
عدد الطلبة قوائم سعيالمحاسبةالقسم

اسم المادة(  أ )الثالثةالمرحلة 

مدرس المادة المسائيالدراسة

رقماكتابة

ن
حا

المت
جة ا

در

المجموع

ن
حا

المت
جة ا

در

المجموع

2متوسطة ,1حكومية/ابا الحسن علي فيصل 1

ابراهيم شويرد عجيل زويد2
 

(2متوسطة, 1متوسطة  ) 2محمل/ ابراهيم عبداالمير عبود 3
 

احمد ابراهيم مغامس4
 

احمد اسماعيل كشيش5

ن رزاق6 احمد حسير

ن عبدالزهرة7 احمد حسير

احمد رياض عبدالستار8
 

(2متوسطة) 1محمل/ احمد سليمان عبدالهادي 9
 

احمد عباس عبد علي10
 

(2متوسطة, 1متوسطة) 2ذوي الشهداء محمل/احمد عبد االمير رمضان 11

2022-2021راسب / احمد عبد الواحد12
 

 احمد عبدالباري خضير13

(2متوسطة, 1متوسطة ) 2محمل/ احمد عبدالكريم ابراهيم 14
 

(2حكومية, 2متوسطة )2محمل /احمد عبدهللا محمود15
 

( 1متوسطة) 1محمل/ احمد علي خلف 16
 

(2متوسطة ) 1محمل/ ذوي الشهداء /احمد فارس يوسف17
 

( 2متوسطة ) 1محمل/ احمد فاضل عطية 18
 

ذوي الشهداء/احمد قصي خضير بلبول19

2022-2021راسب / احمد ماجد عبد الهادي20
 

احمد منصور عبد السيد21

(2متوسطة, 1متوسطة ) 2محمل /احمد منعم جاسب 22

(1حكومية) 1محمل/ احمد مؤيد عبدالواحد 23

(2حكومية  , 2متوسطة) 2احمد ميثم توفيق شهاب محمل24

(2متوسطة)1محمل  /احمد ناظم كاظم 25

احمد نائل عبدالصمد26

كلية اإلدارة واالقتصاد 

وزراة التعليم العالي والبحث العلمي 

 الدور األول 2023-2022قائمة أسماء طلبة المرحلة الثالثة  للفصل الدراسي االول للعام الدراسي 

جامعة البصرة 

الدرجة 
االسم الثالثيت

الدور الثانيالدور االول



عدد الطلبة قوائم سعيالمحاسبةالقسم

اسم المادة(  أ )الثالثةالمرحلة 

مدرس المادة المسائيالدراسة

رقماكتابة

ن
حا

المت
جة ا

در

المجموع

ن
حا

المت
جة ا

در

المجموع

ن عداي 27 (2حكومية, 1حكومية ) 2محمل/  بتول حسير

ي طاهر28
احمد وصفن

 احمد يحير كاظم29

اديان جالل محمود مجيد30

(2متوسطة )1محمل/ اديان علي عبدالصمد 31

ي رشم 32
(2متوسطة) 1محمل/ اركان جاسب راضن

ارساء اياد صالح33

ارساء علي جلوب وجر34
 

اسعد ابراهيم يوسف كريم35
 

اسالم صالح مهدي36
 

ي  37
(1متوسطة ) 1محمل/ اسيل حسن تف 

 

اكرم محمد ابراهيم38
 

(1متوسطة  ) 1محمل/ الفرزدق نزار مهدي 39
 

ي40
ن
 زكي عطية هان

ن ذوي الشهداء/ام البنير
 

ن عبدالرضا لطيف41 (2متوسطة) 1محمل /ام البنير
 

ي عادل عبد الرحمن42
ن
كات  , 1كلفة) 2022-2021راسب / امان (2كلفة, رسر

 

 امنة سامي يعقوب43

(2متوسطة) 1محمل/ ذوي الشهداء/امير عباس علي 44
 

(2حكومية ) 1محمل /امير عدنان كاظم45
 

ي46
انفال عماد ثويين

 

ايات احمد حسن يوسف47

اية امجد داخل48

اية جعفر ريسان49

ايمن ستار جبار50

ن51 ايناس مهدي حسير

باسم رحيم كريم  52

 الدور األول 2023-2022قائمة أسماء طلبة المرحلة الثالثة  للفصل الدراسي االول للعام الدراسي 

