
 
 قاعات قسم االقتصاد /التاسعة/الساعة الوجبة األولى

 

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

 ابتهال ستار كريم 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 أحمد ستار حميد 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 إبراهيم خليل إسماعيل 

 رابع محاسبة/صباحي

 إنعام عبدالرحمن 

 احيرابع محاسبة/صب

 

 إبراهيم أحمد سليمان 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 أحمد سعد عبدالجبار 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 إبراهيم علي حسين 

 رابع محاسبة/صباحي

 أياد طارق عايد 

 رابع محاسبة/صباحي

 

 إبراهيم علي إبراهيم 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 أحمد سالم أحمد 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 إبراهيم محمد سلمان 

 رابع محاسبة/صباحي

 آية زياد رشيد 

 رابع محاسبة/صباحي

 

 إبراهيم نصيف جاسم 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 أحمد عادل مجيد 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 أحمد نعمة حسين 

 رابع محاسبة/صباحي

 إيمان شهاب أحمد 

 رابع محاسبة/صباحي

 

 إبراهيم هادي هدلوش 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 أحمد عماد فارس 

 محاسبة/ صباحي نيثا

 

 أزهار جاسم كعيبز 

 رابع محاسبة/صباحي

 أيمن محمود خضير 

 رابع محاسبة/صباحي

 

 أحمد إبراهيم رحيم 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 أحمد غالب بديوي 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 أسمهان مزحم لطيف 

 رابع محاسبة/صباحي

 أيمن محيسن عربي 

 رابع محاسبة/صباحي

 

 أحمد خالد كليب 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 أحمد غسان ممدوح 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 

 / الدراسة الصباحيةأسماء الطلبة الغياب

 المادة:  المادة: 

 محاسبة رابع محاسبة ثاني

 االسم ت االسم ت

1  1  

8  8  

3  3  

4  4  

5  5  
  

 قاعةعدد الطلبة اإلجمالي في ال

 االجمالي الرابع ثانيال 

 82 18 14 العدد

    الغياب

    الحضور

 
 
 

 رئيس القاعة المراقب المراقب
 



- 
 / قاعات قسم االقتصادالتاسعة/الساعة ولىالوجبة األ

 
 5/8112التاريخ:    / اليوم:  (8القاعة )       قسم المحاسبة

 

 
 أحمد فخر الدين نور الدين

 محاسبة/ صباحي ثاني

 أسامة محمود حسين 

 حيمحاسبة/ صبا ثاني

 

 
 براء عادل خلف

 رابع محاسبة/صباحي

 حردان سامي حسن 

 رابع محاسبة/صباحي

 

 
 أحمد محمد صباح

 محاسبة/ صباحي ثاني

 آمنة عالوي مبارك 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 
 برهان عمران عزيز

 رابع محاسبة/صباحي

 حسام لطيف محمد 

 رابع محاسبة/صباحي

 

 
 أحمد محمد عبدالعزيز

 احيمحاسبة/ صب ثاني

 أنس عماد إبراهيم 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 
 تبارك رعد خيرو

 رابع محاسبة/صباحي

 حسام محمد خلف 

 رابع محاسبة/صباحي

 

 
 أحمد ولي قاسم

 محاسبة/ صباحي ثاني

 أنس قحطان داوود 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 
 جنيد محمد وهيب

 رابع محاسبة/صباحي

 حسن أحمد حسين 

 رابع محاسبة/صباحي

 

 
 امة ذنون طيبأس

 محاسبة/ صباحي ثاني

 إنعام عبد هللا مانع 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 
 حاتم نايف زبن

 رابع محاسبة/صباحي

 حسن سالم محمد 

 رابع محاسبة/صباحي

 

 
 / الدراسة الصباحيةأسماء الطلبة الغياب

 المادة:  المادة: 

 محاسبة رابع محاسبة ثاني

 االسم ت االسم ت

1  1  

8  8  

3  3  

4  4  

5  5  
  

 قاعةعدد الطلبة اإلجمالي في ال

 االجمالي الرابع ثانيال 

 81 11 11 العدد

    الغياب

    الحضور

 
 
 
 
 

 رئيس القاعة المراقب المراقب
 
 
 



 
- 

 / قاعات قسم االقتصادالتاسعة/الساعة ولىالوجبة األ
 

 5/8112/التاريخ:     اليوم:  (3القاعة )       قسم المحاسبة
 

 
 أنمار حمد حسين

 محاسبة/ صباحي ثاني

 يالف سعد ستارإ 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 
 حسين عالوي إبراهيم

 رابع محاسبة/صباحي

 رغد عبدالخالق شامل 

 رابع محاسبة/صباحي

 

 
 أوس محمود حسن

 محاسبة/ صباحي ثاني

 يالف عبد الرسول لطيفإ 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 
 حسين غانم رجا

 ع محاسبة/صباحيراب

 رقية حامد رجا 

 رابع محاسبة/صباحي

 

 
 وس نهاد ناظمأ

 محاسبة/ صباحي ثاني

 يالف عدنان أحمدإ 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 
 حسين محمد عبدهللا

 رابع محاسبة/صباحي

 روكان هاشم شكر 

 رابع محاسبة/صباحي

 

 
 يات جمال حسنآ

 محاسبة/ صباحي ثاني

 بارق كريم محمد 

 ة/ صباحيمحاسب ثاني

 

 
 دنيا إبراهيم صالح

 رابع محاسبة/صباحي

 زهير علي لطيف 

 رابع محاسبة/صباحي

 

