
2التحميل مواد1التحميل موادالكورسين معدلالكورسين نتيجةالثاني الكورس معدلالثاني الكورس نتيجةتدقيق2موحد محاسبي نظامطبيعية موارد محاسبة2تكاليف محاسبةمتقدمة محاسبةاألول الكورس معدلاألول الكورس نتيجةمنشآت محاسبةمالي تحليلضريبية محاسبة1موحد محاسبي نظامشركات محاسبة1تكاليف محاسبةاالسم

53.40541ناجح52.6471ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبول54.0500ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولاحمد زيدان خلف جبر العبيدي

62.02702ناجح64.2353ناجحمقبولجيدمقبولمتوسطمتوسط60.1500ناجحمقبولجيدجيدمتوسطمقبولمقبولاحمد صباح مدد ويردي دندن

48.81083راسب45.5294راسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف51.6000راسبمقبولمتوسطجيدمقبولضعيفمقبولاحمد صفاء علي رزوقي السامرائي

53.97304ناجح50.0000ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول57.3500ناجحمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولاحمد عبدالكريم حمود خلف الدليمي

83.00005ناجح81.2353ناجحجيد جداامتيازمتوسطجيدامتياز84.5000ناجحجيد جداامتيازجيدجيد جداامتيازجيداحمد عبدهللا علي محمد اللهيبي

53.72976ناجح53.0000ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبول54.3500ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولاحمد قاسم محمد حمود الحدادي

43.00007راسب33.1765راسبمقبولضعيفضعيفضعيفضعيف51.3500راسبمقبولمتوسطمتوسطمقبولضعيفمقبولاحمد محمد عبدالعزيز 

54.05418راسب50.1765راسبضعيفمقبولمقبولمقبولمقبول57.3500ناجحمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولمقبولاحمد نافع إبراهيم خلف السامرائي

61.37849ناجح56.0588ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسط65.9000ناجحمقبولامتيازجيد جداجيدمقبولمقبولاحمد وداد فيصل عبدالكريم الطعمة

51.000010ناجح50.5294ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول51.4000ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاروى صبحي فاضل لطيف

90.432411ناجح93.8235ناجحامتيازامتيازجيدامتيازامتياز87.5500ناجحجيد جداامتيازجيد جداامتيازامتيازجيد جداافراح عماد حسن احمد السمور

83.270312ناجح78.0588ناجحمتوسطامتيازمتوسطجيدامتياز87.7000ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيد جداامتيازجيد جداامجد عبدالكريم حسين 

53.729713ناجح55.5882ناجحجيدمقبولمقبولمقبولمقبول52.1500ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولأنور حاتم نجم زيدان العظيماوي

57.297314ناجح59.3529ناجحمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسط55.5500ناجحمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولايمان حسين علي احمد العزاوي

50.216215راسب44.1765راسبضعيفمقبولمقبولمقبولضعيف55.3500ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطأيوب حميد دحام محمود العباسي

60.864916ناجح59.7647ناجحمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسط61.8000ناجحمقبولمقبولجيد جداجيد جدامقبولمقبولبدر عزاوي ذياب عالوي الجميلي

50.729717ناجح51.0588ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول50.4500ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولبشرى احمد سميان

69.351418ناجح67.8235ناجحمقبولجيدمقبولجيدجيد جدا70.6500ناجحمقبولجيدمتوسطجيد جداجيدمتوسطبهاء الدين علي كريم محمود 

56.081119ناجح56.4118ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسط55.8000ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولبيداء سالم مصطفى يوسف

VALUE!#VALUE!#############################20#مقبولضعيف51.5000ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولتركي محمد حبيب

60.081121ناجح65.9412ناجحمقبولجيدمتوسطمتوسطجيد55.1000ناجحمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولحسام احمد إبراهيم ياسين الجبوري

51.540522ناجح50.3529ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول52.5500ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولحسن ابراهيم سالم حسن الجبوري

64.891923ناجح57.9412ناجحمقبولجيدمقبولمتوسطمقبول70.8000ناجحجيد جداجيدجيدجيدمتوسطمقبولحسن احمد حسن حزام الجبوري

61.351424ناجح61.7059ناجحمقبولجيدمقبولمتوسطمتوسط61.0500ناجحمقبولمقبولجيدجيدمتوسطمقبولحسن طارق إبراهيم نايف الخزرجي

