
صباحي/ الصف الرابع 

الكورس الثاني

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

قسم المحاسبة

المعدلالنتيجةمشروعنظمنظريةالمعايير2كلفة متقدمة2اداريةاالسمت

85.9412ناجحامتيازجيد جداامتيازجيدجيد جداامتيازابتهال ستار كريم عمر العبيدي 1

74.6471ناجحجيدجيدجيدجيد جدامتوسطجيدإبراهيم نصيف جاسم هزاع العبيدي2

73.0706ناجحمتوسطجيد جداجيدجيدمتوسطجيدإبراهيم هادي هدلوش قدوري العبادي3

74.8471ناجحجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطمتوسطجيدأحمد إبراهيم رحيم كريم الدوري4

70.6118ناجحمتوسطجيدجيدمتوسطمتوسطمتوسطاحمد إسماعيل خليل إبراهيم الدراجي 5

75.4941ناجحامتيازجيدجيد جدامتوسطمتوسطجيدأحمد خالد كليب عوين الكراعي6

90.4353ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداامتيازامتيازأحمد ستار حميد صالح العيساوي7

84.4941ناجحجيد جداجيد جداامتيازجيدجيد جداجيد جداأحمد سعد عبدالجبار ثامر الرفاعي8

75.7294ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدجيدجيدأحمد عادل مجيد حميد السامرائي9

80.2824ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداأحمد عماد فارس عبدهللا الدوري10

91.5882ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداامتيازامتيازأحمد غالب بديوي علي الحميري11

75.6706ناجحامتيازجيدجيد جداجيدمتوسطجيد جداأحمد غسان ممدوح صالح التكريتي12

78.2588ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيدجيدجيدأحمد فخر الدين نور الدين رشيد الخفاف13

75.1059ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيدجيدمتوسطاحمد ماجد عبدالعزيز رشيد المسعودي14

75.3765ناجحامتيازجيد جداجيدجيدمتوسطجيدأحمد محمد صباح عايد التكريتي15

77.2000ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيدأحمد ولي قاسم عباس الطائي16

71.9294ناجحجيد جداجيدجيدمتوسطمتوسطمتوسطأسامة ذنون طيب ياس الراوي17

75.2000ناجحجيد جداجيد جداجيدجيدجيدمتوسطاسراء محي الدين حسين جاسم البياتي18

86.4000ناجحامتيازجيد جداامتيازجيدجيد جداجيد جداآمنة عالوي مبارك مطر الجوعاني19

83.1176ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيدأنس قحطان داود سالم العبيدي20

87.4706ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيد جداامتيازإنعام عبد هللا مانع صالح القيسي21

77.3765ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدأنمار حمد حسين خلف الجبوري22

80.6706ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدأوس محمود حسن علو الحميدي23

67.7294ناجحجيدجيدجيدمتوسطمقبولمتوسطآيات جمال حسن خلف الجبوري24

83.9647ناجحامتيازجيد جداامتيازجيدجيد جداجيدآية صفاء ياسين عطية الناصري25

79.6706ناجحجيد جداجيد جداامتيازجيدجيد جداجيدإيالف سعد ستار شكر الخزرجي26

74.9059ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدمتوسطجيدإيالف عبد الرسول لطيف عزيز الخزرجي27

87.3176ناجحامتيازجيدامتيازجيد جداجيد جداجيد جداإيالف عدنان أحمد صالح العزاوي28

74.2588ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدمتوسطمتوسطبارق كريم محمد خلف الجبوري29

68.7294ناجحجيدمتوسطجيدمتوسطمتوسطمتوسطبالل ادهام عباس صالح الخزرجي30

70.8471ناجحمتوسطجيدجيد جدامتوسطمتوسطجيدبلسم جليل عيدان محمد الجبوري31

78.3176ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدجيدجيدتيسير عواد حسن حمد البازي32

78.2000ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيدجيدجيدثامر نجم عليوي نجم الجبوري33

73.7294ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدجيدجيدجابر حسين طالع جابر النعيمي34

74.7882ناجحامتيازجيدجيد جداجيدجيدمتوسطجاسم عبد الرحمن عبدالوهاب مرهون العبيدي35

79.4235ناجحامتيازجيدجيد جداجيدجيدجيدجرناس الشيخ شاكر محمود خلف الجبوري36

80.6118ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدجيدحسان ثابت خلف حسين الجبوري37

