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86.857ناجحامتيازامتيازجيدجيد جداجيدإبراهيم سالم داود احمد الدوري1

96.143ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازإبراهيم يحيى زكري عمار التكريتي2

86.714ناجحامتيازامتيازجيد جداجيد جدامتوسطاثير احمد سلمان خليل الشاماني3

65.071ناجحمتوسطمتوسطجيد جدامتوسطمقبولاحمد بابان عبد هللا سلمان الجبوري4

85.214ناجحامتيازامتيازجيد جداجيد جدامتوسطاحمد حامد عبود علوان النعيمي5

0.000معيدامتيازجيد جداجيد جداجيدضعيفاحمد حسان محمد احمد الطائي6

85.786ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيد جداامتيازاحمد خالد محمد ضاحي الدليمي7

0.000معيدامتيازامتيازمتوسطمقبولضعيفاحمد عبد الرزاق عيسى زعيان الجبوري8

0.000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفادهم عبد المنعم سعيد مهدي الطائي9

74.929ناجحجيد جداجيد جداجيدمتوسطمتوسطأسامة إسماعيل ضايع نايف الجنابي10

81.357ناجحامتيازجيد جداجيدامتيازمتوسطاسراء خضير عباس حمد الخزرجي11

92.071ناجحامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازاسراء عصام مجيد طه الدوري12

0.000معيدجيدجيد جدامقبولمتوسطضعيفاسعد مصطفى حمد إبراهيم الجبوري13

79.000ناجحامتيازامتيازجيد جداجيدمقبولأطياف اركان جاسم محمد الجنابي14

83.786ناجحامتيازامتيازجيد جداجيد جدامتوسطأكرم كاظم خميس سبع الصبيحي15

76.929ناجحجيد جداامتيازمتوسطمتوسطجيد جداامنة قيس محسن سمير الدوري16

90.786ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيدامنية ضيف سامي حميد الشمري17

83.500ناجحامتيازجيد جداجيدجيد جداجيدانتصار علي سليمان احمد الجميلي18

0.000معيدمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفانفال محمد صابر محمود الناصري19

0.000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفانمار صالح دولة جاسم العبيدي20

0.000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفايالف نجاة عبد الرحمن طاهر الفتي21

0.000معيدجيد جداجيد جداجيدجيدضعيفايمن خليل إبراهيم طعمة الصميدعي22

0.000معيدجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطضعيفايمن علي حسين حتيوي العزاوي23

0.000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفأيوب محمد إبراهيم عبد الطائي24

0.000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفتبارك جعفر فاضل هيشان التكريتي25

0.000معيدمتوسطجيدمتوسطمتوسطضعيفثائر عبد الفتاح دحام رشيد الدليمي26

0.000معيدجيدامتيازمتوسطمتوسطضعيفجليل عبد القادر مطلك جاسم االوسي27

0.000معيدامتيازجيد جدامقبولجيدضعيفجمال كامل شامل عساف الطائي28

0.000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحاتم عبد الكريم صالح علي الطائي29

67.714ناجحجيدجيد جدامتوسطمتوسطمقبولحسن خالد حسين جاسم البوشبلي30

78.429ناجحامتيازجيد جداجيدامتيازمقبولحسين خالد حسين عطية العطافي31

79.929ناجحامتيازامتيازجيدامتيازمقبولحسين عامر خلف حمد العزاوي32

0.000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحمد راتب حمد عبد الضفيري33

87.857ناجحامتيازامتيازجيدجيد جداامتيازحمد عزام مصطفى حسين الجبوري34

72.429ناجحجيد جداجيد جداجيدجيدمقبولحمزه بدور وحيد محول البازي35

80.857ناجحامتيازجيدجيد جداجيدجيد جداخالد عباس رشيد عليوي النيساني36

72.643ناجحامتيازجيدجيدجيدمقبولخطاب عمر غافل محمد النيساني37

78.071ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيدمقبولدانيه محمد عبد هللا دخيل التكريتي38

