
 

 محاسبة/ قاعات قسم الصباحا   9/الساعة لول الوجبة األ
 

 

 1039/     التاريخ:  / اليوم:  (31القاعة )       قسم المحاسبة
 

 

 إبراهيم احمد عباس

 )أول محاسبة/ صباحي(

 احمد شاكر محمود 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 استبرق ستار كريم 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 عمر ابتهال ستار كريم

 ث محاسبة/ صباحي()ثال

 أحمد سعد عبدالجبار 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 أحمد فخر الدين نور الدين 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 إبراهيم جميل وسمي

 )أول محاسبة/ صباحي(

 احمد علي داود 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 اسراء عبدالوهاب علوان 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 إبراهيم نصيف جاسم

 باحي()ثالث محاسبة/ ص

 حميد أحمد عادل مجيد 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 احمد ماجد عبدالعزيز 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 ابوبكر جاسم دمحم

 )أول محاسبة/ صباحي(

 احمد علي شلش 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 أسماء طه خلف 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 إبراهيم هادي هدلوش

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 احمد عزاوي عبد 

 لث محاسبة/ صباحي()ثا

 أحمد دمحم صباح 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 احمد إسماعيل حسن

 )أول محاسبة/ صباحي(

 احمد فاضل إبراهيم 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 أسماء عدنان صالح 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 أحمد إبراهيم رحيم

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 أحمد عماد فارس 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 قاسم أحمد ولي 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 احمد إسماعيل شهاب

 )أول محاسبة/ صباحي(

 احمد دمحم موسى 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 إسماعيل جاسم عبد 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 عوين أحمد خالد كليب

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 أحمد غالب بديوي 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 ياس أسامة ذنون طيب 

 احي()ثالث محاسبة/ صب

 احمد خضر حسين

 )أول محاسبة/ صباحي(

 احمد ناشر غانم 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 إسماعيل مثنى إبراهيم 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 أحمد ستار حميد

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 أحمد غسان ممدوح 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 اسراء محي الدين حسين 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 احمد رعد احمد

 محاسبة/ صباحي()أول 

 احمد نفوس احمد 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 خميس رمل أسيه 

 )أول محاسبة/ صباحي(
 

 

 / الدراسة الصباحيةأسماء الطلبة الغياب
 

 المادة:  المادة: 

 ثالث محاسبة ألول محاسبة

 االسم ت االسم ت

3  3  

1  1  

1  1  

4  4  

5  5  

 

 عدد الطلبة اإلجمالي في القاعة

 اإلجمالي الثالث أللولا 

 19 38 13 العدد

    الغياب

    الحضور

 

 

 رئيس القاعة المراقب المراقب



- 

 المحاسبة/ قاعات قسم صباحا   9/الساعة لول الوجبة األ

 

 1039/     /   التاريخ:   اليوم:  (34القاعة )       قسم المحاسبة

 

 اكرم نايف مظهور

 )أول محاسبة/ صباحي(

 علي انوار عبد 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 جاسم جمعة جاسم 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 آمنة عالوي مبارك

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 خلف آيات جمال حسن 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 بارق كريم دمحم 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 امنه مهند جاسم

 )أول محاسبة/ صباحي(

 ايمان نهاد جهاد 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 دمحم نوافجاسم  

 )أول محاسبة/ صباحي(

 سالم أنس قحطان داود

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 عطية آية صفاء ياسين 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 بالل ادهام عباس 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 امير عدنان عواد

 )أول محاسبة/ صباحي(

 براء خضر علي 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 جمال نوري حمادي 

 حي()أول محاسبة/ صبا

 إنعام عبد هللا مانع

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 إيالف سعد ستار 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 بلسم جليل عيدان 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 انس محمود جاسم

 )أول محاسبة/ صباحي(

 بشير غالب حسين 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 حاتم علي ضيدان 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 أنمار حمد حسين

 ة/ صباحي()ثالث محاسب

 إيالف عبد الرسول لطيف 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 تيسير عواد حسن 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 انمار عطية حبيب

 )أول محاسبة/ صباحي(

 تمارا كمال فزاع 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 حسن احمد إبراهيم 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 علو أوس محمود حسن

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 أحمدإيالف عدنان  

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 ثامر نجم عليوي 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 

 / الدراسة الصباحيةأسماء الطلبة الغياب
 

 المادة:  المادة: 

 ثالث محاسبة ألول محاسبة

 االسم ت االسم ت

3  3  

1  1  

1  1  

4  4  

5  5  

 

 قاعةعدد الطلبة اإلجمالي في ال

 اإلجمالي الثالث األلول 

 10 35 35 عددال

    الغياب

    الحضور

 

 

 

 

 

 رئيس القاعة المراقب المراقب

 

 

 