االسم الثالثيت
الدور الثاني الدور االولالدرجة 

وزراة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة البصرة 

كلية اإلدارة واالقتصاد 



عدد الطلبة قوائم سعيالمحاسبةالقسم

اسم المادة(  ب )الثالثةالمرحلة 

مدرس المادة المسائيالدراسة

رقماكتابة

ن
حا

المت
جة ا

در

المجموع

ن
حا

المت
جة ا

در

المجموع

(2متوسطة , 2حكومية) 2محمل/ بتول عبد االمير كريم 1
 

بدر عبد علي2

بنت الهدى فالح فرج3
 

 حسن علي4
ن  بنير

ن ساجد حميد5 بنير

 تبارك علي محمد6

تبارك مضن منذر7

(2متوسطة)1 محمل2022-2021راسبة/ تبارك يعقوب حنون8
 

ي9  حسن عبدالني 
ذوي الشهداء/تف 

تف  عبدالسادة عبدهللا10
 

ي11
ثقيف حيان عبدالغين

 

(2حكومية, 2متوسطة)2محمل/ جعفر درويش جعفر12
 

(2متوسطة,1متوسطة)2محمل /جعفر ماجد مهجر 13
 

(2حكومية, 2متوسطة ) 2حملم/ جميل مبارك غنيد 14
 

جميلة دخان فهد15
 

جنان خلف عبدهللا16
 

جواد كاظم عبود محمد17
 

جيهان عباس قاسم18
 

حبيب جعفر مزيان19
 

حسام حامد عبداالمام20
 

ذوي الشهداء/حسام عبدالمنعم فهد سعيد21

حسن احمد خزعل22

حسن اسعد عبد الزهرة23

حسن المجتي  علي24

حسن امجد طالب حاجم25

الدرجة 
االسم الثالثي ت

الدور الثاني

وزراة التعليم العالي والبحث العلمي 

الدور االول

جامعة البصرة 

كلية اإلدارة واالقتصاد 

 الدور األول 2023-2022قائمة أسماء طلبة المرحلة الثالثة  للفصل الدراسي االول للعام الدراسي 



قوائم سعيالمحاسبةالقسم
عدد الطلبة 

اسم المادة(  ب )الثالثةالمرحلة 

مدرس المادة المسائيالدراسة

رقماكتابة

ن
حا

المت
جة ا

در

المجموع

ن
حا

المت
جة ا

در

المجموع

حسن ستار عبدالرحمن26
 

حسن عماد عبد الجبار27
 

(2حكومية,2متوسطة)2محمل /حسن كريم فاضل 28

حسن ميثم شنيشل29

حسن وليد كاظم عبدهللا30
 

ن رعد حميد31  حسنير

ن عبدهللا محمد علي32  حسنير

ن منعير عزيز33 (2متوسطة, 1متوسطة)2محمل/ حسنير
 

ن احمد عبدالحميد 34  حسير

ن باقر يعقوب يوسف35 حسي 
 

ي عبدهللا36
ن راضن  حسير

ن رزاق جعفر37  حسير

ن38 ن سالم حسير حسير

ن سعيد علوان39  حسير

ن40 ن سلمان حسير حسير
 

ن41 ن عادل حسير (2متوسطة, 1متوسطة)2محمل/ حسير

ن عبداالمير صالح42 حسير

ن عالء جاسم عبدهللا 43 ذوي الشهداء/حسير
 

ن عالء عباس شهاب 44 (2متوسطة )1محمل/حسير
 

ن عالء فاضل جاسم45 (2متوسطة, 1حكومية )2محمل/ حسير

 علي لطيف46
ن (2حكومية,2متوسطة)2محمل/ حسير

 علي محمد محسن 47
ن (2حكومية,2متوسطة)2محمل/ حسير

ن عماد فالح48 (2متوسطة, 1متوسطة) 2محمل/ حسير

ن كاظم جبار49 حسير

ي50
ن كاظم كباشر حسير

ت

وزراة التعليم العالي والبحث العلمي 

 الدور األول 2023-2022قائمة أسماء طلبة المرحلة الثالثة  للفصل الدراسي االول للعام الدراسي 

الدور االول

كلية اإلدارة واالقتصاد 

الدرجة 

جامعة البصرة 

الدور الثاني
االسم الثالثي



عدد الطلبة قوائم سعيالمحاسبةالقسم

اسم المادة(  ب )الثالثةالمرحلة 

مدرس المادة المسائيالدراسة

رقماكتابة

ن
حا

المت
جة ا

در

المجموع

ن
حا

المت
جة ا

در

المجموع

ن كريم زبيد51 (2حكومية , 2متوسطة)2محمل/ حسير
 

ن مؤيد مطرود52 حسير

ن عزيز53 ن ياسير حسير
 

ن 54 (2متوسطة, 1حكومية) 2محمل/حمزة عبدالسيد ياسير

(2متوسطة,1حكومية) 2محمل /حمزة علي جابر55

حمود علي حمود عبدهللا56

57
 

58
 

59
 

60
 

61
 

62

63

64
 

65
 

66
 

67

68
 

69

70
 

االسم الثالثيت
الدرجة 

كلية اإلدارة واالقتصاد 

الدور الثاني الدور االول

جامعة البصرة 

 الدور األول 2023-2022قائمة أسماء طلبة المرحلة الثالثة  للفصل الدراسي االول للعام الدراسي 

