
 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم المحاسبة

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 إحسان فاضل محمد جاسم االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 مقبول جزئيالقتصاد الا ضعيف ماليةالمحاسبة ال

 امتياز متقدمالحصا  اإل ولمقب محاسبة التكاليف

 مقبول اللغة االنكليزية ضعيف داريةاإلمحاسبة ال

   مؤجل المتقدمتدقيق ال

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    معدل العامال

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم المحاسبة

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 أحمد ماجد زيدان خلف االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جزئيالقتصاد الا ضعيف ماليةالحاسبة مال

 جيد متقدمالحصا  اإل مقبول محاسبة التكاليف

 جيد اللغة االنكليزية ضعيف داريةاإلمحاسبة ال

   ضعيف المتقدمتدقيق ال

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    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 األول نتائج 

 ل اامر إبراييم حسي بال االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جزئيالقتصاد الا مقبول ماليةالمحاسبة ال

 جيد جدا   متقدمالحصا  اإل مقبول محاسبة التكاليف

 جيد جدا   اللغة االنكليزية ضعيف داريةاإلمحاسبة ال

   ضعيف المتقدمتدقيق ال

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  قبولم  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    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 األول نتائج 

 ثامر حسي  قادر جاسم االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جزئيالقتصاد الا مقبول ماليةالمحاسبة ال

 جيد جدا   متقدمالحصا  اإل جيد محاسبة التكاليف

 جيد اللغة االنكليزية مقبول داريةاإلمحاسبة ال

   جيد المتقدمقيق تدال

 010111 المعدل ناجح النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني 010111 معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 
 رئيس لجنة الدراسات والتدقيق واإلحصا ( يي درجات استيفا درجة كل م  )التكاليف مالحظة: 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم المحاسبة

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 حميد جسام حمادي حسي  االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جدا   جزئيالقتصاد الا مقبول ماليةال محاسبةال

 جيد متقدمالحصا  اإل ضعيف محاسبة التكاليف

 جيد اللغة االنكليزية مؤجل داريةاإلمحاسبة ال

   ضعيف المتقدمتدقيق ال

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    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 األول نتائج 

 خالد خضير اياش جاسم االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 ضعيف جزئيالقتصاد الا ضعيف ماليةالمحاسبة ال

 ضعيف متقدمالحصا  اإل ضعيف محاسبة التكاليف

 ضعيف اللغة االنكليزية ضعيف داريةاإلمحاسبة ال

   ضعيف المتقدمتدقيق ال

  المعدل راسب النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    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 األول  الدورنتائج 

 رنا وليد خالد صالح االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 ضعيف جزئيالقتصاد الا ضعيف ماليةالمحاسبة ال

 جيد متقدمالحصا  اإل جيد محاسبة التكاليف

 جيد اللغة االنكليزية مقبول داريةاإلمحاسبة ال

   ضعيف المتقدمتدقيق ال

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 

 جامعة تكريت

 دكلية اإلدارة واالقتصا

 
 قسم المحاسبة

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 زياد سامي ابد خليفه االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 امتياز جزئيالقتصاد الا مقبول ماليةالمحاسبة ال

 امتياز متقدمالحصا  اإل جيد محاسبة التكاليف

 مقبول اللغة االنكليزية جيد داريةاإل محاسبةال

   ضعيف المتقدمتدقيق ال

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    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 األول نتائج 

 سرحان اجاج الو غدير االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 دا  جيد ج جزئيالقتصاد الا جيد ماليةالمحاسبة ال

 جيد متقدمالحصا  اإل مقبول محاسبة التكاليف

 ضعيف اللغة االنكليزية جيد داريةاإلمحاسبة ال

   ضعيف المتقدمتدقيق ال

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  رس الثانيمعدل الكو  معدل الكورس األول

   

    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 األول نتائج 

 شيري  شامل فليح حس  االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 مقبول جزئيالقتصاد الا ضعيف ماليةالمحاسبة ال

 جيد جدا   متقدمالحصا  اإل مقبول محاسبة التكاليف

 امتياز اللغة االنكليزية ضعيف داريةاإلمحاسبة ال

   ضعيف المتقدمتدقيق ال

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  دونفما  92
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم المحاسبة

 ماجستير/الدراسات العليا

 9191-9102الدراسي  )الكورس األول( للعامالدور األول نتائج 

 ضيا  حمدي ابدهللا محمود االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 مؤجل جزئيالقتصاد الا ضعيف ماليةالمحاسبة ال

 جيد متقدمالحصا  اإل ضعيف محاسبة التكاليف

 جيد اللغة االنكليزية مقبول داريةاإلمحاسبة ال

   ضعيف المتقدمتدقيق ال

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم المحاسبة

 ماجستير/اسات العلياالدر

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

 طه ازاوي محمد الي االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جدا   جزئيالقتصاد الا مقبول ماليةالمحاسبة ال

 جيد متقدمالحصا  اإل مقبول محاسبة التكاليف

 مقبول اللغة االنكليزية مقبول داريةاإلمحاسبة ال

   ضعيف المتقدمتدقيق ال

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 لدراساترئيس لجنة ا 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم المحاسبة

