
صباحي/ الصف الثالث 

الكورس الثاني

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

قسم المحاسبة

المعدلالنتيجةإنكليزيتدقيقنظامطبيعيةكلفةمتقدمةاالسمت

96.5263ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازإبراهيم عبدهللا علي فاضل الجبوري 1

90.3684ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازأثير علي حسين علي الجميلي2

88.2000ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيد جداأحمد باسم إبراهيم عمر التكريتي3

93.0526ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازاحمد حسين جاسم محمد الجميلي4

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد حسين محمد عجل5

94.1684ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازأحمد خلف أحمد شبطة العكيدي6

89.2105ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازاحمد سعد عبد جاسم الجبوري7

74.9474ناجحضعيفامتيازامتيازجيدجيدجيد جدااحمد سالم احمد سلمان الدوري8

84.6316ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جدااحمد شهاب حمد عبوش الطائي9

85.4000ناجحامتيازامتيازامتيازجيدجيد جداجيد جداأحمد عبيد براك حسين الرماوي10

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد عزاوي عبد هدوك 11

90.0526ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيدامتيازأحمد عزيز أحمد عيدان الجبوري 12

92.4000ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازأحمد عميد عوده محمد الرهيوي13

91.3053ناجحجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيد جداامتيازأحمد قصي مهدي عباس السامرائي14

89.9474ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازأحمد مجيد سفاح محمد الغريري 15

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفأحمد محمود حسن مخلف القيسي 16

87.7263ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيدامتيازاحمود عبدهللا حمود هزاع البجاري17

89.0000ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازإدريس عبدهللا حمد خضر الجبوري 18

87.1053ناجحامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيدامتيازأركان سلمان رشيد سعيد العجيلي 19

93.4105ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازأشواق خزعل علوان عبدهللا الجميلي 20

89.4211ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازأشواق عبدهللا محمود فرحان اللهيبي21

88.9474ناجحجيدامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازأفراح محمد عباس جاعد البياتي22

88.5789ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيدامتيازأفراح مكي غشيم حسن العيساوي23

83.8421ناجحامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جداجيد جداآالء خالد علي رجب الحمداني24

87.6316ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيدامتيازأماني وجدي خلف خالد الجبوري25

89.6842ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيدامتيازآمنة حسين عباس علي التميمي26

91.9474ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيدامتيازآمنة عماد محمد صالح العيطو27

85.6316ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جداأميرة حمود كعيد سيد العبادي28

88.5789ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدامتيازأمين محمد جمعه محمود الدراجي 29

89.9474ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازآيات حميد محمد علوان السامرائي30

94.1053ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازآية ادهم غافل عبجل الطائي 31

91.8421ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازآية طه عبدهللا هزاع الجبوري 32

86.4211ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدامتيازبرزان صالح راشد عبدهللا الجبوري33

94.0000ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازبكر طالب ذياب حسين البدراني 34

89.0632ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازبهجت حمادي مجيد حسين المجمعي35

87.2632ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازمقبولامتيازتوفيق ناظم توفيق يوسف الحديثي 36

86.4211ناجحامتيازامتيازجيدجيد جداجيدامتيازجمال محمد جداع عبدهللا المجمعي37

89.4105ناجحجيد جداامتيازامتيازجيدجيد جداامتيازحاتم كريم عيسى حميد الجبوري38

85.4737ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيدجيد جداحسام الدين مكي هاشم احمد الرحماني39

86.5263ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جداحسام حمد مصلح صلبي المولى40

94.1579ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازحسن علي محمد عبد هللا الدليمي41

86.6316ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جداحسن محمد فائق طه42

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحسن محمد مرعي حسن الجبوري 43

86.1579ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جداحسن نوري هادي عباس الطائي44
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84.4211ناجحامتيازامتيازامتيازمتوسطجيدجيد جداحسين أنور فارس علي البياتي45

85.8421ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيدامتيازحسين طالب خضير أحمد المجمعي 46

91.5895ناجحامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازامتيازحسين علي صالح محمود العباسي47

88.6211ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازحسين محمد تركي محمد الطائي48

89.8947ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازحمدي صباح سفر خلف البياتي 49

88.6211ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جداامتيازحمزة دحام عبد حميد العجيلي50

92.1579ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيدامتيازحنان حافظ أحمد وهيب الدوري51

90.6000ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازخالد حمد عطا هللا حمود الجبوري 52

88.5263ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيدامتيازخالد علي محمود سبتي الجبوري53

89.4211ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيدامتيازدعاء احمد محسن عياش الجبوري54

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفدنيا فوزي حسن صالح العلكاوي55

88.3684ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدامتيازرانيا كمال صبحي مكحول الجواري 56

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفرياض احمد عواد57

89.8947ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتياززيتونه منتصر جاسم محمد البياتي 58