74.6471ناجحجيد جداجيدجيدمتوسطجيدجيدحسين حسن سلطان الحج الخزرجي38

75.9059ناجحامتيازجيدجيد جداجيدجيدجيدحسين عبدهللا حسين عبدالرحمن الجبوري39

81.2000ناجحامتيازجيدامتيازمتوسطجيدجيد جداالحسين محمود شاكر حميد الجنابي40

80.0824ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداحسين وسام كامل فرهود الموسوي41

90.9412ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداامتيازامتيازحال رعد جابر سكران الناصري42

85.4000ناجحامتيازجيد جداامتيازجيدجيد جداجيد جداحنان حازم يونس عكلة العبيدي43

87.0235ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جداحنان ضمير رمضان مهدي العجيلي44
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80.5059ناجحامتيازجيدجيد جداجيدجيدجيدحيدر جاسم محمد جاسم الحامدي45

76.3059ناجحجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيدمتوسطختام فضل جاسم محمد الدليمي46

71.6118ناجحمتوسطجيد جداجيدجيدمتوسطمتوسطخطاب نوري سطوان عبود العبيدي47

74.1412ناجحمتوسطجيد جداجيد جداجيدجيدجيدخليل عبدالخالق إبراهيم حسين الدوري48

خليل فرحان مصطفى سلطان الجميلي49

91.8471ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جدادحام منيف دحام حمود السويفي50

81.7059ناجحامتيازجيدجيد جداجيدجيدجيد جدادنيا محمد شعبان حميد التكريتي51

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفدالل إبراهيم زبن حمد الجبوري52

81.3059ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدذكرهللا علي ياسين احمد القرغولي53

74.7294ناجحامتيازجيدجيدجيدجيدجيدرحمة عبدهللا حسين مصلح الحمداني54

80.6941ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيدجيدرفل حمد خلف محمد الجبوري55

76.5176ناجحامتيازجيدجيد جداجيدمتوسطجيدرقية محمود عبد خليفه السامرائي56

84.1882ناجحامتيازجيد جداامتيازجيدجيد جداجيد جدارنا مازن حسين حميد البياتي57

79.2471ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدجيدرند حقي إسماعيل صياد الجميلي58

77.4000ناجحامتيازجيدجيد جدامتوسطجيدجيدريم محمد عبد ناصر الضفيري59

82.6706ناجحجيد جداجيد جداامتيازجيدجيد جداجيدالزهراء سعد مشعل حسن الطائي60

78.9529ناجحامتيازجيدجيد جداجيدجيدجيدزمن قيس محمد مهدي المجمعي61

76.6706ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدجيدمتوسطزينب قاسم محمود ولي البياتي62

77.7294ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيدجيدجيدزينة نعمه رشيد نجم  رشيد الدوري63

81.0824ناجحامتيازجيدامتيازجيد جداجيد جدامتوسطسارة عمر شبيب حمد المفرجي64

73.3176ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدمتوسطجيدسالي إسماعيل جاسم حميدي الدوري65

76.0941ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيدسجاد فالح خلف ابراهيم الخزرجي66

82.2353ناجحامتيازجيدجيد جداامتيازجيدجيد جداسراج الدين باسم ياسين عبدالحليم العبيدي67

74.8471ناجحامتيازجيدجيدجيدجيدجيدسري صديق إسماعيل خضرالدوري68

77.3529ناجحامتيازجيدجيد جداجيدجيدجيدسلسبيل صباح نوري رجب التكريتي69

81.2118ناجحامتيازجيد جداامتيازجيدجيدجيدسندس أحمد جاسم حمد العيساوي70

77.8706ناجحامتيازجيدجيد جداجيدجيدجيدسيف بدر عيسى عطية المرسومي71

77.3176ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيدجيدجيدسيف قيس فهد عبدهللا التكريتي72

79.2588ناجحجيدجيدامتيازجيد جداجيدجيدشذى علي خلف محمد الجبوري73

72.3765ناجحجيدجيدجيد جداجيدمتوسطجيدشذى كوان إبراهيم عثمان الدوري74

80.2824ناجحجيد جداجيدامتيازجيدجيد جداجيدشيماء طاهر شكور محمود الحمداني75

93.1412ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداامتيازامتيازطارق زياد خلف جاسم الدوري76

87.3765ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيدعادل ثاير مجيد حسين العجيلي77

75.4353ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيدعامر شهاب أحمد حسين العبيدي78