وزراة التعليم العالي والبحث العلمي 



عدد الطلبة قوائم سعيالمحاسبةالقسم

اسم المادة(  ج )الثالثةالمرحلة 

مدرس المادة المسائيالدراسة

رقماكتابة

ن
حا

المت
جة ا

در

المجموع

ن
حا

المت
جة ا

در

المجموع

ن سالم محسن عيىس1 حنير

حوراء حميد صالح2

حوراء زياد عجيل3
 

ي 4 (2حكومية, 2متوسطة )2محمل/ ذوي الشهداء/حيدر حسن ناج 
 

حيدر سلمان عبد فهد5
 

حيدر ضياء عبد الرزاق6
 

حيدر قاسم نايف7

ذوي الشهداء//حيدر قاسم هاشم جري8
 

9
-2001راسب / حيدر كريم مزبان

كات,1كلفة)2022  (تدقيق,متقدمة,2كلفة,رسر

كات  , 1كلفة )2022-2021راسب  /حيدر محمد شكبان10 ( 2كلفة, رسر
 

خالد إبراهيم طعمة11
 

ن 12 (1حكومية, 1متوسطة)2محمل/ خولة كاظم ياسير

 داود غالي وهب عبدالعالي13

دعاء عبدالسالم ابراهيم14
 

ي اوهيم وكف15 ذوي الشهداء//دينا عبدالني 
 

ذكاء غانم سويد عبدهللا16
 

رجاء غالب محسن17
 

(2متوسطة, 1متوسطة)2محمل/ رحيم عبدالجبار محسن18
 

رسل صفاء خلف19
 

(2متوسطة)/ رضا عبدالكاظم نجم20
 

رضا عبدالكريم مجيد21

رضا كامل مطير غانم22

ن محيبس نارص23 رعد ياسير

ي24 رغد سعد دن 

روان حامد كاصد25
 

االسم الثالثيت

 الدور األول 2023-2022قائمة أسماء طلبة المرحلة الثالثة  للفصل الدراسي االول للعام الدراسي 

كلية اإلدارة واالقتصاد 

جامعة البصرة 

وزراة التعليم العالي والبحث العلمي 

الدور الثانيالدور االولالدرجة 



عدد الطلبة قوائم سعيالمحاسبةالقسم

اسم المادة(  ج )الثالثةالمرحلة 

مدرس المادة المسائيالدراسة

رقماكتابة

ن
حا

المت
جة ا

در

المجموع

ن
حا

المت
جة ا

در

المجموع

ي26
 
روان لؤي عبدالباق

رؤى حسن نعيم27

 2محاسبة/ ريكان جاسب صالح28

 ريم جميل عبدالرضا29

 زهراء عارف محمود30

 زهراء عامر عبدالكريم31

زهراء عبدالباقر خلف32

 زهراء عالء محمد خضير33

 زهراء كامل عبد فرحان34

 زهراء مرتصن خليل رحمة35

 زهراء مؤيد عبدالرزاق36

ذوي الشهداء//زهراء يوسف يعقوب عرزال37

 محاسية,1محاسبة/زين العابدين رياض صقر 38

 محاسية,1محاسبة/زين العابدين طارق مطلق 39

 زين العابدين مهدي جبار40

ن41  زين العابدين وليد عبدالحسير

 زينب احمد قاسم42

ن43 ن جعير  ذوي الشهداء//زينب بهاء عبدالحسير

44
راسبة بجميع المواد ماعدى  /2022-2021راسبة/ زينب عادل شايل

يبة )  الضن

 زينب عدنان حسون محمد45

زينب عدي نارص46

زينب عقيل محمد سهيل47

زينب فاضل مالك48

2محاسبة/زينب قاسم خالد 49

 زينب مجيد عبدعلي 50

االسم الثالثيت
الدور الثانيالدور االولالدرجة 

وزراة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة البصرة 

كلية اإلدارة واالقتصاد 

 الدور األول 2023-2022قائمة أسماء طلبة المرحلة الثالثة  للفصل الدراسي االول للعام الدراسي 



قوائم سعيالمحاسبةالقسم
عدد الطلبة 

اسم المادة(  ج )الثالثةالمرحلة 

مدرس المادة المسائيالدراسة

رقماكتابة

ن
حا

المت
جة ا

در

المجموع

ن
حا

المت
جة ا

در

المجموع

زينب مهدي جعفر مهدي51

ي سباهي52 زينة ناج 

 سارة حبيب نزال53

54 

55 

56 

57

58 

59 

60 

61 

62

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71

72

73

74

75 

االسم الثالثيت
الدور الثانيالدور االولالدرجة 

وزراة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة البصرة 

كلية اإلدارة واالقتصاد 

 الدور األول 2023-2022قائمة أسماء طلبة المرحلة الثالثة  للفصل الدراسي االول للعام الدراسي 