83.214ناجحامتيازجيد جداجيد جداامتيازمتوسطدعاء حازم ماجد سعد الحمداني39

83.214ناجحامتيازامتيازجيد جداجيد جدامتوسطدعاء دحام زبن حسن العبيدي40

72.143ناجحمتوسطامتيازجيدجيدمقبولدنيا كريم حسن محمد العباسي41

0.000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفديانا عبد الرحمن محمود محمد الخزرجي42

0.000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفرافد إبراهيم احمد عواد الطائي43

0.000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفرسول سعدون عبد هللا نشاره القيسي44



صباحي/ الصف االول 

الكورس االول

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

قسم المحاسبة

المعدلالنتيجةلغة عربية1حاسوبمبادئ اقتصادمبادئ ادارة اعمال1محاسبة ماليةاالسمت

90.786ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيد جدارغد عوف عبد الرحمن علي الدوري45

81.357ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيد جدامقبولرقية طلعت محمد خليل الحداد46

92.857ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جدارواء محمد إبراهيم عطية الجبوري47

87.357ناجحامتيازجيد جداامتيازامتيازمتوسطرؤى خالد جاسم حمادي العبيدي48

79.786ناجحامتيازامتيازامتيازجيدمقبولريام ياسين طه محمود التكريتي49

91.000ناجحامتيازامتيازامتيازجيدامتياززهراء محمد مخلف بدوي القرغولي50

0.000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفزينب قاسم رشاد وجيه الدوري51

92.714ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جداساره رياض خميس إبراهيم الحيالي52

0.000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولسحر سالم حامد علي الحرباوي53

0.000معيدامتيازامتيازجيدامتيازضعيفسحر علي دليل خالد الجبوري54

0.000معيدضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفسفيان احمد عيسى محمد الجبوري55

0.000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسيف صدام جاسم ضايع السعودي56

0.000معيدجيدجيد جداجيدمتوسطضعيفسيف عارف ساكن سلطان الزبيدي57

73.214ناجحجيد جداجيد جداجيدجيدمقبولشريف خضر احمد عبد الجبوري58

81.857ناجحامتيازامتيازجيد جداجيد جدامقبولشمس الدين حامد عبود علوان النعيمي59

0.000معيدجيدجيدمقبولمتوسطضعيفشهاب احمد عايد حمد الشمري60

88.643ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازجيدصفا شعبان خلف كانون العزاوي61

0.000معيدامتيازامتيازجيدمتوسطضعيفضرغام خالد حمزة راهي المعموري62

89.071ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازجيدضيف تركي غائب سالم المفرجي63

92.143ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جداطيبة عصام عبد الواحد محمود الرفاعي64

64.643ناجحجيدمتوسطجيدمتوسطمقبولطيف محمد احمد خضير الغريري65

0.000معيدجيدامتيازمتوسطمقبولضعيفظاهر محمد عبد العزيز طاهر العبيدي66

0.000معيدمتوسطجيد جداجيدمقبولضعيفعائشة قدوري عبدالهادي عبدالكريم التكريتي67

0.000معيدجيد جداضعيفجيد جدامتوسطمتوسطعبد العزيز رعد عزيز احمد الغريري68

70.714ناجحجيدجيد جداجيدمقبولمقبولعبد العزيز سالم حسين علي العاني69

66.286ناجحجيد جداجيد جدامقبولمتوسطمقبولعبد هللا باسم محمد فارس الجبوري70

89.929ناجحامتيازامتيازجيد جداجيدامتيازعبد هللا رائد ياسين شهاب الدوري71

85.571ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيدامتيازعبد هللا صالح محمد سبع الحمداني72

87.071ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جداعثمان ساكن عنتر حسين المجمعي73

86.071ناجحامتيازامتيازجيد جداجيدجيدعال جاسم محمد عيسى الدوري74

82.786ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيدجيدعلي خالد محمد علوان المشهداني75

0.000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعلي عمر عبد القادر سعيد الجباري76