 
 ية صفاء ياسينآ

 محاسبة/ صباحي ثاني

 برزان صالح راشد  

 محاسبة/ صباحيثاني 

 

 
 رابعة عبدالرزاق جاسم

 رابع محاسبة/صباحي

 سارة زهير فاضل 

 رابع محاسبة/صباحي

 

 
 لدراسة الصباحية/ اأسماء الطلبة الغياب

 المادة:  المادة: 

 محاسبة رابع محاسبة ثاني

 االسم ت االسم ت

1  1  

8  8  

3  3  

4  4  

5  5  
  

 قاعةعدد الطلبة اإلجمالي في ال

 االجمالي الرابع ثانيال 

 81 11 11 العدد

    الغياب

    الحضور

 
 
 
 
 

 رئيس القاعة المراقب المراقب
 
 



- 
 / قاعات قسم االقتصادالتاسعة/الساعة لىوالوجبة األ

 
 5/8112التاريخ:    / اليوم:  (4القاعة )       قسم المحاسبة

 

 
 بالل ادهام عباس

 محاسبة/ صباحي ثاني

 جابر حسين طالع 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 
 سدير عبدالكريم حسن

 رابع محاسبة/صباحي

 عثمان عزاوي أحمد 

 رابع محاسبة/صباحي

 

 
 يل عيدانبلسم جل

 محاسبة/ صباحي ثاني

 جرناس الشيخ شاكر 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 
 شهد عدنان فيحان

 رابع محاسبة/صباحي

 عبدالسالم محمود عبدهللا 

 رابع محاسبة/صباحي

 

 
 بهاء الدين حيدر

 محاسبة/ صباحي ثاني

 حسان ثابت خلف 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 
 طارق خالد علي

 رابع محاسبة/صباحي

 هللا صباح شاكرعبد 

 رابع محاسبة/صباحي

 

 
 تيسير عواد حسين

 محاسبة/ صباحي ثاني

 حسين عبدهللا حسين 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 
 طه جواد كاظم

 رابع محاسبة/صباحي

 عبدهللا عامر حميدي 

 رابع محاسبة/صباحي

 

 
 ثامر نجم عليوي

 محاسبة/ صباحي ثاني

 حسين علي عودة 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 
 يف عارف علوانط

 رابع محاسبة/صباحي

 عبدالمنعم واثق نعمة 

 رابع محاسبة/صباحي

 

 
 / الدراسة الصباحيةأسماء الطلبة الغياب

 المادة:  المادة: 

 محاسبة رابع محاسبة ثاني

 االسم ت االسم ت

1  1  

8  8  

3  3  

4  4  

5  5  
  

 قاعةعدد الطلبة اإلجمالي في ال

 الجماليا الرابع ثانيال 

 81 11 11 العدد

    الغياب

    الحضور

 
 
 
 

 رئيس القاعة المراقب المراقب
 
 
 
 



 
- 

 / قاعات قسم االقتصادالتاسعة/الساعة ولىالوجبة األ
 

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

 
 الحسين محمود شاكر

 محاسبة/ صباحي ثاني

 حيدر جاسم محمد 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 
 عزام موفق جدوع

 رابع محاسبة/صباحي

 عمر علي حسين 

 رابع محاسبة/صباحي

 

 
 حسين وسام كامل

 محاسبة/ صباحي ثاني

 ختام فضل جاسم 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 
 عال أحمد عبدالمنعم

 رابع محاسبة/صباحي

 غازي فيصل حازم 

 رابع محاسبة/صباحي

 

 
 حال رعد جابر

 صباحيمحاسبة/  ثاني

 خطاب نوري سطوان 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 
 علي حسن محمد

 رابع محاسبة/صباحي

 غزوان حسين محمد 

 رابع محاسبة/صباحي

 

 
 حنان حازم يونس

 محاسبة/ صباحي ثاني

 خليل عبدالخالق إبراهيم 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 
 علي زيد إبراهيم

 رابع محاسبة/صباحي

 غسان عدنان هاشم 

 /صباحيرابع محاسبة

 

 
 حنان ضمير رمضان

 محاسبة/ صباحي ثاني

 خليل فرحان مصطفى 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 
 عمر أمجد خضير

 رابع محاسبة/صباحي

 غفران شاكر محمود 

 رابع محاسبة/صباحي

 

 
 / الدراسة الصباحيةأسماء الطلبة الغياب

 المادة:  المادة: 

 محاسبة رابع محاسبة ثاني

 االسم ت االسم ت

1  1  

8  8  

3  3  

4  4  

5  5  
  

 قاعةعدد الطلبة اإلجمالي في ال

 االجمالي الرابع ثانيال 

 81 11 11 العدد

    الغياب

    الحضور

 
 
 
 

 رئيس القاعة المراقب المراقب
 
 
 



- 
 / قاعات قسم االقتصادالتاسعة/الساعة ولىالوجبة األ

 
 5/8112لتاريخ:    /ا اليوم:  (2القاعة )       قسم المحاسبة

 

 
 دحام منيف دحام

 محاسبة/ صباحي ثاني

 رقية محمود عبد 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 
 غيث صباح عبدهللا

 رابع محاسبة/صباحي

 محمد إبراهيم خلف 

 رابع محاسبة/صباحي

 

 
 دعاء أحمد محسن

 محاسبة/ صباحي ثاني

 رنا مازن حسين 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 
 كريمفاطمة رمضان عبدال

 رابع محاسبة/صباحي

 محمد جاسم محمد 

 رابع محاسبة/صباحي

 