قوائم سعيالمحاسبةالقسم
عدد الطلبة 

اسم المادة(  د )الثالثةالمرحلة 

مدرس المادة المسائيالدراسة

رقماكتابة

ن
حا

المت
جة ا

در

المجموع

ن
حا

المت
جة ا

در

المجموع

سارة عبدالكريم عباس1

سارة علي عبدالجبار2

 علي3
ن  ذوي الشهداء//سجاد اياد حسير

 سجاد بهاء هدوان4

ن5  سجاد حيدر عبدالحسير

ن6  سجاد صالح حسير

ن محمد7 سجاد عائد حسير

 سجاد عباس فاضل8

 سجاد عباس هاشم9

 سعيد علي سعيد10

 ذوي الشهداء// سليم طارق شعش سليم11

سمر عبدالزهرة حاتم12

ن13  (2متوسطة)1محمل/ سناء عبد الكريم ياسير

 سيف الدين مهدي صالح14

 سيف شهيد ترياك15

 (2متوسطة,1متوسطة)2محمل/سيف علي جاسب 16

كات  , 1كلفة)2022-202121راسبة/سيماء طالب عودة17  ( 2كلفة, رسر

 صادق جعفر حسن18

 (2متوسطة,1متوسطة)2محمل /صادق وسام صادق19

 صفاء عبد الكريم خالد20

ضىح اكثم مجيد21

(2متوسطة,1متوسطة)2محمل/ ضىح عبدالوهاب مجيد حبيب22

(2متوسطة,1متوسطة)2محمل/ ضىح فالح حسن23

(2متوسطة) 1محمل/ ضىح فائق شهيد 24

 (2متوسطة,1حكومية)2محمل /ضياء عناد ثامر25

االسم الثالثيت
الدور الثانيالدور االولالدرجة 

وزراة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة البصرة 

كلية اإلدارة واالقتصاد 

 الدور األول 2023-2022قائمة أسماء طلبة المرحلة الثالثة  للفصل الدراسي االول للعام الدراسي 



قوائم سعيالمحاسبةالقسم
عدد الطلبة 

اسم المادة(  د )الثالثةالمرحلة 

مدرس المادة المسائيالدراسة

رقماكتابة

ن
حا

المت
جة ا

در

المجموع

ن
حا

المت
جة ا

در

المجموع

ن طارق26 (2، متوسطة1متوسطة )2محمل/ طارق حسير

(2متوسطة, رياضيات مالية) 2محمل/ طيف عبدالكريم قاسم27

 ظافر عباس جواد28

 ظالل وسام عبود29

 (2متوسطة,1متوسطة)2محمل/ عباس جبار صالح30

 (2متوسطة, 1متوسطة ) 2محمل/ عباس حامد خلف31

(2متوسطة,1متوسطة)2محمل/ عباس عبد سمير32

 عباس عبدالحسن غضبان33

 عباس علي جمعة صجم34

 عباس علي رحيم35

 (2متوسطة,1متوسطة)2محمل/ عباس غايب خلف36

عباس فاضل عباس37

 عباس كاظم حميد38

 (2متوسطة, 1متوسطة) 2محمل/ عباس هادي قاسم39

40
 , 1كلفة)2022-2021راسب / عبد المحسن احمد عبد المحسن

كات   رسر

 (1متوسطة )1محمل /عبداالمير علي عبدالرضا41

ن حمود خضير42  عبدالحسير

 (2حكومية, 1حكومية)2محمل /عبدالرحيم صباح عبدالرحيم43

 عبدالعزيز عادل حمدي44

 (2متوسطة , 1متوسطة) 2محمل/عبدهللا حبيب كاظم45

ن ابو الهيل46 عبدهللا حسير

عبدهللا سعد علي47

(2متوسطة, 1متوسطة) 2محمل/عبدهللا صالح نارص48

ن49 (2متوسطة )1محمل/ عبدهللا ظافر عبدالحسير

ن50  (2متوسطة)1محمل/ عبدهللا عبدالكريم حسير

االسم الثالثيت
الدور الثانيالدور االولالدرجة 

وزراة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة البصرة 

كلية اإلدارة واالقتصاد 

 الدور األول 2023-2022قائمة أسماء طلبة المرحلة الثالثة  للفصل الدراسي االول للعام الدراسي 



