
 

جامعة البصرة

كلية االدارة واالقتصاد
الدراسات الصباحية/ قسم المحاسبة

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

:عدد الساعات 

رقماكتابة
درجة 

االمتحان
المجموع

درجة 

االمتحان
المجموع

21واحد وعشرون فقطابتهال رسن هالل جابر1

24اربعة وعشرون فقط*ابراهيم خيري حنان 2

27سبعة وعشرون فقطابراهيم راشد جوحي دفار3

 احمد امين حميد محسن4

*احمد جمال فخري5

 2محمل /احمد حسن عبد الودود6

27سبعة وعشرون فقطاحمد خالد محمد حمادي7

احمد صالح حسن عبدالكريم8

*احمد عباس حمادي صافي9

1محمل*/احمد عبدالسادة كاطع10

20عشرون فقط*احمد عزيز عريبي بندر11

18ثمانية عشر فقطاحمد علي سدخان لكن12

16ستة عشر فقطاحمد قاسم خير هللا جندر13

24اربعة وعشرون فقطاحمد قاسم علوان سنيد14

*احمد الزم فرعون حميدي15

29تسعة وعشرون فقطاحمد محسن فارس16

20عشرون فقطاحمد محمد جميل فاخر17

28ثمانية وعشرون فقطاحمد ناظم صبر جاسم18

*احمد هاشم ناصر مهدي19

15خمسة عشر فقط1محمل/احمد هيثم عبدهللا20

15خمسة عشر فقطاديان صالح حسن كشمر21

20عشرون فقط1محمل /اديان علي فيصل22

17سبعة عشر فقطازهار قاسم نجم عبدهللا23

30ثالثون فقط*ازهر خليل مجيد بني24

/مدرس الماده : اسم المادة 

االسم الثالثيت

الدور الثانيالدور االولالدرجة 

اسم وتوقيع التدريسي 

         2698 / 11 / 3ترقين قيد باالمر  //2019 / 4 / 3 في 2641 / 11 / 3راسب بالغياب باالمر 

2019 / 4 / 4                                     في 

2018 / 12 / 30 في 8367 / 11 / 3 بموجب االمر 2019 / 2018فصل بالغش للعام الدراسي 

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

2019 / 4 / 4 في 2698 / 11 / 3                               

                         254 / 11 /3 الجلسة الثالثة بموجب االمر 2019 / 2018مؤجل للعام الدراسي 

2019 / 1 / 10   في 

اسم وتوقيع رئيس اللجنة االمتحانية اسم وتوقيع عضو  اللجنة االمتحانية
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جامعة البصرة

