
مسائي/ الصف الرابع 

الكورس الثاني

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

قسم المحاسبة

المعدلالنتيجةمشروعنظمنظريةالمعايير2كلفة متقدمة2اداريةاالسمت

74.4706ناجحمتوسطجيد جداجيد جدامتوسطجيدمتوسطاحمد زيدان خلف جبر العبيدي1

81.2824ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيداحمد صباح مدد ويردي دندن2

احمد صفاء علي رزوقي السامرائي3

75.0824ناجحجيدجيدجيد جدامتوسطجيدجيداحمد عبدالكريم حمود خلف الدليمي4

84.4588ناجحامتيازجيد جداامتيازجيدجيد جداجيد جدااحمد عبدهللا علي محمد اللهيبي5

76.0824ناجحجيدجيد جداجيد جدامتوسطجيدجيداحمد قاسم محمد حمود الحدادي6

75.0824ناجحجيد جداجيدجيد جدامتوسطجيدجيداحمد نافع إبراهيم خلف السامرائي7

75.1412ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدمتوسطجيداحمد وداد فيصل عبدالكريم الطعمة8

70.6118ناجحمتوسطجيد جداجيدجيدجيدمتوسطاروى صبحي فاضل لطيف9

92.8235ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداامتيازامتيازافراح عماد حسن احمد السمور10

87.6118ناجحامتيازجيدامتيازجيد جداجيد جداامتيازامجد عبدالكريم حسين 11

77.2588ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيدجيدجيدأنور حاتم نجم زيدان العظيماوي12

74.6824ناجحجيدجيدامتيازمتوسطجيدمتوسطايمان حسين علي احمد العزاوي13

أيوب حميد دحام محمود العباسي14

76.1294ناجحجيد جداجيدامتيازمتوسطجيدجيدبدر عزاوي ذياب عالوي الجميلي15

77.6118ناجحجيد جداجيدجيد جدامتوسطجيد جداجيدبشرى احمد سميان16

77.5412ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيدبهاء الدين علي كريم محمود 17

بيداء سالم مصطفى يوسف18

حسام احمد إبراهيم ياسين الجبوري19

71.4353ناجحجيد جداجيدجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطحسن ابراهيم سالم حسن الجبوري20

76.9294ناجحامتيازجيدجيد جدامتوسطجيدجيدحسن احمد حسن حزام الجبوري21

حسن طارق إبراهيم نايف الخزرجي22

حسين علي عودة جاسم العجيلي23

71.6118ناجحمتوسطجيد جداجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطرامي فريد تفاح كريم الدوري24

رياض عبدهللا فارس 25

زياد خلف عبدالكريم وهيب التكريتي26

زيد شاكر حماد حسين الدليمي27

73.2118ناجحمتوسطجيدجيد جدامتوسطمتوسطجيدزينة خليل جاسم محمد القيسي28

سارة الطيف عبدهللا احمد النيساني29

86.8824ناجحامتيازجيدامتيازجيد جداجيد جداامتيازسارة غالب محمود مجيد الحمداني30

سالم صباح خلف طه الجبوري31

81.8118ناجحامتيازجيدامتيازجيدجيد جداجيدشهد نوفل ماجد لطيف الدوري32

79.6706ناجحامتيازجيد جداامتيازمتوسطجيدجيدعبدهللا محمد عبدالكريم حسين الهاشمي33

80.5059ناجحامتيازجيد جداامتيازمتوسطجيد جداجيدعبدهللا محمود خلف حويجة الجنابي34

79.8588ناجحجيدجيد جداامتيازمتوسطجيد جداجيدعبدالغفور تركي حمد عبدهللا35

72.7529ناجحجيدمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطجيدعبدالمحسن خليل إبراهيم صالح الجبوري36

77.4588ناجحامتيازجيدجيد جدامتوسطجيدجيد جداعذراء عدنان ناجي محمود37

علي طالل حكمت محمد38

74.1412ناجحجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطجيدجيدعلي فهمي مجيد سلمان الدوري39