83.6588ناجحامتيازجيدامتيازجيد جداجيد جداجيدعائشة غازي ضايع محمد العزاوي79

74.5294ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدمتوسطعبدالباسط جمعة خلف سرحان الصميدعي80

77.7059ناجحامتيازجيدامتيازجيد جدامتوسطجيدعبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن إبراهيم الجبوري81

77.6824ناجحامتيازجيدجيد جداجيدجيدجيدعبدالرزاق سعد عبدهللا خضر المرسومي82

93.5882ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازامتيازعبدالرشيد عباس فنر عبدهللا الحمداني83

93.5294ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازامتيازعبدالعزيز جاسم محمد مزعل الشمري84

80.0118ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدعبداللطيف عمر قحطان عبداللطيف العزاوي85

80.1294ناجحجيد جداجيد جداامتيازجيدجيدجيدعبدهللا عياش عبدهللا صالح الدراجي 86

84.0824ناجحامتيازجيد جداامتيازجيدجيدامتيازعبدهللا محمد نعمان عبدالغني التكريتي87

65.6118ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدمقبولمقبولعبدهللا مزهر رشيد عواد العزاوي88

حجب
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75.8353ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيدمتوسطجيدعبدالمهيمن خالد علي كاظم الخيالني89

86.7294ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جداعبدالمهيمن علي محمد جاسم الحشماوي90

74.6588ناجحجيدجيدجيد جداجيدجيدجيدعبير صالح حسين عبدهللا الجبوري91

73.2588ناجحجيد جداجيدجيدجيدمتوسطمتوسطعدنان شدهان عبد جاسم الخزرجي92

74.6118ناجحمتوسطجيد جداجيدجيدجيدجيدعالء دحام حضري رداد الشمري93

73.6118ناجحمتوسطجيد جداجيدجيدمتوسطجيدعلي إبراهيم مصطفى حمد البياتي94

72.9059ناجحجيد جداجيدجيدجيدمتوسطجيدعلي غالب محمد قلندر الونداوي95

68.7882ناجحمتوسطمتوسطجيدجيدمتوسطجيدعلي صباح سايل كاكوج العبيدي96

75.5059ناجحجيد جداجيد جداجيدجيدمتوسطجيدعلي قحطان حاتم طايس الدوري97

87.9412ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازعلي ياس عباس صالح الخزرجي98

76.1176ناجحجيد جداجيدجيدجيدجيدجيدعمر أحمد خلف محمود الجبوري99

69.7882ناجحمتوسطجيدجيدجيدمتوسطجيدعمر أحمد خليل حسن الجبوري100

87.3529ناجحامتيازجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جداعمر سفاح خليفة هواس الدوري101

72.6471ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدمتوسطجيدعمر طيب أحمد ابراهيم الجبوري102

75.4353ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيدعمر غازي شهاب احمد الصميدعي103

73.2471ناجحامتيازجيدجيدجيدجيدمتوسطغسان حمود مسلط احمد اللهيبي104

76.3529ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيدغسان كمال كاظم فريح الطريمشاوي105

71.8471ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدمتوسطمتوسطفاطمة سعد يوسف علي الخزرجي 106

78.5176ناجحامتيازجيدجيد جداجيدجيدجيدفاطمة عامر شاهين رجب الناصري107

74.3176ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيدمتوسطمتوسطفاطمة عبدالفتاح حاجم سلطان العزاوي108

81.9647ناجحامتيازجيدامتيازجيدجيد جداجيدفرح كريم أحمد صالح العزاوي109

86.1765ناجحامتيازجيدامتيازجيد جداامتيازجيد جدافؤاد سالم فتاح عالوي الجبوري110

75.7529ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيدمتوسطجيدقحطان شهاب أحمد عبدهللا الدليمي111

73.6118ناجحجيد جداجيدجيد جدامتوسطجيدجيدقيس جارو مصلح موسى العبيدي112

73.8118ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدجيدمتوسطلبنى عامر حميد احمد الصميدعي113

76.8941ناجحجيد جداجيدجيد جدامتوسطجيدجيدليث خميس مصلح عطية المرسومي114

78.0588ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيدليلى رجب نوفان هزاع الكراعي115

77.3176ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدمتوسطجيدمتعب عيدان محمد مخلف الزيدي 116

72.4353ناجحجيدجيدجيدجيدمتوسطجيدمثنى معد حميد زيدان التميمي117

76.5059ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيدمحمد احمد حسين حمد العيساوي118