كلية االدارة واالقتصاد
الدراسات الصباحية/ قسم المحاسبة

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

:عدد الساعات 

رقماكتابة
درجة 

االمتحان
المجموع

درجة 

االمتحان
المجموع

28ثمانية وعشرون فقطاسد هللا كاظم عبدهللا مشاي25

36ستة وثالثون فقطاسراء حسون علي حسن26

35خمسة وثالثون فقطاسراء عبدالجليل جاسم فارس27

 2محمل /اسعد غسان خلف28

18ثمانية عشر فقط*اسعد هادي رويش ميس29

33ثالثة وثالثون فقطاسماء بدر طه عبدالكريم30

32اثنان وثالثون فقطاسماء عودة سيد31

22اثنان وعشرون فقطاسماء فائز محبس جبر32

28اكرم حميد حسن ثعيل33

1محمل*/االء فاخر جاسم رسن34

35خمسة وثالثون فقطالزهراء باسم عبدالكاظم خلف35

25خمسة وعشرون فقطالكرار علي عبدالكريم36

20عشرون فقطام البنين عبدالرسول سبتي37

38ثمانية وثالثون فقطامنة ضياء حبيب سلمان38

24اربعة وعشرون فقط1محمل /انسام كريم حسين39

27سبعة وعشرون فقطانوار باسم فزاع جحيل40

20عشرون فقطايات جابر ديوان جبار41

25خمسة وعشرون فقطايات محمد كاظم لفته 42

30ثالثون فقط*ايات منصور جبار عليوي43

28ثمانية وعشرون فقطايمان عبدهللا عبدالرسول44

29تسعة وعشرون فقطايناس فتاح عبدالهادي محمد45

28ثمانية وعشرون فقطبتول احمد سالم حسين46

25خمسة وعشرون فقطبراء طه ياسين عبدالحليم47

35خمسة وثالثون فقطبنين مشتاق محسن حسن48

/مدرس الماده: اسم المادة 

اسم وتوقيع التدريسي 

االسم الثالثيت

الدور الثانيالدور االولالدرجة 

اسم وتوقيع رئيس اللجنة االمتحانيةاسم وتوقيع عضو  اللجنة االمتحانية

         2698 / 11 / 3ترقين قيد باالمر  //2019 / 4 / 3 في 2641 / 11 / 3راسب بالغياب باالمر 

2019 / 4 / 4                                            في 
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جامعة البصرة

كلية االدارة واالقتصاد
الدراسات الصباحية/ قسم المحاسبة

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

:عدد الساعات 

رقماكتابة
درجة 

االمتحان
المجموع

درجة 

االمتحان
المجموع

20عشرون فقط2محمل/ تبارك عادل حسن خليفة49

29تبارك عقيل فالح علوان50

*تبارك محمود عبدالمحسن51

26ستة وعشرون فقطتقى عادل منصور موسى52

19تسعة عشر فقطتمارة تحسين كامل خصاف53

27سبعة وعشرون فقطجعفر منصور مجيد منصور54

2محمل */حسن سهيل جاسم محمد55

36ستة وثالثون فقطحسن شالل حسن مبارك56

41واحد واربعون فقطحسن عالء عبد النبي خلف57

31واحد وثالثون فقطحسن عودة عبود ياسر58

20عشرون فقطحسن مهدي عبدالحسن عبدهللا59

22اثنان وعشرون فقطحسن ناصر حسين شهاب60

41واحد واربعون فقطحسين احمد علي خضير61

25حسين باقر كاظم62

33ثالثة وثالثون فقطحسين جابر محمد رحيمة63

32اثنان وثالثون فقط*حسين جبار مطر صالح64

32اثنان وثالثون فقطحسين جبار نعمه عجيل65

20عشرون فقطحسين جواد كاظم عبدالحسين66

27سبعة وعشرون فقطحسين عامر عبدهللا محمد67

 *حسين عبدالكاظم جميل كاظم68

34اربعة وثالثون فقطحسين عالء مصطفى راضي69

 *حميدة ضياء مهدي صالح70

28ثمانية وعشرون فقطحنان عبدالكريم عبود حسن71

18ثمانية عشر فقطحنين داود سلمان72

: اسم المادة 

         2698 / 11 / 3ترقين قيد باالمر  //2019 / 4 / 3 في 2641 / 11 / 3راسب بالغياب باالمر 

2019 / 4 / 4                                                            في 

         2698 / 11 / 3ترقين قيد باالمر  //2019 / 4 / 3 في 2641 / 11 / 3راسب بالغياب باالمر 

2019 / 4 / 4                                         في 

اسم وتوقيع التدريسي 

الدور الثانيالدور االول

اسم وتوقيع عضو  اللجنة االمتحانية

االسم الثالثيت

الدرجة 

اسم وتوقيع رئيس اللجنة االمتحانية
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جامعة البصرة