92.4737ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتياززينب حامد عبد إبراهيم الحداد59

91.9368ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيدامتيازسارة أحمد محمود يعكوب الجبوري60

82.7895ناجحجيد جداامتيازامتيازمتوسطجيدجيد جداسجاد جواد حيدر محمد الخزرجي61

86.3158ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدامتيازسجاد حسن جابر عبد التميمي62

75.0000معيدجيد جداامتيازجيد جدامتوسطضعيفامتيازسجى شهاب أحمد مانع الناصري63

96.2105ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازسجى عبدالفتاح ستوري خلف64

96.6842ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازسالم الزم مزبان عبيد العجيلي 65

1.7895معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسمر هاني محمد جليل التكريتي66

91.1579ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازسندباد رياض خلف حمد الجنابي 67

91.2842ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازسيروان علي حسين خلف الجبوري68

91.6842ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازجيدامتيازسيماء عدنان عبدهللا خضير االلوسي69

82.3684ناجحمتوسطامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جداشروق دحام حمود كنفذ القيسي70

89.4632ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازشهد محمد رشيد محمد الجواري 71

91.1579ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازصديق حكمت نعمة عبد الرزاق القاسمي72

88.1579ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيد جداصفاء علي جمعه عباس العجيلي73

91.8316ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازطه عويد محي علي العلكاوي74

86.5789ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جداعباس سالم قحطان صالح الجبوري75

88.2105ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيد جداعبدالحليم عبدهللا سبع محسن اللويزي76

88.6316ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازعبدالرحمن إقدام عبدالرحمن حسين الراضي77

93.2632ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازعبدالرحمن رمضان علي حسين الجبوري 78

87.4105ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازعبدالرحمن محمد عبيد داود الجميلي79

88.5263ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدامتيازعبدالرحمن محمود مهدي صالح الخزرجي80

85.3684ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدامتيازعبدالسالم احمد محمد زيدان الصميدعي81

91.2632ناجحجيدامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازعبدالصمد ضياء اكريم محمد السامرائي82

85.6211ناجحجيد جداامتيازامتيازجيدجيد جداجيد جداعبدالعزيز سليمان خماس عبد العبيدي83

89.2000ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازعبدالعزيز هاشم صالح عزيز الجبوري84

85.2632ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيدجيد جداعبدهللا حسن عبدهللا رشيد الخزرجي85

90.0526ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازعبدهللا سعدون مكي علي الناصري 86

4.2105معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدهللا طه جودي 87

86.7895ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداعبدهللا زهير جاسم حمد الجبوري88
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83.7263ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جدامقبولامتيازعبدهللا عارف نايف ذياب العبيدي 89

87.2632ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدامتيازعبدهللا ماجد عبد عواد الجبوري90

86.6842ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيدجيد جداعبدهللا محمد درويش حنتوش المجمعي91

86.6316ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جداعبدهللا مفلح إسماعيل مطلق النمراوي92

90.9474ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جداعبدالوهاب مدلول تركي زعيتر 93

84.7895ناجحجيد جداامتيازامتيازجيدجيدامتيازعثمان احمد حسن جمعة البو شعير 94

96.4211ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازعثمان رعد علي أحمد القيسي95

84.2105ناجحجيدامتيازامتيازجيدجيدامتيازعثمان محمود عثمان سعد الجبوري96

85.5789ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جداعذراء حكم فرحان 97

84.9474ناجحجيد جداامتيازامتيازجيدجيدامتيازعزيز حمزة مدحت فتاح البياتي98

86.0000ناجحجيد جداامتيازامتيازجيدجيدامتيازعشم خليل سبهان جاسم الجبوري99

82.9474ناجحمتوسطامتيازامتيازجيدجيدجيد جداعقيل إبراهيم خليل عشم الجبوري100

87.4211ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدامتيازعقيل جمال موسى محمد الطائي 101

94.8421ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداامتيازامتيازعالء عبدالكريم زكام أحمد اللهيبي102

88.8737ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازعلي أحمد عبدهللا اسود الكرغولي103

93.1053ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداامتيازامتيازعلي حسين صالح عبد الحمداني104

86.7789ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جداعلي كريم فارس درويش البياتي 105

87.1579ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدامتيازعلي هيثم فارس عبدهللا الناصري106

89.6316ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جداعلي يوسف إبراهيم بكر الجبوري 107

91.3474ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازعمار صالح كامل محمود الدراجي108

87.4211ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدامتيازعمر أحمد مالو محمود الحربي109

86.6316ناجحجيد جداامتيازامتيازجيدجيد جداامتيازعمر خلف شعبان عطية القيسي110

4.1053معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمر ظافر معيوف علي البياتي111

85.6211ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جداعمر عدنان هالل عبدهللا العبيدي112