- 

 محاسبة/ قاعات قسم الصباحا   9/الساعة لول الوجبة األ

 

 1039/     /   التاريخ:   اليوم:  (35القاعة )       قسم المحاسبة

 

 حسن علي شكوري

 )أول محاسبة/ صباحي(

 حسين مهدي دخيل 

 باحي()أول محاسبة/ ص

 ف وسمي دمحملخ 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 جابر حسين طالع

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 الحسين محمود شاكر 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 جاسم حيدر جاسم دمحم 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 حسن موفق دمحم

 )أول محاسبة/ صباحي(

 حكيم ناصر خلف 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 دعاء مجيد لطيف 

 ة/ صباحي()أول محاسب

 محمود جرناس الشيخ شاكر

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 حسين وسام كامل 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 ختام فضل جاسم 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 حسن هاشم دمحم

 )أول محاسبة/ صباحي(

 دعاء مهدي محيبس   

 )أول محاسبة/ صباحي(

 حسين حسان ثابت خلف

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 سكران حال رعد جابر 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 خطاب نوري سطوان 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 حسين خضير دمحم

 )أول محاسبة/ صباحي(

 حمزه خالد حمود 

 )أول محاسبة/ صباحي(

  

 عكلة حنان حازم يونس  

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 خليل عبدالخالق إبراهيم 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 حسين محمود حنتو

 ة/ صباحي()أول محاسب

 حيدر حسين يوسف 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 ذاكر صالح حسين 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 حسين عبدهللا حسين

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 حنان ضمير رمضان 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 خليل فرحان مصطفى 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 

 / الدراسة الصباحيةأسماء الطلبة الغياب
 

  المادة: المادة: 

 ثالث محاسبة ألول محاسبة

 االسم ت االسم ت

3  3  

1  1  

1  1  

4  4  

5  5  

 

 عدد الطلبة اإلجمالي في القاعة

 اإلجمالي الثالث األلول 

 17 34 31 العدد

    الغياب

    الحضور

 

 

 

 

 

 رئيس القاعة المراقب المراقب

 

 

 



- 

 اسبةمح/ قاعات قسم الصباحا   9/الساعة لول الوجبة األ

 

 1039/     /   التاريخ:   اليوم:  (31القاعة )       قسم المحاسبة

 

 رجب حسن رجب

 )أول محاسبة/ صباحي(

 رواد صباح سليمان 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 ريحان هاشم دمحم 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 دحام منيف دحام

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 دمحم رفل حمد خلف 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 مهدي زمن قيس دمحم 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 رحمن شاكر محمود

 )أول محاسبة/ صباحي(

 رؤى سعد حسون 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 زهراء اصغر حميد 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 صالح دنيا فوزي حسن

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 خليفه رقية محمود عبد 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 الزهراء سعد مشعل 

 حاسبة/ صباحي()ثالث م

 رسل علي حسين

 )أول محاسبة/ صباحي(

 روئ عبدالغني نايف 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 زهراء جياد معيوف 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 حميد دنيا دمحم شعبان

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 رنا مازن حسين 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 زينب قاسم محمود 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 رعد حسن دمحم

 )أول محاسبة/ صباحي(

 ريا شهاب احمد 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 زهراء خميس دمحم 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 ذكرهللا علي ياسين

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 رند حقي إسماعيل 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 نجم   زينة نعمه رشيد 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 رغد دمحم مالك

 )أول محاسبة/ صباحي(

 ي خلفورريام ث 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 زينب عبدالرزاق دمحم 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 رحمة عبدهللا حسين

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 ناصر ريم دمحم عبد 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 حمد سارة عمر شبيب 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 

 / الدراسة الصباحيةأسماء الطلبة الغياب
 

 المادة:  المادة: 

 ثالث محاسبة بةألول محاس

 االسم ت االسم ت

3  3  

1  1  

1  1  

4  4  

5  5  

 

 عدد الطلبة اإلجمالي في القاعة

 اإلجمالي الثالث األلول 

 10 35 35 العدد

    الغياب

    الحضور

 

 

 

 

 

 

 رئيس القاعة المراقب المراقب

 

 



- 

 محاسبة/ قاعات قسم الصباحا   9/الساعة لول الوجبة األ

 

 1039/     /   التاريخ:   اليوم:  (37القاعة )       لمحاسبةقسم ا

 

 سارة جالل جميل

 )أول محاسبة/ صباحي(

 سعد أنور صابر 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 سيف صالح عبد 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 سالي إسماعيل جاسم

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 حمد سندس أحمد جاسم 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

  

 سم عبدالعباسسارة قا

 )أول محاسبة/ صباحي(

 سعد فاضل عبد 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 سيف مهند خضر 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 سجاد فالح خلف

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 سيف بدر عيسى 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 شيماء طاهر شكور 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 سجى صابر حمد