 
 دنيا فوزي حسن

 محاسبة/ صباحي ثاني

 سماعيلإرند حقي  

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 
 فاطمة معن سالم

 رابع محاسبة/صباحي

 محمد خليف حميد 

 رابع محاسبة/صباحي

 

 
 دنيا محمد شعبان

 محاسبة/ صباحي ثاني

 ريم محمد عبد 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 
 قيس محمد حسين

 رابع محاسبة/صباحي

 محمد عدنان عبدهللا 

 رابع محاسبة/صباحي

 

 
 ذكرهللا علي ياسين

 محاسبة/ صباحي ثاني

 زمن قيس محمد 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 
 ليلى محمد محسن

 رابع محاسبة/صباحي

 محمد علي خلف 

 رابع محاسبة/صباحي

 

 
 رحمة عبدهللا حسين

 اسبة/ صباحيمح ثاني

 الزهراء سعد مشعل 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 
 مثنى حسن محمد

 رابع محاسبة/صباحي

 محمد مناور مخلف 

 رابع محاسبة/صباحي

 

 
 رفل حمد خلف

 محاسبة/ صباحي ثاني

 زينب قاسم حمود 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 

 
 / الدراسة الصباحيةأسماء الطلبة الغياب

 المادة:  المادة: 

 محاسبة رابع سبةمحا ثاني

 االسم ت االسم ت

1  1  

8  8  

3  3  

4  4  

5  5  
  

 قاعةعدد الطلبة اإلجمالي في ال

 االجمالي الرابع ثانيال 

 82 18 14 العدد

    الغياب

    الحضور

 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

 



- 
 لمحاسبة/ قاعات قسم االتاسعة/الساعة الوجبة األولى

 
 5/8112التاريخ:    / اليوم:  (13القاعة )       سبةقسم المحا

 
 زينة نعمة رشيد

 محاسبة/ صباحي ثاني
 

 سلسبيل صباح نوري

 محاسبة/ صباحي ثاني

 شيماء طاهر شكور 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 نجاح بكر محمد

 رابع محاسبة/صباحي
 

 مصطفى بدر عماش

 رابع محاسبة/صباحي

 ميس جمال مجيد 

 حيرابع محاسبة/صبا

 سارة عمر شبيب

 محاسبة/ صباحي ثاني

 سندس أحمد جاسم 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 طارق زياد خلف 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 مروان مجبل حمد

 رابع محاسبة/صباحي
 

 مصطفى جدوع طالب

 رابع محاسبة/صباحي

 ميالد زيدان خلف 

 رابع محاسبة/صباحي

 سماعيل جاسمإسالي 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 عيسى سيف بدر 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 عادل ثاير مجيد 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 مروان محمد كريم

 رابع محاسبة/صباحي
 

 مصطفى جليل جمعة

 رابع محاسبة/صباحي

 ميالد سالم حبيب 

 رابع محاسبة/صباحي

 سجاد فالح خلف

 محاسبة/ صباحي ثاني

 سيف قيس فهد 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 عامر شهاب أحمد 

 بة/ صباحيمحاس ثاني

 مروة ستار صالح

 رابع محاسبة/صباحي
 

 مظفر حامد رجب

 رابع محاسبة/صباحي

 نريمان أحمد مصطفى 

 رابع محاسبة/صباحي

 سراج الدين باسم ياسين

 محاسبة/ صباحي ثاني

 شذى علي خلف 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 عائشة غازي ضايع 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 مريم عبدالواحد سليمان

 بة/صباحيرابع محاس
 

 منذر عبدهللا حسين

 رابع محاسبة/صباحي

 نور سعد حازم 

 رابع محاسبة/صباحي

 سماعيلإسري صديق 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 شذى كوان إبراهيم 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 عبدالباسط جمعة خلف 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 مشتاق فليح حسن

 رابع محاسبة/صباحي
 

 منشد شعالن محمد

 احيرابع محاسبة/صب

 نور صالح حمد 

 رابع محاسبة/صباحي

 سعد أسود عبدهللا

 محاسبة/ صباحي ثاني

 شروق دحام حمود 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 
 / الدراسة الصباحيةأسماء الطلبة الغياب

 المادة:  المادة: 

 محاسبة رابع محاسبة ثاني

 االسم ت االسم ت

1  1  

8  8  

3  3  

4  4  

5  5  
  

 قاعةعدد الطلبة اإلجمالي في ال

 االجمالي الرابع ثانيال 

 33 12 81 العدد

    الغياب

    الحضور

 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

 



- 
 لمحاسبة/ قاعات قسم االتاسعة/الساعة الوجبة األولى

 
 5/8112اريخ:    /الت اليوم:  (14القاعة )       قسم المحاسبة

 
 عبدالرزاق سعد عبدهللا

 محاسبة/ صباحي ثاني
 

 عبدهللا محمد درويش

 محاسبة/ صباحي ثاني
 

 حسينعبير صالح 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 عباس خليل نورهان

