
:المادةجامعة البصرة

:عدد الوحداتكلية االدارة واالقتصاد

:مدرس المادةالمرحلة الثانية/    استمارة سعي الكورس االولالدراسات المسائية- قسم المحاسبة 

2019-2018للعام الدراسي  (  الكورس الصيفي

الدرجة النهائيةاالمتحان النهائيالدرجة النهائيةاالمتحان النهائيالدرجة رقماًالدرجة كتابة

31احمد جاسم محمد1
38احمد عبدالحسن خلف2
احمد عبدعلي عبدالزاق3

31الحمزه توفيق غضبان4
2019/5/15 بتاريخ 3753/11/3ترقين قيد 2019/2/11 بتاريخ 995/11/3رسوب لعدم تسديد القسط بموجب االمر االداري الفيرا اديب ادوراها5

33بجاي عامر بجاي6
2019/5/15 بتاريخ 3753/11/3ترقين قيد 2019/2/11 بتاريخ 995/11/3رسوب لعدم تسديد القسط بموجب االمر االداري جعفر مرتضى محمد7

22حسن عبدالجليل عبدالقادر8
38حسين احمد حسين9

34حسين عباس جري10
2019/1/10 بتاريخ 254/11/3مؤجلة بموجب االمر االداري دعاء طه ياسين11

25زهراء عدنان جفات12
27سجاد والء نعمان13
سيف عبدالجبار منشد14

2019/5/15 بتاريخ 3753/11/3ترقين قيد 2019/2/11 بتاريخ 995/11/3رسوب لعدم تسديد القسط بموجب االمر االداري سوالف حسين عبدحريجه15

36شهد خالد جمعة16
35شيرين محمد عبدالواحد17
31صالح مفيد صالح18
صادق علي عبدالمحسن19

ضحى محمود شاكر20

2019/5/15 بتاريخ 3753/11/3ترقين قيد 2019/2/11 بتاريخ 995/11/3رسوب لعدم تسديد القسط بموجب االمر االداري عباس حسين عبدمحجم21

30عبدهللا رياض احمد22
34عبدهللا كريم محمد23
34عبدهللا مهدي صادق24
37علي مهدي صالح 25
36عمار كامل زكي26
30فاطمة يحيى شوال27
37محمد جمال نوري28
20محمد حسن عبدالواحد29
23محمد حسين عبدالرزاق30

:توقيع رئيس قسم:                        تعتبر هذه الدرجات نهائية بعد تسليمها واليجوز تغييرها اطالقآ             توقيع استاذ المادة: مالحظة

:........................................دققت من قبل

اسم الطالبت
الدور الثانيالدور االولالسعي السنوي



:اسم التدريسيجامعة البصرة

:اسم المادة كلية االدارة واالقتصاد

 :الشعبة الدراسات المسائية- قسم المحاسبة 

الدرجة النهائيةاالمتحان النهائيالدرجة النهائيةاالمتحان النهائيالدرجة رقماًالدرجة كتابة

محمد خليل شندي31

31محمد عبدالرزاق عبدالزهره32
محمد منتظر عزيز33

38مخلد عبدالكريم شهاب34
27مصطفى حسن علي35
33مصطفى عادل عبداالمير36
30مهيمن ياسين محمد37

رئيس القسممدرس المادة

2019-2018اسماء طلبة المرحلة الثانية للعام الدراسي 

اسم الطالبت
الدور الثانيالدور االولالسعي السنوي



:اسم التدريسيجامعة البصرة

:اسم المادة كلية االدارة واالقتصاد

ب:الشعبة الدراسات المسائية- قسم المحاسبة 

الدرجة النهائيةاالمتحان النهائيالدرجة النهائيةاالمتحان النهائيالدرجة رقماًالدرجة كتابة

*حسين علي حسين علي الموسوي1

حسين كاظم كطافه2

حمد خضر حمد صلبوخ3

حيدر عبد علي عبد االمام حمود4

18-17مؤجل *حيدر عبدهللا عبدالنبي كاظم5
2019/3/6 بتاريخ 1666/11/3ترقين قيد بموجب االمر االداري2019/2/11 بتاريخ 995/11/3رسوب لعدم تسديد القسط بموجب االمر االداري 

* حيدر محيبس بديوي جابر6

داود سلمان صيوان عتيوي7

2019/1/10 بتاريخ 254/11/3مؤجلة بموجب االمر االداري 1محملة/دعاء طه ياسين8

2019/2/11 بتاريخ 995/11/3رسوب لعدم تسديد القسط بموجب االمر االداري دنيا صباح عبد الحسين لوكي9

رانيا صالح نعمة عبد العالي 10

رجاء مهدي فاضل علي11

رسل عامر محمد جواد12

رضا جاسم عبداالمير خميس13

روان منذر صبيح عبد هللا14

زهراء عبدالمجيد كاظم جعفر15

2محملة/زهراء عدنان جفات16

2019/3/6 بتاريخ 1666/11/3ترقين قيد بموجب االمر االداري2019/2/11 بتاريخ 995/11/3رسوب لعدم تسديد القسط بموجب االمر االداري *زهراء عماد محمد سلمان17

