
2017-2016نتائج الصف الثالث للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

الصباحي/قسم المحاسبة 

المعدلالنتيجةالمنشاتالمحاسبة الضريبيةبحوث العملياتالتدقيقالمحاسبة المتقدمةالنظام المحاسبي الموحدتحليل ومناقشة القوائم الماليةمحاسبة التكاليفاالسم

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةابراهيم علي حسين صالح الجبوري

0.0000معيدمقبولمقبولمقبولمتوسطضعيفمقبولضعيفمقبولابراهيم محمد سلمان عيدان الجبوري
محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةاحمد عزاوي عبد هدوك البو مهيدي

0.0000معيدضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد محمد علي احمد الجبوري
محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةازهار جاسم كعيبز حمادي المعيني

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفاسراء محي الدين حسين 
0.0000معيدضعيفمتوسطمقبولجيدضعيفضعيفجيدمقبولاسمهان مزحم لطيف هندي الحبابي

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةاياد طارق عايد مطر العبيدي

0.0000معيدمقبولجيدمتوسطمتوسطضعيفمقبولضعيفضعيفاية زياد رشيد محمد الكريم
محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةايمان شهاب احمد عباس البدري

72.1000ناجحمتوسطمتوسطمقبولجيد جداجيدجيدامتيازمتوسطايمن محمود خضير سلمان الشمري
0.0000معيدضعيفمتوسطمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفايمن محيسن عربي شفلح الجبوري

70.8500ناجحمقبولجيدمقبولجيد جداجيدجيد جداجيدمقبولأبراهيم خليل أسماعيل أبراهيم الجبوري 
62.8000ناجحمقبولمتوسطجيدامتيازمقبولمقبولجيدمقبولأنعام عبدالرحمن داود علي الجبوري 

78.8500ناجحجيدجيد جداجيدجيدمتوسطامتيازامتيازجيدبرهان عمران عزيز سليمان الطائي
0.0000معيدمقبولمقبولمتوسطمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولتبارك رعد خيرو عبدهللا التكريتي 

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةتركي محمد حبيب  

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةجنيد محمد وهيب محمد الدوري

83.9500ناجحمتوسطجيد جداجيدجيدجيد جداامتيازامتيازجيدحاتم نايف زبن انغيمش الشمري
محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةحردان سامي حسن محمد الجبوري

0.0000معيدمقبولمقبولجيدجيدضعيفضعيفمقبولضعيفحسام لطيف محمد  
90.2000ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتيازحسام محمد خلف عزيز الدليمي

67.4500ناجحمقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدامتيازمتوسطحسن سالم محمد خليل 
0.0000معيدضعيفمتوسطمقبولمقبولضعيفضعيفجيدمقبولحسين عالوي إبراهيم 

0.0000معيدمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفمتوسطجيد جدامتوسطحسين غانم رجا عطية الخزرجي 
0.0000معيدضعيفضعيفمتوسطمتوسطضعيفمقبولجيد جدامقبولحسين محمد عبدهللا حسن الجبوري

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةرابعة عبدالرزاق جاسم احمد الحسيني

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةرغد عبد الخالق شامل محمد الدوري

عبدالرزاق حمد حسين. د.أ

    العميد

مرشد سامي محمد.م

رئيس اللجنة

مزبان محمد فرهان. م.م

        عضو



2017-2016نتائج الصف الثالث للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

الصباحي/قسم المحاسبة 

المعدلالنتيجةالمنشاتالمحاسبة الضريبيةبحوث العملياتالتدقيقالمحاسبة المتقدمةالنظام المحاسبي الموحدتحليل ومناقشة القوائم الماليةمحاسبة التكاليفاالسم

80.6500ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداامتيازمتوسطرقية حامد رجا شالح الحديثي
محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةروكان هاشم شكر حمود الكرغولي

74.7500ناجحمتوسطمتوسطمتوسطجيدجيدمتوسطامتيازجيد جدازهير علي لطيف جاسم الخزرجي 
محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةساره زهير فاضل علي السامرائي

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةسدير عبدالكريم حسن رشيد الخزرجي

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةسيف الدين محي علو 

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةشهد عدنان فيحان محمود الدوري

0.0000معيدضعيفمتوسطضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفشهد قاسم علي 

0.0000معيدمقبولجيدمتوسطجيد جداضعيفضعيفمتوسطمقبولطارق خالد علي محمد الحشماوي
87.6000ناجحجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جداامتيازامتيازجيد جداطه جواد كاظم جاسم المحمدي

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةطيف عارف علوان صالح الجبوري

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةعبدالرحمن جمعة محمد زبط الخزرجي

0.0000معيدضعيفمقبولمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفعبدالسالم محمود عبدهللا ثلج الجبوري
58.4500ناجحمتوسطجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولعبدهللا صباح شاكر محمود الناصري