 )أول محاسبة/ صباحي(

 جاللسفانة حاتم  

 )أول محاسبة/ صباحي(

 سيناء خميس عباس 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 سراج الدين باسم ياسين

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 سيف قيس فهد 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 طارق زياد خلف 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 سجى عبداللطيف عاكف

 )أول محاسبة/ صباحي(

 سلوان طه دمحم 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 علي حسين شفاء 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 سري صديق إسماعيل

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 شذى علي خلف 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 عادل ثاير مجيد 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 سرى شاكر مخلف

 )أول محاسبة/ صباحي(

 سهى صالح عبدربه 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 صفا دمحم هادي 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 باح نوريسلسبيل ص

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 شذى كوان إبراهيم 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 عامر شهاب أحمد 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 

 / الدراسة الصباحيةأسماء الطلبة الغياب
 

 المادة:  المادة: 

 ثالث محاسبة ألول محاسبة

 االسم ت االسم ت

3  3  

1  1  

1  1  

4  4  

5  5  

 

 جمالي في القاعةعدد الطلبة اإل

 اإلجمالي الثالث األلول 

 19 34 35 العدد

    الغياب

    الحضور

 

 

 

 

 

 رئيس القاعة المراقب المراقب

 

 

 



- 

 محاسبة/ قاعات قسم الصباحا   9/الساعة لول الوجبة األ

 

 1039/     /   التاريخ:   اليوم:  (38القاعة )       قسم المحاسبة

 

 صفاء سعد جسام

 اسبة/ صباحي()أول مح

 ظالل علي محمود 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 عبدالقادر عبدهللا دمحم 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 عائشة غازي ضايع

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 عبداللطيف عمر قحطان 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 عبدالمهيمن علي دمحم 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 ضحى قاسم فرحان

 )أول محاسبة/ صباحي(

 احمد صالح عايد 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 عبدالقادر ماهر حبيب 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 عبدالباسط جمعة خلف

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 عبدهللا طه جودي 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 عبير صالح حسين 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 ضحى كريم حسين

 )أول محاسبة/ صباحي(

 عائشة تحسين ذياب 

 احي()أول محاسبة/ صب

 عبدهللا خلف صالح 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 عبدالرحمن عبدهللا 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 عبدهللا عياش عبدهللا 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 عالء دحام حضري 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 ضحى دمحم فائق

 )أول محاسبة/ صباحي(

 عبدالحكيم لطيف عبدهللا 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 حمد خلف عبدهللا سالم 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 عبدالرزاق سعد عبدهللا

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 عبدهللا دمحم نعمان 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 علي إبراهيم مصطفى 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 ضفاف اسعد عواد

 )أول محاسبة/ صباحي(

 عبدالرحمن عباس فاضل 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 عبدهللا عمر مزبان 

 حاسبة/ صباحي()أول م

 عبدالرشيد عباس فنر

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 عبدهللا مزهر رشيد 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 علي صباح سايل 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 ضياء الدين محسن

 )أول محاسبة/ صباحي(

 عبدالرحمن دمحم احمد 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 عبدهللا عيسى كاظم 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 يز جاسم دمحمعبدالعز

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 عبدالمهيمن خالد علي 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 علي غالب دمحم 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 ضياء حسين علي

 )أول محاسبة/ صباحي(

 عبدالعزيز رعد عزيز 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 عبدهللا منيف صعب 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 

 الصباحية/ الدراسة أسماء الطلبة الغياب
 

 المادة:  المادة: 

 ثالث محاسبة ألول محاسبة

 االسم ت االسم ت

3  3  

1  1  

1  1  

4  4  

5  5  

 

 عدد الطلبة اإلجمالي في القاعة

 اإلجمالي الثالث األلول 

 19 38 13 العدد

    الغياب

    الحضور

 

 

 رئيس القاعة المراقب المراقب



- 

 إلدارة العامة/ قاعات قسم ااحا  صب 9/الساعة األلول الوجبة 

 

 1039/     /   التاريخ:   اليوم:  (7القاعة )       قسم المحاسبة

 

 عبدالمجيد احمد عبدالمجيد

 )أول محاسبة/ صباحي(
 علي إبراهيم علي 

 )أول محاسبة/ صباحي(
 عمر الفاروق زكي 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 علي قحطان حاتم

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 ر غازي شهابعم 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 فرات معتز علوان 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 عبدالمجيد عماد نجاح

 )أول محاسبة/ صباحي(
 علي إبراهيم دمحم 

 )أول محاسبة/ صباحي(
 عمر انيس عباس 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 علي ياس عباس

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 غسان حمود مسلط 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 فرح كريم أحمد 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 عبدالملك شهاب احمد

 )أول محاسبة/ صباحي(
 علي ضاري خميس 

 )أول محاسبة/ صباحي(
 عمر عباس تركي 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 دمحم عمر أحمد خلف

