خميس نجم

 محاسبة/ صباحي ثاني

 مهند صالح محمود 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 هيثم عماد عريبي 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 محمود عواد محمد

 محاسبة/ صباحي ثاني

 مؤيد جمعة عيسى 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 وقاص مزهر مهدي 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 محمود مدلل محمد

 محاسبة/ صباحي ثاني

 مود أحمدمؤيد ح 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 والء حمد كريم 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 مروة مناف حسين

 محاسبة/ صباحي ثاني

 ميسر طالل حسين 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 ياسر ضرغام خضير 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 مريم إبراهيم خيرو

 محاسبة/ صباحي ثاني

 ناجي علي صالح 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 ياسر طامي محمد 

 محاسبة/ صباحي ثاني

     
 

 
 / الدراسة الصباحيةأسماء الطلبة الغياب

 المادة: 

 محاسبةثاني 

 االسم ت

1  

8  

3  

4  

5  

 
 قاعةال جمالي فيعدد الطلبة اإل

 الثاني 

 32 العدد

  الغياب

  الحضور

 
 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

 



 
 قاعات قسم المحاسبة صف/الوجبة الثانية/الساعة الثانية عشرة ون

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

 ياسر عبدالمجيد سعد

 محاسبة/ صباحي ثاني

  
 )محمل(ثالث محاسبة/صباحي

  

     

 ياسين صكبان عبدهللا

 محاسبة/ صباحي ثاني

  
 ثالث محاسبة/صباحي)محمل(

  

     

 يوسف فليح حسن

 بة/ صباحيمحاس ثاني

  
 ثالث محاسبة/صباحي)محمل(

  

     

 يوسف محمد علوان

 محاسبة/ صباحي ثاني

  
 ثالث محاسبة/صباحي)محمل(

 

 

     

 
 ثالث محاسبة/صباحي)محمل(

    

     

 
 ثالث محاسبة/صباحي)محمل(

    

     

 
 ثالث محاسبة/صباحي)محمل(

    

 

 
 / الدراسة الصباحيةأسماء الطلبة الغياب

 المادة: 

 ثالث محاسبة )محمل( محاسبةثاني 

 االسم ت االسم ت

1  1  

8  8  

3  3  

4  4  

5  5  

 
 قاعةال جمالي فيعدد الطلبة اإل

 االجمالي محمل الثاني 

   4  العدد

    الغياب

    الحضور

 
 
 
 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

 
 
 
 
 



 
 قاعات قسم المحاسبة ونصف/ الوجبة الثانية/الساعة الثانية عشرة

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

 

 أحمد زيدان خلف

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 أفراح عماد حسن 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 حسن أحمد حسن حزام 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 ددأحمد صباح م

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 أمجد عبدالكريم حسين 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 حسن طارق إبراهيم 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 أحمد عبد الكريم حمود

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 أنور حاتم نجم 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 خضير عباس أحمد 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 أحمد عبدهللا عبد

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 إيمان حسين علي 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 رواد سعدي شياع 

 مسائياسبة/ مح ثاني

 أحمد عبدهللا علي محمد

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 أيوب حميد دحام 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 رياض عبدهللا فارس 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 أحمد عبيد جاسم

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 بدر عزاوي ذياب 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 زياد خلف عبدالكريم 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 أحمد قاسم محمد

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 بشرى أحمد سميان 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 زيد شاكر حماد 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 أحمد نافع إبراهيم

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 بهاء الدين علي كريم 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 زينة خليل جاسم 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 أحمد وداد فيصل

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 بيداء سالم مصطفى 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 سارة الطيف عبدهللا 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 أروى صبحي فاضل

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 حسام أحمد إبراهيم 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 سالم صباح خلف 

 مسائيمحاسبة/  ثاني
 

 
 / الدراسة المسائيةأسماء الطلبة الغياب

 المادة: 

 محاسبةثاني 

 االسم ت

1  

8  

3  

4  

5  

 
 قاعةال جمالي فيد الطلبة اإلعد

 الثاني 

  31  العدد

  الغياب

  الحضور

 
 
 
 
 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

 
 
 



 
 قاعات قسم المحاسبة الوجبة الثانية/الساعة الثانية عشرة ونصف/

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

 شهد نوفل ماجد

 سائيممحاسبة/  ثاني

 عماد حسين عبد 

 مسائيمحاسبة/  ثاني
 ليث عريبي حسين 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 عبدالرحمن محمد خليل

