
اسماء حاالت الغش في االسبوع االول من امتحانات الفصل 

 3102/3102االول الدور االول من العام الجامعي 

 .التأمينات االجتماعية . / جازم ثابت سيف انعم  .1

 .التأمينات االجتماعية/ محمد  محمود عبدهللا  .2

 أشرف عبد ناصر أحمد باذيب 392/20 .3

 توفيق  فيصل محمد 213/20 .4

 محمود علي حسين  229/20 .5

 عبدالعزيز محسن حسين  22/20 .6

 عمرو محمد عبدا لمجيد شرف  30/20 .7

 بنوك ومؤسسات )سعيد محمد سعيد هاشم  .8

 سامر محمود محمد عبيد 23/20 .9

 محمد نضال صالح 33/20 .11

 عمرو عوض حسين  33/20  .11

 محمد فتحي عبدهللا  233/20 .12

 إبراهيم علي عبيد 20/ 090 .13

 عبد الحفيظيحيى محسن  272/20 .14

 محمد عبد السالم محمد 224/20 .15

 ناصر قاسم عبدهللا  222/20  .16

 محمد عبدا لحكيم 227/20  .17

 عبد الكريم عارف عبد الكريم 220/20 .18

 صفاء محمد سليمان عبدهللا  239/20 .19

 خالد علي عبد المغني  200/20 .21

 تيمور ابوبكر احمد محمد 217/20 .21

 .(وبنوك/نقود/مستوى الثاني )احمد علي ناصر جابر  393/21 .22

 مرتضى صالح 00122130 .23
 وليد سعيد عبده  011200113 .24
 سمر سمير عبدهللا001230119 .25
 شاكر شوقي قائد ناصر 001230121 .26
 مازن احمد سالم 001230133  .27
 الطاف حسين عبدهللا 001230139   .28
 أحمد عبدهللا علي   001200131  .29
 عبدالرحمن شهاب عبده سعيد  31000/21 .31

  شمحمد عوض عبدهللا الربا 301/21 .31

 عمرو محمد عبدهللا فريد  302/21  .32

 عبدالعزيز محمد نوشاد ياسين 323/21 .33

 المنتصر حسين قاسم 2/21 .34

 مجاهد محمد علي  244/21 .35

 نبيل فضل إسماعيل 202/21 .36

 فى عوضطمص وطسمحمد  00230120 .37

 محمد كاظم تاية كاظم  203/21 .38



 حمد أنعممأشرف طالل  072/21 .39

 ياسين زاشهريياسين 047/20 .41

 نزيه احمد سعيد ناصر 074/20 .41

 محمد علي محمد صالح 37/20 .42

 ماجد محمد عبدهللا 323/20 .43

 نادر محمد غالب صالح 73/20 .44

 عبد الواحدأمين  أحالم 3/20 .45

 عصام محسن  2/20 .46

 اسيا صالح علي 29/20 .47

 عبدالرحمن احمد عثمان  02/20 .48

 موفق أشرف  32/200 .49

 محمد سعيد عبد الجبارباصم  321/20 .51

 فهد محمد احمد عبدهللا  230/20 .51

 عبدالرحمن أحمد سيف 221/20 .52

  عبد الناصرجهاد  219/20 .53

 صالح جميل محمد شرف 232/20 .54

 كامل حسين فيصل  233/20 .55

 محمد عادل محمد الصغير  239/20 .56

 نذير أحمد محمد بشير214/20 .57

 محمد عبدهللا محمد 220/20 .58

 محسن رمزي عبدهللا  273/20 .59

 

كما اجتمع المجلس التأديبي في الكلية واتخذوا قرارات بحق 

 :الطالب التالية اسمائهم 

ًً-:ًللطالبًأولاً ًعلي ًمحسن ًعصام ً/أحمد ًأولى ًسنه ًماليهً/ علوم

31/41ًًومصرفيهًرقمًالقيدً

ًاألولً-:القرار ًالفصل ًاألول ًًيوقفًمنًالمتحاناتًالدور -2113للعام

ً.ًالموادبباقيًويتمًترسيبهمًًم2114

للطالبً رقمً/ًعلومًماليهًمصرفيهً/ًًأولىسنهً/ًوفيًأحمدًمحمدً-:ثانياًا

87/41ًالقيدً

-2113للعامًًيوقفًمنًالمتحاناتًالدورًاألولًالفصلًاألولً-:القرارً

ً.الموادًًبباقيويتمًترسيبهمًًم2114

ًً:ثالثا ً)الطالب ً ًالقيد ًرقم ًصالح ًراجح ً(11145129ًًسميح

-2113للعامًًيوقفًمنًالمتحاناتًالدورًاألولًالفصلًاألولً-:القرارً

 .بباقيًالموادًًويتمًترسيبهمًًم2114


