
 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم المحاسبة

 ماجستير/الدراسات العليا

 9191-9102)الكورس األول( للعام الدراسي الدور الثاني نتائج 

 إحسان فاضل محمد جاسم االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

  جزئيالقتصاد الا جيد ماليةالمحاسبة ال

  متقدمال حصا اإل  محاسبة التكاليف

  اللغة االنكليزية مقبول داريةاإلمحاسبة ال

   مقبول المتقدمتدقيق ال

 028.11 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  2.-1.  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني 028.11 معدل الكورس األول

   

    عامالمعدل ال

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم المحاسبة

 ماجستير/الدراسات العليا

 9191-9102( للعام الدراسي الثاني)الكورس الدور الثاني نتائج 

 إحسان فاضل محمد جاسم االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد اإلدارة المالية  المتقدمة ماليةلامحاسبة ال

    المتقدمة محاسبة التكاليف

    نظم المعلومات المحاسبية

    النظرية المحاسبية

 9..008 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  2.-1.  02-01  02-01  فما دون 92
 

 9..008 معدل الكورس الثاني 028.11 الكورس األولمعدل 

   

   0189.0 المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات ها لتحسين المعدلفيدرجة الطالب في المادة التي امتحن  
 



 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم المحاسبة

 ماجستير/الدراسات العليا

 9191-9102األول( للعام الدراسي  )الكورسالدور الثاني نتائج 

 أحمد ماجد زيدان خلف االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

  جزئيالقتصاد الا جيد ماليةالمحاسبة ال

  متقدمالحصا  اإل  محاسبة التكاليف

  اللغة االنكليزية مقبول داريةاإلمحاسبة ال

   مقبول المتقدمتدقيق ال

 018900 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  2.-1.  02-01  02-01  فما دون 92
 

 028.90 معدل الكورس الثاني 018900 معدل الكورس األول

   

   018100 المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 سم المحاسبةق

 ماجستير/الدراسات العليا

 9191-9102)الكورس األول( للعام الدراسي الدور الثاني نتائج 

 بالل عامر إبراهيم حسين االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

  جزئيالقتصاد الا  ماليةالمحاسبة ال

  متقدمالحصا  اإل  محاسبة التكاليف

  االنكليزية اللغة مقبول داريةاإلمحاسبة ال

   مقبول المتقدمتدقيق ال

 018111 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  2.-1.  02-01  02-01  فما دون 92
 

 098111 معدل الكورس الثاني 018111 معدل الكورس األول

   

   018292 المعدل العام

 دد. صدام محمد محموأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 

 



 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم المحاسبة

 ماجستير/الدراسات العليا

 9191-9102( للعام الدراسي الثاني)الكورس  الدور الثانينتائج 

 ثامر حسين قادر جاسم االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد ليةاإلدارة الما  المتقدمة ماليةالمحاسبة ال

    المتقدمة محاسبة التكاليف

    نظم المعلومات المحاسبية

    النظرية المحاسبية

 0089.0 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  2.-1.  02-01  02-01  فما دون 92
 

 0089.0 معدل الكورس الثاني 018111 الكورس األولمعدل 

   

   018900 المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات ها لتحسين المعدلفيدرجة الطالب في المادة التي امتحن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم المحاسبة

 ماجستير/الدراسات العليا

 9191-9102للعام الدراسي  )الكورس األول(الدور الثاني نتائج 

 حميد جسام حمادي حسين االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

  جزئيالقتصاد الا  ماليةالمحاسبة ال

  متقدمالحصا  اإل مقبول محاسبة التكاليف

  اللغة االنكليزية مقبول داريةاإلمحاسبة ال

   مقبول المتقدمتدقيق ال

 028900 المعدل راسب بالمعدل النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  2.-1.  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني 028900 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 سبةقسم المحا

 ماجستير/الدراسات العليا

 9191-9102( للعام الدراسي الثاني)الكورس الدور الثاني نتائج 

 حميد جسام حمادي حسين االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

  اإلدارة المالية  المتقدمة ماليةالمحاسبة ال

    المتقدمة محاسبة التكاليف

    نظم المعلومات المحاسبية

   جيد جدا   المحاسبية النظرية

 .008.1 المعدل راسب بالمعدل النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  2.-1.  02-01  02-01  فما دون 92
 

 .008.1 معدل الكورس الثاني 028900 الكورس األولمعدل 

   

   0.8909 المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات ها لتحسين المعدلفيالطالب في المادة التي امتحن  درجة 