زهراء غسان عبد ال علوان18

زينب سهيل عبود19

سجاد عائش مغامس محي20

سجاد كريم خليل ناصر 21

2محمل/سجاد والء نعمان22

سعد جاسم محمد ناصر23

2019/5/15 بتاريخ 3753/11/3ترقين قيد 2019/2/11 بتاريخ 995/11/3رسوب لعدم تسديد القسط بموجب االمر االداري سوالف حسين عبدحريجه24

2محمل/سيف عبدالجبار منشد25

سيف قاسم خزعل26

شهد ثابت شاكر محمود27

1محملة/شهد خالد جمعة28

*شهد مؤيد محمد جواد29

2محملة/شيرين محمد عبدالواحد30

رئيس القسممدرس المادة

2019-2018اسماء طلبة المرحلة الثانية للعام الدراسي 

اسم الطالبت
الدور الثانيالدور االولالسعي السنوي



:اسم التدريسيجامعة البصرة

:اسم المادة كلية االدارة واالقتصاد

ب:الشعبة الدراسات المسائية- قسم المحاسبة 

الدرجة النهائيةاالمتحان النهائيالدرجة النهائيةاالمتحان النهائيالدرجة رقماًالدرجة كتابة

18-17مؤجل /2محمل/*صادق حسن عبد الرضا31

1محملة/صادق علي عبد  محسن32

2محمل/صالح مفيد صالح33

صبى شاكر مسلم عاشور34

رئيس القسممدرس المادة

الدور الثاني

2019-2018اسماء طلبة المرحلة الثانية للعام الدراسي 

اسم الطالبت
الدور االولالسعي السنوي



:اسم التدريسيجامعة البصرة

:اسم المادة كلية االدارة واالقتصاد

ج :الشعبة الدراسات المسائية- قسم المحاسبة 

الدرجة النهائيةاالمتحان النهائيالدرجة النهائيةاالمتحان النهائيالدرجة رقماًالدرجة كتابة

*صفاء علي حسين عبدالرؤوف1

1محملة/ضحى محمود شاكر2

2019/5/15 بتاريخ 3753/11/3ترقين قيد 2019/2/11 بتاريخ 995/11/3رسوب لعدم تسديد القسط بموجب االمر االداري 1محمل/عباس حسين عبدمحجم3

عباس محمد صويحب4

عباس هاشم سهيل دعير5

عبد الحسن حيدر عبد الرضا6

عبد هللا عبد الرسول عبد الكريم7

عبد هللا عدي توفيق عبد الرحمن8

عبد هللا ماجد مطرود عبد هللا9

1محمل/عبدهللا رياض احمد10

1محمل/عبدهللا كريم محمد11

2محمل/عبدهللا مهدي صادق12

عصام صادق حمود جاسم13

عقيل نعيم سلمان جعفر14

عالء عبد سمير سحيب15

*عالء كاظم علي16

علي اصغر سميع علي حسين17

2018/12/31 بتاريخ 8405/11/3ترقين قيد بموجب االمر االداري *علي جميل لطيف جميل18

2019/3/6 بتاريخ 1666/11/3ترقين قيد بموجب االمر االداري2019/2/11 بتاريخ 995/11/3رسوب لعدم تسديد القسط بموجب االمر االداري *علي حسن عبدالنبي19

*علي حسين رجب20

علي حميد عبدالواحد عبدالرضا21

علي حميد مجيد محمد22

*علي خيري عطوان عيسى23

علي عبد الرزاق عبد هللا24

علي عبد المحسن جابر عمران25

2محمل/علي مهدي صالح26

علي نائل عبد الصمد جاسم27

2محمل/عمار كامل زكي28

عمر سامي محمد علي29

عمر عبد الستار عبد الجبار يعقوب30

رئيس القسممدرس المادة

2019-2018اسماء طلبة المرحلة الثانية للعام الدراسي 

اسم الطالبت
الدور الثانيالدور االولالسعي السنوي



:اسم التدريسيجامعة البصرة

:اسم المادة كلية االدارة واالقتصاد

ج :الشعبة الدراسات المسائية- قسم المحاسبة 

الدرجة النهائيةاالمتحان النهائيالدرجة النهائيةاالمتحان النهائيالدرجة رقماًالدرجة كتابة

عوض عبد الجبار عوض غافل31

غيث كامل عبد القادر هندي32

غيث هيثم يوسف جابر33

فاضل جواد عبد الكاظم سلمان34

2محملة/فاطمة يحيى شوال35

رئيس القسم

الدور الثاني السعي السنوي
اسم الطالب

2019-2018اسماء طلبة المرحلة الثانية للعام الدراسي 

ت
الدور االول



:اسم التدريسيجامعة البصرة

:اسم المادة كلية االدارة واالقتصاد

 د :الشعبة الدراسات المسائية- قسم المحاسبة 

الدرجة النهائيةاالمتحان النهائيالدرجة النهائيةاالمتحان النهائيالدرجة رقماًالدرجة كتابة