 رابع محاسبة/صباحي
 

 وائل علي حمود

 رابع محاسبة/صباحي
 

 عهيد نزهان نائل

 رابع محاسبة/صباحي

 رعبدالرشيد عباس فن

  محاسبة/ صباحي ثاني

 عبدهللا محمد نعمان

 محاسبة/ صباحي ثاني
 

 عالء دحام حضري

 محاسبة/ صباحي ثاني

 هاجر نصيف جاسم

 رابع محاسبة/صباحي
 

 وليد خالد جاسم

 رابع محاسبة/صباحي
 

 احمد عبدالهادي يوسف

 رابع محاسبة/صباحي

 عبدالعزيز جاسم محمد

 محاسبة/ صباحي ثاني
 

 رشيدعبدهللا مزهر 

 محاسبة/ صباحي ثاني
 

 علي إبراهيم مصطفى

 محاسبة/ صباحي ثاني

 هدى عباس محمد

 رابع محاسبة/صباحي
 

 ياسر محمد حمد

 رابع محاسبة/صباحي
 

 اشرف محمود محمد

 رابع محاسبة/صباحي

 عبداللطيف عمر قحطان

 محاسبة/ صباحي ثاني

 عبدالمهمين خالد علي 

 محاسبة/ صباحي ثاني
 

 علي رفيق حسن

 محاسبة/ صباحي ثاني

 همام نصيف جاسم

 رابع محاسبة/صباحي
 

 ياسين عباس داود

 رابع محاسبة/صباحي
 

 امجد عبدالرحمن خضير

 رابع محاسبة/صباحي

 عبدهللا عياش عبدهللا

 محاسبة/ صباحي ثاني

 عبدالمهمين علي محمد 

 محاسبة/ صباحي ثاني
 

 علي صباح سايل

 محاسبة/ صباحي ثاني

 سنوائل ذياب مح

 رابع محاسبة/صباحي
 

 يانعة أياد زيدان

 رابع محاسبة/صباحي
 

 مصطفى طالب عدنان

 رابع محاسبة/صباحي

 
 

 / الدراسة الصباحيةأسماء الطلبة الغياب

 المادة:  المادة: 

 محاسبة رابع محاسبة ثاني

 االسم ت االسم ت

1  1  

8  8  

3  3  

4  4  

5  5  
  

 قاعةلعدد الطلبة اإلجمالي في ا

 االجمالي الرابع ثانيال 

 31 15 15 العدد

    الغياب

    الحضور

 
 
 
 

 رئيس القاعة المراقب المراقب
 
 
 



- 
 لمحاسبة/ قاعات قسم االتاسعة/الساعة الوجبة األولى

 
 5/8112التاريخ:    / اليوم:  (15القاعة )       قسم المحاسبة

 
 علي غالب محمد

 محاسبة/ صباحي ثاني
 

 سفاح خليفةعمر 

 محاسبة/ صباحي ثاني
 

 فاطمة سعد يوسف

 محاسبة/ صباحي ثاني

 ايمن خليفة عوض

 رابع محاسبة/صباحي
 

 عالء داخل حسن

 رابع محاسبة/صباحي
 

 

 رابع محاسبة/صباحي

 علي قحطان حاتم

  محاسبة/ صباحي ثاني

 عمر طيب أحمد

 محاسبة/ صباحي ثاني
 

 فاطمة عامر شاهين

 محاسبة/ صباحي ثاني

 ايمن هادي نصيف

 رابع محاسبة/صباحي
 

 مصطفى فريد رشاد

 رابع محاسبة/صباحي
 

 

 رابع محاسبة/صباحي

 علي ياس عباس

 محاسبة/ صباحي ثاني
 

 عمر غازي شهاب

 محاسبة/ صباحي ثاني
 

 فاطمة عبدالفتاح حاجم

 محاسبة/ صباحي ثاني

 ريم واثق عمر

 رابع محاسبة/صباحي
 

 امل رافع رحيل علوان

 محاسبة/صباحيرابع 
 

 

 رابع محاسبة/صباحي

 عمر أحمد خلف

 محاسبة/ صباحي ثاني

 غسان حمود مسلط 

 محاسبة/ صباحي ثاني
 

 فرح كريم أحمد

 محاسبة/ صباحي ثاني

 زيد أسامة شوقي

 رابع محاسبة/صباحي
 

 

 رابع محاسبة/صباحي
 

 

 رابع محاسبة/صباحي

 عمر أحمد خليل

 محاسبة/ صباحي ثاني

 ظمغسان كمال كا 

 محاسبة/ صباحي ثاني
 

 فالح صباح لطيف

 محاسبة/ صباحي ثاني

 عبدهللا عمر عبدالمنعم

 رابع محاسبة/صباحي
 

 

 رابع محاسبة/صباحي
 

 

 رابع محاسبة/صباحي

 
 

 / الدراسة الصباحيةأسماء الطلبة الغياب

 المادة:  المادة: 

 محاسبة رابع محاسبة ثاني

 االسم ت االسم ت

1  1  

8  8  

3  3  

4  4  

5  5  
  

 قاعةعدد الطلبة اإلجمالي في ال

 االجمالي الرابع ثانيال 

 83 2 15 العدد

    الغياب

    الحضور

 
 
 
 

 رئيس القاعة المراقب المراقب
 
 
 