 



 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم المحاسبة

 ماجستير/الدراسات العليا

 9191-9102)الكورس األول( للعام الدراسي الدور الثاني نتائج 

 رنا وليد خالد صالح االسم:

 ةالدرج المادة الدرجة المادة

 مقبول جزئيالقتصاد الا جيد ماليةالمحاسبة ال

  متقدمالحصا  اإل  محاسبة التكاليف

  اللغة االنكليزية  داريةاإلمحاسبة ال

   جيد المتقدمتدقيق ال

 018011 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  2.-1.  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني 018011 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم المحاسبة

 ماجستير/الدراسات العليا

 9191-9102( للعام الدراسي الثاني)الكورس الدور الثاني نتائج 

 رنا وليد خالد صالح م:االس

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد اإلدارة المالية  المتقدمة ماليةالمحاسبة ال

    المتقدمة محاسبة التكاليف

    نظم المعلومات المحاسبية

    النظرية المحاسبية

 .028.1 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  2.-1.  02-01  02-01  فما دون 92
 

 .028.1 معدل الكورس الثاني 018011 الكورس األولمعدل 

   

   018111 المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات ها لتحسين المعدلفيدرجة الطالب في المادة التي امتحن  

 



 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 م المحاسبةقس

 ماجستير/الدراسات العليا

 9191-9102)الكورس األول( للعام الدراسي الدور الثاني نتائج 

 زياد سامي عبد خليفه االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

  جزئيالقتصاد الا  ماليةالمحاسبة ال

  متقدمالحصا  اإل  محاسبة التكاليف

  يةاللغة االنكليز  داريةاإلمحاسبة ال

   مقبول المتقدمتدقيق ال

 ..0982 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  2.-1.  02-01  02-01  فما دون 92
 

 0.89.0 معدل الكورس الثاني ..0982 معدل الكورس األول

   

   098002 المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 لجنة الدراساترئيس  
 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم المحاسبة

 ماجستير/الدراسات العليا

 9191-9102)الكورس األول( للعام الدراسي الدور الثاني نتائج 

 سرحان عجاج علو غدير االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

  جزئيالقتصاد الا  ماليةالمحاسبة ال

  متقدمالحصا  اإل  يفمحاسبة التكال

 جيد جدا   اللغة االنكليزية  داريةاإلمحاسبة ال

   مقبول المتقدمتدقيق ال

 098911 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  2.-1.  02-01  02-01  فما دون 92
 

 008909 معدل الكورس الثاني 098911 معدل الكورس األول

   

   008209 المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 

 



 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم المحاسبة

 ماجستير/الدراسات العليا

 9191-9102)الكورس األول( للعام الدراسي  الدور الثانينتائج 

 شيرين شامل فليح حسن االسم:

 الدرجة لمادةا الدرجة المادة

  جزئيالقتصاد الا جيد ماليةالمحاسبة ال

  متقدمالحصا  اإل  محاسبة التكاليف

  اللغة االنكليزية جيد داريةاإلمحاسبة ال

   جيد المتقدمتدقيق ال

 008.00 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  2.-1.  02-01  02-01  فما دون 92
 

 0.8.90 معدل الكورس الثاني 008.00 معدل الكورس األول

   

   018909 المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم المحاسبة

 ماجستير/الدراسات العليا

 9191-9102كورس األول( للعام الدراسي )الالدور الثاني نتائج 

 ضيا  حمدي عبدهللا محمود االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 ضعيف جزئيالقتصاد الا مقبول ماليةالمحاسبة ال

  متقدمالحصا  اإل جيد محاسبة التكاليف

  اللغة االنكليزية  داريةاإلمحاسبة ال

   جيد المتقدمتدقيق ال

 008100 لمعدلا راسب النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  2.-1.  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني 008100 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 المحاسبة قسم

 ماجستير/الدراسات العليا

 9191-9102( للعام الدراسي الثاني)الكورس الدور الثاني نتائج 

 ضيا  حمدي عبدهللا محمود االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

  اإلدارة المالية  المتقدمة ماليةالمحاسبة ال

    المتقدمة محاسبة التكاليف

   بولمق نظم المعلومات المحاسبية

    النظرية المحاسبية

 008909 المعدل راسب بالمعدل النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  2.-1.  02-01  02-01  فما دون 92
 

 008909 معدل الكورس الثاني 008100 الكورس األولمعدل 

   

