
2017-2016نتائج الصف الرابع للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

الصباحي/ قسم المحاسبة

المعدلالنتيجةمشروع البحثنظم المعلومات المحاسبيةالمحاسبة الدوليةالرقابة الماليةالنظرية المحاسبيةمحاسبة الكلفة المتقدمةالمحاسبة المتخصصةالمحاسبة االداريةاالسم

66.6250ناجحجيدجيدمتوسطضعيفمتوسطمقبولمتوسطمتوسطابتسام فوزي شكوري السامرائي
64.0625ناجحجيد جدامتوسطمتوسطضعيفمقبولمقبولجيد جدامقبولابراهيم عبدهللا ابراهيم محمد الجبوري

0.0000معيدجيدمقبولمتوسطضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفاحمد اياد شهاب احمد الكروي
76.8750ناجحامتيازجيدجيدضعيفمتوسطجيد جداجيدجيداحمد جدعان خشم امحيالن العبيدي

87.5625ناجحجيد جداامتيازامتيازضعيفجيد جداجيد جداامتيازامتيازاحمد رعد علي صالح المهداوي
63.1250ناجحجيد جدامتوسطمقبولضعيفمتوسطجيدمتوسطمقبولاحمد عبدالنبي علي حسين الدوري

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةاحمد عبدالهادي يوسف احمد الحديد

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةاحمد فاضل مجيد حميد الجبوري

73.0000ناجحجيدجيدامتيازضعيفجيدمتوسطجيدمتوسطاحمد محمد حميد صالح الجميلي
محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةاحمد مظهر سالم نايف الجنابي  

0.0000معيدجيد جداضعيفمقبولضعيفجيدمقبولمقبولضعيفادهم هيثم فيصل علي الجنابي
61.5000ناجحجيدمقبولمتوسطضعيفمقبولمتوسطمتوسطمقبولاسراء اسام جمعة محمد الدوري

0.0000معيدامتيازمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفاسماء خلف صالح حسين السامرائي
محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةاسيل زيدان معروف لفته الجنابي

0.0000معيدمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفاشرف محمود محمد حمد المزروعي
0.0000معيدمتوسطمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفاكرم جاسم حماد حمدان الرفيعي

69.8750ناجحجيدمقبولجيدضعيفمتوسطجيدجيدجيدالحارث صالح الطيف متعب الشاهري
محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةامجد عبدالرحمن 

0.0000معيدجيد جداضعيفمتوسطضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولامل رافع رحيل علوان العباسي
65.1250ناجحمتوسطجيدمتوسطضعيفمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطايات عبدالفتاح ياسين جاسم الدوري

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةايات عبداللطيف خضير ابراهيم الدوري

71.5625ناجحجيدمتوسطمقبولضعيفجيدمتوسطامتيازجيدايمان باسل صالح عبدهللا اللهيبي
93.1875ناجحامتيازجيد جداامتيازضعيفجيد جداامتيازامتيازامتيازايمن حماده جاسم حسن الفراجي

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةايمن خليفة عوض مجول التكريتي

70.5625ناجحجيدمتوسطجيدضعيفجيدجيدجيد جدامقبولايمن طراد صالح حميدي الدوري
محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةايمن هادي نصيف 

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةإيهاب مظهر عباس عبد العزاوي 

69.5000ناجحجيد جداجيدجيد جداضعيفمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطباسم صالح نده شمران السلطاني

عبدالرزاق حمد حسين . د.أ

العميد

مرشد سامي محمد. م

رئيس اللجنة
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2017-2016نتائج الصف الرابع للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

الصباحي/ قسم المحاسبة

المعدلالنتيجةمشروع البحثنظم المعلومات المحاسبيةالمحاسبة الدوليةالرقابة الماليةالنظرية المحاسبيةمحاسبة الكلفة المتقدمةالمحاسبة المتخصصةالمحاسبة االداريةاالسم

61.7500ناجحجيد جدامقبولمقبولضعيفمتوسطمقبولجيدمقبولبدر بهجت بدر شاهين الجبوري
63.1250ناجحمتوسطجيدمتوسطضعيفمتوسطمقبولمتوسطمقبولجمال مزهر شويش حبيب الجبوري

0.0000معيدجيدضعيفمقبولضعيفجيدمقبولمقبولمقبولجيهان فارس حسن محمود السامرائي
0.0000معيدمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحذيفه مثنى خليل رمان الدوري

0.0000معيدجيد جدامتوسطجيدضعيفجيدمقبولجيدضعيفحسام صالح محمد فرحان الفراجي
0.0000معيدجيد جدامقبولمقبولضعيفمقبولضعيفجيدضعيفحسين نزار محمد صالح الطائي
71.1250ناجحجيد جداجيدجيدضعيفمتوسطجيدجيد جدامقبولحيدر فاضل عباس امين الدوري

