
 

جامعة البصرة

كلية االدارة واالقتصاد
الدراسات المسائية/ قسم المحاسبة

2019/2018قوائم السعي الكورس الثاني لطلبة المرحلة  لثانية   للعام الدراسي  

:عدد الساعات 

رقماكتابة
درجة 

االمتحان
المجموع

درجة 

االمتحان
المجموع

24اربعة وعشرون فقطابراهيم شناوة شاتي محمد1

46ستة واربعون فقطاحمد بدر جلوب جاسم2

20عشرون فقط2محمل/احمد جاسم محمد3

*احمد عبد االمير عبد الجبار4

20عشرون فقطاحمد عبد الكريم احمد عبد القادر5

21واحد وعشرون فقط1محمل/احمد عبدالحسن خلف6

 احمد عبدعلي عبدالزاق7

24اربعة وعشرون فقطاحمد كامل الزم احمد8

41احمد مصبح عبد الكريم فارس 9

*احمد منصور عبدالسيد10

23ثالثة وعشرون فقط1محمل/الحمزه توفيق غضبان11

1محمل/الفيرا اديب ادوراها12

23ثالثة وعشرون فقطاميران عبد المحسن غزاوي عبيد13

24اربعة وعشرون فقطانور جواد عبد الحسين نعمة14

22اثنان وعشرون فقطانور سامي خضير15

27سبعة وعشرون فقطايات عدنان محمد باقر16

25خمسة وعشرون فقطايات علي عامر حاجم17

23ثالثة وعشرون فقطايات محمود شاكر18

25خمسة وعشرون فقطايالف داود سلمان طاهر19

30ثالثون فقطايالف مثنى منذر حاجم20

37باسم علي حبيب21

16ستة عشر فقط1محمل/بجاي عامر بجاي22

25خمسة وعشرون فقطبشير هاني خضير محمد23

27سبعة وعشرون فقطبنين محمود كاظم هادي24

2019/2/11 بتاريخ 994/11/3رسوب لعد تسديد القسطبموجب االمر االداري 

اسم وتوقيع رئيس اللجنة االمتحانية اسم وتوقيع عضو  اللجنة االمتحانية

/مدرس الماده : اسم المادة 

االسم الثالثيت

الدور الثانيالدور االولالدرجة 

اسم وتوقيع التدريسي 

 بتاريخ 995/11/3رسوب لعدم تسديد القسط بموجب االمر 

2019/2/11

  1666/11/3ترقين قيد بموجب االمر 

2019/3/6

2019/2/11 بتاريخ 995/11/3رسوب لعدم تسديد القسط بموجب االمر االداري 
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جامعة البصرة