   008002 المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. ول والثاني والعام هو للمواد التي تجاوزها الطالب بدرجة نجا  فق..ملحوظة: معدل الكورس األ

 رئيس لجنة الدراسات ها لتحسين المعدلفيدرجة الطالب في المادة التي امتحن  

 



 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم المحاسبة

 ماجستير/الدراسات العليا

 9191-9102الكورس األول( للعام الدراسي ) الدور الثانينتائج 

 طه عزاوي محمد علي االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

  جزئيالقتصاد الا  ماليةالمحاسبة ال

  متقدمالحصا  اإل  محاسبة التكاليف

  اللغة االنكليزية  داريةاإلمحاسبة ال

   جيد المتقدمتدقيق ال

 018911 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  2.-1.  02-01  02-01  فما دون 92
 

 098.90 معدل الكورس الثاني 018911 معدل الكورس األول

   

   098292 المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة تكريت

 ة واالقتصادكلية اإلدار

 
 قسم المحاسبة

 ماجستير/الدراسات العليا

 9191-9102)الكورس األول( للعام الدراسي الدور الثاني نتائج 

 علي عزيز أحمد محمد االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

  جزئيالقتصاد الا  ماليةالمحاسبة ال

  متقدمالحصا  اإل مقبول محاسبة التكاليف

  اللغة االنكليزية مقبول اريةداإلمحاسبة ال

   جيد المتقدمتدقيق ال

 018111 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  2.-1.  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني 018111 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 مودد. صدام محمد محأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم المحاسبة

 ماجستير/الدراسات العليا

 9191-9102( للعام الدراسي الثاني)الكورس الدور الثاني نتائج 

 علي عزيز أحمد محمد االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد اليةاإلدارة الم  المتقدمة ماليةالمحاسبة ال

    المتقدمة محاسبة التكاليف

    نظم المعلومات المحاسبية

    النظرية المحاسبية

 018100 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  2.-1.  02-01  02-01  فما دون 92
 

 018100 معدل الكورس الثاني 018111 الكورس األولمعدل 

   

   0181.0 المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات ها لتحسين المعدلفيدرجة الطالب في المادة التي امتحن  

 



 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم المحاسبة

 ماجستير/الدراسات العليا

 9191-9102)الكورس األول( للعام الدراسي الدور الثاني نتائج 

 علي متعب هالل حمد االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

  جزئيالقتصاد الا جيد ماليةالمحاسبة ال

  متقدمالحصا  اإل  محاسبة التكاليف

  اللغة االنكليزية جيد داريةاإلمحاسبة ال

   مقبول المتقدمتدقيق ال

 ...0.8 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  2.-1.  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني ...0.8 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم المحاسبة

 ماجستير/الدراسات العليا

 9191-9102( للعام الدراسي الثاني)الكورس لدور الثاني انتائج 

 علي متعب هالل حمد االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

  اإلدارة المالية  المتقدمة ماليةالمحاسبة ال

    المتقدمة محاسبة التكاليف

    نظم المعلومات المحاسبية

   جيد جدا   النظرية المحاسبية

 018009 عدلالم ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  2.-1.  02-01  02-01  فما دون 92
 

 018009 معدل الكورس الثاني ...0.8 الكورس األولمعدل 

   

   098100 المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات ها لتحسين المعدلفيدرجة الطالب في المادة التي امتحن  

 



 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم المحاسبة

 ماجستير/الدراسات العليا

 9191-9102)الكورس األول( للعام الدراسي الدور الثاني نتائج 

 محمد جاسم محمد حسين االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

  جزئيالقتصاد الا جيد ماليةالمحاسبة ال

  متقدمالحصا  اإل  بة التكاليفمحاس

  اللغة االنكليزية جيد داريةاإلمحاسبة ال

   جيد المتقدمتدقيق ال

 ...028 المعدل راسب بالمعدل النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  2.-1.  02-01  02-01  فما دون 92
 

  الثاني معدل الكورس ...028 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم المحاسبة

 ماجستير/الدراسات العليا

 9191-9102( للعام الدراسي الثاني)الكورس الدور الثاني نتائج 

 محمد جاسم محمد حسين االسم:

 الدرجة مادةال الدرجة المادة

  اإلدارة المالية  المتقدمة ماليةالمحاسبة ال

    المتقدمة محاسبة التكاليف

    نظم المعلومات المحاسبية

   جيد جدا   النظرية المحاسبية

 9..028 المعدل راسب بالمعدل النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  2.-1.  02-01  02-01  فما دون 92
 