قوائم سعيالمحاسبةالقسم
عدد الطلبة 

اسم المادة(  د )الثالثةالمرحلة 

مدرس المادة المسائيالدراسة

رقماكتابة

ن
حا

المت
جة ا

در

المجموع

ن
حا

المت
جة ا

در

المجموع

عبدهللا علي عبدالجليل51

عبدهللا فايق عبدهللا52

 (2متوسطة)1محمل/ عبدهللا ميثم عبد سلمان53

54( 2متوسطة , 1حكومية)2محمل/ عبدالمجيد طارق زياد عبدالمجيد
 

55 

56 

57

58 

59 

60 

61 

62

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71

72

73

74

75 

االسم الثالثيت
الدور الثانيالدور االولالدرجة 

وزراة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة البصرة 

كلية اإلدارة واالقتصاد 

 الدور األول 2023-2022قائمة أسماء طلبة المرحلة الثالثة  للفصل الدراسي االول للعام الدراسي 



قوائم سعيالمحاسبةالقسم
عدد الطلبة 

اسم المادة(  هـ )الثالثةالمرحلة 

مدرس المادة المسائيالدراسة

رقماكتابة

ن
حا

المت
جة ا

در

المجموع

ن
حا

المت
جة ا

در

المجموع

عبدالهادي حامد عبيد1

عبير عبدالوهاب خلف2

 عدي قاسم محمد3

 عذراء عبدالزهرة لفته4

 (2متوسطة)1محمل/ عفاف ضياء نارص5

 عقيل بريدي حمادي6

(2متوسطة, 1متوسطة)2ذوي الشهداءمحمل/عقيل جواد كاظم مجيد7

 عقيل ماجد سالم8

 عالء وليد وداد9

ن10  علي احمد حسير

 (2متوسطة)1محمل/ علي احمد نارص علي11

علي اسعد زهراو12

 2022-2021راسب / علي الرضا عبد العليم دهر13

14
كات  ,1كلفة)2022-2021راسب / علي جاسم احمد , رسر

 (متقدمة,2كلفة

 علي حسن ادخيل15

ن شهاب16  (2حكومية, 2متوسطة )2محمل /علي حسير

 (2متوسطة, 1متوسطة) 2محمل/ علي حكيم عبداالمير17

 علي خلف سعدون كزار18

 علي خلف محمد19

 علي رائد عدنان20

علي رعد جاسم محمد21

علي سجاد عبدالقادر22

ي عباس23
علي شمىحن

علي صباح طاهر24

 (1حكومية) 1محمل/ علي صبيح خشن25

االسم الثالثيت
الدور الثانيالدور االولالدرجة 

وزراة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة البصرة 

كلية اإلدارة واالقتصاد 

 الدور األول 2023-2022قائمة أسماء طلبة المرحلة الثالثة  للفصل الدراسي االول للعام الدراسي 



قوائم سعيالمحاسبةالقسم
عدد الطلبة 

اسم المادة(  هـ )الثالثةالمرحلة 

مدرس المادة المسائيالدراسة

رقماكتابة

ن
حا

المت
جة ا

در

المجموع

ن
حا

المت
جة ا

در

المجموع

كات  , 1كلفة )2022-2021راسب / علي طالب مهدي26 (متقدمة , رسر

علي عادل عبود27

28
 1متوسطة)2 محمل2022-2021راسب / علي عبد الحسن ريحان

 (2متوسطة

 (1متوسطة )1محمل/ علي عبدالرحمن سلمان29

 (2متوسطة) 1محمل/ علي عبداالمير حنش30

 علي عبدالكريم سند31

(2متوسطة)1محمل/ علي عبدالمجيد عبدالحميد32

 (2متوسطة, 1متوسطة)2محمل/علي غالب طالب33

 (2متوسطة,1متوسطة )2محمل/علي قاسم جاسم34

 (2حكومية, 1حكومية)2محمل /علي قاسم حسن جعاز35

 علي قاسم كريم36

37
 )2محمل/ذوي الشهداء//علي كريم عبدهللا فليح

(2متوسطة,1متوسطة

 (2متوسطة, 1حكومية) 2محمل/ علي محمد تركي 38

ن39  علي محمد حسير

 (2متوسطة )1محمل/ علي محمد عبدالرضا40

(2متوسطة)1محمل /2022-2021راسب / علي محمد محمود41
 

ن عبدالحسن42  علي معي 

 (2متوسطة)1محمل/ علي نجم عبدهللا جواد43

 (2متوسطة, 1حكومية)2محمل/ علي نجم علي مشعان44

ن45  (2متوسطة)1محمل/ علي نزار محمد امير

(2متوسطة)1محمل/ عياش جالل عيىس46

عيىس ماري زبون47

(2متوسطة)1محمل/ غيث حيدر جواد كاظم48

(2متوسطة )1محمل/ فاطمة ابراهيم محمد49

(2متوسطة , 1متوسطة)2محمل /ذوي الشهداء/ فاطمة جبار غضبان50
 

االسم الثالثيت
الدور الثانيالدور االولالدرجة 

وزراة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة البصرة 

كلية اإلدارة واالقتصاد 

 الدور األول 2023-2022قائمة أسماء طلبة المرحلة الرابعة للفصل الدراسي االول للعام الدراسي 



