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  :العدد                                                                                                                                             
                                                 ٢٠١٩ /     /           :  التاريخ                                                                                                                     

  امر اداري

  
    ٢٠١٩/ ٢٠١٨دراسي م الدليل وضوابط شؤون الطلبة للعااستنادا الى 

واستنادا الى الصالحيات   ٢١/١١/٢٠١٩ولغاية  7/١١ من واستنادا الى جلسة المعهد الثانية المفتوحة للفترة

ولألدوار االول  والطلبة العبور المخولة لنا تقرر اعتماد النتائج في القوائم المرفقة طيا وللسنتين االولى والثانية

 .والثاني والتكميلي

  السنة الدراسية االولى : اوال

 وتنتهي بالتسلسل ) احسان سالم لفتة ظاهر -١(الناجحون حسب القائمة التي تبدأ بالتسلسل   -  أ

 )يوسف حسن علي ياسر –١٧٦(        

 وتنتهي بالتسلسل) احمد نعيم حمود -١( الراسبون حسب القائمة التي تبدأ بالتسلسل    - ب

  ) وليد خالد عليوي -٣٠(       

  السنة الدراسية الثانية  : ثانيا

 وتنتهي بالتسلسل) مصطفى نذير جواد دمحم -١(الناجحون حسب القائمة التي تبدأ بالتسلسل   -  أ

  )زهراء سعد كاظم محان  -٢٦٣(                  

 وتنتهي بالتسلسل) ابراهيم كريم عبد الكاظم -١(حسب القائمة التي تبدأ بالتسلسل الراسبون   - ب

  )وليد لفتة راشد -٥٣(                  

  الطلبة العبور: ثالثا

  ونتنهي بالتسلسل) اسامة دمحم عباس -١( الناجحون حسب القائمة التي تبدأ بالتسلسل   -  أ

 )وجدان سعدي ناجي -١٦(       

 وتنتهي بالتسلسل) حارث دمحم محمود ١( الراسبون حسب القائمة التي تبدأ بالتسلسل    - ب

  )سلمان وليد مطلب -٨(        

                                                                                                                                  نسخة منه الى

                                              دمحم عبد الحسين دمحم  . د.م                                   مع التقدير...  للتفضل بالعلم.... شؤون الطلبة وحدة 

  تقنيات المحاسبة رئيس قسم                                                                                         .الصادرة
  



