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 المقررات  االسم الثالثي الرقم الجامعي

 محمد احمد العلي 2159

 شركات األشخاص/تحليل كلي /اإلحصاء التطبيقي/ مالية عامة

 0محاسبة 

 خديجة حمد العبدهللا 2689

 شركات األشخاص /تحليل كلي / شركات األموال

 8/محاسبة  0محاسبة 

 التطبيقي /شركات األموال /انتاج العمليات /نقود ومصارفاإلحصاء  ايمار جاسم الفتوري 2933

 حمد علي العساف 2965

 تحليل كلي /مبادئ التسويق/مالية عامة /شركات األموال نقود ومصارف /قانون تجاري

 اإلحصاء /اللغة العربية

 4لغة شركات األشخاص /تحليل كلي /مبادئ التسويق /مالية عامة /  طه حمد الكردي 2973

 4اإلحصاء التطبيقي / شركات األموال / لغة  أسامة الشبلي 2977

 ثقافة مريم هاشم كفرلي 2989

 احمد مطلق الموسى 3553

 تحليل كلي / انتاج العمليات / نقود ومصارف 

 رياضيات عالية / ثقافة

 وائل حشر 3640

 مبادئ التسويق/ اإلحصاء التطبيقي/ مالية عامة / شركات األموال / انتاج العمليات 

 نقود ومصارف / رياضيات مالية

 ضحى خليل الحمود 1933

 شركات األشخاص / اإلحصاء التطبيقي / شركات األموال/ قانون تجاري /رياضيات مالية

 8/اإلحصاء / محاسبة 0محاسبة 

 الرجباحمد عبود  2820

 مالية عامة / شركات األموال /انتاج العمليات /نقود ومصارف /رياضيات مالية

 8/ محاسبة 0محاسبة 

 عزت العلي 2909

 شركات األشخاص/اإلحصاء التطبيقي /شركات األموال 

 / ثقافة 8/ محاسبة  0لغة 

 ياسمين وليد اغا 2932

 شركات األموال / انتاج العمليات/ قانون تجاري شركات األشخاص / مبادئ التسويق / مالية عامة /

 اإلدارة / رياضيات عالية

 محمد سامي العلي األحمد 2935

 مبادئ التسويق / نقود ومصارف / قانون تجاري

 اإلحصاء

 مالية عامة / شركات األموال /نقود ومصارف /قانون تجاري محمد اكرم الحاج 2939

 ثقافة / رياضيات عالية فاطمة محمد الفراج 2943

 ايالف اليساوي 2955

 شركات األموال /انتاج العمليات /قانون تجاري /رياضيات مالية

 ثقافة

 نور احمد الحسن 2958

 تقود ومصارف

 8محاسبة 

 ايه فريد السليمان 2960

 شركات األموال /نقود ومصارف /رياضيات مالية /

 8محاسبة 
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 الهزاعهبة عبود  2962

 شركات األشخاص/مالية عامة/شركات األموال/انتاج العمليات/نقود ومصارف/قانون تجاري

 ثقافة

 العلياء العبدالعزيز 2970

 نقود ومصارف / قانون تجاري

 اإلحصاء

 شركات األشخاص / قانون تجاري بيلسان جمال سليمان 2983

 قانون تجاري بهجت اليوسف 2985

 4/انتاج العمليات /نقود ومصارف /لغة  3لغة رنيم األحمد البنكي 2992

 دحام األحمد الصالح 3147

 شركات األشخاص/تحليل كلي/االحصاءالتطبيقي/انتاج العمليات/رياضيات مالية

 تحليل جزئي /رياضيات عالية

 رؤى العكل 3164

 4ومصارف/لغةشركات األشخاص/ شركات األموال/انتاج العمليات/نقود 

 8حاسوب /محاسبة

 املود ناصر العلي 3120

 شركات األشخاص/شركات األموال/نقود ومصارف/قانون تجاري/رياضيات مالية

 اإلحصاء

 عال العبدهللا 3342

 4لغة

 8رياضيات عالية / محاسبة

 مهند عماد الجاسر 3393

 اإلحصاء التطبيقي / شركات األموال / نقود ومصارف

 تحليل جزئي 

 حال يوسف إسحاق 3471

 مالية عامة / نقود ومصارف / قانون تجاري

 القانون المدني / ثقافة

 جود بقجة جي  3647

 شركات األشخاص/ شركات األموال / انتاج العمليات / نقود ومصارف / رياضيات مالية

 0/ محاسبة  8اإلحصاء / محاسبة
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 طالب السنة األولى - 8102/8102للعام الدراسي 
الرقم 
 المقررات االسم الثالثي الجامعي

 المدخل الى علم الحاسوب عالء خالد الخشمان 3551

 مبادئ اإلدارة / المدخل الى القانون المدني عمر سيد علي 3561

 /اللغة العربية0/حاسوب/التحليل الجزئي/لغة0مبادئ اإلدارة/محاسبة اشرف الحاج ربيع 3562