قوائم سعيالمحاسبةالقسم
عدد الطلبة 

اسم المادة(  هـ )الثالثةالمرحلة 

مدرس المادة المسائيالدراسة

رقماكتابة

ن
حا

المت
جة ا

در

المجموع

ن
حا

المت
جة ا

در

المجموع

ن51 (2متوسطة)1محمل/فاطمة حامد ياسير

ن خليل52 فاطمة حسير

 فاطمة حمزة عباس علي53

 فاطمة خيون شنان54

55 

56 

57

58 

59 

60 

61 

62

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71

72

73

74

75 

االسم الثالثيت
الدور الثانيالدور االولالدرجة 

وزراة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة البصرة 

كلية اإلدارة واالقتصاد 

 الدور األول 2023-2022قائمة أسماء طلبة المرحلة الثالثة  للفصل الدراسي االول للعام الدراسي 



قوائم سعيالمحاسبةالقسم
عدد الطلبة 

اسم المادة(  و )الثالثةالمرحلة 

مدرس المادة المسائيالدراسة

رقماكتابة

ن
حا

المت
جة ا

در

المجموع

ن
حا

المت
جة ا

در

المجموع

(2متوسطة, 2رياضيات مالية)2محمل/ فاطمة رياض ظاهر1

(2حكومية,1حكومية)2محمل/ فاطمة عالء مردان2

 فاطمة فؤاد عباس مبارك3

 فاطمة مشتاق محمد مهدي4

ي عطية5
ن
 (2متوسطة,1متوسطة)2محمل/ فاطمة هان

 2022 / 2021راسب *//فهد زميط خليوي6

فهد سكر بدر7

 (2متوسطة, 1حكومية )2محمل/قاسم حسن شاوي8

ي9
 (1متوسطة)1محمل/ ذوي الشهداء/قاسم شهاب راهي تف 

 كاظم اياد كاظم10

 (2متوسطة, 1متوسطة)2محمل/ كاظم عودة جواد11

كرار ابراهيم شبيب12

ن رياض عبود13  (1حكومية ) 1محمل /كرار حسير

ن14  (2متوسطة)1محمل/كرار حيدر حسير

 (2متوسطة ,1حكومية) 2محمل/ كرار سلمان اسكندر15

ن16  (2حكومية,2متوسطة)2محمل/ كرار طارق امير

 كرار فيصل فاضل17

 (2متوسطة )1محمل/ كريم محمد كريم قاسم18

 كوثر مهدي جاسم19

 (1متوسط)1محمل/ ليل عبدالصاحب موش20

(2متوسطة )1محمل/لينا سمير حنتوش 21

ذوي الشهداء//مازن عرموط طالب حميدي22

ن عبدالرضا23 ماهر ياسير

مجتي  حامد عبداللطيف24

 (2متوسطة, 1متوسطة)2محمل/ مجتي  سهيل نجم25

26
ن / ذوي الشهداء//مجتي  قاسم فيصل ياسير

(1حكومية,1متوسطة)2محمل

االسم الثالثيت
الدور الثانيالدور االولالدرجة 

وزراة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة البصرة 

كلية اإلدارة واالقتصاد 

 الدور األول 2023-2022قائمة أسماء طلبة المرحلة الثالثة  للفصل الدراسي االول للعام الدراسي 



