
مسائي/ الصف الثاني 

الكورس الثاني

2020-2019نتائج العام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد- جامعة تكريت 

قسم المحاسبة

المعدلالنتيجة2محسبة انكليزيبحوثماليةوحدات2حكومية2متوسطةاالسم

78.2222ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جداأحالم عادل مجيد موسى الدوري
83.5000ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازاحمد إسماعيل إبراهيم نجم المشهداني

73.8889ناجحمتوسطمتوسطجيدمتوسطجيد جداجيد جدااحمد علي بدر محمد البدري
76.9444ناجحمتوسطجيدجيد جدامتوسطامتيازجيد جدااحمد مثنى حمدي مهدي الجنعان
74.8889ناجحمتوسطجيدجيدجيدجيد جداجيداحمد نزهان محمود عبد العجيلي

79.6111ناجحجيدجيدجيدجيد جداامتيازجيد جدااركان عبد الحسن حمد علي الشاوي
79.9444ناجحمتوسطجيد جداجيدجيدامتيازجيد جدااري قادر محمود محمد الجاف

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفأسامة جاسم محمد
75.4444ناجحمتوسطجيدجيدجيدامتيازجيدأسامة مازن كامل

91.8889ناجحامتيازجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتيازامنة مظهر احمد شاكر البرزنجي
79.6667ناجحمتوسطمتوسطجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداايبك حسين إسماعيل عبدالرزاق الجشعمي

80.9444ناجحجيدجيدجيد جداجيدامتيازجيد جداايسر جميل عبدهللا حسين الدليمي
ايسر سعدون عبد فندي الجنابي

81.0556ناجحمتوسطجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جدابدر وضاح بدر حسين الجبوري
91.3333ناجحامتيازجيد جداجيد جداامتيازامتيازجيد جدابشائر هيثم جدوع محي البزوني

81.8333ناجحجيدجيدجيد جداجيدامتيازجيد جداجمال رياض عبدالكريم
78.7778ناجحمتوسطجيدجيدجيدامتيازجيد جداجمعه جاسم محمد سالم العبدهللا

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفخضير عباس احمد
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحنين يونس حبيب محمود

74.4444ناجحمقبولمتوسطجيد جداجيدامتيازجيد جدارافد احمد إسماعيل إبراهيم
78.3333ناجحمتوسطجيدجيدجيدامتيازجيد جدارشيد رحمان رشيد حمد البياتي

رواء علي جميل محمود العيساوي
81.7778ناجحجيدجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جدازهراء رعد يحيى موسى البزوني

سجى عزالدين عبدالباقي خضر االغا
81.5000ناجحمتوسطجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جداسالم فاضل جاسم عكاب الفراجي

76.2222ناجحمتوسطمتوسطجيد جداجيد جداامتيازجيدسلمان داود تركي  نصيف العبيدي 
88.1111ناجحامتيازجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتيازشهاب احمد شهاب علي العلكاوي 

87.4444ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازامتيازصباح محمد عبدالرحمن محمد الدوري
82.1667ناجحجيدجيدجيد جداجيدامتيازجيد جداعايدة بهجت عايد يوسف البزوني

74.1667ناجحمقبولجيدجيدجيدامتيازجيد جداعبدالصمد ثابت نعمان يوسف
80.8333ناجحجيدجيدجيدجيدجيد جداجيد جداعبدهللا خورشيد رشيد غني البياتي

72.7222ناجحمقبولجيدجيدمتوسطامتيازجيدعبدهللا مظفر عبدالرزاق احمد السامرائي
68.7778ناجحجيدمتوسطجيدمقبولجيد جدامتوسطعدنان محمد سعيد حنتاوي الجبوري

80.5556ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جداعلي بشير عبدهللا رشيد الجبوري
79.8889ناجحجيدجيد جداجيدمتوسطامتيازجيد جداغفران هشام حسين صالح العباسي
76.8889ناجحمتوسطجيدجيد جدامتوسطامتيازجيد جداغيث شاكر محمود خلف الجبوري
92.6667ناجحامتيازجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتيازفاروق علي حسين عبدهللا الدوري

76.3333ناجحمتوسطمتوسطجيد جدامتوسطجيد جداجيد جداقصي فتحي نجم
94.3333ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازامتيازامتيازالنه نجم الدين نوري محمد الدلوي
78.3889ناجحمتوسطمتوسطجيد جداجيدامتيازجيد جداالمثنى عدنان ناجي محمود الدوري
76.4444ناجحمتوسطمتوسطجيد جدامتوسطامتيازجيد جدامحمد خضير احمد حسن الجبوري

78.2778ناجحمتوسطجيدجيد جدامتوسطامتيازجيد جدامحمد صباح مطر خضر القيسي
محمد عايد غزال مضحي الجنابي

محمد علي إبراهيم إسماعيل الحمداني

حجب

حجب

حجب

حجب

حجب
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0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد ناظر حمود 
مروان داود كوان لطيف العزاوي 

80.9444ناجحجيدجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جدامنى فاضل عبدهللا 
88.9444ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازجيد جدامهدي حسن خليل 

85.5556ناجحجيد جداجيد جداجيدجيد جداامتيازجيد جداموج ثائر محمد حمد الحديثي
80.0556ناجحجيدجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداموج رعد شكر محمود الطائي

82.4444ناجحجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطامتيازجيد جداهيام عدنان مهدي محمد 
88.8889ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتيازوليد خالد ندا جبر القيسي

حجبيوسف ثائر حسن احمد المفرجي

حجب