 9..028 معدل الكورس الثاني ...028 الكورس األولمعدل 

   

   028.90 المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات ها لتحسين المعدلفيدرجة الطالب في المادة التي امتحن  

 



 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم المحاسبة

 ماجستير/الدراسات العليا

 9191-9102)الكورس األول( للعام الدراسي الدور الثاني نتائج 

 محمد صاحب رشك طوفان االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

  جزئيالقتصاد الا  ماليةالمحاسبة ال

  متقدمالحصا  اإل جيد محاسبة التكاليف

  اللغة االنكليزية مقبول داريةاإلمحاسبة ال

   جيد دمالمتقتدقيق ال

 0.8100 المعدل راسب بالمعدل النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  2.-1.  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني 0.8100 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 
 رئيس لجنة الدراسات 

 

 ريتجامعة تك

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم المحاسبة

 ماجستير/الدراسات العليا

 9191-9102( للعام الدراسي الثاني)الكورس الدور الثاني نتائج 

 محمد صاحب رشك طوفان االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

  اإلدارة المالية  المتقدمة ماليةالمحاسبة ال

    المتقدمة محاسبة التكاليف

    نظم المعلومات المحاسبية

   جيد جدا   النظرية المحاسبية

 9..008 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  2.-1.  02-01  02-01  فما دون 92
 

 9..008 معدل الكورس الثاني 0.8100 الكورس األولمعدل 

   

   028010 المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. النتيجة النهائية: راسب بالمعدل العام.

 رئيس لجنة الدراسات ها لتحسين المعدلفيدرجة الطالب في المادة التي امتحن  

 



 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم المحاسبة

 ماجستير/الدراسات العليا

 9191-9102ي )الكورس األول( للعام الدراسالدور الثاني نتائج 

 مصطفى بدر عماش حسين االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

  جزئيالقتصاد الا  ماليةالمحاسبة ال

  متقدمالحصا  اإل  محاسبة التكاليف

  اللغة االنكليزية  داريةاإلمحاسبة ال

   مقبول المتقدمتدقيق ال

 ..0982 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    يدج  مقبول  ضعيف

 011-21  2.-1.  02-01  02-01  فما دون 92
 

 008009 معدل الكورس الثاني ..0982 معدل الكورس األول

   

   0.8292 المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم المحاسبة

 ماجستير/الدراسات العليا

 9191-9102)الكورس األول( للعام الدراسي الدور الثاني نتائج 

 مهند ياسين فرحان خلف االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

  جزئيالقتصاد الا  ماليةالمحاسبة ال

  متقدمالحصا  اإل  محاسبة التكاليف

  اللغة االنكليزية  داريةاإلمحاسبة ال

   مقبول المتقدمتدقيق ال

 ..0.82 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  2.-1.  02-01  02-01  فما دون 92
 

 098009 معدل الكورس الثاني ..0.82 معدل الكورس األول

   

   0.8.90 المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 

 



 تجامعة تكري

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم المحاسبة

 ماجستير/الدراسات العليا

 9191-9102)الكورس األول( للعام الدراسي الدور الثاني نتائج 

 نوار قيس عبدالكريم موسى االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

  جزئيالقتصاد الا مقبول ماليةالمحاسبة ال

  دممتقالحصا  اإل  محاسبة التكاليف

  اللغة االنكليزية مقبول داريةاإلمحاسبة ال

   مقبول المتقدمتدقيق ال

 008.00 المعدل راسب بالمعدل النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  2.-1.  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني 008.00 معدل الكورس األول

   

    العامالمعدل 

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم المحاسبة

 ماجستير/الدراسات العليا

 9191-9102( للعام الدراسي الثاني)الكورس الدور الثاني نتائج 

 نوار قيس عبدالكريم موسى االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد اإلدارة المالية  المتقدمة ماليةالسبة محاال

    المتقدمة محاسبة التكاليف

    نظم المعلومات المحاسبية

   جيد النظرية المحاسبية

 0189.0 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  2.-1.  02-01  02-01  فما دون 92
 

 0189.0 معدل الكورس الثاني 008.00 ولالكورس األمعدل 

   

   098091 المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. النتيجة النهائية: راسب بالمعدل العام.