قوائم سعيالمحاسبةالقسم
عدد الطلبة 

اسم المادة(  و )الثالثةالمرحلة 

مدرس المادة المسائيالدراسة

رقماكتابة

ن
حا

المت
جة ا

در

المجموع

ن
حا

المت
جة ا

در

المجموع

(2متوسطة,1متوسطة)2محمل/مجيد جواد كاظم مجيد27

محسن عدنان مجيد حمادي28

 (2متوسطة )1محمل/ محمد احسان علي29

 محمد اسيل عدنان30

 (2متوسطة )1محمل/ محمد انفاوه دعير31

ي32
 محمد بدر سبي 

محمد بشير طعمة33

 (2متوسطة)1محمل/ محمد ثائر جابر يوسف34

 (2متوسطة,1متوسطة )2محمل/ محمد جادر ثجيل35

 (2متوسطة)1محمل/محمد جاسم شاكر36

 (2متوسطة,1متوسطة )2محمل/ محمد جاسم عبود37

محمد جاسم محمد ضمد38

 محمد حسن عبدهللا39

ي علي مهدي40
 محمد حسين

ن رجب41  محمد حسير

 محمد حمزة احمد عبدهللا42

 (2متوسطة)1محمل/ذوي الشهداء/ محمد حيدر جواد 43

 (2متوسطة,1متوسطة )2محمل/محمد حيدر عبداالمير44

 محمد رحيم محمد45

 محمد رضا عطا محيل46

(1متوسطة)1محمل /محمد شهيد جودة47

48
كات  , 1كلفة)2022-2021راسب / محمد عادل حسن , 2كلفة,رسر

(متقدمة

(2متوسطة)1محمل2022-2021راسب / محمد عادل عثمان49

50
كات  ,1كلفة)2022-2021راسب /محمد عبد الحسن مجيد , 2كلفة,رسر

(متقدمة

محمد عبدالخضن عبدالعباس51

محمد عبدالمحسن علي52

 (1حكومية) 1محمل/محمد عبدالمطلب علي 53

االسم الثالثيت
الدور الثانيالدور االولالدرجة 

وزراة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة البصرة 

كلية اإلدارة واالقتصاد 

 الدور األول 2023-2022قائمة أسماء طلبة المرحلة الثالثة  للفصل الدراسي االول للعام الدراسي 



قوائم سعيالمحاسبةالقسم
عدد الطلبة 

اسم المادة(  ز )الثالثةالمرحلة 

مدرس المادة المسائيالدراسة

رقماكتابة

ن
حا

المت
جة ا

در

المجموع

ن
حا

المت
جة ا

در

المجموع

ي1
كات  , 1كلفة)2022-2021راسب / مرتصن مهدي راضن , 2كلفة,رسر

(متقدمة

محمد علي جادر2

 محمد علي جاسم محمد علي3

ن4  محمد علي حسير

 محمد علي سمير5

 محمد علي نارص6

محمد غالي عجد7

 محمد فاضل عباس8

 (2حكومية, 2متوسطة) 2محمل/محمد فوزي صادق9

 محمد قاسم حطاب10

 محمد كريم خليفة11

ي12
(2متوسطة, 1متوسطة) 2محمل/ محمد كريم راضن

 محمد كريم صالح13

 محمد كريم عبدالواحد14

 محمد ماهر عبدالواحد سعيد15

 محمد مصطفن مهدي16

 محمد منتظر حسن17

 محمد يحير محمد علي18

 محمود ابراهيم عبدالرضا19

 محمود قاسم عبد هللا20

(2متوسطة, 1متوسطة) 2محمل/محمود كامل لقمان21

مراد شاكر عبيد بندر22

مرتىح  جمال نارص سنيار23

مرتىح  مازن كاظم24

 (2متوسطة) 1محمل/مرتصن جاسم محمد25

االسم الثالثيت
الدور الثانيالدور االولالدرجة 

وزراة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة البصرة 

كلية اإلدارة واالقتصاد 

 الدور األول 2023-2022قائمة أسماء طلبة المرحلة الثالثة  للفصل الدراسي االول للعام الدراسي 



قوائم سعيالمحاسبةالقسم
عدد الطلبة 

اسم المادة(  ز )الثالثةالمرحلة 

مدرس المادة المسائيالدراسة

رقماكتابة

ن
حا

المت
جة ا

در

المجموع

ن
حا

المت
جة ا

در

المجموع

مرتصن طعمة عبدالجليل26

(2متوسطة) 1محمل/مرتصن فالح عبد عبدالزهرة27

 مرتصن كريم جبار28

 (2متوسطة, 1متوسطة) 2محمل/مرتصن ماجد عبدالواحد29

 مرتصن محمد جاسم30

 مروان محمد كاظم31

مريم احمد سالم شاكر32

 مريم عارف محمود33

 (2متوسطة, 1حكومية) 2محمل/مريم عباس فاضل34

 (2متوسطة)1محمل/مريم عبدالكاظم حارصن35

 (2متوسطة, 1متوسطة) 2محمل/مريم عزيز ابراهيم36

مريم علي عبد حسن37

 (2متوسطة) 1محمل /مريم علي عبدالوهاب38

 مريم ميثاق حمود39

 مسلم حسن جاسم محمد40

ن فاضل وادي41  (2متوسطة, 2حكومية) 2محمل/مسلم حسير

 مسلم عبدالرزاق علي42

ن43  مسلم علي حسير

44
 مصطفن بهاء مصطفن

 مصطفن عبدالكاظم حايف45

ن46 (2متوسطة) 1محمل/ مصطفن عبدهللا حسير

 علي حيدر47
مصطفن

48
 (2022-2021)راسب /مصطفن محمد مشلوش

2متوسطة,1متوسطة)محمل

(2متوسطة, 1متوسطة) 2محمل/مصطفن ميثم جواد49

 منتظر ابراهيم شبيب50

االسم الثالثيت
الدور الثانيالدور االولالدرجة 

وزراة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة البصرة 

كلية اإلدارة واالقتصاد 

 الدور األول 2023-2022قائمة أسماء طلبة المرحلة الثالثة  للفصل الدراسي االول للعام الدراسي 