 )ثالث محاسبة/ صباحي(
 غسان كمال كاظم 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(
 فالح صباح لطيف 

 احي()ثالث محاسبة/ صب

 عبدالودود ماهر عزيز

 )أول محاسبة/ صباحي(
 علي عادل إبراهيم 

 )أول محاسبة/ صباحي(
 عمر كاظم عبيد 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 عمر أحمد خليل

 )ثالث محاسبة/ صباحي(
 فاطمة سعد يوسف 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(
 فؤاد سالم فتاح عالوي 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 عبدالوهاب رعد حمادي

 )أول محاسبة/ صباحي(
 علي عبدالخالق احمد 

 )أول محاسبة/ صباحي(
 غسان قحطان عبدهللا 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 عمر سفاح خليفة

 )ثالث محاسبة/ صباحي(
 فاطمة عامر شاهين 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(
 قحطان شهاب أحمد 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 عثمان ساكن عنتر

 )أول محاسبة/ صباحي(
 عدنان فاضلعلي  

 )أول محاسبة/ صباحي(
 غسق عبدالرزاق محمود 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 ابراهيم عمر طيب أحمد

 )ثالث محاسبة/ صباحي(
 فاطمة عبدالفتاح حاجم 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(
 قيس جارو مصلح 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 عثمان سلمان داود

 )أول محاسبة/ صباحي(
 عمار خوام مهدي 

 سبة/ صباحي()أول محا
 غيث احمد ثابت 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 

 /الدراسة الصباحيةأسماء الطلبة الغياب
 

 المادة:  المادة: 

 ثالث محاسبة ألول محاسبة

 االسم ت االسم ت

3  3  

1  1  

1  1  

4  4  

5  5  

 

 عدد الطلبة اإلجمالي في القاعة

 اإلجمالي / مسائيالثالث / صباحياأللول 

 19 38 13 العدد

    الغياب

    الحضور

 

 رئيس القاعة المراقب المراقب

 



 

 إلدارة العامة/ قاعات قسم اصباحا   9/الساعة األلول الوجبة 

 

 1039/     /   التاريخ:   اليوم:  (8القاعة )       قسم المحاسبة

 

 فاطمة دمحم علي

 )أول محاسبة/ صباحي(
 قيس حميد محمود 

 ()أول محاسبة/ صباحي
 ليلى دمحم حسين 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 ليث خميس مصلح

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 دمحم إسماعيل صالح 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 دمحم حميد علي 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 فرج علي دمحم

 )أول محاسبة/ صباحي(

 كريم عياده مهنا 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 مازن دمحم موسى 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 ليلى رجب نوفان

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 دمحم أكريم غشيم 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 دمحم حميد دمحم 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 فالح حسن عبيس

 )أول محاسبة/ صباحي(

 كوثر ازهر تركي 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 مثنى حسين محمود 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 متعب عيدان دمحم

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 دمحم ايدن عدنان 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 دمحم منذر نعمان 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 فهد نزار ابراهيم

 )أول محاسبة/ صباحي(
 لحظه مشعان جاسم 

 )أول محاسبة/ صباحي(
 مثنى عطية إبراهيم 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 زيدان مثنى معد حميد

 )ثالث محاسبة/ صباحي(
  جاسم دمحمدمحم 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(
 دمحم نزهان حميد 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 عبدالرحمن دمحم زيدان

 )أول محاسبة/ صباحي(
 لؤي مؤيد دمحم 

 )أول محاسبة/ صباحي(
 دمحم احمد حسن 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 مجاهد خالد إبراهيم

 )ثالث محاسبة/ صباحي(
 فرحان دمحم حميد أحمد 

 سبة/ صباحي()ثالث محا
 دمحم نوري خباز 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 

 / الدراسة الصباحيةأسماء الطلبة الغياب
 

 المادة:  المادة: 

 ثالث محاسبة ألول محاسبة

 االسم ت االسم ت

3  3  

1  1  

1  1  

4  4  

5  5  

 

 عدد الطلبة اإلجمالي في القاعة

 اإلجمالي الثالث األلول 

 10 35 35 العدد

    الغياب

    الحضور

 

 

 

 

 

 

 رئيس القاعة المراقب المراقب

 

 



 

 إلدارة العامة/ قاعات قسم اصباحا   9/الساعة األلول الوجبة 

 

 1039/     /   التاريخ:   اليوم:  (9القاعة )       قسم المحاسبة

 

 دمحم احمد صالح

 )أول محاسبة/ صباحي(
 دمحم صابر محمود 

 )أول محاسبة/ صباحي(
  محارب عبددمحم 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 محمود عواد دمحم

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 مصطفى أثير حافظ 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 عبد ناجي علي صالح 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 دمحم احمد عبدالعزيز