المرحلة االولى :اوال  
الناجحون  :أ  
  

 اسم الطالب ت

 لفتة ظاهراحسان سالم  1

 احمد امير حميزة عبيد 2

 احمد حسين محي عبدالرضا 3

 احمد شخير عبيد هوبي 4

 احمد عماد حمزة نعمان 5

 اديان جمعه اجمن مزيد 6

 ازهر سالم جبار حسين 7

 استبرق اركان خشان عبدالحسين 8

 اسيل حسين عيسى عبيس 9

 اسيل شاكر راشد خلف 10

 افراح علي كاطع حمزة  11

 الحسن يعقوب ماني جبر 12

 امنة سالم دمحم ياسين 13

 امير طراد علي ساجت 14

 امير غازي ناصر حسين 15

 انعام رياض مطر حسن 16

 انوار حيدر سعدون سلمان 17

 اياد جبر عبد سهم 18

 ايمن كنعان غازي مالك 19

 ايمن موفق فاضل عباس 20

 بشرى جميل حمزة عبدالحمزة 21

 انمار هادي محسنبنين  22

 بنين عبدالوهاب عبدالرزاق 23

 بهاء الدين دمحم جواد 24

 بيداء جابر عيال ماضي 25

 تبارك عقيل رباط جودة 26

 تبارك مهند جاسم دمحم 27

 جواد كاظم جابر دمحم 28

 حسن سليم مهدي عبود 29

 حسن دمحم فليح حسن 30

 حسن هادي برهان حميد 31

 فرهود حسين جاسم عبود 32

 حسين عامر حسين دخيل 33

 حسين عباس عمران سلمان 34

 حسين علوان حسن تالي 35

 حسين عليوي حمزة عباس 36

 حسين فاضل شاكر علي  37

 حسين قايد كلف عطية  38

 حسين كويد عباس جبر  39

 حمزة رحيم هادي صياح 40



 حنين جابر عبيد جودة 41

 حنين جبار مهدي صالح 42

 حنين حسين عبيس حسون 43

 حنين حميد كاظم يوسف 44

 حوراء رحمن خضير مشري 45

 حوراء صالح مهدي والي 46

 حوراء عبدالحمزة عبد صباح 47

 حوراء فاضل حسوني خضير 48

 حيدر حمود مزهر سوادي 49

 حيدر عبداالمير حسن عبد 50

 حيدر علي شاطي عجيل 51

 حيدر ماجد دمحم عبيد 52

 جليل ويس غضب ختام 53

 خضير عباس واشي ناصر  54

 دعاء حسين عواد مجهول 55

 دعاء حمزة عبد حاجم 56

 دعاء رائد عبدالواحد ابو الهيل 57

 دنيا الزم جميل جسام 58

 دنيا نعيم حسين منصور 59

 رباب عليوي شاهين دمحم 60

 رسل يامر سلبوح حمزة 61

 رغد فاخر تايه كاظم 62

 جواد علي رقية سليم 63

 رقية محسن عبد الصاحب 64

 رويدة عبدهللا اسماعيل حسون 65

 رؤى حميد جبر حمزة 66

 رؤى يونس شاكر عبدالكاظم 67

 ريام حمزة عبد رعد 68

 زمن نوماس عليوي وناس 69

 زهراء فاضل لفتة علوان 70

 زهراء قاسم عبدعلي كريم 71

 زهراء لفتة عباس حمزة 72

 عباس ساجتزيد خضير  73

 زينب حيدر عيدان جبر 74

 زينب سالم عبدعلي عبدالسادة 75

 زينب صادق عزيز الهيمص 76

 زينب عبد المنعم نجم عبدعون 77

 سارة باهل حاكم مضهد 78

 سارة حاكم شعالن هادي 79

 سارة علي عباس رشيد 80

 سجاد جميل عبيد حسن 81

 سجاد قاسم حسين جبر  82

 حمد دحامسجى عباس  83

 سرور اياد عبيد نغيش 84



 سميه عباس كريم عمران 85

 سيف حسام دمحم عبدالحسين 86

 شهد سالم كاظم محسن 87

 شهربان حسن علي عبداالمير 88

 شهالء عباس حويل راضي 89

 ضحى عبدهللا لفتة عبد 90

 عادل جواد عياده هادي 91

 عباس جبار حسين جبر 92

 زغيرونعباس حميد مراخ  93

 عباس نجاح عباس وداعه 94

 عبدهللا دمحم عبداالمير حسون 95

 عبدالمؤمن صفاء عبدالحسين موسى 96

 عذراء جبار بشيت عبيد 97

 عذراء مهدي داغر دمحم 98

 علي احمد هليل كاظم  99

 علي حاكم حسن عبيد 100

 علي حسين نعمة سعد 101

