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

قسم المحاسبة

المعدلالنتيجةإنكليزيحقوققراءات2حاسوبإحصاء1رياضيات2محاسبة ماليةاالسمت

83.3684ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جداجيدجيد جداابوبكر هاني ياسين احمد التكريتي1

82.8421ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيدجيدجيد جدااحمد بدور احمد لطيف البدري2

84.6316ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازجيدجيد جداجيد جدااحمد مصطفى حسين علي الجبوري3

83.7895ناجحجيد جداامتيازجيد جداامتيازمتوسطجيدامتيازاحمد مطرود خليفة نومان الدليمي4

82.6316ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيدجيدجيداحمد يونس صالح روضان الجبوري5

82.2105ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيدجيدجيداستبرق اديب شاكر حمود الحداد6

81.3158ناجحامتيازجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدجيداسراء احمد عبدهللا علي الجبوري7

83.8421ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيد جداجيدجيد جدااسراء بدر الطيف خلف البدري8

87.9474ناجحامتيازامتيازجيدجيد جداامتيازجيد جداجيد جدااكرام حسين علي عبدالرحمن المعروف9

اية رائد عبدالواحد يوسف الحميدي10

82.7368ناجحجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيدجيدايمان صالح خطاب عبيد الجميلي11

89.5263ناجحامتيازامتيازجيدامتيازامتيازجيدامتيازبان صالح عجاج حمد الدليمي12

81.9474ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيدجيدجيدبالل رعد حمادي سلطان البياتي13

84.6316ناجحجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جدابهار طه شريف ولي البياتي14

85.1053ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيدجيدجاسم محمد عدنان نايف البوفهد15

حسن عمر خلف عطية الجواري16

86.5263ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جداجيدجيد جداحنان ممتاز عبدهللا علي الجميلي17

80.1579ناجحجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدجيدخالد عثمان إبراهيم مهدي العكيدي18

ذاكر علي زبن سلطان الحمداني19

81.3158ناجحامتيازجيد جداجيد جداامتيازجيدجيد جداجيدراضي موفق احمد محسن الجبوري20

82.5789ناجحامتيازامتيازجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جدارسل محمد رمضان فرحان الحديثي21

83.8947ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيدرشا باسم يعقوب يوسف التكريتي22

86.9474ناجحجيد جداامتيازجيدجيد جداامتيازجيدجيد جدارقية قصي ذاكر خليل النعيمي23

82.6842ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيدجيدجيدزيد خالد جعفر بهلول الجنابي24

سامي حقي إسماعيل ضامن السالمي25

80.2632ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازمتوسطجيدجيد جداسيف سمير خيرهللا غني التكريتي26

81.1053ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيدجيدشهد علي شهاب حميد الدوري27

صالح سعيد جمعة علي الحمداني28

81.3684ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيدصهيب حامد احمد صالح العباسي29

84.0526ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازجيدجيدجيد جداعبدالرحمن خالد سامي ياسين الحمداني30

82.8947ناجحامتيازامتيازجيدجيد جداجيدجيدجيد جداعبدالرحمن رياض مسهر شهاب النمراوي31

83.3158ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيدجيدجيد جداعبدالرحمن فرج ارحيم إبراهيم الناصري32

82.4737ناجحامتيازجيد جداجيدامتيازمتوسطامتيازجيدعبدالسالم زيدان خلف سعد الشيخ عيسى33

81.2632ناجحامتيازجيد جداجيد جداامتيازجيدجيدجيدعبدالعزيز وجدي إبراهيم حسين العبيدي34

82.4211ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيدجيد جداجيد جداعبدالقادر نبيل عبدالستار شاكر الناصري35

84.2105ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جداجيدجيد جداعبدهللا غالب غضبان فيصل الطائي36

82.3158ناجحجيد جداجيد جداجيدامتيازجيدجيد جداجيد جداعطاهلل محمد شنداخ فحل الجبوري37

80.4211ناجحامتيازجيد جداجيد جداامتيازجيدجيدجيدعلي جاسم حمادي علي العبادي38

علي سبهان جاسم محمد الجبوري39

81.1053ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيدجيدجيدعلي مجيد حمد محمد الجنابي40

84.3684ناجحجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيدجيدجيد جداعلي نبيل داود عبدالرحمن المختار41

84.1579ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازجيدجيدجيد جداعمر عدنان احمد خلف الجبوري42

82.4211ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازجيدجيدجيدغاندي نايف نجم عبدهللا الجبوري43

84.0000ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيد جداجيدجيد جداغدير عادل محمد احمد الجاف44
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82.7368ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيدجيدجيدغسان احمد مصطو جمعة الجميلي45

غسان حمزة مهدي عباس السعدي46

81.8947ناجحجيدامتيازجيدامتيازجيدجيدجيد جدافراس حارث سليمان موسى البزوني47

84.1579ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيدجيد جداجيد جداليث ظافر صبار عطية الطائي48

83.1579ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جداجيدجيدمازن ادريس عزيز صالح الدوري49

محمد بدري جاسم علي االحبابي50

82.1053ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيدجيدجيدمنتهى عبدهللا احمد حسين الجميلي51

80.7895ناجحامتيازجيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيدهبة إسماعيل خلف نجم الدوري52

79.6842ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيدجيد جداياسر بهاءالدين حسين عباس العزاوي53

81.1579ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازجيدجيدجيدياسين صهيب عبدالحميد خليل الحبوس54
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