- 
 لمحاسبة/ قاعات قسم االتاسعة/الساعة الوجبة األولى

 
 5/8112التاريخ:    / اليوم:  (12القاعة )       قسم المحاسبة

 
  قحطان شهاب أحمد

 محاسبة/ صباحي ثاني
 

 ليلى رجب نوفان

 محاسبة/ صباحي ثاني
 

 محمد أكريم غشيم

 محاسبة/ صباحي ثاني

 أحمد أسود حمد

 مسائيرابع محاسبة/
 

 حموديوسف ذياب 

 مسائيرابع محاسبة/
 

 أطياف عامر ياسين

 مسائيرابع محاسبة/

 قصي قحطان نوفان

  محاسبة/ صباحي ثاني

 ب عيدان محمدمتع

 محاسبة/ صباحي ثاني
 

 محمد جاسم محمد

 محاسبة/ صباحي ثاني

 أحمد جمال محمد

 مسائيرابع محاسبة/
 

 أحمد مصطفى صديق

 مسائيرابع محاسبة/
 

 عبدهللا محمد أفراح

 مسائيرابع محاسبة/

 ثاني قيس جارو مصلح

 محاسبة/ صباحي
 

 مثنى معد حميد

 محاسبة/ صباحي ثاني
 

 محمد جمال خليل

 محاسبة/ صباحي ثاني

 أحمد سراج مزهر

 مسائيرابع محاسبة/
 

 ركان رشاد إسماعيلأ

 مسائيرابع محاسبة/
 

 يوسف غائب مصطفى

 مسائيرابع محاسبة/

 ثاني لبنى عامر حميد

 محاسبة/ صباحي

 مجاهد خالد إبراهيم 

 محاسبة/ صباحي ثاني
 

 محمد حميد أحمد

 محاسبة/ صباحي ثاني

 عبدالصمد جمال الدينأحمد 

 مسائيرابع محاسبة/
 

 سامة جواد كاظمأ

 مسائيرابع محاسبة/
 

 عامر أحمد إيالف

 مسائيرابع محاسبة/

 ليث خميس مصلح

 محاسبة/ صباحي ثاني

 محمد إسماعيل صالح 

 محاسبة/ صباحي ثاني
 

 محمد حميد علي

 محاسبة/ صباحي ثاني

 أحمد محمد علوان

 مسائيرابع محاسبة/
 

 عبدهللا أيادصايل أ

 مسائيرابع محاسبة/
 

 مقداد صالح أيمن

 مسائيرابع محاسبة/

 
 

 أسماء الطلبة الغياب

 المادة:  المادة: 

 /مسائيمحاسبة رابع /صباحيمحاسبة ثاني

 االسم ت االسم ت

1  1  

8  8  

3  3  

4  4  

5  5  
  

 قاعةعدد الطلبة اإلجمالي في ال

 االجمالي الرابع ثانيال 

 31 15 15 عددال

    الغياب

    الحضور

 
 
 
 

 رئيس القاعة المراقب المراقب
 
 
 



- 
 لمحاسبة/ قاعات قسم االتاسعة/الساعة الوجبة األولى

 
 5/8112التاريخ:    / اليوم:  (11القاعة )       قسم المحاسبة

 
 محمد حميد محمد كاظم

 محاسبة/ صباحي ثاني

 محمد نوري خباز 

 حيمحاسبة/ صبا ثاني
 

 مريم إبراهيم خيرو

 محاسبة/ صباحي ثاني

 بسمه سالمه حميد

 مسائيرابع محاسبة/

 حارس مزهر صالح 

 مسائيرابع محاسبة/

 خديجة خطاب خضير 

 مسائيرابع محاسبة/

 محمد مطر محمد

 محاسبة/ صباحي ثاني

 محمود خميس نجم 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 مريم مجيد عطوان 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 رسن عليبشرى 

 مسائيرابع محاسبة/

 حسام جمال خضر 

 مسائيرابع محاسبة/

 دعاء جمال فاضل 

 مسائيرابع محاسبة/

 محمد منذر نعمان

 محاسبة/ صباحي ثاني

 محمود عواد محمد 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 مصطفى أثير حافظ 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 بنان صباح خورشيد

 مسائيرابع محاسبة/

 حسام صالح سلطان 

 مسائيبع محاسبة/را
 

 دعاء غانم عبدالرحمن

 مسائيرابع محاسبة/

 محمد موفق أحمد

 محاسبة/ صباحي ثاني

 محمود مدلل محمد 

 محاسبة/ صباحي ثاني
 

 مصطفى حميد حسين

 محاسبة/ صباحي ثاني

 بيداء شاكر محمود

 مسائيرابع محاسبة/

 حميد محمد محمود 

 مسائيرابع محاسبة/
 

 رانية حاضر صراخ

 مسائيحاسبة/رابع م

 محمد نزهان حميد

 محاسبة/ صباحي ثاني

 مروة مناف حسين 

 محاسبة/ صباحي ثاني
 

 مصطفى حميد محمود

 محاسبة/ صباحي ثاني

 حارث علي محمد

 مسائيرابع محاسبة/
 

 خديجة إسماعيل أحمد

 مسائيرابع محاسبة/
 

 رانية سعدون عبد

 مسائيرابع محاسبة/

 
 

 أسماء الطلبة الغياب

 المادة:    المادة:

 /مسائيمحاسبة رابع /صباحيمحاسبة ثاني

 االسم ت االسم ت

1  1  

8  8  

3  3  

4  4  

5  5  
  

 قاعةعدد الطلبة اإلجمالي في ال

 االجمالي الرابع ثانيال 

 31 15 15 العدد

    الغياب

    الحضور

 
 
 
 

 رئيس القاعة المراقب المراقب
 
 
 



- 
 لمحاسبة/ قاعات قسم التاسعةا/الساعة الوجبة األولى

 

 5/8112التاريخ:     / اليوم:  (12القاعة )       قسم المحاسبة
 

 مصطفى خليفة علي

 محاسبة/ صباحي ثاني

 نصيف جاسم حمود 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 وقاص مزهر مهدي 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 رائد كامل عبد
 مسائيرابع محاسبة/

 
 ساجدة طالب بلبول

 مسائية/رابع محاسب
 

 شذى صاحب رشيد
 مسائيرابع محاسبة/

 مناسك محمد حسين

 محاسبة/ صباحي ثاني

 نور هيثم مناور 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 والء حمد كريم 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 رائدة خلف معجون
 مسائيرابع محاسبة/