 )أول محاسبة/ صباحي(
 دمحم ظاهر خليل 

 )أول محاسبة/ صباحي(
 دمحم نبيل نجم 

 باحي()أول محاسبة/ ص

 محمود مدلل دمحم

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 مصطفى حميد حسين 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 نصيف جاسم حمود 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 دمحم حكمت علوان

 )أول محاسبة/ صباحي(
 دمحم فارس حازم 

 )أول محاسبة/ صباحي(
 محمود جاسم دمحم 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 مروه مناف حسين

 ة/ صباحي()ثالث محاسب
 مصطفى خليفة علي 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(
 شهوان نور هيثم مناور 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 دمحم سحاب مطر

 )أول محاسبة/ صباحي(
 دمحم قيس دمحم 

 )أول محاسبة/ صباحي(
 محمود خالد مصطفى 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 مريم إبراهيم خيرو

 )ثالث محاسبة/ صباحي(
 مؤيد جمعة عيسى 

 ثالث محاسبة/ صباحي()
 نورجان نبيل سليمان 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 دمحم سلطان احمد

 )أول محاسبة/ صباحي(
 دمحم ماهر حسن 

 )أول محاسبة/ صباحي(
 محمود رميض محمود 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 مريم مجيد عطوان

 )ثالث محاسبة/ صباحي(
 ميسر طالل حسين 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(
 يم حسينهبة إبراه 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 

 / الدراسة الصباحيةأسماء الطلبة الغياب
 

 المادة:  المادة: 

 ثالث محاسبة ألول محاسبة

 االسم ت االسم ت

3  3  

1  1  

1  1  

4  4  

5  5  

 

 عدد الطلبة اإلجمالي في القاعة

 اإلجمالي الثالث األلول 

 10 35 35 العدد

    الغياب

    الحضور

 

 

 

 

 

 رئيس القاعة المراقب المراقب

 

 

 



- 

 إلدارة العامة/ قاعات قسم اصباحا   9/الساعة األلول الوجبة 

 

 1039/     /   التاريخ:   اليوم:  (30القاعة )       قسم المحاسبة

 

 محمود عبدالهادي ابراهيم

 )أول محاسبة/ صباحي(
 مصطفى وليد دمحم 

 )أول محاسبة/ صباحي(
 شياعمؤيد صباح  

 )أول محاسبة/ صباحي(

 احمد زيدان خلف

 (مسائي)ثالث محاسبة/ 

 احمد قاسم دمحم 

 (مسائي)ثالث محاسبة/ 

 افراح عماد حسن احمد 

 (مسائي)ثالث محاسبة/ 

 مرتضى باسم مزهر

 )أول محاسبة/ صباحي(

 مصعب عدنان مخلف 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 ميثم مؤيد احمد 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 صباح مدد احمد

 (مسائي)ثالث محاسبة/ 

 احمد دمحم عبدالعزيز 

 (مسائي)ثالث محاسبة/ 

 امجد عبدالكريم حسين 

 (مسائي)ثالث محاسبة/ 

 مشتاق جاسم دمحم

 )أول محاسبة/ صباحي(

 معن سراب مطر 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 ميسم مصطفى عبدهللا 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 احمد صفاء علي

 (سائيم)ثالث محاسبة/ 

 احمد نافع إبراهيم 

 (مسائي)ثالث محاسبة/ 

 أنور حاتم نجم زيدان 

 (مسائي)ثالث محاسبة/ 

 مصطفى ظافر صبري

 )أول محاسبة/ صباحي(
 موج حازم ماجد 

 )أول محاسبة/ صباحي(
 ميالد نزهان مجيد 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 احمد عبدالكريم حمود

 (مسائي)ثالث محاسبة/ 

 احمد وداد فيصل 

 (مسائي)ثالث محاسبة/ 

 ناصر مولود 

 (مسائي)ثالث محاسبة/ 

 مصطفى هاشم دمحم

 )أول محاسبة/ صباحي(
 مولود سالم حميد 

 )أول محاسبة/ صباحي(
 نادية قاسم عبدهللا 

 )أول محاسبة/ صباحي(

 احمد عبدهللا علي

 (مسائي)ثالث محاسبة/ 

 اروى صبحي فاضل 

 (مسائي)ثالث محاسبة/ 
 لحموسى علي صا 

 (مسائي)ثالث محاسبة/ 

 

 أسماء الطلبة الغياب
 

 المادة:  المادة: 

 /مسائيةثالث محاسبة / الصباحيةألول محاسبة

 االسم ت االسم ت

3  3  

1  1  

1  1  

4  4  

5  5  

 

 عدد الطلبة اإلجمالي في القاعة

 اإلجمالي مسائي الثالث صباحي األلول 

 10 35 35 العدد

    الغياب

    ضورالح

 