0.000معيدجيدمتوسطمقبولمتوسطضعيفعلي محمد موسى خلف الدليمي77

0.000معيدجيدجيد جدامقبولمقبولضعيفعمر إبراهيم عبد هللا محمد الشيخ عيسى78

0.000معيدجيدجيد جدامقبولمقبولضعيفعمر خليل فاضل كاظم الدوري79

76.286ناجحامتيازجيد جداجيدجيدمتوسطعمر درك صباح محجوب العبيدي80

74.000ناجحامتيازجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطعمر فاضل عباس حمد الحمد81

83.857ناجحامتيازامتيازجيدجيد جداجيدفاطمة عادل عوني صالح الدوري82

69.857ناجحمتوسطجيدجيدمتوسطمتوسطقصي فؤاد حماد وردي المشهداني83

0.000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفكرم سعدي عبد العزيز صبح الحمداني84

0.000معيدامتيازامتيازجيدجيدضعيفمالك فرحان حمد مرهون الخزرجي85

79.857ناجحامتيازامتيازجيدجيدمتوسطمحمد احمد إبراهيم خليل الجبوري86

0.000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد حسن محمد حمد الجبوري87

84.857ناجحامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جدامحمد حميد عبد هللا سليمان اللهيبي88
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0.000معيدجيدجيد جدامتوسطمقبولضعيفمحمد شهاب احمد لطيف البدري89

0.000معيدجيد جداجيد جداجيدمتوسطضعيفمحمد ضياء ضاري حسين الحسيني90

75.500ناجحامتيازامتيازجيدجيدمقبولمحمد عبد الكريم احمد خلف الدراجي91

0.000معيدمتوسطمقبولمتوسطضعيفضعيفمحمد فرحان إبراهيم حسون الدليمي92

89.571ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جدامحمد قاسم علي رشيد الدليمي93

0.000معيدامتيازمتوسطمتوسطمتوسطضعيفمرتضى كريم ياسين عباس الجوراني94

80.929ناجحامتيازمتوسطجيدجيد جداجيد جدامروه غفار حمود جاسم الدوري95

78.071ناجحجيد جداامتيازمتوسطجيدجيدمصطفى احمد برهان الدين عبد الرحمن التكريتي96

0.000معيدمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفمصطفى أسامة احمد جاسم العزاوي97

69.214ناجحجيد جداامتيازمتوسطمتوسطمقبولمصطفى حسن إبراهيم حسن السعدي98

0.000معيدجيدجيد جداجيدجيدضعيفمصطفى خلف حسين علي العبيدي99

0.000معيدجيد جداجيد جداجيدجيدضعيفمصطفى عباس علوان داود الويسي100

0.000معيدمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفمصعب خطاب عمر نجم اليعكوب101

0.000معيدامتيازامتيازجيدمقبولضعيفميناء فؤاد عواد كاظم االحبابي102

0.000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفنايف علي محمد مذري السراي103

0.000معيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداضعيفنبأ ناصر نعمان نجم التكريتي104

0.000معيدامتيازجيد جداجيدمتوسطضعيفنور عمار علي صالح الجبوري105

64.571ناجحجيد جداجيدمتوسطمقبولمقبولهديل انيس اديب سكران الدوري106

87.571ناجحامتيازامتيازجيدجيد جداجيد جداهشام ورد اسعد محمد الجبوري107

90.571ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازمتوسطهمام عواد إبراهيم علي الجبوري108

79.286ناجحامتيازامتيازجيدجيد جدامقبولهيثم سعد هللا حمود صالح الجبوري109

0.000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفوائل ذياب سرحان عادي اللهيبي110

80.714ناجحامتيازامتيازجيدجيدمتوسطوعد عطية محمد سعيد الجبوري111

75.000ناجحامتيازجيد جداجيدجيدمقبولياسر فرحان محمد فرحان العجيلي112

80.571ناجحامتيازجيد جداجيد جداامتيازمقبولياسين صالح مهدي إبراهيم الفراجي113

0.000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفيوسف سعدي عزيز صبح الحمداني114

81.357ناجحامتيازامتيازجيد جداجيد جدامقبوليوسف مجيد محمد مجيد الجبوري115

79.643ناجحامتيازجيد جداجيدجيد جدامتوسطيوسف مؤيد فريد مرعي التكريتي116