 علي رحيم عبد مهاوش 102

 صاحب معينعلي رضا  103

 علي رعد هادي عليوي 104

 علي سالم دمحم كاظم 105

 علي سلمان حمزة عبيس 106

 علي صالح جبر خرنيط 107

 علي ظاهر كاطع معيوف 108

 علي قاسم جبر دمحم 109

 علي مكي عبد عباس 110

 علي هضيم عبدالحمزة فضل 111

 علي يحيى دفار عبيد 112

 علياء حسين موسى مرحب 113

 عماد اياد كامل حمزة 114

 غيث دمحم فرحان كاطع 115

 فاطمة جمعه دهيم نايف 116

 فاطمة حازم معن خضير  117

 فاطمة حسين صادق عبدالصاحب 118

 فاطمة سامي سلمان علي 119

 فاطمة سالم ظاهر حسن 120

 فاطمة عبدالحسين مزهر حسن 121

 فاطمة عدنان كاظم خلف 122

 نجم عبدفاطمة دمحم  123

 فاطمة مرتضى كاظم صدام 124

 قاسم حيدر محسن دمحم 125

 قيصر جليل جاسم حمزة 126

 كرار عامر ياسر عبدالحر 127

 كرار عائد حسن عباس 128



 كرار دمحم عواد عبيد 129

 كفاح مرزة عبدالحسين دمحم 130

 لقاء حسين هاني مطر 131

 دمحم جازع كاظم سلمان 132

 دمحم رحيم ملوكي عودة  133

 دمحم عبدالحسين زايد صغير 134

 دمحم علي حسين علوان 135

 مرتضى سالم اركين عواد 136

 مرتضى فاهم جبار لهمود 137

 مروة امير ظاهر والي 138

 مروة جبرائيل ناصر حسين 139

 مريم ثامر حميد فتاح 140

 مريم رزاق عبد صكبان 141

 نور كاظممريم عبدالهادي  142

 مريم دمحم غالي كركور 143

 مصطفى جابر مرحب لفتة 144

 مصطفى جاسم مجلك غازي 145

 مصطفى حسن حسين وناس 146

 مصطفى رحيم هاشم عويد 147

 مصطفى سعد كاظم عبد 148

 مصطفى عامر كاظم سلطان 149

 مصطفى فاهم جالب جبار 150

 مصطفى دمحم عطية  151

 جاسم نعمةمصطفى نعمة  152

 منى فاضل كاظم مسير 153

 مهدي صالح دمحم سريح 154

 مهند جليل نعمه خشان 155

 ميمون ستار ابراهيم سلومي 156

 نداء دمحم عجوب منذور 157

 ندى حميد سلمان عبود 158

 ندى عودة عبدهللا خلف 159

 نغم رحمن عبيد ظاهر 160

 نهاد هادي كاظم سلمان 161

 عليوي شاطينور حسين  162

 نور علوان حسين عبود 163

 نور ماهر شنان فضالة 164

 نور دمحم عليوي عبد 165

 نورالهدى جبار تركي خليف 166

 نورة قاسم دمحم جاسم 167

 هاشم زغير جالي شبيب 168

 هبة سامي مير العيبي 169

 هجران عارف حرجان خطار 170

 هدى علي طاهر علي 171

 راضي عباسهدير ناظم  172



 وسام حامد جبر حبيب 173

 وفاء ناظم جودة تويلي 174

 ياسين رحيم عبد جاسم 175

 يوسف حسن علي ياسر 176

 
  راسبونال :ب
  
  

 الطالب اسم ت

 حمود نعيم احمد 1

 هادي عبار ازهر 2

  شاكر حميد اسعد 3

 غازي راضي اسيل 4

 علي هشام الحكم 5

 ابراهيم علي امير 6

  جبر كاظم بركات 7

 عيدان طريهي جابر 8

 جابي ناصر جهاد 9

  حيدر عبد االمير نعمة عبد علي 10
 ركبان ناجي زينب 11

 ياسر جبير سجاد 12

 كريم ضياء سجاد 13

 جاسم طالب وناس عبدالرحمن 14

 ارميح فرحان عبدالرحمن 15

 فاضل حاكم علي 16

 حسين كريم علي 17

 طالب احمد غفران 18

 غازي جاسم فرقان 19

 كريم دمحم كريم 20

 عبدالزهرة باقر دمحم 21

 جواد علي دمحم 22

 عبدهللا سامي مريم 23

 حمزة حمود مصطفى 24

 كاظم سالم مصطفى 25

 عبد عقيل مصطفى 26

 جدعان رحمن نبأ 27

 هادي ضائع نبراس 28

  عبيس صالح الهدى نور 29

 عليوي خالد وليد 30

  
  
  
  
  
 
  