كلية االدارة واالقتصاد
الدراسات المسائية/ قسم المحاسبة

2019/2018قوائم السعي الكورس الثاني لطلبة المرحلة  لثانية   للعام الدراسي  

:عدد الساعات 

رقماكتابة
درجة 

االمتحان
المجموع

درجة 

االمتحان
المجموع

49تسعة واربعون فقطجاسم رمضان عباس عبد هللا25

23ثالثة وعشرون فقطجعفر عالء كاظم جعفر26

2محمل/جعفر مرتضى محمد27

32اثنان وثالثون فقط1محمل/حسن عبدالجليل عبدالقادر28

40اربعون فقطحسن علي خلف عناد29

37سبعة وثالثون فقطحسن ناظم حليم يعقوب30

24اربعة وعشرون فقط1محمل/حسين احمد حسين31

27سبعة وعشرون فقطحسين دعير لفتة32

20حسين طالب جبار محمد33

20عشرون فقطحسين عادل جبار العيبي34

21واحد وعشرون فقط1محمل/حسين عباس جري35

29تسعة وعشرون فقط*حسين علي حسين علي الموسوي36

18ثمانية عشر فقطحسين كاظم كطافه37

15خمسة عشر فقطحمد خضر حمد صلبوخ38

22اثنان وعشرون فقطحيدر عبد علي عبد االمام حمود39

18-17مؤجل *حيدر عبدهللا عبدالنبي كاظم40

30ثالثون فقط* حيدر محيبس بديوي جابر41

16ستة عشر فقطداود سلمان صيوان عتيوي42

1محملة/دعاء طه ياسين43

دنيا صباح عبد الحسين لوكي44

25خمسة وعشرون فقطرانيا صالح نعمة عبد العالي 45

36ستة وثالثون فقطرجاء مهدي فاضل علي46

35خمسة وثالثون فقطرسل عامر محمد جواد47

30ثالثون فقطرضا جاسم عبداالمير خميس48

اسم وتوقيع رئيس اللجنة االمتحانيةاسم وتوقيع عضو  اللجنة االمتحانية

2019/1/10 بتاريخ 254/11/3مؤجلة بموجب االمر االداري 

2019/2/11 بتاريخ 995/11/3رسوب لعدم تسديد القسط بموجب االمر االداري 

/مدرس الماده: اسم المادة 

اسم وتوقيع التدريسي 

االسم الثالثيت

الدرجة 

2019/2/11 بتاريخ 995/11/3رسوب لعدم تسديد القسط بموجب االمر االداري 

رسوب لعدم تسديد القسط بموجب االمر االداري 

2019/2/11 بتاريخ 995/11/3

 بتاريخ 1666/11/3ترقين قيد بموجب االمر االداري

2019/3/6

الدور الثانيالدور االول
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جامعة البصرة