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 الي ازيز أحمد محمد االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جزئيالقتصاد الا مقبول ماليةالمحاسبة ال

 جيد متقدمالحصا  اإل ضعيف يفمحاسبة التكال

 جيد جدا   اللغة االنكليزية ضعيف داريةاإلمحاسبة ال

   ضعيف المتقدمتدقيق ال

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    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 األول نتائج 

 الي متعب يالل حمد االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جدا   جزئيالقتصاد الا ضعيف ماليةالمحاسبة ال

 جيد جدا   متقدمالحصا  اإل مقبول محاسبة التكاليف

 مقبول اللغة االنكليزية ضعيف داريةاإلمحاسبة ال

   ضعيف المتقدمتدقيق ال

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    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 األول نتائج 

 محمد جاسم محمد حسي  االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 مقبول جزئيالقتصاد الا ضعيف ماليةالمحاسبة ال

 جيد متقدمالحصا  اإل مقبول محاسبة التكاليف

 جيد جدا   اللغة االنكليزية ضعيف داريةاإلمحاسبة ال

   ضعيف المتقدمتدقيق ال

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    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 األول نتائج 

 محمد صاحب رشك طوفان االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 مقبول جزئيالقتصاد الا جيد ماليةالمحاسبة ال

 مقبول متقدمالحصا  اإل ضعيف محاسبة التكاليف

 جيد اللغة االنكليزية ضعيف داريةاإلمحاسبة ال

   ضعيف المتقدمتدقيق ال

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 
 رئيس لجنة الدراسات درجة استيفا درجة )اللغة االنكليزية( يي مالحظة: 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم المحاسبة

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 مصطفى بدر اماش حسي  االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جدا   جزئيالقتصاد الا مقبول ماليةالمحاسبة ال

 جيد جدا   متقدمالحصا  اإل جيد جدا   محاسبة التكاليف

 مقبول اللغة االنكليزية جيد داريةاإلمحاسبة ال

   ضعيف المتقدمتدقيق ال

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني  كورس األولمعدل ال

   

    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 األول نتائج 

 حان خلفمهند ياسي  فر االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جدا   جزئيالقتصاد الا مقبول ماليةالمحاسبة ال

 امتياز متقدمالحصا  اإل جيد محاسبة التكاليف

 جيد جدا   اللغة االنكليزية مقبول داريةاإلمحاسبة ال

   ضعيف المتقدمتدقيق ال

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    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 ألول الدور انتائج 

 نوار قيس ابدالكريم موسى االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 مقبول جزئيالقتصاد الا ضعيف ماليةالمحاسبة ال

 مقبول متقدمالحصا  اإل مقبول محاسبة التكاليف

 جيد اللغة االنكليزية ضعيف داريةاإلمحاسبة ال

   ضعيف المتقدمتدقيق ال

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 

 جامعة تكريت

 االقتصادكلية اإلدارة و

 
 قسم المحاسبة

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 نور أحمد مهدي أحمد االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جدا   جزئيالقتصاد الا مقبول ماليةالمحاسبة ال

 جيد متقدمالحصا  اإل جيد محاسبة التكاليف

 جيد اللغة االنكليزية ضعيف داريةاإلحاسبة مال

   ضعيف المتقدمتدقيق ال

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 حمودد. صدام محمد مأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم المحاسبة

 ماجستير/الدراسات العليا

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

 نور أياد جاسم محمد االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 مقبول جزئيالقتصاد الا مقبول ماليةالمحاسبة ال

 جيد جدا   متقدمالحصا  اإل ضعيف محاسبة التكاليف

 جيد اللغة االنكليزية ضعيف داريةاإلمحاسبة ال

   ضعيف المتقدمتدقيق ال

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  ل الكورس الثانيمعد  معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 
 رئيس لجنة الدراسات درجة )اللغة االنكليزية( يي درجة استيفا مالحظة: 

 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم المحاسبة

 ماجستير/الدراسات العليا

 9191-9102 )الكورس األول( للعام الدراسيالدور األول نتائج 

 ييفا  محمود ابدهللا داود االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 ضعيف جزئيالقتصاد الا مقبول ماليةالمحاسبة ال

 مقبول متقدمالحصا  اإل مقبول محاسبة التكاليف

 مقبول اللغة االنكليزية ضعيف داريةاإلمحاسبة ال

   ضعيف المتقدمتدقيق ال

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 



 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 
 قسم المحاسبة

 ماجستير/العلياالدراسات 

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

 وليد حمدان ازام حنش االسم:

 الدرجة المادة الدرجة المادة

 جيد جدا   جزئيالقتصاد الا مقبول ماليةالمحاسبة ال

 جيد جدا   متقدمالحصا  اإل ضعيف محاسبة التكاليف

 جيد االنكليزيةاللغة  مؤجل داريةاإلمحاسبة ال

   ضعيف المتقدمتدقيق ال

  المعدل معيد النتيجة

         

 امتياز  جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف

 011-21  02-01  02-01  02-01  فما دون 92
 

  معدل الكورس الثاني  معدل الكورس األول

   

    المعدل العام

 د. صدام محمد محمودأ. 

 رئيس لجنة الدراسات 
 

 

 