 
 سفيان خالد صالح

 مسائيرابع محاسبة/
 

 شيماء قصي خلف
 مسائيرابع محاسبة/

 لف حسينمهند خ

 محاسبة/ صباحي ثاني

 سماعيلإنورجان نبيل  

 محاسبة/ صباحي ثاني

 ياسر ضرغام خضير 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 رشا فائق جودي
 مسائيرابع محاسبة/

 
 سالم منذر ناجي

 مسائيرابع محاسبة/
 

 صابر عريبي هزاع
 مسائيرابع محاسبة/

 مهند صالح محمود

 محاسبة/ صباحي ثاني

 ينهبة إبراهيم حس 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 ياسر طامي محمد 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 رفل عبدهللا خليل
 مسائيرابع محاسبة/

 
 سالم نعمه حمدي

 مسائيرابع محاسبة/
 

 صالح براء محمد
 مسائيرابع محاسبة/

 مؤيد جمعة عيسى

 محاسبة/ صباحي ثاني

 هبة ثامر أحمد 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 ياسر عبدالمجيد سعد 

 حاسبة/ صباحيم ثاني

 زيد خلف جاسم
 مسائيرابع محاسبة/

 
 سوزان طه عبد

 مسائيرابع محاسبة/
 

 صالح مهدي صالح
 مسائيرابع محاسبة/

 مؤيد حمود أحمد

 محاسبة/ صباحي ثاني

 هبة ثامر فاضل 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 ياسين صكبان عبدهللا 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 زينا نجيب يوسف
 مسائيرابع محاسبة/

 
 وسن سليم نورس

 مسائيرابع محاسبة/
 

 ضحى محمد محمود
 مسائيرابع محاسبة/

 ميسر طالل حسين

 محاسبة/ صباحي ثاني
 هدى محمد خليفة 

 محاسبة/ صباحي ثاني
 يوسف فليح حسن 

 محاسبة/ صباحي ثاني

 ناجي علي صالح

 محاسبة/ صباحي ثاني
 هيثم عماد عريبي 

 محاسبة/ صباحي ثاني
 يوسف محمد علوان 

 محاسبة/ صباحي ثاني
 

 أسماء الطلبة الغياب

 المادة:  المادة: 

 /مسائيمحاسبة رابع /صباحيمحاسبة ثاني

 االسم ت االسم ت

1  1  

8  8  

3  3  

4  4  

5  5  
  

 قاعةعدد الطلبة اإلجمالي في ال

 االجمالي الرابع ثانيال 

 48 12 84 العدد

    الغياب

    الحضور

 
 رئيس القاعة راقبالم المراقب

 



 
- 

 اإلدارة العامة/ قاعات قسم التاسعة/الساعة الوجبة األولى
 

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

 أحمد زيدان خلف

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 أحمد نافع إبراهيم 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 أيوب حميد دحام 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 اهرطيبة طه ش

 مسائيرابع محاسبة/
 

 عبدالقادر رشيد سليمان

 مسائيرابع محاسبة/
 

 علي أحمد أبو بكر

 مسائيرابع محاسبة/

 ددأحمد صباح م

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 أحمد وداد فيصل 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 بدر عزاوي ذياب 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 ظاهر أحمد خضير

 مسائيرابع محاسبة/
 

 سمعبدهللا إبراهيم جا

 مسائيرابع محاسبة/
 

 عماد سالم قاسم

 مسائيرابع محاسبة/

 أحمد عبد الكريم حمود

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 أروى صبحي فاضل 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 بشرى أحمد سميان 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 عامر عاصي بشار

 مسائيرابع محاسبة/
 

 عدنان هاشم نايل

 مسائيرابع محاسبة/
 

 عمر حسيب مجيد

 مسائيمحاسبة/رابع 

 أحمد عبدهللا عبد

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 أفراح عماد حسن 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 بهاء الدين علي كريم 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 عباس جمال كريم

 مسائيرابع محاسبة/
 

 أحمدعسكر مولود 

 مسائيرابع محاسبة/
 

 غازي خضير حسين

 مسائيرابع محاسبة/

 أحمد عبدهللا علي محمد

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 أمجد عبدالكريم حسين 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 بيداء سالم مصطفى 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 عبدالحكيم موسى جاسم

 مسائيرابع محاسبة/
 

 عالء أحمد جمعة

 مسائيرابع محاسبة/
 

 فاضل أحمد عبدهللا

 مسائيرابع محاسبة/

 أحمد عبيد جاسم

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 أنور حاتم نجم 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 حسام أحمد إبراهيم 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 عبدالستار نايف محمود

 مسائيرابع محاسبة/
 

 علي إبراهيم نايف

 مسائيرابع محاسبة/
 

 فاطمة محمد جمعة

 مسائيرابع محاسبة/

 أحمد قاسم محمد

 مسائيمحاسبة/  ثاني
 إيمان حسين علي 

 مسائيمحاسبة/  ثاني
 حسن أحمد حسن حزام 

 مسائيمحاسبة/  ثاني
 

 /الدراسة المسائيةأسماء الطلبة الغياب

 المادة:  المادة: 

 محاسبة رابع محاسبة ثاني

 االسم ت االسم ت

1  1  

8  8  

3  3  

4  4  

5  5  
  

 قاعةعدد الطلبة اإلجمالي في ال

 االجمالي الرابع ثانيال 

 33 12 81 العدد

    الغياب

    الحضور

 
 رئيس القاعة مراقبال المراقب

 
 