كلية االدارة واالقتصاد
الدراسات المسائية/ قسم المحاسبة

2019/2018قوائم السعي الكورس الثاني لطلبة المرحلة  لثانية   للعام الدراسي  

:عدد الساعات 

رقماكتابة
درجة 

االمتحان
المجموع

درجة 

االمتحان
المجموع

25خمسة وعشرون فقطروان منذر صبيح عبد هللا49

20عشرون فقطزهراء عبدالمجيد كاظم جعفر50

21واحد وعشرون فقط2محملة/زهراء عدنان جفات51

*زهراء عماد محمد سلمان52

24اربعة وعشرون فقطزهراء غسان عبد ال علوان53

29تسعة وعشرون فقطزينب سهيل عبود54

18ثمانية عشر فقطسجاد عائش مغامس محي55

18ثمانية عشر فقطسجاد كريم خليل ناصر 56

25خمسة وعشرون فقط2محمل/سجاد والء نعمان57

37سبعة وثالثون فقطسعد جاسم محمد ناصر58

سوالف حسين عبدحريجه59

17سبعة عشر فقط2محمل/سيف عبدالجبار منشد60

30ثالثون فقطسيف قاسم خزعل61

29شهد ثابت شاكر محمود62

25خمسة وعشرون فقط1محملة/شهد خالد جمعة63

30ثالثون فقط*شهد مؤيد محمد جواد64

21واحد وعشرون فقط2محملة/شيرين محمد عبدالواحد65

 18-17مؤجل /2محمل*/صادق حسن عبد الرضا66

*1محمل/صادق سهر عبدالزهرة 67

23ثالثة وعشرون فقط1محملة/صادق علي عبد  محسن68

15خمسة عشر فقط2محمل/صالح مفيد صالح69

21واحد وعشرون فقطصبى شاكر مسلم عاشور70

36ستة وثالثون فقط*صفاء علي حسين عبدالرؤوف71

 1محملة/ضحى محمود شاكر72

االسم الثالثيت

الدرجة 

اسم وتوقيع رئيس اللجنة االمتحانية اسم وتوقيع التدريسي 

الدور الثانيالدور االول

اسم وتوقيع عضو  اللجنة االمتحانية

رسوب لعدم تسديد القسط بموجب االمر االداري 

2019/2/11 بتاريخ 995/11/3

 بتاريخ 1666/11/3ترقين قيد بموجب االمر االداري

2019/3/6

2019/2/11 بتاريخ 995/11/3رسوب لعدم تسديد القسط بموجب االمر االداري 

رسوب لعدم تسديد القسط بموجب االمر االداري 

2019/2/11 بتاريخ 995/11/3
2019/3/25 بتاريخ 2321/11/3ترقين قيد  

: اسم المادة 
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جامعة البصرة

كلية االدارة واالقتصاد
الدراسات المسائية/ قسم المحاسبة

2019/2018قوائم السعي الكورس الثاني لطلبة المرحلة  لثانية   للعام الدراسي  

:عدد الساعات 

رقماكتابة
درجة 

االمتحان
المجموع

درجة 

االمتحان
المجموع

1محمل/عباس حسين عبدمحجم73

19تسعة عشر فقطعباس محمد صويحب74

26ستة وعشرون فقطعباس هاشم سهيل دعير75

28ثمانية وعشرون فقطعبد الحسن حيدر عبد الرضا76

32اثنان وثالثون فقطعبد هللا عبد الرسول عبد الكريم77

25خمسة وعشرون فقطعبد هللا عدي توفيق عبد الرحمن78

33ثالثة وثالثون فقطعبد هللا ماجد مطرود عبد هللا79

31واحد وثالثون فقط1محمل/عبدهللا رياض احمد80

20عشرون فقط1محمل/عبدهللا كريم محمد81

28ثمانية وعشرون فقط2محمل/عبدهللا مهدي صادق82

26ستة وعشرون فقط*عصام صادق حمود جاسم83

عقيل نعيم سلمان جعفر84
34اربعة وثالثون فقط

34اربعة وثالثون فقطعالء عبد سمير سحيب85

 *عالء كاظم علي86

36ستة وثالثون فقطعلي اصغر سميع علي حسين87

*علي جميل لطيف جميل88

*علي حسن عبدالنبي89

34اربعة وثالثون فقط*علي حسين رجب90

43ثالثة واربعون فقطعلي حميد عبدالواحد عبدالرضا91

28ثمانية وعشرون فقطعلي حميد مجيد محمد92

34*علي خيري عطوان عيسى93

27سبعة وعشرون فقطعلي عبد الرزاق عبد هللا94

20عشرون فقطعلي عبد المحسن جابر عمران95

23ثالثة وعشرون فقط2محمل/علي مهدي صالح96

الدور الثاني

/مدرس الماده: اسم المادة 

اسم وتوقيع التدريسي 

االسم الثالثيت

اسم وتوقيع رئيس اللجنة االمتحانية

الدور االولالدرجة 

اسم وتوقيع عضو  اللجنة االمتحانية

2019/2/11 بتاريخ 995/11/3رسوب لعدم تسديد القسط بموجب االمر االداري 

2018/12/31 بتاريخ 8405/11/3ترقين قيد بموجب االمر االداري 

رسوب لعدم تسديد القسط بموجب االمر االداري 

2019/2/11 بتاريخ 995/11/3

 بتاريخ 1666/11/3ترقين قيد بموجب االمر االداري

2019/3/6
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جامعة البصرة

كلية االدارة واالقتصاد
الدراسات المسائية/ قسم المحاسبة

2019/2018قوائم السعي الكورس الثاني لطلبة المرحلة  لثانية   للعام الدراسي  

:عدد الساعات 

رقماكتابة
درجة 

االمتحان
المجموع

درجة 

االمتحان
المجموع

20عشرون فقطعلي نائل عبد الصمد جاسم97

17سبعة عشر فقط2محمل/عمار كامل زكي98

29تسعة وعشرون فقطعمر سامي محمد علي99

35خمسة وثالثون فقطعمر عبد الستار عبد الجبار يعقوب100

16ستة عشر فقطعوض عبد الجبار عوض غافل101

30ثالثون فقطغيث كامل عبد القادر هندي102

34اربعة وثالثون فقطغيث هيثم يوسف جابر103

29تسعة وعشرون فقطفاضل جواد عبد الكاظم سلمان104

27سبعة وعشرون فقط2محملة/فاطمة يحيى شوال105

15خمسة عشر فقطفرقد ديوان قيطان ديوان106

50خمسون فقطقاسم عبد هللا عبد خلف107

24اربعة وعشرون فقطقائد وليد حسن علي108

33ثالثة وثالثون فقطقصي عواد كاظم مذخور109

32اثنان وثالثون فقطكاظم فاضل عودة شاني110

27سبعة وعشرون فقطكاظم كامل خلف سابج 111

47سبعة واربعون فقطكرار حيدر محمد خضير112

18ثمانية عشر فقطكرار عبد الحسين سوادي عاصي113

27سبعة وعشرون فقطكرار يوسف صبيح حميد114

كفاية وحيد سلمان زوير115

26ستة وعشرون فقطكهرمان حميد عبد علي116

18ثمانية عشر فقطماهر عدنان شهيد محمد117

26ستة وعشرون فقطمثنى صبيح عباس حسين118

18ثمانية عشر فقط* محارب عالء حسين119

24اربعة وعشرون فقطمحمد جاسم كاظم زباري120

الدور االول

اسم وتوقيع عضو  اللجنة االمتحانية اسم وتوقيع رئيس اللجنة االمتحانيةاسم وتوقيع التدريسي 

الدور الثاني

االسم الثالثيت

: اسم المادة 

الدرجة 

/مدرس الماده

2019 / 4 / 23 في 3247 / 11 / 3فصل بالغش بموجب االمر 
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جامعة البصرة