قوائم سعيالمحاسبةالقسم
عدد الطلبة 

اسم المادة(  ز )الثالثةالمرحلة 

مدرس المادة المسائيالدراسة

رقماكتابة

ن
حا

المت
جة ا

در

المجموع

ن
حا

المت
جة ا

در

المجموع

منتظر حمزة جعيول51

منتظر عبدالقادر مال هللا52

ن53  منتظر عالء عبدالحسير

 (2متوسطة )1محمل/منتظر علي جي 54

 منتظر علي عبدهللا55

56 

57

58 

59 

60 

61 

62

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71

72

73

74

75 

االسم الثالثيت
الدور الثانيالدور االولالدرجة 

وزراة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة البصرة 

كلية اإلدارة واالقتصاد 

 الدور األول 2023-2022قائمة أسماء طلبة المرحلة الثالثة  للفصل الدراسي االول للعام الدراسي 



قوائم سعيالمحاسبةالقسم
عدد الطلبة 

اسم المادة(  ح )الثالثةالمرحلة 

مدرس المادة المسائيالدراسة

رقماكتابة

ن
حا

المت
جة ا

در

المجموع

ن
حا

المت
جة ا

در

المجموع

منتظر محمد هميلي1

منهل هاشم علي2

 مين سعدون الزم3

 ذوي الشهداء/ مهجة حمزة عباس 4

 مهدي جاسب عبدهللا5

 (2متوسطة )1محمل/مهدي جاسم جميل جاسم6

مهدي ستار جبار7

 (2متوسطة )1محمل/ مؤمل راغب فاخر8

9
/ 2022-2021راسب /ميس مهند صالح

 (2متوسطة,1متوسطة)محمل

 ميعاد جابر طوفان10

 نبأ عقيل عبدالجبار11

ن12 كات  , 1كلفة)2022-2021راسب /نبأ عالء عبد الحسير ( 2كلفة,رسر

 نبأ هادي عبدهللا13

 نجالء مهدي سلطان14

 نجوان ابراهيم محمد15

 نداء حكمت نارص16

 ندى انس زبن17

ن18  ندى ماجد حسير

 نرجس جعفر باقر19

 ذوي الشهداء//نهاية صالح شهاب احمد20

نواف عبدالكاظم جي 21

(2متوسطة)1محمل/نور جاسم محمد22

نور جفات عبيد23

نور ستار خلف24

نور سجاد كاظم25

نقل من الدراسات الصباحية ال المسائية/ نور عالوي فتاح26

ي 8631 / 11 / 3 االمر 2023 / 2022مؤجل للعام 
ن
2022 / 12 / 8 ق

االسم الثالثيت
الدور الثانيالدور االولالدرجة 

وزراة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة البصرة 

كلية اإلدارة واالقتصاد 

 الدور األول 2023-2022قائمة أسماء طلبة المرحلة الثالثة  للفصل الدراسي االول للعام الدراسي 



قوائم سعيالمحاسبةالقسم
عدد الطلبة 

اسم المادة(  ح )الثالثةالمرحلة 

مدرس المادة المسائيالدراسة

رقماكتابة

ن
حا

المت
جة ا

در

المجموع

ن
حا

المت
جة ا

در

المجموع

ي27
ن
ن بان (2متوسطة)1محمل/نورالهدى حسير

 (2متوسط , 1متوسطة)2محمل/نورالهدى كريم محمد 28

 نورس حسن علي29

 (2متوسطة)1محمل/نوره عبدالرحمن ابراهيم30

ن كزار31  (2متوسطة  )1محمل/هادي علي حسير

هادي كاظم سلمان32

 هاشم عباس علي عباس33

 (2حكومية , 2متوسطة)2محمل/ هاشم ميثم محمد 34

 هالة هاشم جعفر35

ن 36  ذوي الشهداء// هبة فاضل مطر حسير

(2متوسطة)1محمل/هجران علي جبار37

 (2متوسطة , 1متوسطة )2محمل/هدى عبدالكريم جي 38

 (2متوسطة)1محمل/ هدى عماد مكي39

 (2متوسطة)1محمل/ هدى قصي عبدهللا40

 هدير قحطان عبدالجليل41

 هديل ضياء جواد42

 هشام منذر عادل43

 هند جاسم محمد44

ن احمد45  وائل ياسير

وجدان احمد جي 46

ود نهاد صبار47

(1متوسطة)1 محمل2022-2021راسب /وسام صالح جالب48

49
 1متوسطة)2 محمل2022-2021راسب /يعقوب رياض عبد هللا

2متوسطة,

 2022-2021ر اسب /يوسف خالد يوسف50

ي51
كات  , 1كلفة)2022-2021راسب  /يوسف كاظم احبيين ( 2كلفة,رسر

ذوي الشهداء/يوسف كاظم جواد52

ي53  (2متوسطة , 1متوسط )2محمل /يوسف وليد ناج 

االسم الثالثيت
الدور الثانيالدور االولالدرجة 

وزراة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة البصرة 

كلية اإلدارة واالقتصاد 
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