علي محمد عبد علي الجميلي40

76.9059ناجحمتوسطجيدجيد جدامتوسطجيدجيدعماد حسين عبد طيف الجميلي41

72.2588ناجحمتوسطجيد جداجيد جدامتوسطمتوسطجيدعمار رائب جارهللا شعبان الحمداني42

عمار عبدالكريم نده علي الدوري43

81.1882ناجحامتيازجيد جداامتيازجيدجيد جداجيدعوف عبدهللا إبراهيم حسين الجبوري44
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مسائي/ الصف الرابع 
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2020-2019نتائج العام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد- جامعة تكريت 

قسم المحاسبة

المعدلالنتيجةمشروعنظمنظريةالمعايير2كلفة متقدمة2اداريةاالسمت

82.5529ناجحامتيازجيد جداامتيازجيدجيد جداجيدغسان نوري فيحان محمود الدوري45

73.0235ناجحجيدجيدجيدجيدجيدجيدغيث سعيد صالح حبيب العباسي46

76.6118ناجحامتيازجيدجيد جدامتوسطجيدجيدفدوى خيرهللا محمد يوسف الدوري47

83.7765ناجحامتيازجيد جداامتيازجيدجيدجيد جدافرحان صالح حمد عبدهللا الجبوري48

71.5647ناجحجيدجيدجيد جدامتوسطمتوسطجيدليث عريبي حسين سليم 49

71.0235ناجحمتوسطجيدجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطمحمد باسل حسين علي الحساني50

80.1294ناجحامتيازجيد جداامتيازجيدمتوسطجيد جدامحمد علي سعد حمدان حمود الجنابي51

78.4118ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيدمتوسطمحمد متعب ولي 52

79.5882ناجحامتيازجيدجيد جداجيدجيدجيدمروان احمد عبيد فيحان اللهيبي53

81.5529ناجحجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيد جداجيد جدامعن محمود مهدي صالح العيساوي54

76.1412ناجحامتيازجيدجيدمتوسطجيدجيدمالك لؤي فازع حسين الحديثي55

72.9647ناجحمتوسطجيد جداجيد جدامتوسطمتوسطجيدمهند نداء إسماعيل إبراهيم الجبوري56

75.8941ناجحجيدجيدجيد جدامتوسطجيدجيدموسى علي صالح مهدي السليم57

69.8471ناجحامتيازجيدجيد جدامتوسطمقبولمتوسطنبراس متعب عبدهللا محمد المزروعي 58

83.2941ناجحجيد جداجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدنرجس حسن ياسين احمد59

86.6353ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيد جداامتيازنمير عبد حميد زيدان العجيلي60

79.3765ناجحمتوسطجيدامتيازمتوسطجيد جداجيدنهاد حسين حميد عبدالرحمن الجنابي61

نور زيد إبراهيم محمد الجبوري62

نور فاروق إسماعيل ياس العباسي63

هبة عبدالوهاب مردان محمد الدوري64

هيام كمال طايس محمود السامرائي65

78.0824ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدمتوسطجيد جداوفاء شاكر محمود احمد الدوري66

76.9882ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدمتوسطيوسف احمد سلوم احمد الناصري67

أحمد عبيد جاسم68

73.3176ناجحامتيازجيدجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطسعد ضياء متعب 69

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدالرحمن محمد خليل 70

76.9059ناجحامتيازجيدامتيازمقبولجيدجيد جداعمر عدنان قحطان71

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمصطفى خلف حمدان 72

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفيوسف مهدي حبيب73

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفادريس حمادي دوخي74

0.0000اوس سمير عبدهللا75

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفدريد صالح الدين احمد76

0.0000سفيان قحطان عدنان77

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعائشة غالب محجوب78

0.0000عبدالعزيز ماهر عياش79

0.0000عبدهللا نصير مزاحم 80

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمر محمود علي81

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد محسن عبدهللا82

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفميسر خالد عبدهللا83

0.0000وسام ظافر عبدالكريم84

حجب

حجب

حجب

حجب

حجب

حجب

حجب

حجب

حجب

حجب