كلية االدارة واالقتصاد
الدراسات المسائية/ قسم المحاسبة

2019/2018قوائم السعي الكورس الثاني لطلبة المرحلة  لثانية   للعام الدراسي  

:عدد الساعات 

رقماكتابة
درجة 

االمتحان
المجموع

درجة 

االمتحان
المجموع

121
28ثمانية وعشرون فقط1محمل/محمد جمال نوري

120محمل/محمد حسن عبدالواحد122

20عشرون فقط1محمل/محمد حسين عبدالرزاق123

15محمد حمد بوهان عربيد124

125
 1محمل/محمد خليل شندي

33ثالثة وثالثون فقطمحمد سعد نوري مطرود126

* محمد شاكر ناظم شاكر127

26ستة وعشرون فقطمحمد طالب مزعل علي128

35خمسة وثالثون فقطمحمد عبد الرضا عباس طاهر129

24اربعة وعشرون فقط1محمل/محمد عبدالرزاق عبدالزهره130

37سبعة وثالثون فقطمحمد علي شاكر رحيم فياض131

30ثالثون فقطمحمد غسان علي خلف132

18ثمانية عشر فقطمحمد لؤي عبدهللا عيسى133

36ستة وثالثون فقطمحمد مصطفى سالم كريم134

24اربعة وعشرون فقطمحمد مهند طالب سلمان135

28ثمانية وعشرون فقطمحمد هاشم عبد الصمد عبد السيد136

27سبعة وعشرون فقطمحمد هاشم محمد خلف137

27سبعة وعشرون فقطمحمد يوسف عبد الكريم احمد138

21واحد وعشرون فقط1محمل/مخلد عبدالكريم شهاب139

27سبعة وعشرون فقط*مخلد محمد مهدي صالح140

29تسعة وعشرون فقطمرتضى احمد ماهر طاهر141

29تسعة وعشرون فقطمسرة حسن هاشم 142

15خمسة عشر فقطمشتاق طالب عبدالعالي خليف143

20عشرون فقطمصطفى احمد ناصر احمد144

اسم وتوقيع عضو  اللجنة االمتحانية

الدور الثاني الدور االول

االسم الثالثيت

الدرجة 

2018/12/5 بتاريخ 7599/11/3مؤجل بموجب االمر االداري 

اسم وتوقيع رئيس اللجنة االمتحانية

/مدرس الماده: اسم المادة 

اسم وتوقيع التدريسي 
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جامعة البصرة

كلية االدارة واالقتصاد
الدراسات المسائية/ قسم المحاسبة

2019/2018قوائم السعي الكورس الثاني لطلبة المرحلة  لثانية   للعام الدراسي  

:عدد الساعات 

رقماكتابة
درجة 

االمتحان
المجموع

درجة 

االمتحان
المجموع

22اثنان وعشرون فقط1محمل/مصطفى حسن علي145

36ستة وثالثون فقطمصطفى حسن مونس ماهود146

18ثمانية عشر فقط1محمل/مصطفى عادل عبداالمير147

19تسعة عشر فقطمعتز عبد الخالق جميل ناصر148

31واحد وثالثون فقطمنتظر هاشم قاسم عيسى149

21واحد وعشرون فقطمنية هاشم عدنان محمد150

18ثمانية عشر فقطمهدي محمد جواد كريم151

152
18ثمانية عشر فقطمهند عبدالكريم يوسف جاسم

15خمسة عشر فقط2محمل/مهيمن ياسين محمد153

35خمسة وثالثون فقطموسى مهدي موسى محمد154

27سبعة وعشرون فقطنور اسماعيل عبد الكريم 155

22اثنان وعشرون فقطنور الدين سلمان محمد 156

25خمسة وعشرون فقطنور الهدى رائد نعيم157

30ثالثون فقطنور الهدى ظافر فيصل حنتوش158

*نور ضياء عبدالواحد159

20عشرون فقط18-17مؤجلة *نور فاخر حميد160

29تسعة وعشرون فقطهاجر حسين علي مهدي161

36ستة وثالثون فقطهبه هاشم جعفر  هاشم162

48ثمانية واربعون فقطهدى قحطان عبد الرزاق عبدالواحد163

22اثنان وعشرون فقطهالل عبد الحسن هالل 164

32اثنان وثالثون فقط*همام محمد اياد165

21واحد وعشرون فقطودق قيس عبد الباقي علي 166

44اربعة واربعون فقطورود خالد لطيف صالح167

49تسعة واربعون فقطوفاء عبد علي حسين 168

2018/11/19 بتاريخ 7058/11/3ترقين قيد بموجب االمر االداري 

اسم وتوقيع رئيس اللجنة االمتحانيةاسم وتوقيع عضو  اللجنة االمتحانيةاسم وتوقيع التدريسي 

/مدرس الماده: اسم المادة 

االسم الثالثيت

الدور الثانيالدور االولالدرجة 
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جامعة البصرة