 

 

 

 

 رئيس القاعة المراقب المراقب

 

 

 



- 

 إلدارة العامةقسم ا/ قاعات صباحا   9/الساعة الوجبة األلول 

 

 1039/     /   التاريخ:   اليوم:  (31القاعة )       قسم المحاسبة
 

 نايف علي دمحم

 )أول محاسبة/ صباحي(
 

 هدى فؤاد علي

 )أول محاسبة/ صباحي(

 وسر رائد نوري 

 ل محاسبة/ صباحي()أو

 حميد هبة ثامر فاضل

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 ياسين صكبان عبدهللا 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(
  

 نزار حسين علي

 )أول محاسبة/ صباحي(
 

 هدير احمد جميل

 )أول محاسبة/ صباحي(
 

 وطبان إدريس أحمد

 )أول محاسبة/ صباحي( 

 هيثم عماد عريبي

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 فليح حسنيوسف  

 )ثالث محاسبة/ صباحي(
 

 

 نورس علي حاتم

 )أول محاسبة/ صباحي(
 

 همام جادهللا عبدهللا

 )أول محاسبة/ صباحي(
 

 

 وقاص مزهر مهدي

 )ثالث محاسبة/ صباحي(

 يوسف دمحم علوان 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(
 

 

 نورهان يوسف زين العابدين

 )أول محاسبة/ صباحي(
 

 
 

 وليد شهاب احمد

 ل محاسبة/ صباحي()أو 

 طه والء حمد كريم

 )ثالث محاسبة/ صباحي(
 محمود خميس نجم 

 )ثالث محاسبة/ صباحي(
 

 

 هارون رافع حسين

 )أول محاسبة/ صباحي(
 هند جالل فرج صالح 

 )أول محاسبة/ صباحي(
 ياسين عيسى اجودي 

 )أول محاسبة/ صباحي( 

 ياسر طامي دمحم

 )ثالث محاسبة/ صباحي(
    

 هللا صالح درويشهبة 

 )أول محاسبة/ صباحي(
 سعد رائد علي   

 )أول محاسبة/ صباحي( 

 ياسر عبدالمجيد سعد

 )ثالث محاسبة/ صباحي(
    

 هدايه جليل امين

 )أول محاسبة/ صباحي(
    

 أسماء الطلبة الغياب/ الدراسة الصباحية
 

 ثالث محاسبة ألول محاسبة

 االسم ت االسم ت

3  3  

1  1  

1  1  

4  4  

5  5  

 

 عدد الطلبة اإلجمالي في القاعة

 اإلجمالي الثالث األلول 

 11 30 31 العدد

    الغياب

    الحضور

 

 

 رئيس القاعة المراقب المراقب

 

 



- 

 القتصاد/ قاعات قسم اصباحا   9/الساعة الوجبة األلول 

 

 1039/     /   التاريخ:   اليوم:  (3القاعة )       قسم المحاسبة

 

 ايمان حسين علي 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 حسن ابراهيم سالم 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 

 أحالم عادل مجيد 

 مسائيأول محاسبة/ 

 اري قادر محمود دمحم 

 مسائيأول محاسبة/ 

 

 أيوب حميد دحام 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 حسن احمد حسن 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 

 احمد إسماعيل إبراهيم 

 مسائيسبة/ أول محا

 أسامة مازن كامل 

 مسائيأول محاسبة/ 

 

 بدر عزاوي ذياب 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 حسن طارق إبراهيم 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 

 احمد علي بدر دمحم 

 مسائيأول محاسبة/ 

 امنة مظهر احمد شاكر 

 مسائيأول محاسبة/ 

 

 بهاء الدين علي 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 حسين علي عودة 

 مسائيحاسبة/ ثالث م

 

 احمد مثنى حمدي 

 مسائيأول محاسبة/ 

 ايبك حسين إسماعيل 

 مسائيأول محاسبة/ 

 

 بيداء سالم مصطفى 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 دانيال بالل صبري 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 

 احمد نزهان محمود 

 مسائيأول محاسبة/ 

 ايسر جميل عبدهللا حسين 

 مسائيأول محاسبة/ 

 

 بيبتركي دمحم ح 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 رامي فريد تفاح 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 

 اركان عبد الحسن حمد 

 مسائيأول محاسبة/ 

 ايسر سعدون عبد 

 مسائيأول محاسبة/ 

 

 حسام احمد إبراهيم 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 رياض عبدهللا فارس 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 

 / الدراسة المسائيةأسماء الطلبة الغياب
 

 المادة:  دة: الما

 ثالث محاسبة/ مسائي مسائيألول محاسبة/ 

 االسم ت االسم ت

3  3  

1  1  

1  1  

4  4  

5  5  
 

 عدد الطلبة اإلجمالي في القاعة

 اإلجمالي الثالث/ مسائي مسائياأللول/  

 11 34 31 العدد

    الغياب

    الحضور

 

