
 كلية اإلدارة واالقتصاد 

 قسم المحاسبة 

 2019-2018نتائج امتحانات الدور الثالث للعام الدراسي 

 المرحلة األولى / الدراسة المسائية

 المالحظات قراءات احصاء 2محاسبة اقتصاد 1محاسبة االسم ت

    مقبول  مقبول أسامة مازن كامل  .1

  مقبول جيد مقبول  مقبول محمد خضير احمد  .2

     ضعيف  احمد علي بدر  .3

    ضعيف ضعيف  احمد مثنى حمدي  .4

     مقبول  زهراء رعد يحيى  .5

    مقبول   أحالم عادل مجيد  .6

    مقبول   ايسر سعدون عبد  .7

    مقبول   غيث شاكر محمود  .8

  مقبول  مقبول   مروان داود كوان  .9

 

 

 

 

 

 



 المرحلة الثانية / الدراسة المسائية

متوسطة االسم ت

1 

محاسبة  2حكومية  2متوسطة

 2انكليزي

 المالحظات

     ضعيف براء مجيد حميد 1

     مقبول فهد صباح محمود 2

     مقبول مسلم عبداالمير احمد 3

     ضعيف نوري رائد نوري 4

    ضعيف مقبول احمد عالء الدين حسين 5

    مقبول  فاطمة موفق ناجي 6

  مقبول  ضعيف  محمد اكبر حسن 7

    مقبول  ميسر عايد حمد 8

   ضعيف   خضير عباس احمد 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المرحلة الثالثة / الدراسة المسائية

متقدمة منشات تحليل ضريبية 1نظام  شركات 1كلفة االسم ت

2 

 المالحظات تدقيق 2نظام طبيعة  2كلفة

  ضعيف مقبول مقبول ضعيف ضعيف مقبول مقبول مقبول  ضعيف مقبول دانيال بالل صبري  .1
  ضعيف مقبول مقبول       ضعيف مقبول رامي فريد تفاح  .2
      ضعيف ضعيف    ضعيف مقبول عمار جوده حازم  .3
      ضعيف مقبول  مقبول مقبول ضعيف مقبول محمد باسل حسين  .4
 2متوسطة  مقبول ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف  ضعيف ضعيف محمد شامل خلف  .5

 ضعيف تحميل
           ضعيف متوسط مالك لؤي فازع  .6
   ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف  ضعيف  مقبول ناصر مولود صالح  .7
      ضعيف     ضعيف  احمد صفاء علي  .8
   ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف     ضعيف  احمد محمد عبدالعزيز  .9
           ضعيف  حسين على عودة  .10
  ضعيف         ضعيف  عبدهللا محمد عبدالكريم  .11
    ضعيف ضعيف  مقبول مقبول   ضعيف  محمد حمد ندا  .12
           ضعيف  نور زيد إبراهيم   .13
      مقبول     ضعيف  هبة عبدالوهاب مردان  .14
      مقبول  ضعيف     نبراس متعب عبدهللا  .15
      ضعيف مقبول      رياض عبدهللا فارس  .16
  مقبول     مقبول      معن محمود مهدي  .17
      مقبول ضعيف      مهند نداء إسماعيل  .18
      مقبول       أيوب حميد دحام  .19



متقدمة منشات تحليل ضريبية 1نظام  شركات 1كلفة االسم ت
2 

 المالحظات تدقيق 2نظام طبيعة  2كلفة

      ضعيف       تركي محمد حبيب  .20
      مقبول       زياد خلف عبدالكريم  .21
      ضعيف       عمار رائب جارهللا  .22
      ضعيف       غيث سعيد صالح  .23
      مقبول       نور فاروق إسماعيل  .24
  مقبول           احمد نافع إبراهيم  .25
عبدالمحسن خليل   .26

 إبراهيم
  ضعيف          

  ضعيف           علي فهمي مجيد  .27
  مقبول           ليث عريبي حسين  .28
  ضعيف           يوسف احمد سلوم  .29

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المرحلة الرابعة/ الدراسة المسائية

معايير  1معيارية 1إدارية  االسم ت
 تدقيق

 المالحظات نظم نظرية 2معيارية 2ادارية دولية

    مقبول مقبول مقبول  ضعيف ضعيف اوس سمير عبدهللا  .1
   مقبول ضعيف ضعيف ضعيف مقبول ضعيف ضعيف دريد صالح الدين احمد  .2

    ضعيف    ضعيف مقبول سفيان قحطان عدنان  .3

    ضعيف  مقبول   ضعيف ميسر خالد عبدهللا  .4

 تحميل ضعيف( 2)متقدمة ضعيف  ضعيف مقبول   ضعيف ضعيف ادريس حمادي دوخي  .5

      مقبول  مقبول  ضاري احمد حسين  .6

      مقبول  ضعيف  عائشة غالب محجوب  .7

    مقبول    مقبول  عمار حواس جاسم  .8

   مقبول  ضعيف ضعيف  ضعيف  عمر محمود علي  .9

 ضعيف(/ تحميل  2)متقدمة  مقبول     ضعيف  عبدهللا نصير مزاحم   .10

 ضعيف( / تحميل 2)متقدمة   ضعيف مقبول   ضعيف  عبدالعزيز ماهر عياش  .11

   مقبول     ضعيف  محمد محسن عبدهللا  .12

    مقبول  مقبول    عبدالوهاب فاضل ذياب  .13

    ضعيف  مقبول    وسام ظافر عبدالكريم  .14
 