  المرحلة الثانية: ثانيا
  الناجحون: أ 
  

 اسم الطالب ت

 مصطفى نذير جواد دمحم 1

 هجران جبر كزار دفار 2

 مروة علي سعيد عبود 3

 زهراء محسن فاضل فيصل 4

 هديل ناظم ناصر حسين 5

 اسراء نبيل جاسم حميد 6

 نورة عناد عبيد مخيف 7

 فاطمة كاظم سويد علي 8

 عباس حبيب عليزينب  9

 كرار سعد عزيز شعالن 10

 فاطمة عبد الحسين عبد الكاظم 11

 زهراء جاسم اسماعيل هادي 12

 حوراء عبد الكاظم حسن سلمان 13

 حنان دمحم علي حسن مكطوف 14

 طيبة جبار انيمش خشان 15

 عبد هللا سفيان عباس دمحم 16

 غدير كريم عوان جبر 17

 قاسم حمادي دويج حمود 18

 زهراء فاضل حمزة عبد الحسين 19

 انعام جبار عباس زلزل 20

 مريم ذياب مردان عبادة 21

 كاظم وناس عودة شداد 22

 دمحم شالكة اسماعيل شليوح 23

 زهور فيصل غازي جار هللا 24

 حوراء عبد الكاظم طاهر محمود 25

 منتظر حيدر سالم دمحم علي 26

 بنين خليل عزيز جبر 27

 حوراء علي مغير هاشم 28

 زينب دمحم كاظم مطشر 29

 زينب حسن طعمة جودة 30

 حيدر جواد واشي كشكول 31

 فاطمة عقيل بناي عالوي 32

 سارة كريم حسن شدهان 33

 حسن باسم كريم شايع 34

 رنا زيارة عليوي عيدان 35

 احمد رزاق عبد الخضر ساجت 36

 طه عزيز حزام مشهد 37

 مصطفى فالح حسن كاظم 38

 زينب رعد عكال عبادي 39

 بتول رياض كاظم علي 40



 سجاد جاسم سرحان محسن 41

 منصور حسين عيدان حريز 42

 ايات ضياء سعدون صيهود 43

 بنين كاظم فرهود صبيح 44

 رضا نزار موسى عباس 45

 تاميم عبد هللا جويد علوان 46

 مريم مجبل حسوني غالي 47

 حوراء تقي دمحم عناد 48

 نهى احمد كاظم عبد الحسين 49

 سرور خضير كاظم جبار 50

 انتظار محمود جاسم عبد الحسين 51

 مها حيدر حبيب خليل 52

 سجاد علي حسين عبد 53

 سحر سعيد ابو كطيفة ثامر 54

 زينب فالح مخيف سهيل 55

 مريم حسن جابر شنجار 56

 سكينة طاهر طوينة زغير 57

 شمس ضياء خالد علي 58

 خضير عباس كريم جيزان 59

 انوار كريم صالح حسن 60

 طيبة عبد العباس دمحم غازي 61

 نغم فاضل ترف دمحم 62

 زهراء حسن والي موسى 63

 فاطمة عبد العباس حسن كاظم 64

 امير عزيز حجي سلمان 65

 كرار علي صالح جعفر 66

 امل عبد الحسين حميدي معطل 67

 يوسف حميد داخل فضل 68

 استبرق جبار رحيم حمد 69

 االء كريم جالب علوان 70

 سهام كريم حجيل بدر 71

 دنيا دمحم كاظم حسين 72

 دنيا طالب جبار فهد 73

 طيف دمحم صياح عبد الحسين 74

 نعمةفاطمة رسول محي  75

 ديار رزاق رشك تويلي 76

 صابرين مهدي هادي جياد 77

 سجى سلمان عبد االمير ديوان 78

 حنين دمحم عباس حسن 79

 نبأ سهيل حسين دهش 80

 رباب ماجد حمزة عباس 81

 حنين مازن علي عباس 82

 دمحم عبد االمير ناهي حمزة 83

 عباس حسين الوان جبر 84



 كاظم شيالبنين صباح  85

 سلوان مهدي راضي خلف 86

 غفران جاسم حجي موحان 87

 حوراء حاكم خماط فرحان 88

 احمد هادي حمزة كاظم 89

 فاطمة قاسم حسين اعذيب 90

 زهراء كاطع عبد هللا شمام 91

 غفران عباس كاظم حمزة 92

 حمزة مهدي كاظم حمزة 93

 طيبة راسم مردان جبر 94

 دمحم علي ياسردعاء  95

 احمد ساجد شاكر عبود 96