كلية االدارة واالقتصاد
الدراسات الصباحية/ قسم المحاسبة

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

:عدد الساعات 

رقماكتابة
درجة 

االمتحان
المجموع

درجة 

االمتحان
المجموع

25خمسة وعشرون فقطحنين عبدالقادر هادي راضي73

34اربعة وثالثون فقطحنين مطشر عبدالحسين74

28ثمانية وعشرون فقطحوراء جعفر موسى جعفر75

15خمسة عشر فقط1محمل / حيدر احمد جلوب76

28ثمانية وعشرون فقطحيدر جاسب فضل كشاش77

 1محمل/ حيدر حبيب ظاهر 78

28ثمانية وعشرون فقطحيدر طارق ناصر مثني79

40اربعون فقطحيدر عباس ناجي عبد هللا80

*حيدر كاظم شالل81

82
محمل *                 حيدر كريم كاظم حمود

(2018 /2017)م/1

27سبعة وعشرون فقطخالد صادق عبد الزم83

1محمل */خالد ماجد جاسم محمد84

22اثنان وعشرون فقطدعاء احمد كاظم لفتة85

22اثنان وعشرون فقط1محمل / دعاء محمد عبدالعباس86

29تسعة وعشرون فقطرباب نجيب صدام87

25خمسة وعشرون فقطرحاب عبدالزهرة جاسم سلمان88

25خمسة وعشرون فقط*رزاق حسن فالح ضيدان89

21واحد وعشرون فقطرسل عبد ناصر عبود90

34اربعة وثالثون فقطرقاء هاني علي حسين91

31واحد وثالثون فقط*رنا سعيد شهيد جعفر92

27سبعة وعشرون فقطرنين عادل علي فهد93

33ثالثة وثالثون فقطرواء جبار يونس عوده94

25خمسة وعشرون فقطريم فاضل نعمة فليفل95

25خمسة وعشرون فقطزهراء احمد حميد نصرة96

                         254 /11 / 3 الجلسة الثالثة بموجب االمر 2019 / 2018مؤجل للعام الدراسي 

2019 /1 /10                   في 

2018 /11 /25  في 7219/ 11 /3انسحاب بموجب االمر 

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

2019 / 4 / 25 في 3344 / 11 / 3                                                 

الدور الثانيالدور االولالدرجة 

اسم وتوقيع عضو  اللجنة االمتحانية

/مدرس الماده: اسم المادة 

اسم وتوقيع التدريسي 

االسم الثالثيت

اسم وتوقيع رئيس اللجنة االمتحانية
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جامعة البصرة