51.297325راسب50.7059ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول51.8000راسبمقبولمقبولمتوسطمقبولضعيفمقبولحسين علي عودة جاسم العجيلي

24.918926راسب26.4706راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف23.6000راسبضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفدانيال بالل صبري سعدون الدراجي 

41.621627راسب39.5882راسبضعيفضعيفضعيفمقبولمقبول43.3500راسبمقبولمقبولمتوسطمقبولضعيفضعيفرامي فريد تفاح كريم الدوري

49.810828راسب47.5294راسبمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيف51.7500راسبضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولرياض عبدهللا فارس 

49.837829راسب48.7647راسبمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيف50.7500ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولزياد خلف عبدالكريم وهيب التكريتي

53.864930ناجح54.5294ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسط53.3000ناجحمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولزيد شاكر حماد حسين الدليمي

54.810831ناجح53.5294ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول55.9000ناجحمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولزينة خليل جاسم محمد القيسي

65.162232ناجح61.9412ناجحمقبولجيدمقبولجيدمقبول67.9000ناجحمتوسطجيد جدامتوسطجيدمتوسطمتوسطسارة الطيف عبدهللا احمد النيساني

74.864933ناجح71.7647ناجحمقبولجيد جدامتوسطجيد جدامتوسط77.5000ناجحجيدامتيازجيد جداجيد جداجيدمتوسطسارة غالب محمود مجيد الحمداني

59.540534ناجح58.5882ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسط60.3500ناجحمقبولمتوسطمتوسطجيد جدامقبولمقبولسالم صباح خلف طه الجبوري

67.189235ناجح62.8235ناجحمتوسطمتوسطمقبولجيدمقبول70.9000ناجحمتوسطمقبولجيد جداجيد جداجيدمتوسطشهد نوفل ماجد لطيف البدري

50.054136راسب47.8824راسبضعيفمقبولمقبولمقبولمقبول51.9000راسبمقبولمتوسطمقبولمتوسطضعيفمقبولعبدهللا محمد عبدالكريم حسين الهاشمي

60.837837ناجح61.4118ناجحمتوسطجيدمقبولمقبولمتوسط60.3500ناجحمقبولجيد جدامتوسطمتوسطمقبولمقبولعبدهللا محمود خلف حويجة الجنابي

62.729738ناجح54.7059ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول69.5500ناجحجيدجيدمتوسطجيد جدامقبولمتوسطعبدالغفور تركي حمد عبدهللا

50.594639راسب47.9412راسبضعيفمقبولمتوسطمقبولضعيف52.8500ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولعبدالمحسن خليل إبراهيم صالح الجبوري

60.973040ناجح54.2353ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسط66.7000ناجحمتوسطجيد جداجيدجيدمقبولمتوسطعذراء عدنان ناجي محمود

58.432441ناجح52.8235ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول63.2000ناجحمقبولجيدجيدمقبولمقبولمتوسطعلي طالل حكمت محمد

51.891942راسب50.0000راسبضعيفمقبولمقبولمقبولمقبول53.5000ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعلي فهمي مجيد سلمان الدوري

76.648643ناجح82.5882ناجحامتيازامتيازجيدجيد جداجيد71.6000ناجحمقبولجيد جداجيد جداامتيازمتوسطمقبولعلي محمد عبد علي الجميلي

53.973044ناجح52.4706ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول55.2500ناجحمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولعماد حسين عبد طيف الجميلي

44.216245راسب45.9412راسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف42.7500راسبضعيفمقبولمتوسطمقبولضعيفضعيفعمار جودة حازم عبد الدوري 

48.729746راسب46.7059راسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف50.4500ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعمار رائب جارهللا شعبان الحمداني



52.513547ناجح50.1765ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول54.5000ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولعمار عبدالكريم نده علي الدوري

72.810848ناجح71.8235ناجحمقبولامتيازمقبولجيدجيد جدا73.6500ناجحمتوسطامتيازجيدجيدمتوسطجيدعوف عبدهللا إبراهيم حسين الجبوري

59.378449ناجح55.2353ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبول62.9000ناجحمقبولجيدمقبولجيد جدامتوسطمقبولغسان نوري فيحان محمود الدوري

