
معدل الكورسيننتيجة الكورسيننتيجة الكورس الثانيتدقيق2نظام محاسبي موحدمحاسبة موارد طبيعية2تكاليفمتقدمةنتيجة الكورس األول منشآتتحليل مالي ضريبية1نظام محاسبي موحد شركات1تكاليفاالسمت

ناجحناجحمقبولجيدمقبولمقبولمقبولناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولابتهال صالح محمود 1

راسبناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولراسبمقبولمقبولمتوسطضعيفمقبولمقبولأبرار عبدهللا حسن 2

ناجحناجحمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولإبراهيم جاسم إبراهيم 3

ناجحناجحمتوسطجيد جداجيدمقبولمتوسطناجحمقبولمتوسطامتيازمقبولمقبولمقبولإبراهيم كريم إبراهيم 4

ناجحناجحمقبولجيد جداجيدمقبولمتوسطناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولأحمد درابيش خليل 5

راسبراسبمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفراسبمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولأحمد عزاوي عبد 6

راسبراسبمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفراسبضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولأحمد محمد علي 7

ناجحناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولإسراء علي خلف 8

راسبراسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفراسبمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفإسراء محي الدين حسين9

ناجحناجحجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولناجحمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمتوسطأسمهان متعب عواد 10

ناجحناجحمتوسطجيد جداجيد جدامقبولمتوسطناجحمقبولمقبولامتيازمقبولمقبولمقبولأصالة نجيب محمد 11

ناجحناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولناجحمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولأميرة إبراهيم خلف 12

ناجحناجحجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدناجحمقبولمتوسطجيد جدامقبولمقبولمتوسطأنغام نزهان حارز 13

راسبناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولراسبمقبولمقبولجيد جداضعيفمقبولمقبولأنوار علي محمد 14

ناجحناجحمقبولجيدمقبولمقبولجيدناجحمقبولمقبولمتوسطجيدمقبولمتوسطبراء بادي مهدي 15

راسبراسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفناجحمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولبنان لطيف كنوش 16

ناجحناجحمقبولجيد جداجيدمقبولمقبولناجحمقبولمقبولجيد جدامتوسطمقبولمقبولثامر ياسين علي 17

ناجحناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولناجحمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولجيهان حميد جاسم 18

ناجحناجحجيدجيد جدامقبولمتوسطمتوسطناجحمقبولجيدجيد جدامقبولمقبولمقبولحارث عبدالرحمن حميد 19

ناجحناجحجيدجيد جدامقبولمقبولجيدناجحمقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولخالد عيسى عبد 20

ناجحناجحمقبولجيد جدامتوسطمقبولمقبولناجحمقبولمتوسطجيدمتوسطمقبولمقبولخضير علي عبد رزوقي21

ناجحناجحمتوسطجيد جدامقبولمقبولمقبولناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولدالل إبراهيم زين 22

ناجحناجحمقبولجيدجيدمقبولجيدناجحمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولراصد حاتم سلطان 23

ناجحناجحجيدامتيازمتوسطمقبولمقبولناجحمقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولراوية منذر خليل 24

ناجحناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولناجحمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولرحمه غازي صالح 25

ناجحناجحجيدامتيازجيد جدامقبولامتيازناجحجيد جداجيدجيد جدامتوسطمقبولمقبولرسل علي فاضل 26

ناجحناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجحمتوسطمتوسطجيدمقبولمقبولمقبولرسل نهاد فياض 27

ناجحناجحجيد جداامتيازجيد جدامقبولمتوسطناجحجيد جداجيدامتيازمتوسطمتوسطمقبولرشا أكرم هادي 28

راسبناجحمقبولجيدمقبولمقبولمقبولراسبمقبولمقبولامتيازضعيفمقبولمقبولرغد عماد شريف 29

راسبراسبمقبولمقبولمتوسطمقبولضعيفناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولرغده علي سعود 30

ناجحناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولناجحمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولرنا خالد إسماعيل 31

ناجحناجحمقبولجيد جدامتوسطمقبولجيدناجحمتوسطمتوسطجيدمقبولمتوسطمقبولرواء علي حسين 32

ناجحناجحجيدجيدمقبولمقبولمقبولناجحمقبولمتوسطجيد جدامقبولمقبولمقبولرؤى طيب صالح 33

ناجحناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولناجحمتوسطجيدجيدمقبولمقبولمقبولزيدون راسم علي 34



راسبراسبضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفراسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولساجد أياد نوري35

ناجحناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجحمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولسجى عبد سليمان 36

ناجحناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولسراب محمد خلف 37

ناجحناجحمتوسطامتيازمتوسطمقبولجيدناجحمقبولجيدجيد جدامقبولمقبولمقبولسرى فيصل شالش 38

ناجحناجحمتوسطامتيازمتوسطمقبولجيد جداناجحمتوسطجيدجيد جدامتوسطمتوسطمقبولسيف خالد إبراهيم 39

ناجحناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولشهد أحمد صابر 40

راسبراسبمتوسطجيد جدامتوسطضعيفمقبولناجحمقبولجيدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطشهد عيسى بطوش 41

ناجحناجحمقبولجيدجيدمقبولمقبولناجحمقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولشهالء محمد مجيد 42

ناجحناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولناجحمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولضياء عدنان محمد 43