كلية االدارة واالقتصاد
الدراسات الصباحية/ قسم المحاسبة

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

:عدد الساعات 

رقماكتابة
درجة 

االمتحان
المجموع

درجة 

االمتحان
المجموع

30ثالثون فقطزهراء جواد لفته عبدالحسن97

31واحد وثالثون فقطزهراء حسين علي98

29تسعة وعشرون فقطزهراء زيارة حسين سعد99

19تسعة عشر فقطزهراء سليم غانم 100

15خمسة عشر فقطزهراء سمير نجم معتوق101

26ستة وعشرون فقطزهراء قاسم صالح جبر102

25خمسة وعشرون فقطزياد عماد جاسم محمد103

28ثمانية وعشرون فقطزيد سلمان جواد كاظم104

17سبعة عشر فقطزين العابدين حيدر ياسين105

19تسعة عشر فقطزين العابدين علي جمعه مبارك106

32اثنان وثالثون فقطزينب جواد عبد الحافظ عاشور107

35خمسة وثالثون فقطزينب زهير غريب علي108

27سبعة وعشرون فقطزينب علي متعب مهلهل109

36ستة وثالثون فقط*زينب محمد كامل حسن110

 *زينب ناظم حاكم111

29تسعة وعشرون فقطزينب وديع لفته حسين112

29تسعة وعشرون فقطزينه توفيق جاسم محمد113

30ثالثون فقطسارة جميل خفيف خليف114

18ثمانية عشر فقطسارة جواد كاظم علي115

40اربعون فقطسبأ عبدالكريم عبود خزعل116

25خمسة وعشرون فقطسجاد جواد حسن جاسم117

22اثنان وعشرون فقطسجاد حبيب لعيبي علي118

 *سعد جبرة هللا سعد119

34اربعة وثالثون فقطسلسبيل حسن عباس حسن120

الدرجة 

/مدرس الماده

الدور الثاني

االسم الثالثيت

: اسم المادة 

الدور االول

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

كلية االدارة واالقتصاد
الدراسات الصباحية/ قسم المحاسبة

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

:عدد الساعات 

رقماكتابة
درجة 

االمتحان
المجموع

درجة 

االمتحان
المجموع

*سوزان قاسم كيطان121

16ستة عشر فقط2محمل*/سيف حسين خومان ناصر122

38شهد قاسم علي محسن123

30ثالثون فقطشهيد طاهر حميد رمضان124

1محمل * /صادق عبدالحسن عبدالزهرة125

1محمل */صادق علي جاسم صالح126

15خمسة عشر فقططه عبدهللا خلف سنيو127

35خمسة وثالثون فقطعائشه عبد الرحمن خالد طه128

27سبعة وعشرون فقطعباس دفاع حمد حمود129

عباس سامي نجم130

31واحد وثالثون فقطعباس طالب حنون عبد هللا131

33ثالثة وثالثون فقطعباس يوسف فاخر حنتوش132

 2محمل /عبدالعباس عبدالحسين كريم  133

*عبدهللا عبدالكريم عراك134

17سبعة عشر فقط2محمل/ عبدهللا ابراهيم طارش135

21واحد وعشرون فقطعبدهللا داود سلمان عبدالرزاق136

29تسعة وعشرون فقط*عبدهللا زاجي مهلهل خلوف137

35خمسة وثالثون فقطعبدهللا صفاء عبدالصمد عاشور138

12اثنى عشر فقطعبدهللا علي عبدالهادي عبود139

20عشرون فقط2محمل/ عقيل عبدالرضا جابر140

22اثنان وعشرون فقط2محمل / عقيل هاشم سعد141

27سبعة وعشرون فقط1محمل / عالء حسين بدر142

36ستة وثالثون فقط*عالم عيسى جواد لفته143

27سبعة وعشرون فقطعلي اسماعيل طاهر حريجة144

         2698 / 11 / 3ترقين قيد باالمر  //2019 / 4 / 3 في 2641 / 11 / 3راسب بالغياب باالمر 

2019 / 4 / 4                                       في 

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 / 4 / 3 في 2641 / 11 / 3راسب بالغياب باالمر 

