
درجة اسم الطالبت
االمتحان االول

درجة 
السعي درجة الغياباالمتحان الثاني

12ابراھيم ياسين لعيبي علي1
5احمد حسن علوان جاسم2
احمد علي حسين*3
16احمد كامل عبيد موسى4
12اطياف عادل فيصل عيسى5
16اكرم سلمان كريم سلمان6
4باسم محمد عبيد قاسم 7
19بتول وصفي طاھر خضير8
2بيرق خميس داود 9
13توني رياض نجيب 10
14ثامر علي عودة تايه  11
10جاسم محمد عبداالمام12
9جعفر رياض حسن علي13
13جيھان وليد مساعد سلطان 14
10حسان عبداللطيف ناصر حسين15
8حسن عباس رمضان16
6حسن ھادي مطر 17
9حسين زھير احمد18
16حسين عالء عبدالحسين 19
16حسين علي حسون مخفي20
16حسين محمد داود سلمان 21
5حنين عبدهللا عيدان فاخر22
12حوراء عبدالزھرة حمزة صالح23
9حوراء علي عبدالباقي 24
13حوراء مھند محمد ثجيل25
1حيدر باھض حسن*26
12حيدر يوسف يعقوب كريم27
17خولة مصطفى ابراھيم محمد28
17دعاء حمزة بكر سلمان29
9رسول ھاني عطيه رسن30
12رقية كامل عزيز لفته31

قائمة درجات طلبة المرحلة الثالثة الدراسات المسائية  في مادة النظام المحاسبي 



1زھراء زھير حسن عبود 32
0زياد محمد جاسم محمد33
8سارة عبدهللا صالح محمد34
11سارة ماھر طالب شھاب35
12سجاد غانم زبيد وشيح36
2سجاد ماجد عبدهللا37
8سجى جاسب عايز جاسم38
14سعد رزاق ناصح فھد39
12سناء عبدالرضا حسب 40
11سيف جميل شويل زامل41
سيف يحيى عبدالصاحب*42
5شھد سعد عبد الحسين43
15ضياء محمد كاظم عبود 44
16طالل حميد عبدعلي عباس45
18عباس عبدعلي نيروز سلمان46
7عبدالحسين عبدالزھرة فاضل 47
13عبدالرحمن عدنان عبدالرحمن48
9عبدهللا حمدان سلطان مزبان49
9عصام يعقوب مجيد جاسم*50
16عقيل علي مرزوك كالط 51
4علي جواد خليل جاسم 52
1علي سعدي صالح مھدي 53
9علي فرحان جباري لفتة54
3علي معد فضل عباس55
8علي نزار عبدعلي جودة56
13علي ھادي ريحان 57
13علي وسام علي حسين علي58
0عياء كاظم جواد* 59
11عمار عبد السالم جابر60
2غزوان عبدالكريم قاسم*61
8غصون عطيه عبدالقادر منشد62
13غيداء كاظم راضي جبر63
5كرار عبدالصاحب خليل ابراھيم64
13كرار قاسم حمود بايع65
12كرار كاظم حسين محمد66
10مجتبى فاضل عبد العزيز* 67



8مجيد ادريس مجيد كاظم68
16محمد احمد شامر كطامي69
7محمد ثائر منشد سلمان70
3محمد جالل حمادي جعفر71
9محمد حامد كبر خصاف72
8محمد زكي وليد حالوب مطر 73
17محمد سالم جرو زيارة74
5محمد عادل عبدالكريم علي75
10محمد عامر جاسب غزالوي76
15محمد عباس فياض راضي77
12محمد عبداالمير علي جمعه78
9محمد عبدالحسن احمد*79
11محمد عبدالمنعم جواد عبد80
مرتضى نعيم ساھي فرحان81
0مريم معاذ خليل خلف 82
مصطفى حسين شنين صالح83
10مصطفى كاطع عبدهللا84
6منتظر علي عبدالواحد خلف85
15مھا اسماعيل يعقوب خليل86
15مھدي صالح مھدي سلطان87
14نورالھدى جواد كاظم عبود88
3نورالھدى طه مصطفى احمد89
8ھاجر عدنان حمد يوسف90
12ھارون ثعبان نعيمه مزيعل91
15ھالة موفق يونس حسين 92
5ھبه يحيى كاظم عيسى93
8ھجران جبار عبد شريجي94
6ھدى خالد عبدالكريم 95
12وسام علي مانع صحن 96
13يحيى رياض بنيان97
4يوسف موسى محمود نجم 98