 
- 

 اإلدارة العامة/ قاعات قسم التاسعة/الساعة الوجبة األولى
 

 5/8112التاريخ:     / اليوم:  (2القاعة )       قسم المحاسبة
 

 حسن طارق إبراهيم

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 زيد شاكر حماد 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 عبدالرحمن محمد خليل 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 حسن كردي فالح

 مسائيرابع محاسبة/
 

 ليث حسين إسماعيل

 مسائيرابع محاسبة/
 

 محمد هيشان عبدهللا

 مسائيرابع محاسبة/

 خضير عباس أحمد

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 زينة خليل جاسم 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 عبدالغفور تركي أحمد 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 فهد مازن مصطفى

 مسائيرابع محاسبة/
 

 ي خلفماجد حميد

 مسائيرابع محاسبة/
 

 محمد وضاح محمد

 مسائيرابع محاسبة/

 رواد سعدي شياع

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 سارة الطيف عبدهللا 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 عبدهللا محمد عبدالكريم 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 فينك سفر حسن

 مسائيرابع محاسبة/
 

 حمد إبراهيمماهر 

 مسائيرابع محاسبة/
 

 اصرمحمود مظهر ن

 مسائيرابع محاسبة/

 رياض عبدهللا فارس

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 سالم صباح خلف 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 عبدهللا محمود خلف حويجة 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 أحمدقصي عبدهللا 

 مسائيرابع محاسبة/
 

 محمد تحسين عباس

 مسائيرابع محاسبة/
 

 مريم غالب نجم

 مسائيرابع محاسبة/

 لكريمزياد خلف عبدا

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 شهد نوفل ماجد 

 مسائيمحاسبة/  ثاني
 عبدالمحسن خليل إبراهيم 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 قيصر عدنان تركي

 مسائيرابع محاسبة/
 

 محمد حمد خلف

 مسائيرابع محاسبة/
 

 مينأمصطفى أحمد 

 مسائيرابع محاسبة/
 

 /الدراسة المسائيةأسماء الطلبة الغياب

 دة: الما المادة: 

 محاسبة رابع محاسبة ثاني

 االسم ت االسم ت

1  1  

8  8  

3  3  

4  4  

5  5  
  

 قاعةعدد الطلبة اإلجمالي في ال

 االجمالي الرابع ثانيال 

 31 15 15 العدد

    الغياب

    الحضور

 
 
 
 
 
 
 

 رئيس القاعة المراقب المراقب
 
 



- 
 اإلدارة العامةم / قاعات قسالتاسعة/الساعة الوجبة األولى

 

 5/8112التاريخ:     / اليوم:  (3القاعة )       قسم المحاسبة
 

 
 عذراء عدنان ناجي

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 عمار جودة حازم 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 

 
 مصطفى عباس جاسم

 مسائيرابع محاسبة/
 

 نبيل إبراهيم إسماعيل

 مسائيرابع محاسبة/

 

 
 علي طالل حكمت

 مسائي/ محاسبة ثاني

 عمار عبدالكريم ندا 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 

 
 مصطفى هاشم صائب

 مسائيرابع محاسبة/
 

 نبيل خليل إبراهيم

 مسائيرابع محاسبة/

 

 
 علي فهمي مجيد

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 عمر بهجت يعقوب 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 

 
 مهيمن زيد محمد

 مسائيرابع محاسبة/
 

 نورا عادل هادي

 مسائيرابع محاسبة/

 

 
 علي محمد عبد

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 عوف عبدهللا إبراهيم 

  مسائيمحاسبة/  ثاني

 
 مؤيد مهدي موسى

 مسائيرابع محاسبة/
 

 نوري صباح عزالدين

 مسائيرابع محاسبة/

 

 
 عماد حسين عبد

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 غسان نوري فيحان 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 

 
 عبود أحمدنايف 

 مسائيرابع محاسبة/
 

 هبه عيدان جاسم

 مسائيرابع محاسبة/

 

 

 
 /الدراسة المسائيةأسماء الطلبة الغياب

 المادة:  المادة: 

 محاسبة رابع محاسبة ثاني

 االسم ت االسم ت

1  1  

8  8  

3  3  

4  4  

5  5  
  

 قاعةعدد الطلبة اإلجمالي في ال

 االجمالي الرابع ثانيال 

 81 11 11 العدد

    الغياب

    الحضور

 
 
 
 
 
 
 

 رئيس القاعة المراقب المراقب
 
 



- 
 اإلدارة العامة/ قاعات قسم التاسعة/الساعة الوجبة األولى

 

 5/8112التاريخ:     / اليوم:  (11القاعة )       قسم المحاسبة
 

 غفران ماهر حمد    

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 
 

 
 

 صالح ديسعغيث 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 دوى خيرهللا محمدف    

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 
 

 
 

 فرحان صالح حمد

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 ليث عريبي حسين    

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 
 

 
 

 محمد علي سعد حمدان

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 مروان أحمد عبيد    

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 
 

 
 

 مريم غسان حسين
 مسائيمحاسبة/  ثاني

 مصطفى خلف حمدان    

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 
 

 
 

 معن محمود مهدي

 مسائيمحاسبة/  ثاني
 

 
 /الدراسة المسائيةأسماء الطلبة الغياب

 المادة: 

 محاسبة ثاني

 االسم ت

1  

8  

3  

4  

5  
  

 قاعةعدد الطلبة اإلجمالي في ال

 ثانيال 

 11 العدد

  الغياب

  الحضور

 
 
 
 
 
 
 

 رئيس القاعة المراقب المراقب
 
 