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

2019 / 4 / 4 في 2698 / 11 / 3                             

اسم وتوقيع رئيس اللجنة االمتحانية

/مدرس الماده: اسم المادة 

اسم وتوقيع عضو  اللجنة االمتحانيةاسم وتوقيع التدريسي 

الدور الثاني الدور االول

االسم الثالثيت

الدرجة 
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جامعة البصرة

كلية االدارة واالقتصاد
الدراسات الصباحية/ قسم المحاسبة

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

:عدد الساعات 

رقماكتابة
درجة 

االمتحان
المجموع

درجة 

االمتحان
المجموع

25خمسة وعشرون فقطعلي السجاد ناصر احمد حسن145

10عشرة فقطعلي حسين علي راضي146

20عشرون فقط2محمل / علي حميد عبد علي 147

34اربعة وثالثون فقطعلي سالم عبدالحسن ديوان148

1محمل* /علي صباح صالح ضائع149

25خمسة وعشرون فقطعلي صبري زغير هليل150

30ثالثون فقطعلي عبدالصمد فالح حميدي151

 *علي عالءالدين عبود خلف 152

5خمسة فقطعلي فتح هللا حسن عبدالسامري153

37سبعة وثالثون فقطعلي محمد كاظم عباس154

25خمسة وعشرون فقطعلي مصطفى محمد علي احمد155

12اثنى عشر فقطعلي ناهي حسن كطافة156

                                             2018 / 12 / 9 في 7741 / 11 /3انسحاب بموجب االمر علياء عبدهللا غضبان157

23ثالثة وعشرون فقطعلياء محمد غالي رخيص158

20عشرون فقطعمار كاظم كريم شامي159

15خمسة عشر فقط2محمل / عمر ابراهيم احمد160

 2محمل/ عيسى خليل براهيم  161

27سبعة وعشرون فقطغالي قاسم غالي جبر 162

26ستة وعشرون فقطفاطمة جويد سلطان صالح163

15خمسة عشر فقطفاطمة حسين عزيز علي164

 *فاطمة سالم كاظم باني165

35خمسة وثالثون فقطفاطمة عبداالمير حمد عباس166

29تسعة وعشرون فقطفاطمة عبدالكاظم عزيز كريم167

37سبعة وثالثون فقطفاطمة عقيل عبد الرحمن خزعل168

/مدرس الماده: اسم المادة 

االسم الثالثيت

الدور الثانيالدور االولالدرجة 

اسم وتوقيع رئيس اللجنة االمتحانيةاسم وتوقيع عضو  اللجنة االمتحانيةاسم وتوقيع التدريسي 

         2698 / 11 / 3ترقين قيد باالمر  //2019 / 4 / 3 في 2641 / 11 / 3راسب بالغياب باالمر 

2019 / 4 / 4                                                 في 
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جامعة البصرة

كلية االدارة واالقتصاد
الدراسات الصباحية/ قسم المحاسبة

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

:عدد الساعات 

رقماكتابة
درجة 

االمتحان
المجموع

درجة 

االمتحان
المجموع

19تسعة عشر فقطفاطمة محمد اسماعيل كواك169

28ثمانية وعشرون فقطفاطمة محمد عبدالزهرة دعاج170

28ثمانية وعشرون فقطفاطمة منتظر فاضل جمعه171

30ثالثون فقطفالح حسن عبد الرحمن كباشي172

 فهد خيرهللا عجزان عوض173

37سبعة وثالثون فقطفيض عواد زعون حسين174

32اثنان وثالثون فقطكامل رعد شاكر175

12اثنى عشر فقط*كرار احمد حسين بشير176

*كرار جبار عايد خميط177

41واحد واربعون فقطكرار حسن كامل جاسم178

20عشرون فقطكرار حيدر عبدهللا عبود179

27سبعة وعشرون فقطكرار علي جاسم ماضي180

16ستة عشر فقطكرار كامل ياسر181

27سبعة وعشرون فقطكرارفاخر زجي وفي182

22اثنان وعشرون فقطكوثر شامل محمود عبود183

35خمسة وثالثون فقطكوثر وليد فالح حسن184

28ثمانية وعشرون فقطلمياء نجيب محمد عبدالشهيد185

20عشرون فقطمثابه عبدالزهرة عبدالرزاق حمادي186

20عشرون فقطمحمد ايوب صياح سعد187

19تسعة عشر فقط2محمل/ محمد جمال ناصر188

24اربعة وعشرون فقطمحمد حسام مهدي189

29تسعة وعشرون فقطمحمد حسن عادل ثجيل190

21واحد وعشرون فقط*محمد خلف سبتي ناصر191

25خمسة وعشرون فقط*محمد عبدهللا خليل سلمان192

اسم وتوقيع رئيس اللجنة االمتحانيةاسم وتوقيع عضو  اللجنة االمتحانيةاسم وتوقيع التدريسي 

/مدرس الماده: اسم المادة 

االسم الثالثيت

الدور الثانيالدور االولالدرجة 

                           254 /11/ 3 الجلسة الثالثة بموجب االمر2019 / 2018مؤجل للعام الدراسي 

2019 / 1 / 10            في 
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جامعة البصرة