 رئيس لجنة الدراسات ها لتحسين المعدلفيدرجة الطالب في المادة التي امتحن  

 



 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم المحاسبة

 ماجستير/ات العلياالدراس

 9191-9102( للعام الدراسي الثاني)الكورس الدور الثاني نتائج 

 نور أحمد مهدي أحمد االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جدا   اإلدارة المالية  المتقدمة ماليةالمحاسبة ال

    المتقدمة محاسبة التكاليف

    نظم المعلومات المحاسبية

    حاسبيةالنظرية الم

 ..0989 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  2.-1.  02-01  02-01  فما دون 92
 

 ..0989 معدل الكورس الثاني ..0180 الكورس األولمعدل 

   

   008991 المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات ها لتحسين المعدلفيتي امتحن درجة الطالب في المادة ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم المحاسبة

 ماجستير/الدراسات العليا

 9191-9102)الكورس األول( للعام الدراسي الدور الثاني نتائج 

 نور أياد جاسم محمد االسم:

 جةالدر المادة الدرجة المادة

  جزئيالقتصاد الا  ماليةالمحاسبة ال

  متقدمالحصا  اإل جيد محاسبة التكاليف

  اللغة االنكليزية جيد داريةاإلمحاسبة ال

   جيد المتقدمتدقيق ال

 008100 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  2.-1.  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني 008100 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 
 رئيس لجنة الدراسات 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم المحاسبة

 ماجستير/الدراسات العليا

 9191-9102( للعام الدراسي الثاني)الكورس الدور الثاني نتائج 

 نور أياد جاسم محمد :االسم

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد اإلدارة المالية  المتقدمة ماليةالمحاسبة ال

    المتقدمة محاسبة التكاليف

    نظم المعلومات المحاسبية

    النظرية المحاسبية

 0.8002 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  2.-1.  02-01  02-01  ما دونف 92
 

 0.8002 معدل الكورس الثاني 008100 الكورس األولمعدل 

   

   018111 المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات ها لتحسين المعدلفيدرجة الطالب في المادة التي امتحن  

 



 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 المحاسبة قسم

 ماجستير/الدراسات العليا

 9191-9102)الكورس األول( للعام الدراسي الدور الثاني نتائج 

 هيفا  محمود عبدهللا داود االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 مقبول جزئيالقتصاد الا  ماليةالمحاسبة ال

  متقدمالحصا  اإل جيد محاسبة التكاليف

  اللغة االنكليزية جيد داريةاإلمحاسبة ال

   جيد المتقدمتدقيق ال

 018911 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  2.-1.  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني 018911 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 
 رئيس لجنة الدراسات ها لتحسين المعدلفيالطالب في المادة التي امتحن  درجة 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم المحاسبة

 ماجستير/الدراسات العليا

 9191-9102( للعام الدراسي الثاني)الكورس الدور الثاني نتائج 

 هيفا  محمود عبدهللا داود االسم:

 الدرجة ةالماد الدرجة المادة

 جيد اإلدارة المالية  المتقدمة ماليةالمحاسبة ال

    المتقدمة محاسبة التكاليف

    نظم المعلومات المحاسبية

    النظرية المحاسبية

 028002 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  2.-1.  02-01  02-01  فما دون 92
 

 028002 معدل الكورس الثاني 018911 الكورس األولدل مع

   

   018010 المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات ها لتحسين المعدلفيدرجة الطالب في المادة التي امتحن  

 



 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم المحاسبة

 ماجستير/الدراسات العليا

 9191-9102)الكورس األول( للعام الدراسي الدور الثاني نتائج 

 وليد حمدان عزام حنش االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

  جزئيالقتصاد الا  ماليةالمحاسبة ال

  متقدمالحصا  اإل جيد محاسبة التكاليف

  اللغة االنكليزية جيد داريةاإلمحاسبة ال

   مقبول المتقدمتدقيق ال

 ..0.82 المعدل ناجح ةالنتيج

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  2.-1.  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني ..0.82 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 

 

 جامعة تكريت

 ادكلية اإلدارة واالقتص

 
 قسم المحاسبة

 ماجستير/الدراسات العليا

 9191-9102( للعام الدراسي الثاني)الكورس الدور الثاني نتائج 

 وليد حمدان عزام حنش االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

  اإلدارة المالية  المتقدمة ماليةالمحاسبة ال

    المتقدمة محاسبة التكاليف

    ةنظم المعلومات المحاسبي

   جيد جدا   النظرية المحاسبية

 018029 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  2.-1.  02-01  02-01  فما دون 92
 

 018029 معدل الكورس الثاني ..0.82 الكورس األولمعدل 

   

   098992 المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات ها لتحسين المعدلفيدرجة الطالب في المادة التي امتحن  

 