52.351450راسب45.2353راسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف58.4000ناجحمقبولمتوسطمتوسطجيدمقبولمقبولغيث سعيد صالح حبيب العباسي

53.324351ناجح52.1176ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبول54.3500ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولفدوى خيرهللا محمد يوسف الدوري

71.648652ناجح77.2353ناجحمتوسطجيد جداجيدجيدامتياز66.9000ناجحمتوسطجيد جداجيدجيد جدامقبولمقبولفرحان صالح حمد عبدهللا الجبوري

52.216253راسب51.1176راسبضعيفمقبولمقبولمتوسطمقبول53.1500ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولليث عريبي حسين سليم 

33.675754راسب42.7059راسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف26.0000راسبضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد باسل حسين علي الحساني

VALUE!#############################55#ضعيفضعيف!VALUE#36.4000راسبضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمحمد حمد ندا منوخ العبيدي

26.378456راسب27.2353راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف25.6500راسبضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمحمد شامل خلف عودة

56.405457راسب53.0000راسبمقبولجيدمقبولمقبولضعيف59.3000ناجحمقبولجيدجيد جدامقبولمقبولمقبولمحمد علي سعد حمدان حمود الجنابي

66.297358ناجح59.0000ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسط72.5000ناجحجيدجيد جدامتوسطجيد جدامقبولجيدمحمد متعب ولي

70.486559ناجح66.6471ناجحمقبولجيد جدامقبولمقبولجيد جدا73.7500ناجحمقبولامتيازجيدجيدجيدمتوسطمروان احمد عبيد فيحان اللهيبي

50.648660راسب51.7647راسبضعيفمتوسطمقبولمقبولمقبول49.7000راسبضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمعن محمود مهدي صالح العيساوي

49.918961راسب50.4706ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول49.4500راسبمقبولمقبولمتوسطمتوسطضعيفضعيفمالك لؤي فازع

45.297362راسب41.8824راسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف48.2000راسبضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمهند نداء إسماعيل إبراهيم الجبوري

74.891963ناجح79.4118ناجحمتوسطجيد جدامتوسطجيد جداامتياز71.0500ناجحمقبولجيد جداجيدجيدجيدمتوسطموسى علي صالح

47.567664راسب48.5882راسبمتوسطمقبولمقبولمقبولضعيف46.7000راسبمقبولضعيفمتوسطمقبولمقبولمقبولنبراس متعب عبدهللا محمد المزروعي 

65.594665ناجح62.9412ناجحمقبولجيدمقبولمتوسطمتوسط67.8500ناجحجيدامتيازجيد جداجيدمقبولمقبولنرجس حسن ياسين احمد

65.973066ناجح64.4706ناجحمقبولجيدمقبولجيدمقبول67.2500ناجحمقبولجيدمتوسطجيد جدامقبولمتوسطنمير عبد حميد زيدان العجيلي

65.864967ناجح65.7059ناجحمتوسطجيدمقبولمتوسطجيد66.0000ناجحمقبولجيد جداجيدجيدمقبولمقبولنهاد حسين حميد عبدالرحمن الجنابي

50.567668راسب50.0000ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول51.0500راسبمقبولجيدمقبولمتوسطضعيفضعيفنور زيد إبراهيم محمد الجبوري

50.027069راسب48.4118راسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف51.4000ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولنور فاروق إسماعيل ياس العباسي

50.945970راسب46.1176راسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف55.0500راسبمقبولمقبولمتوسطجيدضعيفمقبولهبة عبدالوهاب مردان محمد الدوري

56.621671ناجح54.1765ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبول58.7000ناجحمقبولجيد جدامتوسطمقبولمقبولمقبولهيام كمال طايس محمود السامرائي

59.837872ناجح57.5294ناجحجيدمقبولمتوسطمقبولمقبول61.8000ناجحمقبولجيدجيدمتوسطمقبولمقبولوفاء شاكر محمود احمد الدوري

54.324373راسب54.4706راسبضعيفمقبولمقبولمتوسطمتوسط54.2000ناجحمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبوليوسف احمد سلوم احمد الناصري

33.135174راسب23.8235راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف41.0500راسبضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفناصر مولود صالح