ناجحناجحمتوسطامتيازجيدمقبولمقبولناجحجيدجيد جداامتيازمتوسطمتوسطمتوسططارق سامي مرير 44

ناجحناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولناجحمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولمقبولطيبه مهند عبدالرزاق 45

ناجحناجحمقبولجيد جدامقبولمقبولمتوسطناجحمتوسطجيدجيد جدامقبولمقبولمتوسطعامر أحمد تركي 46

ناجحناجحجيدجيد جدامقبولمقبولجيد جداناجحجيد جدامتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولعبدالرحمن أحمد نصيف 47

ناجحناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبدالسالم عبدهللا جاسم 48

راسبراسبمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفراسبضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفعبدهللا طه جودي زيد 49

ناجحناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولناجحمقبولجيدجيدمقبولمقبولمتوسطعبير فرج صالح عمبر 50

ناجحناجحمقبولجيد جدامتوسطمقبولمقبولناجحمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولمقبولعزيز وكيل طالل 51

راسبناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسبمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولعماد طارق جاسم محمد 52

ناجحناجحمقبولامتيازمقبولمقبولمقبولناجحمقبولجيدجيد جدامقبولمقبولمقبولعمار مجبل محمد 53

ناجحناجحمتوسطجيد جدامقبولمقبولمقبولناجحمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولعمر عزاوي خلف 54

ناجحناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعمر منصور حمد 55

ناجحناجحجيدامتيازجيدمقبولمقبولناجحمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولغادة نشأت سامي 56

راسبناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسبمقبولمقبولجيد جداضعيفمقبولمقبولفاطمة عباس متعب57

راسبراسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفراسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيففرات معتز علوان 58

ناجحناجحجيدمقبولمقبولمقبولمقبولناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولفيصل غازي سالم خلف59

ناجحناجحمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولناجحمقبولمتوسطجيد جدامقبولمقبولمقبوللمياء كوان سالم حسين60

ناجحناجحمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولناجحمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبوللواء متعب رشيد حسن 61

راسبراسبمقبولمتوسطجيدضعيفمقبولراسبمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمحمد أحمد حسين حمد62

راسبراسبمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفراسبضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمحمد آيدن عدنان رفيق 63

ناجحناجحمقبولامتيازجيدمقبولمقبولناجحمقبولمتوسطجيد جداجيدمقبولمقبولمحمد شعالن مبارك64

راسبناجحجيدجيدمقبولمقبولمقبولراسبمقبولمتوسطامتيازضعيفمقبولمقبولمحمد علي ياسين65

ناجحناجحمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمروان محمد خلف محمد66

راسبناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولراسبضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمصطفى حامد حلو 67

ناجحناجحمتوسطجيدجيد جدامقبولمقبولناجحمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمصطفى علي مصطفى68

ناجحناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمهند رجب موسى69



ناجحناجحمتوسطجيد جدامتوسطمقبولمقبولناجحمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولميسم جاسم علوان70

ناجحناجحمقبولجيد جداجيد جدامقبولمقبولناجحمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولمقبولنايف محمد نايف71

ناجحناجحمتوسطجيدمقبولمقبولمقبولناجحمقبولمتوسطجيد جدامقبولمقبولمقبولنبأ زيد محمد عمران72

ناجحناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولناجحمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولنبأ محمد حماش خلف73

ناجحناجحمقبولجيد جداجيدمقبولمقبولناجحمقبولمقبولامتيازمقبولمقبولمقبولنبراس أسعد ياسين74

ناجحناجحمقبولمتوسطجيد جدامقبولمقبولناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولنور جبار محمود75

ناجحناجحجيدجيد جدامقبولمقبولمقبولناجحمتوسطجيدجيدمقبولمقبولمقبولنور خلف علي عطيه 76

ناجحناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولنور مكي عبدهللا حسين 77

ناجحناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولهاشم محمود طه78

ناجحناجحمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولناجحمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولهديل محمد عبدهللا 79

ناجحناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولورقاء محمد أحمد عويد80

راسبراسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولورود مخلف جنعان 81

ناجحناجحمقبولمتوسطجيدمقبولمتوسطناجحمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولياسمين عبدالرحمن عياش 82



2مواد التحميل1مواد التحميل

مقبول/2حكوميةمقبول/متوسطة

مقبول/(E2)محاسبة مقبول/2متوسطة

جيد/ قانونمتوسط/(E1)محاسبة 

/رياضيات

مقبول/2متوسطةجيد/قانون

متوسط/مبادئ محاسبة سنوي

مقبول/رياضياتجيد/(E1)محاسبة 

مقبول/2متوسطةمقبول/1متوسطة

مقبول/1متوسطة

مقبول/رياضيات



متوسط/بحوث عمليات

مقبول/2متوسطةمقبول/1متوسطة

مقبول/مالية عامة

مقبول/مالية عامةمقبول/1متوسطة

مقبول/2متوسطةمقبول/1متوسطة

مقبول/1متوسطة

مقبول/2متوسطةمقبول/1حكومية

متوسط/1متوسطة

مقبول/2متوسطةمقبول/(E1)محاسبة 

جيد/2متوسطةمقبول/1متوسطة



مقبول/2متوسطةمقبول/1متوسطة

مقبول/1متوسطة

مقبول/مالية عامةمقبول/2متوسط

مقبول/2متوسطةمقبول/(E1)محاسبة 