 

 رئيس القاعة المراقب المراقب

 



- 

 القتصاداقسم / قاعات صباحا   9/الساعة لول الوجبة األ

 

 1039/     /   التاريخ:   اليوم:  (1القاعة )       قسم المحاسبة

 

 زياد خلف عبدالكريم 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 سالم صباح خلف 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 

 بدر وضاح بدر حسين 

 مسائيأول محاسبة/ 

 رواء علي جميل 

 مسائيأول محاسبة/ 

 

 د شاكر حمادزي 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 شهد نوفل ماجد 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 

 بشائر هيثم جدوع محي 

 مسائيأول محاسبة/ 

 زهراء رعد يحيى 

 مسائيأول محاسبة/ 

 

 زينة خليل جاسم 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 عبدهللا دمحم عبدالكريم 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 

 جمعه جاسم دمحم سالم 

 سائيمأول محاسبة/ 

 سجى عزالدين عبدالباقي 

 مسائيأول محاسبة/ 

 

 سارة الطيف عبدهللا 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 عبدهللا محمود خلف 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 

 رافد احمد إسماعيل 

 مسائيأول محاسبة/ 

 سالم فاضل جاسم 

 مسائيأول محاسبة/ 

 

 سارة غالب محمود 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 عبدالغفور تركي حمد 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 

 رشيد رحمان رشيد 

 مسائيأول محاسبة/ 

 سلمان داود تركي   

 مسائيأول محاسبة/ 

 

 

 أسماء الطلبة الغياب/ الدراسة المسائية
 

 المادة:  المادة: 

 ثالث محاسبة ألول محاسبة

 االسم ت االسم ت

3  3  

1  1  

1  1  

4  4  

5  5  

 

 قاعةعدد الطلبة اإلجمالي في ال

 اإلجمالي الثالث األلول 

 10 30 30 العدد

    الغياب

    الحضور

 

 

 

 

 

 رئيس القاعة المراقب المراقب

 

 

 



- 

 القتصاد/ قاعات قسم اصباحا   9/الساعة الوجبة األلول 

 

 1039/     /   التاريخ:   اليوم:  (1القاعة )       قسم المحاسبة

 

 عبدالمحسن خليل إبراهيم 

 مسائية/ ثالث محاسب

 عماد حسين عبد طيف 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 

 شهاب احمد شهاب 

 مسائيأول محاسبة/ 

   

 عذراء عدنان ناجي 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 عمار جودة حازم 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 

 صباح دمحم عبدالرحمن 

 مسائيأول محاسبة/ 

 عبدهللا مظفر عبدالرزاق 

 مسائيأول محاسبة/ 

 

 متعلي طالل حك 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 عمار رائب جارهللا 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 

 عايدة بهجت عايد 

 مسائيأول محاسبة/ 

 علي بشير عبدهللا 

 مسائيأول محاسبة/ 

 

 علي فهمي مجيد سلمان 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 عمار عبدالكريم نده 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 

 عبدالصمد ثابت نعمان 

 مسائيأول محاسبة/ 

 فاضل علي قاسم 

 مسائيأول محاسبة/ 

 

 علي دمحم عبد علي 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 عوف عبدهللا إبراهيم 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 

 عبدهللا خورشيد رشيد 

 مسائيأول محاسبة/ 

 غفران هشام حسين 

 مسائيأول محاسبة/ 

 

 

 / الدراسة المسائيةأسماء الطلبة الغياب
 

 المادة:  المادة: 

 ثالث محاسبة بةألول محاس

 االسم ت االسم ت

3  3  

1  1  

1  1  

4  4  

5  5  
 

 عدد الطلبة اإلجمالي في القاعة

 اإلجمالي الثالث األلول 

 39 30 9 العدد

    الغياب

    الحضور

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس القاعة المراقب المراقب

 

 



- 

 القتصادصباحا / قاعات قسم ا 9/الساعة الوجبة األلول 

 

 1039/     /   التاريخ:   اليوم:  (4القاعة )       لمحاسبةقسم ا

 

 غسان نوري فيحان 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 دمحم باسل حسين 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 

 غيث شاكر محمود 

 مسائيأول محاسبة/ 

 دمحم صباح مطر 

 مسائيأول محاسبة/ 

 

 غيث سعيد صالح 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 دمحم حمد ندا 

 مسائيحاسبة/ ثالث م

 

 فاروق علي حسين 

 مسائيأول محاسبة/ 

 دمحم عايد غزال 

 مسائيأول محاسبة/ 

 

 فدوى خيرهللا دمحم 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 دمحم شامل خلف 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 

 النه نجم الدين نوري 

 مسائيأول محاسبة/ 

   