- 
 اإلدارة العامة/ قاعات قسم التاسعة/الساعة الوجبة األولى

 

 5/8112التاريخ:     / اليوم:  (11القاعة )       قسم المحاسبة
 

 مالك لؤي فازع 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 نهاد حسين حميد 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 

 هدير خالد ياسين 

 مسائيرابع محاسبة/
 

 ياسر عالء أحمد

 مسائيرابع محاسبة/

 

 موسى علي صالح 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 نور فاروق إسماعيل 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 

 وردة جمال فاضل 

 مسائيرابع محاسبة/
 

 ياسر علي عبدهللا

 مسائيرابع محاسبة/

 

 ميسر عبدهللا ياسين 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 هبة عبدالوهاب مردان 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 

 وسام عبد مصطفى 

 مسائيمحاسبة/رابع 
 

 

 مسائيرابع محاسبة/

 

 نرجس حسن ياسين 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 هيام كمال طايس 

  مسائيمحاسبة/  ثاني

 وعد محمد رمضان 

 مسائيرابع محاسبة/
 

 

 مسائيرابع محاسبة/

 

 د حميدبنمير ع 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 وفاء شاكر محمود 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 

 وليد خالد علي 

 مسائيحاسبة/رابع م
 

 

 مسائيرابع محاسبة/

 

 

 
 /الدراسة المسائيةأسماء الطلبة الغياب

 المادة:  المادة: 

 محاسبة رابع محاسبة ثاني

 االسم ت االسم ت

1  1  

8  8  

3  3  

4  4  

5  5  
  

 قاعةعدد الطلبة اإلجمالي في ال

 االجمالي الرابع ثانيال 

 11 1 11 العدد

    الغياب

    ورالحض

 
 
 
 
 
 
 

 رئيس القاعة المراقب المراقب
 
 



- 
 اإلدارة العامة/ قاعات قسم التاسعة/الساعة الوجبة األولى

 

 5/8112التاريخ:     / اليوم:  (18القاعة )       قسم المحاسبة
 

 أحمد صفاء علي 

 مسائيمحاسبة/  ثاني
 

 دانيال بالل صبار

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 

  

 
  

 

 م سالمحسن إبراهي 

 مسائيمحاسبة/  ثاني
 

 رامي فريد تفاح

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 

  

 
  

 

 حسن حمدي مهدي 

 مسائيمحاسبة/  ثاني
 

 كمال عباس فاضل

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 

  

 
  

 

 حنان اسماعيل إبراهيم 

 مسائيمحاسبة/  ثاني
 

 يوسف أحمد سلوم

  مسائيمحاسبة/  ثاني

  

 
  

 

 مصطفى تحسين محمد 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 عمر عدنان قحطان 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 

  

 

 
 

 

 إسماعيلمهند نداء  

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 عمار رائب جارهللا 

 مسائيمحاسبة/  ثاني

 

  

 

 
 

 

 نور زيد إبراهيم 

 مسائيمحاسبة/  ثاني
 ميس خلف جاسم 

  مسائيمحاسبة/  ثاني

 نبراس متعب عبدهللا 

 مسائيمحاسبة/  ثاني
 ب عارف هاشمعيش 

  مسائيمحاسبة/  ثاني
 

 /الدراسة المسائيةأسماء الطلبة الغياب

 المادة: 

 محاسبة ثاني

 االسم ت

1  

8  

3  

4  

5  
  

 قاعةعدد الطلبة اإلجمالي في ال

 ثانيال 

 12 العدد

  الغياب

  الحضور

 
 

 رئيس القاعة المراقب المراقب



- 
 قاعات قسم إدارة األعمال /التاسعة/الساعة األولىالوجبة 

 
 5/8112التاريخ:     / اليوم:  (38رقم القاعة )       قسم المحاسبة

 

 
 )محمل(مسائيثالث محاسبة/

 

 
 

 )محمل(صباحيثالث محاسبة/
  

 )محمل(صباحيثالث محاسبة/

 
 )محمل(مسائيثالث محاسبة/

 

 
 

 )محمل(صباحيثالث محاسبة/
  

 )محمل(صباحيثالث محاسبة/

 
 )محمل(مسائيمحاسبة/ثالث 

 

 
 

 )محمل(صباحيثالث محاسبة/
 

 

 
 )محمل(مسائيثالث محاسبة/

 

 
 

 )محمل(صباحيثالث محاسبة/
 

 

 
 )محمل(مسائيثالث محاسبة/

 

 
 

 )محمل(صباحيثالث محاسبة/
 

 

 
 )محمل(مسائيثالث محاسبة/

 

 
 

 )محمل(صباحيثالث محاسبة/
 

 

 
 )محمل(مسائيثالث محاسبة/

 

 
 

 )محمل(احيصبثالث محاسبة/
 

 

 
 

 
 

 )محمل(صباحيثالث محاسبة/
 

 

 
 

 
 

 )محمل(صباحيثالث محاسبة/
 

 

 
 

 
 

 )محمل(صباحيثالث محاسبة/
 

 

 
 

 
 

 )محمل(صباحيثالث محاسبة/
 

 
 

 
 أسماء الطلبة الغياب

 المادة: 

 /مسائيمحاسبة ثالث محمل /صباحيمحاسبة ثالث محمل

 االسم ت االسم ت

1  1  

8  8  

3  3  

4  4  

5  5  
  

 قاعةعدد الطلبة اإلجمالي في ال

 االجمالي ثالث/مسائي ثالث/صباحي 

    العدد

    الغياب

    الحضور

 
 
 
 

 رئيس القاعة المراقب المراقب
 