89.5789ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدامتيازعمر ليث مصطفى محجوب الدوري113

80.4737ناجحجيدامتيازجيدمتوسطجيدامتيازعمر محمد علي محمد114

87.0000ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جداعمران هاني عمران هاشم القريشي115

86.4737ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيدجيد جداامتيازفاطمة عبدالحميد سعيد محمد العاملي116

92.0000ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازفاطمة عبدالرحمن حسن حمود الدليمي117

4.2105معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيففرات معتز علوان احمد المزروعي 118

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيففالح صباح لطيف جاسم119

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيففؤاد إسماعيل خضير120

92.2105ناجحجيدامتيازامتيازجيد جداامتيازامتيازفيصل جنعان ياسين حسن العبيدي121

88.1579ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيد جدافيصل حامد محمد شباط الشمري122

80.6316ناجحجيدامتيازجيد جدامتوسطجيدامتيازقاسم محمد سعدون حسن الشاماني123

84.9474ناجحجيد جداامتيازامتيازجيدجيدجيد جداقصي قحطان نوفان حسين العبيدي124

84.9474ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيدجيدجيد جداكرم حافظ سراج حمد العزاوي125

86.4737ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جداكمال مزاحم صبحي مكحول الطائي126

92.8947ناجحجيدامتيازامتيازجيد جداامتيازامتيازليث سلطان غافل جزاع الكراعي 127

56.7368معيدجيد جداامتيازضعيفجيد جدامقبولضعيفمثنى حسن حسين إبراهيم القيسي128

86.7789ناجحجيد جداامتيازامتيازجيدجيد جداجيد جدامحمد جمال خليل تركي الدليمي129

88.8842ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازمحمد جميل نشمي محمد الجبوري130

87.7368ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدامتيازمحمد حمد خلف تركي اللهيبي 131

93.5263ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداامتيازامتيازمحمد دحام حسين محمد اللهيبي132
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86.0000ناجحجيد جداامتيازامتيازجيدجيدجيد جدامحمد ذياب عبدهللا عبد الرملي133

86.8316ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيدامتيازمحمد سعود محمود محجوب الجبوري134

86.6842ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جدامحمد صالح عواد محمد الجبوري135

77.8421معيدجيد جداجيد جداجيد جداضعيفجيدجيد جدامحمد عباس بديوي علي السبهاني136

92.2526ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازمحمد عباس جدوع حسين الجبوري 137

87.5263ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدامتيازمحمد عيدان عبدهللا صائل الجبوري138

92.7368ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازامتيازامتيازمحمد ناظم محمد حسن العجيلي 139

91.1474ناجحجيدامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازمصطفى صباح جاسم علي 140

86.3684ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جدامصطفى عبدهللا رهل صالح العباسي141

95.9368ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازمصطفى محمود جياد حمادي العيساوي142

87.6842ناجحجيد جداامتيازامتيازجيدجيد جداامتيازمصعب هادي سبع143

89.1789ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازمنذر حاجم رميض كريز الكريز 144

93.6842ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداامتيازامتيازمهند اعناد أحمد بردي العبيدي145

85.0526ناجحجيد جداامتيازامتيازجيدجيدجيد جدامهند صالح محمود عليوي الجبوري146

87.0526ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جدامهند عامر صبري شاه مراد االفيلي 147

87.7368ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدامتيازمهند محمد عبد منديل الجميلي148

94.0947ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازموسى محمود صالح هدو الدراجي149

85.6842ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جدامؤيد حمود احمد حسين النيساني150

92.5263ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازميادة إقدام عبدالرحمن حسين 151

92.6842ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازميساء رزاق خلف ملح العبيدي152

91.9368ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازنعيمه محسن أمين علي الناصري153

89.8947ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جدانور عمر محمد عمر الطوفان154

86.1579ناجحجيدامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداهبة ثامر احمد منديل العقيلي155

83.4211ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جدامتوسطجيد جداهدى رمضان نامس عطية الجميلي 156

88.7368ناجحامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيد جداامتيازهدى محمد خليفة عذاب الفياضي157

90.2737ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازهشام ظاهر إبراهيم عبد الجميلي158

88.0842ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيد جداهمام محمد صالح حميد العجيلي159

89.5789ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازهمام مرشد حمود نصيف العبيدي160

94.3158ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداامتيازامتيازوسام الزم مزبان عبيد العجيلي 161

87.8421ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيد جداوالء خزعل حمد حسين الطائي 162

88.0737ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدامتيازياسر ضرغام خضير علي الجبوري163

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفإبراهيم علي إبراهيم يوسف الكروي164

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد حسين محمد165

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد محمد علي166

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفأسامة محمود حسين لطيف الجبوري167

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسيف الدين محي علو168

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد حسين محمد عجل169

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفبهاء الدين حيدر محمد170