كلية االدارة واالقتصاد
الدراسات الصباحية/ قسم المحاسبة

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

:عدد الساعات 

رقماكتابة
درجة 

االمتحان
المجموع

درجة 

االمتحان
المجموع

37سبعة وثالثون فقطمحمد علي حسين قاسم محمد193

 *محمد علي خلف عذافة194

 *محمد كاظم سريح195

29تسعة وعشرون فقطمحمد يحيى مهلهل خلوف196

25خمسة وعشرون فقطمحمود مراد جخر فرج197

20عشرون فقط1محمل / محمود وليد مزهر198

34اربعة وثالثون فقط*مرتضى خشان حنون فليفل199

25خمسة وعشرون فقطمرتضى داود سالم عبدالحسين200

*مروة احمد سمير كزاز201

30ثالثون فقطمروة محمد جاسم202

29تسعة وعشرون فقط*مروه سلمان بلوشي حاتم203

10عشرة فقطمريم صباح لفته صالح204

30ثالثون فقطمريم كريم موسى ناجي205

29تسعة وعشرون فقطمريم وليد نجم عبد هللا206

36ستة وثالثون فقطمسلم عقيل جبار عباس207

30ثالثون فقطمصطفى عبدالعباس خيون مزعل208

38ثمانية وثالثون فقطمصطفى عالء عبدالمنعم مشجل209

18ثمانية عشر فقطمصطفى محمد عبدالرزاق محمد210

2محمل / مصطفى ناجي زيارة211

25خمسة وعشرون فقطمنتظر صباح فيصل مفتن212

29تسعة وعشرون فقطمنير عبدالحسين اجياد213

33ثالثة وثالثون فقطمها خضر عبدالهادي214

31واحد وثالثون فقطمها صباح سلطان راهي215

/مدرس الماده: اسم المادة 

االسم الثالثيت

الدور الثانيالدور االولالدرجة 

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

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

كلية االدارة واالقتصاد
الدراسات الصباحية/ قسم المحاسبة

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

:عدد الساعات 

رقماكتابة
درجة 

االمتحان
المجموع

درجة 

االمتحان
المجموع

25خمسة وعشرون فقطمهند سمير علي خلف216

27سبعة وعشرون فقطميامين فائق رشيد خلف217

31واحد وثالثون فقطنبا امان نايف هجول218

22اثنان وعشرون فقط2محمل/ نبا فائز كاظم219

37سبعة وثالثون فقطنغم ابراهيم عقيل ابراهيم220

26ستة وعشرون فقطنوال عباس حاتم راضي221

*نور جواد كاظم كريم222

21واحد وعشرون فقط2محمل/ نور عبود عزيز223

23ثالثة وعشرون فقطنور محمد مطرود ماشي224

1محمل*/نور نزار عبدالستار225

22اثنان وعشرون فقط2محمل/ نورالهدى عبدالحسين226

28ثمانية وعشرون فقطنورالهدى عبدالهادي دهر227

22اثنان وعشرون فقطنوف عبدالهادي عبدالواحد عذافه228

27سبعة وعشرون فقطهاجر كريم رحم عوفي229

*هدى حسين عبدالزهرة حاوي230

هدى حميد حسن231

25خمسة وعشرون فقطهدى عباس جبار فرج232

23ثالثة وعشرون فقط*هدى علي حسين برغوث233

28ثمانية وعشرون فقط*وفاء ظاهر لعيبي علي234

15خمسة عشر فقطوليد خالد الزم235

وئام رياض نوري236

22اثنان وعشرون فقطوئام محمد صالح محمد237

 *ياس احسان عبدالسادة خضير238

33ثالثة وثالثون فقطياسر جابر محمد لفتة239

/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                                  

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

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

2019 / 4 / 4 في 2698 / 11 / 3                                             
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جامعة البصرة

كلية االدارة واالقتصاد
الدراسات الصباحية/ قسم المحاسبة

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

:عدد الساعات 

رقماكتابة
درجة 

االمتحان
المجموع

درجة 

االمتحان
المجموع

26ستة وعشرون فقط*ياسر طالب داغر240

 *يعقوب عبدالزهرة حليو241

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدور الثانيالدور االول

االسم الثالثي

الدرجة 

اسم وتوقيع رئيس اللجنة االمتحانيةاسم وتوقيع عضو  اللجنة االمتحانيةاسم وتوقيع التدريسي 

/مدرس الماده: اسم المادة 

ت
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