 فرحان صالح حمد 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 دمحم علي سعد حمدان 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 

 المثنى عدنان ناجي 

 مسائيأول محاسبة/ 

 دمحم علي إبراهيم 

 مسائيأول محاسبة/ 

 

 ليث عريبي حسين 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 دمحم متعب ولي 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 

 دمحم خضير احمد 

 مسائيأول محاسبة/ 

 مروان داود كوان 

 مسائيأول محاسبة/ 

 

 

 ياب/ الدراسة المسائيةأسماء الطلبة الغ
 

 المادة:  المادة: 

 ثالث محاسبة ألول محاسبة

 االسم ت االسم ت

3  3  

1  1  

1  1  

4  4  

5  5  
 

 عدد الطلبة اإلجمالي في القاعة

 اإلجمالي الثالث األلول 

 39 30 9 العدد

    الغياب

    الحضور

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس القاعة المراقب المراقب

 

 



- 

 االقتصاد/ قاعات قسم التاسعةالساعة /لول األ الوجبة
 

 1039/     /   التاريخ:   اليوم:  (5القاعة )       قسم المحاسبة
 

  

 محملثاني محاسبة/ 

  

 محملثاني محاسبة/ 

 

  

 محملمحاسبة/  رابع

  

 محملمحاسبة/  رابع

 

  

 محملثاني محاسبة/ 

  

 محملثاني محاسبة/ 

 

  

 محملمحاسبة/  رابع

  

 محملمحاسبة/  رابع

 

  

 محملثاني محاسبة/ 

  

 محملثاني محاسبة/ 

 

  

 محملمحاسبة/  رابع

  

 محملمحاسبة/  رابع

 

  

 محملثاني محاسبة/ 

  

 محملثاني محاسبة/ 

 

  

 محملمحاسبة/  رابع

  

 محملمحاسبة/  رابع

 

  

 محملثاني محاسبة/ 

  

 محملثاني محاسبة/ 

 

  

 محملمحاسبة/  رابع

  

 محملمحاسبة/  عراب

 

 

 

 ء الطلبة الغيابأسما

 المادة: المادة:  المادة: المادة: 

 محاسبة ثاني

 صباحي/محمل

 محاسبة ثاني

 مسائي/محمل

 محاسبة رابع

 صباحي/محمل

 محاسبة رابع

 مسائي/محمل

 االسم ت االسم ت االسم ت االسم ت

3  3  3  3  

1  1  1  1  

1  1  1  1  

4  4  4  4  

5  5  5  5  
  

 عدد الطلبة اإلجمالي في القاعة

ثاني  

 صباحي/محمل

ثاني 

 مسائي/محمل

رابع 

 صباحي/محمل

رابع 

 مسائي/محمل

 االجمالي

      العدد

      الغياب

      الحضور

 

 

 

 

 رئيس القاعة المراقب المراقب

 

 

 



- 

 القتصادصباحا / قاعات قسم ا 9/الساعة الوجبة األلول 

 

 1039/     /   التاريخ:   اليوم:  (1القاعة )       قسم المحاسبة

 

 مروان احمد عبيد 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 نهاد حسين حميد 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 

 مهدي حسن خليل 

 مسائيأول محاسبة/ 

 يوسف ثائر حسن 

 مسائيأول محاسبة/ 

 

 معن محمود مهدي 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 نور زيد إبراهيم 

 مسائي/ ثالث محاسبة

 

 موج ثائر دمحم حمد 

 مسائيأول محاسبة/ 

   

 مالك لؤي فازع 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 نور فاروق إسماعيل 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 

 موج رعد شكر 

 مسائيأول محاسبة/ 

   

 مهند نداء إسماعيل 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 هبة عبدالوهاب مردان 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 

 هنورا اياد حسن ط 

 مسائيأول محاسبة/ 

   

 نبراس متعب عبدهللا 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 هيام كمال طايس 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 

 هيام عدنان مهدي 

 مسائيأول محاسبة/ 

   

 نرجس حسن ياسين 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 وفاء شاكر محمود 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 

 وليد خالد ندا جبر 

 مسائيأول محاسبة/ 

   

 ير عبد حميد زيداننم 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 يوسف احمد سلوم 

 مسائيثالث محاسبة/ 

 

 / الدراسة المسائيةأسماء الطلبة الغياب
 

 المادة:  المادة: 

 ثالث محاسبة/ مسائي ألول محاسبة/ مسائي

 االسم ت االسم ت

3  3  

1  1  

1  1  

4  4  

5  5  
 

 عدد الطلبة اإلجمالي في القاعة

 اإلجمالي الثالث/ مسائي لول/ مسائياأل 

 13 34 7 العدد

    الغياب

    الحضور

 

 رئيس القاعة المراقب المراقب

 