فرقد ديوان قيطان ديوان1

قاسم عبد هللا عبد خلف2

قائد وليد حسن علي3

قصي عواد كاظم مذخور4

كاظم فاضل عودة شاني5

كاظم كامل خلف سابج 6

كرار حيدر محمد خضير7

كرار عبد الحسين سوادي عاصي8

كرار يوسف صبيح حميد9

كفاية وحيد سلمان زوير10

كهرمان حميد عبد علي11

ماهر عدنان شهيد محمد12

مثنى صبيح عباس حسين13

* محارب عالء حسين14

محمد جاسم كاظم زباري15

1محمل/محمد جمال نوري16

1محمل/محمد حسن عبدالواحد17

1محمل/محمد حسين عبدالرزاق18

محمد حمد بوهان عربيد19

1محمل/محمد خليل شندي20

محمد سعد نوري مطرود21

2018/12/5 بتاريخ 7599/11/3مؤجل بموجب االمر االداري * محمد شاكر ناظم شاكر22

محمد طالب مزعل علي23

محمد عبد الرضا عباس طاهر24

1محمل/محمد عبدالرزاق عبدالزهره25

محمد علي شاكر رحيم فياض26

محمد غسان علي خلف27

محمد لؤي عبدهللا عيسى28

محمد مصطفى سالم كريم29

محمد مهند طالب سلمان30
:اسم التدريسيجامعة البصرة

رئيس القسممدرس المادة

2019-2018اسماء طلبة المرحلة الثانية للعام الدراسي 

اسم الطالبت
الدور الثانيالدور االولالسعي السنوي



الدرجة النهائيةاالمتحان النهائيالدرجة النهائيةاالمتحان النهائيالدرجة رقماًالدرجة كتابة

محمد هاشم عبد الصمد عبد السيد31

محمد هاشم محمد خلف32

محمد يوسف عبد الكريم احمد33

1محمل/مخلد عبدالكريم شهاب34

اسم الطالبت
الدور الثاني الدور االول السعي السنوي

2019-2018اسماء طلبة المرحلة الثانية للعام الدراسي 



رئيس القسممدرس المادة

:اسم التدريسيجامعة البصرة

:اسم المادة كلية االدارة واالقتصاد

الدرجة النهائيةاالمتحان النهائيالدرجة النهائيةاالمتحان النهائيالدرجة رقماًالدرجة كتابة

*مخلد محمد مهدي صالح1

مرتضى احمد ماهر طاهر2

مسرة حسن هاشم 3

مشتاق طالب عبدالعالي خليف4

مصطفى احمد ناصر احمد5

1محمل/مصطفى حسن علي6

مصطفى حسن مونس ماهود7

1محمل/مصطفى عادل عبداالمير8

معتز عبد الخالق جميل ناصر9

منتظر هاشم قاسم عيسى10

منية هاشم عدنان محمد11

مهدي محمد جواد كريم12

مهند عبدالكريم يوسف جاسم13

2محمل/مهيمن ياسين محمد14

موسى مهدي موسى محمد15

نور اسماعيل عبد الكريم 16

نور الدين سلمان محمد 17

نور الهدى رائد نعيم18

نور الهدى ظافر فيصل حنتوش19

2018/11/19 بتاريخ 7058/11/3ترقين قيد بموجب االمر االداري *نور ضياء عبدالواحد20

18-17مؤجلة *نور فاخر حميد21

هاجر حسين علي مهدي22

هبه هاشم جعفر  هاشم23

هدى قحطان عبد الرزاق عبدالواحد24

هالل عبد الحسن هالل 25

*همام محمد اياد26

ودق قيس عبد الباقي علي 27

ورود خالد لطيف صالح28

وفاء عبد علي حسين 29

2019/3/6 بتاريخ 1666/11/3ترقين قيد بموجب االمر االداري2019/2/11 بتاريخ 995/11/3رسوب لعدم تسديد القسط بموجب االمر االداري *يعقوب رياض عبدهللا30

اسم الطالبت
الدور الثانيالدور االولالسعي السنوي



رئيس القسممدرس المادة

:اسم التدريسيجامعة البصرة

:اسم المادة كلية االدارة واالقتصاد

 د :الشعبة الدراسات المسائية- قسم المحاسبة 

الدرجة النهائيةاالمتحان النهائيالدرجة النهائيةاالمتحان النهائيالدرجة رقماًالدرجة كتابة

يوسف عبد الباسط عبد الصمد جليل31

يوسف عبد هللا عبد حسين32

يوسف كاظم جاسم صالح33

18-17 مؤجل 2محمل/يوسف يعقوب حيدر عباس34

2019-2018اسماء طلبة المرحلة الثانية للعام الدراسي 

اسم الطالبت
الدور الثانيالدور االولالسعي السنوي



رئيس القسممدرس المادة


