
مسائي/ الصف الثالث 

الكورس االول

2018-2017نتائج العام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد- جامعة تكريت 

قسم المحاسبة

المعدلالنتيجةمحاسبة منشات ماليةEتحليل قوائم ماليةمحاسبة ضريبية1نظام محاسبي موحدمحاسبة شركات1محاسبة كلفةاالسمت

91.6500ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيد جداأحمد أسعد حمدي2
0.0000معيدامتيازمتوسطجيدمتوسطضعيفضعيفأحمد سليمان داود3
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفإدريس حمادي دوخي 4
73.6000ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدجيدجيدإدريس عطية أحمد 5
0.0000معيدضعيفمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفأسماء كسار غثوان 6
0.0000معيدضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفمقبولأسن خزعل علوان 7

0.0000معيدضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفإيمان محمد حيدر11
79.1500ناجحجيدامتيازجيد جدامتوسطجيد جداجيدبارق عايد حسن 12

00.0000ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفتركي محمد حبيب16

0.0000معيدمقبولمتوسطمتوسطضعيفضعيفضعيفحسين محسن عزت18
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفخلدون فيصل عبد 19
0.0000معيدضعيفمقبولجيدضعيفضعيفضعيفدرياه علي مهدي20

0.0000معيدضعيفمتوسطجيدضعيفضعيفضعيفرائد عابر حميد 22

0.0000معيدمقبولمقبولجيد جداضعيفضعيفمقبولرنا رياض مزهر 26
0.0000معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفرند حاتم رجا27
0.0000معيدمقبولجيدمتوسطمتوسطضعيفضعيفرواء جمعة علي 28
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0.0000معيدضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفزيد أحمد عزاوي 30

0.0000معيدضعيفمقبولجيدضعيفضعيفمقبولسفيان قحطان عدنان 32

0.0000معيدمقبولمقبولجيد جداضعيفضعيفمقبولسها عدنان محمود 34
0.0000معيدضعيفضعيفجيدضعيفضعيفضعيفشهد سالم حكمت 35
0.0000معيدمقبولجيدجيد جدامتوسطضعيفمقبولصفاء عدنان كاظم 36
0.0000معيدمقبولمتوسطمتوسطضعيفضعيفمقبولصفاء مظهر مزعل 37
0.0000معيدضعيفجيد جدامتوسطمقبولضعيفضعيفضاري أحمد حسين 38
0.0000معيدمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولضحى أحمد محمد 39
62.5000ناجحمتوسطجيدجيدمقبولمقبولمتوسطعائشة عيسى دهش40

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدالرحمن خضر علي42
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدالعزيز ماهر عياش43
81.6000ناجحامتيازجيد جداجيدامتيازجيدجيدعبدالكريم غازي 44

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدهللا نصير مزاحم فريد 46
0.0000معيدضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفعبدالوهاب فاضل ذياب 47
73.2500ناجحمتوسطامتيازجيدجيد جداجيدمتوسطعصام محمد سعدون 48
0.0000معيدمتوسطمتوسطجيدمقبولضعيفضعيفعلي منير طه49

0.0000معيدمتوسطجيد جداجيد جداجيدضعيفمتوسطعمار محمود كاظم 51

0.0000معيدضعيفجيدمقبولمقبولضعيفضعيفعمر فاروق ذياب 54
84.7500ناجحجيد جداامتيازامتيازجيدامتيازجيدعمر محسن إبراهيم 55
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0.0000معيدمقبولجيدمتوسطضعيفضعيفضعيفغزوان محمد بدر 57
0.0000معيدضعيفمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفغفران أسامة عبدالرحمن58
72.6500ناجحمتوسطجيدجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطغيث صالح عبد غنام 59
68.7500ناجحجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطمقبولمقبولفاطمة جواد نامق 60
0.0000معيدضعيفمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيففاطمة محمد يوسف 61
0.0000معيدمقبولجيد جداجيد جدامقبولضعيفمقبولفاطمة منيب خالد62
0.0000معيدضعيفمتوسطمتوسطضعيفضعيفمقبولفؤاد علي عبدالرحمن 63
0.0000معيدمتوسطجيد جدامتوسطضعيفمقبولضعيفكريم عباس فاضل64
0.0000معيدجيد جدامقبولمقبولضعيفضعيفمقبولمأرب جاسم محمد65
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد باسل حسين 66
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد حمد ندا منوخ 67
0.0000معيدجيد جداجيد جداجيدضعيفضعيفمقبولمحمد خلف صالح 68
71.3000ناجحجيدمتوسطمتوسطمتوسطجيدجيدمحمد عدنان حمود 69

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمود نشأت محمود72
72.4000ناجحجيدجيد جداجيدمقبولجيدمتوسطمروه معاذ محمد 73
0.0000معيدضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفمالك سمير زيدان 74
0.0000معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمناف إسماعيل احمود75
0.0000معيدجيدجيد جداجيدمقبولضعيفمقبولميس عادل عبدالرزاق 76
0.0000معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفميسر خالد عبدهللا جاسم77

0.0000معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفنورة جودت نامق81

0.0000معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفهودان بدر إبراهيم 83
71.5500ناجحجيد جدامتوسطامتيازجيد جدامتوسطمقبولهيثم أحمد حسن84



مسائي/ الصف الثالث 

الكورس االول

2018-2017نتائج العام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد- جامعة تكريت 

قسم المحاسبة

المعدلالنتيجةمحاسبة منشات ماليةEتحليل قوائم ماليةمحاسبة ضريبية1نظام محاسبي موحدمحاسبة شركات1محاسبة كلفةاالسمت

75.6500ناجحمتوسطجيدجيد جدامقبولجيد جداجيد جداوائل مولود محمد85
0.0000معيدضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفوسام أحمد مخلف 86

0.0000معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفوطبان جبار عبد 89