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةعبدهللا طه جودي زيد الدوري

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةعبدهللا عامر حميدي جاسم التكريتي

0.0000معيدضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولامتيازمتوسطعبدالمنعم واثق نعمه حمد البوموسى فرج
محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةعثمان عزاوي احمد جاسم العزاوي

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةعزام موفق جدوع

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةعال احمد عبدالمنعم سعيد الناصري

0.0000معيدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطضعيفمتوسطمتوسطضعيفعلي حسن محمد عطية المكدمي

61.5500ناجحمقبولجيد جدامتوسطمقبولمقبولمقبولجيدمتوسطعلي زيد ابراهيم حسن السامرائي
0.0000معيدضعيفمقبولمقبولمتوسطضعيفمقبولجيدمقبولعمر امجد خضير رحيم الدوري

0.0000معيدضعيفمتوسطمقبولمتوسطضعيفضعيفمتوسطضعيفعمر علي حسين علي  
0.0000معيدضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولعمر منصور حمد عبد الجبوري
68.5000ناجحمتوسطمتوسطمقبولجيدمتوسطمتوسطامتيازجيدغازي فيصل حازم عبد الدوري

0.0000معيدضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفغزوان حسين محمد حاجم البدراني
0.0000معيدضعيفمتوسطمقبولمتوسطضعيفمقبولمقبولضعيفغسان عدنان هاشم شكير الشبلي
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2017-2016نتائج الصف الثالث للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

الصباحي/قسم المحاسبة 

المعدلالنتيجةالمنشاتالمحاسبة الضريبيةبحوث العملياتالتدقيقالمحاسبة المتقدمةالنظام المحاسبي الموحدتحليل ومناقشة القوائم الماليةمحاسبة التكاليفاالسم

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةغفران شاكر محمود ارحيم الدوري

64.1000ناجحمتوسطجيد جداجيدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولفاطمة رمضان عبدالكريم وهيب التكريتي
محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةفاطمة معن سالم جاسم الجبوري

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةفرات معتز علوان احمد المزروعي

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةفيصل غازي سالم خلف الحبابي

0.0000معيدمقبولمتوسطمتوسطجيد جدامقبولمتوسطجيدضعيفقيس محمد حسين رمضان الجبوري 
محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمثنى حسن محمد ابراهيم البياتي

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحمد ابراهيم خلف عبدهللا الجبوري

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحمد ايدن عدنان رفيق الشامندر

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحمد جاسم محمد حسين الدليمي

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحمد خليف حميد محمد الدليمي

0.0000معيدضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد شعالن مبارك مطر الجوعاني 
محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحمد عدنان عبدهللا حميد الجبوري

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحمد علي خلف اسماعيل البياتي

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحمد مناور مخلف محمد العجيلي

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحمد نجاح بكر حسن التكريتي

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمروان مجبل حمد عودة الجبوري

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمروة ستار صالح كاظم العزاوي

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمشتاق فليح حسن عبدهللا الجنابي

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمصطفى جدوع طالب محمد العزاوي

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمصطفى حامد حلو حمد الدليمي

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمضفر حامد رجب عيث القيسي

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمنذر عبدهللا حسين القيسي 

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمنشد شعالن محمد محمود الفراجي

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمهند رجب موسى سحل القيسي

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةميس جمال مجيد حمد التكريتي

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةميالد زيدان خلف

0.0000معيدمقبولمتوسطجيد جداجيدضعيفمقبولامتيازمتوسطميالد سالم حبيب اسماعيل البلداوي
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2017-2016نتائج الصف الثالث للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

الصباحي/قسم المحاسبة 

المعدلالنتيجةالمنشاتالمحاسبة الضريبيةبحوث العملياتالتدقيقالمحاسبة المتقدمةالنظام المحاسبي الموحدتحليل ومناقشة القوائم الماليةمحاسبة التكاليفاالسم

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةنريمان احمد مصطفى ياسين الدوري

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةنور سعد حازم عبدالكريم الزماوي

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةنور صالح حمد صالح الكميت

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةنور مكي عبدهللا حسين الحديثي

80.6500ناجحجيدجيدجيدمتوسطجيد جداامتيازامتيازجيدنورهان عباس خليل عسكر 
محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةهاجر نصيف جاسم محمد العزاوي

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةهاشم محمود طه حمود الجبوري

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةهمام نصيف جاسم محمد العزاوي

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةوائل ذياب محسن علي الجبوري

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةوائل علي حمود حماش المفرجي

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةوليد خالد جاسم حمادي العبيدي

0.0000معيدضعيفمقبولمقبولمتوسطضعيفمقبولضعيفمتوسطياسر محمد حمد
85.2500ناجحجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازامتيازجيد جداياسين عباس  داود حسن الطائي
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