 مروة اسعد كريم فليح 97

 فارس علي كاطع عبود 98

 حوراء دمحم كاظم جيثوم 99

 اميرة كاظم سلمان عبد  100

 ريام صبار عزارة كاظم 101

 ابتهال علي كامل علي 102

 تبارك فاضل مكطوف عباس 103

 انوار فواز نعمة مطير 104

 زينب رحيم بريدي ناجي 105

 كرار سطاي حسوني نغيش 106

 حنين دمحم محي عبدالرضا 107

 صابرين عبد االمير عبد الحسين صالل 108

 رانية علي عبد الحسين مشير 109

 عبد الجليل سالم عبد الجليل يحيى 110

 بنين علي عباس دمحم 111

 دالل جابر شاكر دمحم 112

 كريم مير دمحم ريام 113

 مصطفى عدنان جاسم سوادي 114

 مالين حميد العيبي نصيف 115

 هجران كافي محيسن عيسى 116

 اسيل شاكر ياسين حسين 117

 سيف سوادي جبر طعمة 118

 احمد علي جبار جاسم 119

 حسنين عادل هادي ذرب 120

 شهد محسن رهك بريسم 121

 غفران كريم عبيد راضي 122

 طه غافل كاظم رضا 123

 نور احمد كاظم مهدي 124

 علي حميد مجيد علي 125

 االء مجيد لفتة جاسب 126

 غانم سرحان كامل مجباس 127

 مهند نعيم مطشر محسن 128



 مرتضى ناظم فرحان سلمان 129

 زينب نور بثينة عبيد 130

 شهد ماهر كامل كاظم 131

 ضياء فالح عبد كزار 132

 سمارا جاسم دمحم حمزة 133

 زينب ثاير كاظم عبود 134

 زهراء مهدي غازي صاحب 135

 سوسن شاكر حسن خنيس 136

 شهالء دمحم صالح هادي 137

 سحر ابراهيم حاتم فيصل 138

 مهند شعوب حسن عبد نور 139

 اسامة دمحم عبد عباس 140

 منى يوسف جبر حسين 141

 جبرائيل ناصر حسيندمحم  142

 شيماء حسين عامر دحام 143

 رؤى عصام عيسى حسين 144

 ايناس عامر مبدر تهلوك 145

 احمد عبدالسادة زغير خزيم 146

 دعاء سلمان عنبر داود 147

 ورود عبدالسادة حسين عبيد 148

 دمحم عامر كاظم عبادي 149

 اميرة علي سعيد مضيف 150

 انتظار عبد علي مليش جكن 151

 حنين كاظم جبار طعمة  152

 دمحم كريم دمحم عبدعلي 153

 كرار صالح دمحم سلمان  154

 علي حميد والي كاظم 155

 ليث باسم دمحم طنش  156

 سارة جاسم دمحم حسوني 157

 رقية عادل جبر حسن 158

 زينب عباس زوير عبد مهنا 159

 كناوي سلمانعلي عباس  160

 هبة جبار عبد االمير غازي 161

 هدى جاسم طرار وبدان 162

 سارة عبداليمة خضير عواد 163

 سهام فرحان جابر سرحان 164

 سالم شاكر موات غضب 165

 زينب فوزي اسد مع هللا 166

 امير جمال شاكر جودة 167

 حسين حيدر حسين دخيل 168

 حسينزهراء كريم جبر  169

 اثار سامي وحيد كاظم 170

 دمحم قاسم حميد عبد 171

 مروة عامر حميد عبدالحسين  172



 عال دمحم رزاق سلمان 173

 هبه كاظم مطر غالي  174

 اثير عايد فارس جبار 175

 سارة سامي موسى مهدي 176

 زينب علي عبد طاهر 177

 حبيب حسين عزيز صلف 178

 حسن كاظمسيف فاضل  179

 ريام راهي عبيد دمحم 180

 حسن كاظم هادي لفتة 181

 احمد مالك عبود شهاب  182

 عقيل رزاق صيهود نغيش 183

 دمحم صالح جاسم دمحم  184

 زينب جواد نومي عبود 185

 براء دمحم حسين عبدالحسين 186

 حامد محسن علي واوي 187

 مها دمحم طاهر مسلم 188

 ابراهيم حامد محسن عبد 189
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