كلية االدارة واالقتصاد
الدراسات المسائية/ قسم المحاسبة

2019/2018قوائم السعي الكورس الثاني لطلبة المرحلة  لثانية   للعام الدراسي  

:عدد الساعات 

رقماكتابة
درجة 

االمتحان
المجموع

درجة 

االمتحان
المجموع

*يعقوب رياض عبدهللا169

20عشرون فقطيوسف عبد الباسط عبد الصمد جليل170

23ثالثة وعشرون فقطيوسف عبد هللا عبد حسين171

23ثالثة وعشرون فقطيوسف كاظم جاسم صالح172

 18-17 مؤجل 2محمل/يوسف يعقوب حيدر عباس173

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسوب لعدم تسديد القسط بموجب االمر االداري 

2019/2/11 بتاريخ 995/11/3

 بتاريخ 1666/11/3ترقين قيد بموجب االمر االداري

2019/3/6

/مدرس الماده: اسم المادة 

االسم الثالثيت

الدور الثانيالدور االولالدرجة 

اسم وتوقيع رئيس اللجنة االمتحانيةاسم وتوقيع عضو  اللجنة االمتحانيةاسم وتوقيع التدريسي 
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جامعة البصرة

كلية االدارة واالقتصاد
الدراسات المسائية/ قسم المحاسبة

2019/2018قوائم السعي الكورس الثاني لطلبة المرحلة  لثانية   للعام الدراسي  

:عدد الساعات 

رقماكتابة
درجة 

االمتحان
المجموع

درجة 

االمتحان
المجموع

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

211

212 

213 

214 

215 

اسم وتوقيع رئيس اللجنة االمتحانيةاسم وتوقيع عضو  اللجنة االمتحانيةاسم وتوقيع التدريسي 

ترقين قيد باالمر                              // 2019 / 4 / 3 في 2641 / 11 / 3راسب بالغياب باالمر 

2019 / 4 / 4 في 2698 / 11 / 3                            

                                           2019 / 3/ 3  في  1488 / 11 / 3بموجب االمر  (انسحاب)ترقين قيد

/مدرس الماده: اسم المادة 

االسم الثالثيت

الدور الثانيالدور االولالدرجة 
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جامعة البصرة

كلية االدارة واالقتصاد
الدراسات المسائية/ قسم المحاسبة

2019/2018قوائم السعي الكورس الثاني لطلبة المرحلة  لثانية   للعام الدراسي  

:عدد الساعات 

رقماكتابة
درجة 

االمتحان
المجموع

درجة 

االمتحان
المجموع

216 

217 

218 

219 

220 

221 

222

223 

224 

225

226 

227 

228 

229 

230

231

232 

233 

234 

235 

236

237 

238 

239 

ترقين قيد باالمر                              // 2019 / 4 / 3 في 2641 / 11 / 3راسب بالغياب باالمر 

2019 / 4 / 4 في 2698 / 11 / 3                                             

ترقين قيد باالمر                              // 2019 / 4 / 3 في 2641 / 11 / 3راسب بالغياب باالمر 

2019 / 4 / 4 في 2698 / 11 / 3                             

/مدرس الماده: اسم المادة 

االسم الثالثيت

اسم وتوقيع رئيس اللجنة االمتحانيةاسم وتوقيع عضو  اللجنة االمتحانيةاسم وتوقيع التدريسي 

الدور الثانيالدور االولالدرجة 

ترقين قيد باالمر                              // 2019 / 4 / 3 في 2641 / 11 / 3راسب بالغياب باالمر 

2019 / 4 / 4 في 2698 / 11 / 3                                  

ترقين قيد باالمر                              // 2019 / 4 / 3 في 2641 / 11 / 3راسب بالغياب باالمر 

2019 / 4 / 4 في 2698 / 11 / 3                                      

2019 / 1/ 13  في  3021 / 11 / 3بموجب االمر  (انسحاب)ترقين قيد
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جامعة البصرة

كلية االدارة واالقتصاد
الدراسات المسائية/ قسم المحاسبة

2019/2018قوائم السعي الكورس الثاني لطلبة المرحلة  لثانية   للعام الدراسي  

:عدد الساعات 

رقماكتابة
درجة 

االمتحان
المجموع

درجة 

االمتحان
المجموع

240 

241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسم وتوقيع رئيس اللجنة االمتحانيةاسم وتوقيع عضو  اللجنة االمتحانيةاسم وتوقيع التدريسي 

/مدرس الماده: اسم المادة 

ت

الدور الثانيالدور االول

االسم الثالثي

الدرجة 
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