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 عمار جودة حازم 

 مسائيمحاسبة/  ثاني
 محمد علي سعد حمدان 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 عبدالغفور تركي أحمد

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 عمار عبدالكريم ندا 

 مسائيسبة/ محا ثاني
 مروان أحمد عبيد 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 عبدهللا محمد عبدالكريم

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 عمر بهجت يعقوب 

 مسائيمحاسبة/  ثاني
 مريم غسان حسين 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 عبدهللا محمود خلف حويجة

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 عوف عبدهللا إبراهيم 

 مسائيمحاسبة/  ثاني
 مدانمصطفى خلف ح 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 عبدالمحسن خليل إبراهيم

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 غسان نوري فيحان 

 مسائيمحاسبة/  ثاني
 معن محمود مهدي 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 عذراء عدنان ناجي

 مسائيمحاسبة/  ثاني
 غفران ماهر حمد 

 مسائيمحاسبة/  ثاني
 مالك لؤي فازع 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 متعلي طالل حك

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 صالح ديسعغيث  

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 موسى علي صالح 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 علي فهمي مجيد

 مسائيمحاسبة/  ثاني
 فدوى خيرهللا محمد 

 مسائيمحاسبة/  ثاني
 ميسر عبدهللا ياسين 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 علي محمد عبد

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 فرحان صالح حمد 

 مسائيحاسبة/ م ثاني

 نرجس حسن ياسين 

 مسائيمحاسبة/  ثاني
 

 
 / الدراسة المسائيةأسماء الطلبة الغياب

 المادة: 

 محاسبةثاني 

 االسم ت

1  

8  

3  

4  

5  

 
 قاعةال جمالي فيعدد الطلبة اإل

 الثاني 

  31  العدد

  الغياب

  الحضور

 
 
 
 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

 
 
 
 



 
 قاعات قسم المحاسبة الثانية/الساعة الثانية عشرة ونصف/الوجبة 

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

 

 د حميدبنمير ع

 مسائيمحاسبة/  ثاني
 دانيال بالل صبار 

 مسائيمحاسبة/  ثاني
 ميس خلف جاسم 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 نهاد حسين حميد

 مسائيمحاسبة/  ثاني
 امي فريد تفاحر 

 مسائيمحاسبة/  ثاني
 سيف محمد علي 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 نور فاروق إسماعيل

 مسائيمحاسبة/  ثاني
 كمال عباس فاضل 

 مسائيمحاسبة/  ثاني
  

 )محمل(مسائيثالث محاسبة/

 هبة عبدالوهاب مردان

 مسائيمحاسبة/  ثاني
 مصطفى تحسين محمد 

 مسائيمحاسبة/  ثاني
  

 )محمل(مسائيثالث محاسبة/

 هيام كمال طايس

 مسائيمحاسبة/  ثاني
 إسماعيلمهند نداء  

 مسائيمحاسبة/  ثاني
  

 )محمل(مسائيثالث محاسبة/

 وفاء شاكر محمود

 مسائيمحاسبة/  ثاني
 نبراس متعب عبدهللا 

 مسائيمحاسبة/  ثاني
  

 )محمل(مسائيثالث محاسبة/

 أحمد صفاء علي

 مسائيمحاسبة/  ثاني
 براهيمنور زيد إ 

 مسائيمحاسبة/  ثاني
  

 )محمل(مسائيثالث محاسبة/

 حسن إبراهيم سالم

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 يوسف أحمد سلوم 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

  
 )محمل(مسائيثالث محاسبة/

 حسن حمدي مهدي

 مسائيمحاسبة/  ثاني
 عمر عدنان قحطان 

 مسائيمحاسبة/  ثاني
  

 )محمل(مسائيثالث محاسبة/

 عيل إبراهيمحنان اسما

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 عمار رائب جارهللا 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

  
 )محمل(مسائيثالث محاسبة/

 

 
 / الدراسة المسائيةأسماء الطلبة الغياب

 المادة: 

 ثالث محاسبة/محمل  محاسبةثاني 

  ت االسم ت

1  1  

8  8  

3  3  

4  4  

5  5  

 
 قاعةال جمالي فيعدد الطلبة اإل

 االجمالي محمل الثاني 

    88  العدد

    الغياب

    الحضور

 
 
 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

 
 
 
 