 /حاسوب/التحليل الجزئي/اإلحصاء/اللغة العربية0اإلدارة/محاسبة معاذ حسان عبدالرحمن 3568

 /اللغة العربية8حاسوب/ثقافة/لغة غفران العيد العالش 3572

 /حاسوب/ثقافة0محاسبة غفران المطر التويري 3577

 /القانون المدني/ثقافة8/التحليل الجزئي/محاسبة0اإلدارة/محاسبة احمد محمد المحمد 3582

 /القانون المدني/ثقافة8/اإلحصاء/محاسبة0/رياضيات عالية/لغة0اإلدارة/محاسبة بيداء العبد ربو 3583

 /القانون المدني8الجزئي/محاسبةاإلدارة/التحليل  رهف عبداللطيف الحمادي 3584

 8/لغة8/محاسبة0/رياضيات عالية/حاسوب/التحليل الجزئي/لغة0اإلدارة/محاسبة هبة العبدالرجب 3586

 /القانون المدني0اإلدارة/حاسوب/التحليل الجزئي/لغة وضاح منير الجمعة 3587

 8/القانون المدني/ثقافة/لغة8الجزئي/محاسبةاإلدارة/حاسوب/ التحليل  عبدالرحمن هاشم كفرلي 3591

 /ثقافة8/التحليل الجزئي/اإلحصاء/محاسبة0اإلدارة/محاسبة نادر تحسين يونس 3597

 /ثقافة8/التحليل الجزئي/اإلحصاء/محاسبة0اإلدارة/محاسبة بشار عيسى االبراهيم 3600

 /القانون المدني/ثقافة0الجزئي/لغةاإلدارة/رياضيات عالية/حاسوب/التحليل  بهاء الدين عيسى 3601

 8اإلدارة/التحليل الجزئي/محاسبة انس المحمد الشيخ 3603

 /القانون المدني/اللغة العربية8اإلدارة/رياضيات عالية/حاسوب/اإلحصاء/محاسبة محمد حميد العبدهللا 3605

 /اللغة العربية8/القانون المدني/لغة8حاسوب/محاسبة اياد زياد دندل 3606

 /ثقافة/اللغة العربية8/رياضيات عالية/حاسوب/اإلحصاء/محاسبة0محاسبة مريم عبدالواحد 3611

 8/ثقافة/ لغة8/رياضيات عالية/حاسوب/التحليل الجزئي/محاسبة0اإلدارة/محاسبة محمد مهدي لؤي احمد 3634

 /القانون المدني/ثقافة8/محاسبة0اإلدارة/محاسبة مروة ايمن االزهر 3644

 /رياضيات عالية/حاسوب/التحليل الجزئي/ثقافة0اإلدارة/محاسبة محمد بسام العوض 3645

 /اإلحصاء/القانون المدني0اإلدارة/حاسوب/لغة عبيدة هيثم العشاري 2045

 /اللغة العربية8/القانون المدني/ثقافة/لغة8/اإلحصاء/محاسبة0/لغة0محاسبة رقية خضر الحسن 2697

 /ثقافة/اللغة العربية8اإلدارة/حاسوب/التحليل الجزئي/محاسبة رؤى العيدالعالش 2858

 /ثقافة0محاسبة ضحى حامد العبدهللا 2884

 /ثقافة/اللغة العربية8/حاسوب/التحليل الجزئي/محاسبة0اإلدارة/محاسبة محمد سراج بقجة جي 2995

 /ثقافة/اللغة العربية8عالية/حاسوب/اإلحصاء/محاسبة/رياضيات 0اإلدارة /محاسبة محمد عمار جمال بك 2964

 /حاسوب/اإلحصاء0محاسبة محمد صالح االسعد 2971

 8اإلحصاء/ثقافة /لغة موسى حسان الموسى 2974

 8/حاسوب/التحليل الجزئي/اإلحصاء/محاسبة0محاسبة-اإلدارة عبدالرحمن نبيه االسماعيل 2975

 /حاسوب/ثقافة0اإلدارة/محاسبة يوسف إبراهيم قنبر 2978

 /القانون المدني/ثقافة/اللغة العربية8اإلدارة/محاسبة محمد سيف الشبلي 2980

 /القانون المدني/ثقافة8/التحليل الجزئي/اإلحصاء/محاسبة0اإلدارة/محاسبة محمد جمال العشاوي 2986

 /ثقافة8اإلدارة/حاسوب/محاسبة هدى محمد بطاح 2990

 /اإلحصاء0محاسبة عبيد الخلفجازية  2997

 /ثقافة8/رياضيات عالية/التحليل الجزئي/اإلحصاء/محاسبة0اإلدارة/محاسبة قثم الحاج فرج العرفي 3574

 /ثقافة8/رياضيات عالية/محاسبة0محاسبة سالم المحمد الراوي 3581

 8/لغة8اإلدارة/محاسبة نجم الدين المطر 3616

 8/القانون المدني/لغة8/رياضيات عالية/التحليل الجزئي/محاسبة0اإلدارة/محاسبة محمود عبدالفتاح الخلف 3623

  