81.7765ناجحامتيازجيدامتيازجيد جداجيد جداجيدمحمد إسماعيل صالح عبد هللا التميمي119

78.0235ناجحامتيازجيدجيد جداجيدمتوسطجيدمحمد أكريم غشيم حسن العيساوي120

72.8471ناجحمتوسطجيدجيدجيدجيدجيدمحمد ايدن عدنان رفيق الشابندر 121

73.0824ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدمتوسطجيدمحمد جاسم محمد بدر الجبوري122

93.0000ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازامتيازمحمد حميد أحمد فرحان العجيلي123

74.9647ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدجيدجيدمحمد حميد علي الطيف العباسي124

72.7882ناجحمتوسطجيدجيدجيدجيدجيدمحمد حميد محمد كاظم الجبوري125

74.7765ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدجيدجيدمحمد منذر نعمان ثابت البدري126

75.7294ناجحمتوسطجيد جداجيد جداجيدجيدجيدمحمد نزهان حميد عطية الجبوري127

73.5176ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدجيدمتوسطمحمد نوري خباز مخلف العزاوي128

77.4118ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيدمحمود خميس نجم عبد هللا التكريتي129

86.7176ناجحامتيازجيد جداامتيازجيدجيد جداجيد جدامحمود عواد محمد ججو العبيدي 130

81.1529ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدمحمود مدلل محمد صالح العجيلي131

72.2588ناجحمتوسطجيدجيدجيدجيدمتوسطمجاهد خالد إبراهيم نجرس القيسي132
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75.8118ناجحجيدجيدجيد جداجيدجيدجيدمروه مناف حسين حمد الظفيري133

79.4353ناجحجيدجيد جداجيدجيدجيد جداجيدمريم إبراهيم خيرو حمادي الحديثي134

81.0824ناجحامتيازجيدجيد جداجيدجيد جداجيدمريم مجيد عطوان ابراهيم  البازي135

79.1412ناجحامتيازجيدجيد جداجيدجيدجيدمصطفى حميد محمود احمد القرغولي136

77.0235ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيدمصطفى أثير حافظ مهدي الحديثي137

40.1765معيدضعيفجيدضعيفضعيفمقبولمقبولمصطفى حامد حلو حمد الدليمي138

82.8235ناجحامتيازجيدامتيازجيد جداجيد جداجيدمصطفى حميد حسين طه االسودي139

73.4353ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدمتوسطجيدمصطفى فالح نجرس ظاهر الخزرجي140

80.1294ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيدجيدمصطفى خليفة علي درويش الدراجي141

71.9882ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدمتوسطمتوسطمنتصر فالح عيدان جادر الخزرجي142

74.4941ناجحامتيازجيدجيد جدامتوسطمتوسطجيدمؤيد جمعة عيسى جمعة السالمي143

78.8235ناجحامتيازجيد جداجيد جدامتوسطجيدجيدميسر طالل حسين علي الجنابي144

80.2588ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيدناجي علي صالح عبد الحشماوي145

89.5647ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداامتيازامتيازنصيف جاسم حمود شبيب العيساوي146

84.1412ناجحامتيازجيد جداامتيازجيدجيد جداجيد جدانور هيثم مناور شهوان الحمداني147

81.4706ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدنورجان نبيل سليمان مجيد الخالدي148

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفهاشم محمود طه حمود الجبوري149

75.7647ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدمتوسطجيدهبة إبراهيم حسين عويد العبيدي150

80.4235ناجحامتيازجيدامتيازجيدجيد جداجيدهبة ثامر فاضل حميد الدوري151

73.6353ناجحمتوسطجيد جداجيد جدامتوسطجيدجيدهيثم عماد عريبي هزاع العجيلي152

83.9059ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيدوقاص مزهر مهدي ابراهيم الدوري153

80.2000ناجحامتيازجيد جداجيد جدامتوسطجيدجيدوالء حمد كريم طه الجبوري154

82.6706ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدياسر طامي محمد صالح العبيدي155

72.8471ناجحجيد جداجيدجيدجيدجيدمتوسطياسر عبدالمجيد سعد جديع الخزرجي156

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفياسين صكبان عبدهللا محمد المكدمي157

75.9647ناجحامتيازجيدجيد جدامتوسطجيدجيديوسف فليح حسن اسماعيل النعيمي158

79.0235ناجحامتيازجيدجيد جداجيدجيد جداجيديوسف محمد علوان ابراهيم العبيدي159