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةخطاب ناظم رحيم 

60.8125ناجحجيد جدامقبولمقبولضعيفمتوسطمتوسطمقبولمقبولخميس جمال حمادي عيسى الجبوري
محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةخيرهللا اركان عاصي حاجي الخزرجي

74.6875ناجحجيد جداجيدجيد جداضعيفجيد جدامتوسطجيدمتوسطخيرهللا بازي دهش هواء الشمري
75.8750ناجحامتيازمقبولجيد جداضعيفجيدجيدجيد جدامتوسطراضي مطران عليوي حلو الوهب

78.0000ناجحامتيازجيدجيد جداضعيفمتوسطجيدجيد جداجيدرانيه وليد خالد صالح التكريتي
63.1250ناجحجيد جداجيدمقبولضعيفمقبولمتوسطمتوسطمقبولرندة جاسم محمد احمد الكرطاني

57.1250ناجحجيدمقبولمتوسطضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولرواء علي خورشيد
#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!

67.5000ناجحجيد جدامتوسطجيد جداضعيفمتوسطمقبولجيدمقبولرؤى عبدالسالم خلف محمد القيسي
محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةريم واثق عمر موسى التكريتي

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةزهراء كريم حسن

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةزهراء ناجي لطيف 

67.0625ناجحجيدجيدجيد جداضعيفجيدمقبولمتوسطمقبولزياد طارق فاضل علي الربيعي

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةزيد اسامة شوقي طه الدوري

58.1875ناجحجيد جدامقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولزينب محجوب تركي عليوي الجبوري
0.0000معيدجيدجيدمتوسطضعيفمتوسطمقبولجيد جداضعيفسعد حاتم خلف احمد االسودي

66.7500ناجحجيدمتوسطجيدضعيفجيدمتوسطمتوسطمتوسطسعد حرجان احمد خلف العيساوي
70.7500ناجحجيد جداجيدجيد جداضعيفجيدمقبولجيدمقبولسالم ياسين حمد سهيل الدراجي

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةشروق حمد خضير محمد الجبوري

76.0625ناجحامتيازمتوسطجيد جداضعيفامتيازمتوسطمتوسطجيدشيرين شامل فليح حسن الوطني

عبدالرزاق حمد حسين . د.أ

العميد

مرشد سامي محمد. م
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2017-2016نتائج الصف الرابع للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

الصباحي/ قسم المحاسبة

المعدلالنتيجةمشروع البحثنظم المعلومات المحاسبيةالمحاسبة الدوليةالرقابة الماليةالنظرية المحاسبيةمحاسبة الكلفة المتقدمةالمحاسبة المتخصصةالمحاسبة االداريةاالسم

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفشيماء رضوان إبراهيم
67.9375ناجحجيد جدامقبولجيد جداضعيفمتوسطمتوسطمتوسطمقبولصباح ملوكي كاظم فريح الطرامشاوي

76.1875ناجحامتيازمتوسطجيد جداضعيفجيد جداجيدجيدمتوسططالل زيد حاجم ندى الحسان
0.0000معيدجيد جدامقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفعامر عصام احمد حاجم البدراني

0.0000معيدجيدمتوسطمقبولضعيفمقبولمقبولمتوسطضعيفعباس علي مساعد 
56.1875ناجحجيد جدامقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولعبدهللا عباس فاضل عطوان الدوري
0.0000معيدجيد جداضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفعبدهللا عمر عبدالمنعم محمد الساجي

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةعبير كفاح سامي شوقي الدوري

67.9375ناجحجيد جدامقبولجيدضعيفجيدمتوسطجيدمقبولعزالدين خلف ابراهيم محمد الجبوري
0.0000معيدجيد جداضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفعالء داخل حسن حمود المساري

71.6250ناجحجيد جداجيدجيدضعيفمتوسطجيدجيد جدامقبولعالء لفته عباس علي البازي
محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةعمر ابراهيم محمود محمد الدراجي

75.5625ناجحجيد جداجيدجيد جداضعيفجيدمتوسطجيدجيدعمر عادل صالح يوسف القيسي
محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةعهيد نزهان 

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةعويد عواد خلف حماش المفرجي

63.2500ناجحجيد جدامتوسطجيدضعيفمتوسطمتوسطمقبولمقبولغصون علي مصحب حسين الخزرجي
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفغيث صباح عبدهللا سلمان السامرائي

68.5000ناجحامتيازجيدجيدضعيفجيدمتوسطمتوسطمقبولفاتن حسين عليوي صالح الجبوري
67.6875ناجحجيد جدامتوسطمتوسطضعيفجيدمتوسطمتوسطمتوسطفراس مجيد كاظم عطية الدهلكي

0.0000معيدجيدمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولجيدضعيففالح فاضل حسين جاسم الخزرجي
محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةقاسم حسين علي حمود العقيدي

57.1250ناجحمتوسطمقبولمتوسطضعيفمتوسطمقبولمقبولمقبولقتيبة جابر محي حبيب الحديثي
محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةكمال صالح سهمي محمد الدوري 

0.0000معيدمتوسطمتوسطمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفكمال مصطفى سعدون محمد الدوري
72.2500ناجحجيد جداجيدجيدضعيفمتوسطجيدجيدمقبولكوثر جواد مهدي عبد العبيدي

64.8125ناجحجيد جدامتوسطجيدضعيفمتوسطمقبولجيدمتوسطالزم محمد صالح محيميد الجبوري
77.0625ناجحامتيازجيدجيدضعيفجيدجيد جداجيدمتوسطلبنى جمال محمد يعقوب السالم

0.0000معيدامتيازمتوسطمتوسطضعيفمتوسطمتوسطجيد جداضعيفماري محمود جمعة سواد الجبوري

عبدالرزاق حمد حسين . د.أ

العميد

مرشد سامي محمد. م

رئيس اللجنة

مزبان محمد فرهان.م.م

      عضو



2017-2016نتائج الصف الرابع للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

الصباحي/ قسم المحاسبة

المعدلالنتيجةمشروع البحثنظم المعلومات المحاسبيةالمحاسبة الدوليةالرقابة الماليةالنظرية المحاسبيةمحاسبة الكلفة المتقدمةالمحاسبة المتخصصةالمحاسبة االداريةاالسم

0.0000معيدجيد جدامقبولمتوسطضعيفمتوسطمقبولجيدضعيفمازن رشيد توفيق ابراهيم السامرائي
61.7500ناجحامتيازمقبولمقبولضعيفمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمحمد حاجم سلطان عجيل الدليمي
محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمروان جاسم محمد احمد الجبوري

محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمروة مشعان حميد 

65.6250ناجحجيد جدامتوسطمقبولضعيفمقبولمتوسطجيد جدامقبولمصطفى شعبان خلف كانون العزاوي
0.0000معيدجيدمقبولمتوسطضعيفمقبولمقبولجيدضعيفمصطفى طالب عدنان طلب الناصري

0.0000معيدجيدضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفجيدضعيفمصطفى فريد رشاد نعمان الدوري
66.0000ناجحجيدمتوسطمقبولضعيفمتوسطجيدمتوسطمتوسطمضر بدران احمد خيرو الناصري

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمعروف صبار نعمة جاسم االحبابي
محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةممدوح حازم احمد

85.5000ناجحجيد جداجيدجيد جداضعيفجيد جداجيد جداامتيازامتيازمهند ياسين فرحان خلف الجبوري
محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةميمونة رحيم سلمان شطب الخزرجي 

68.5625ناجحجيد جداجيدمتوسطضعيفمقبولجيدمقبولمتوسطنغم خلف صالح كردي الجبوري
محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةنهى نعمه عبدهللا كريم الدوري

72.3125ناجحجيد جداجيدجيدضعيفجيد جدامتوسطجيد جدامقبولنوار قيس عبد الكريم موسى العباسي
محجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةمحجوبةنورالهدى رافد خالد ابراهيم الدليمي

67.8125ناجحجيد جداجيدمتوسطضعيفمتوسطمتوسطجيد جدامقبولهاجر خلف مشروخ وحيد الشمري
81.3125ناجحامتيازمتوسطجيدضعيفجيدامتيازمقبولامتيازهبة محمد حسين جاسم الصفار

0.0000معيدجيدمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفوسام كمال عبدهللا ابراهيم الدوري
0.0000معيدجيد جدامقبولمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفوليد غايب حمد يوسف الدليمي

65.5000ناجحجيدمتوسطجيدضعيفمتوسطمتوسطجيدمقبولياسر خميس شهاب احمد المعماري

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف

عبدالرزاق حمد حسين . د.أ

العميد

مرشد سامي محمد. م

رئيس اللجنة

مزبان محمد فرهان.م.م

      عضو



2017-2016نتائج الصف الرابع للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

الصباحي/ قسم المحاسبة

عبدالرزاق حمد حسين . د.أ

العميد

مرشد سامي محمد. م

رئيس اللجنة

مزبان محمد فرهان.م.م

      عضو



2017-2016نتائج الصف الرابع للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

الصباحي/ قسم المحاسبة

عبدالرزاق حمد حسين . د.أ

العميد

مرشد سامي محمد. م

رئيس اللجنة

مزبان محمد فرهان.م.م

      عضو



2017-2016نتائج الصف الرابع للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

الصباحي/ قسم المحاسبة

عبدالرزاق حمد حسين . د.أ

العميد

مرشد سامي محمد. م

رئيس اللجنة

مزبان محمد فرهان.م.م

      عضو



2017-2016نتائج الصف الرابع للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

الصباحي/ قسم المحاسبة

عبدالرزاق حمد حسين . د.أ

العميد

مرشد سامي محمد. م

رئيس اللجنة

مزبان محمد فرهان.م.م

      عضو


