
صباحي/ الصف الثالث 

الكورس االول

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

قسم المحاسبة

محملالمعدلالنتيجةمالية منشات محاسبةEمالية قوائم تحليلضريبية محاسبة1موحد محاسبي نظامشركات محاسبة1كلفة محاسبةاالسمت

97.45000ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتياز الجبوري فاضل علي عبدهللا إبراهيم1

0.00000معيدجيدمتوسطجيدمتوسطضعيفجدا جيدالجميلي علي حسين علي أثير2

0.00000معيدمقبولضعيفجيدمقبولضعيفضعيفالتكريتي عمر إبراهيم باسم أحمد3

72.85000ناجحمتوسطامتيازجيدمتوسطمتوسطجيدالجميلي محمد جاسم حسين احمد4

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعجل محمد حسين احمد5

0.00000معيدجدا جيدضعيفجيدامتيازامتيازجدا جيدالعكيدي شبطة أحمد خلف أحمد6

0.00000معيدضعيفجدا جيدمقبولضعيفضعيفمقبولالجبوري جاسم عبد سعد احمد7

0.00000معيدضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفالدوري سلمان احمد سالم احمد8

0.00000معيدضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفالطائي عبوش حمد شهاب احمد9

0.00000معيدضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفالرماوي حسين براك عبيد أحمد10

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف هدوك عبد عزاوي احمد11

79.80000ناجحامتيازجيدامتيازجدا جيدجيدجيد الجبوري عيدان أحمد عزيز أحمد12

77.05000ناجحجيدجيدامتيازجيدجيدجيدالرهيوي محمد عوده عميد أحمد13

83.75000ناجحجيدامتيازجيدامتيازجدا جيدجيدالسامرائي عباس مهدي قصي أحمد14

65.75000ناجحمقبولامتيازمتوسطمتوسطمقبولمتوسط الغريري محمد سفاح مجيد أحمد15

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف القيسي مخلف حسن محمود أحمد16

0.00000معيدضعيفمتوسطمقبولمتوسطضعيفمقبولالبجاري هزاع حمود عبدهللا احمود17

0.00000معيدضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيف الجبوري خضر حمد عبدهللا إدريس18

0.00000معيدضعيفجيدمقبولمقبولضعيفمقبول العجيلي سعيد رشيد سلمان أركان19

75.80000ناجحامتيازمتوسطمتوسطجدا جيدمتوسطجدا جيد الجميلي عبدهللا علوان خزعل أشواق20

0.00000معيدضعيفمقبولجدا جيدمتوسطضعيفضعيفاللهيبي فرحان محمود عبدهللا أشواق21

68.25000ناجحمتوسطجيدمتوسطجيدمتوسطمتوسطالبياتي جاعد عباس محمد أفراح22

0.00000معيدمتوسطمتوسطمتوسطجيدمقبولضعيفالعيساوي حسن غشيم مكي أفراح23

0.00000معيدضعيفمتوسطمقبولجيدضعيفضعيفالحمداني رجب علي خالد آالء24

0.00000معيدمتوسطضعيفمقبولجيدضعيفمتوسطالجبوري خالد خلف وجدي أماني25

75.65000ناجحجيدامتيازمقبولجدا جيدمتوسطجدا جيدالتميمي علي عباس حسين آمنة26

81.20000ناجحجدا جيدامتيازجيدامتيازجيدمتوسطالعيطو صالح محمد عماد آمنة27

0.00000معيدضعيفمتوسطمقبولجدا جيدضعيفضعيفالعبادي سيد كعيد حمود أميرة28
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72.35000ناجحجدا جيدجيدجدا جيدمتوسطمتوسطجيد الدراجي محمود جمعه محمد أمين29

71.05000ناجحمقبولمتوسطامتيازجدا جيدمقبولجيدالسامرائي علوان محمد حميد آيات30

0.00000معيدضعيفامتيازجيدجيدجدا جيدجدا جيد الطائي عبجل غافل ادهم آية31

80.25000ناجحجدا جيدجيدجدا جيدجدا جيدجيدجيد الجبوري هزاع عبدهللا طه آية32

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمتوسطالجبوري عبدهللا راشد صالح برزان33

81.80000ناجحجدا جيدجيدجيدامتيازجيدجدا جيد البدراني حسين ذياب طالب بكر34

0.00000معيدضعيفجيدضعيفمقبولضعيفجيدالمجمعي حسين مجيد حمادي بهجت35

96.50000ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتياز الحديثي يوسف توفيق ناظم توفيق36

75.45000ناجحامتيازمتوسطجيدجدا جيدمتوسطجدا جيدالمجمعي عبدهللا جداع محمد جمال37

0.00000معيدضعيفجيدمتوسطضعيفضعيفضعيفالجبوري حميد عيسى كريم حاتم38

0.00000معيدضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفالرحماني احمد هاشم مكي الدين حسام39

0.00000معيدمتوسطمتوسطجدا جيدمتوسطضعيفمتوسطالمولى صلبي مصلح حمد حسام40

63.40000ناجحمقبولجيدامتيازمتوسطمقبولمقبولالدليمي هللا عبد محمد علي حسن41

ضعيف/1متوسطة0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفطه فائق محمد حسن42

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف الجبوري حسن مرعي محمد حسن43

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالطائي عباس هادي نوري حسن44

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالبياتي علي فارس أنور حسين45

67.20000ناجحمتوسطجيدجيدمقبولمتوسطجيد المجمعي أحمد خضير طالب حسين46

0.00000معيدمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولضعيفالعباسي محمود صالح علي حسين47

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالطائي محمد تركي محمد حسين48

0.00000معيدمقبولامتيازجدا جيدمقبولضعيفضعيف البياتي خلف سفر صباح حمدي49

0.00000معيدمقبولمتوسطجيدجيدضعيفمتوسطالعجيلي حميد عبد دحام حمزة50

86.20000ناجحجدا جيدجيدامتيازجدا جيدامتيازجيدالدوري وهيب أحمد حافظ حنان51

0.00000معيدضعيفضعيفمتوسطمقبولجيدضعيف الجبوري حمود هللا عطا حمد خالد52

0.00000معيدضعيفمتوسطمتوسطمتوسطضعيفمقبولالجبوري سبتي محمود علي خالد53

0.00000معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفالجبوري عياش محسن احمد دعاء54

0.00000معيدضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفالعلكاوي صالح حسن فوزي دنيا55

0.00000معيدمقبولمتوسطجيدمتوسطضعيفمقبول الجواري مكحول صبحي كمال رانيا56
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0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعواد احمد رياض57

68.15000ناجحمتوسطجيدجيدجيدمتوسطمتوسط البياتي محمد جاسم منتصر زيتونه58

0.00000معيدجيدامتيازمتوسطجدا جيدضعيفجدا جيدالحداد إبراهيم عبد حامد زينب59

79.00000ناجحجدا جيدجيدجدا جيدجدا جيدجيدجيدالجبوري يعكوب محمود أحمد سارة60

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالخزرجي محمد حيدر جواد سجاد61

0.00000معيدمتوسطجدا جيدمقبولجيدضعيفمقبولالتميمي عبد جابر حسن سجاد62

0.00000معيدضعيفمتوسطمتوسطمتوسطضعيفضعيفالناصري مانع أحمد شهاب سجى63

79.15000ناجحجدا جيدجيدامتيازامتيازمقبولجيدخلف ستوري عبدالفتاح سجى64

93.65000ناجحامتيازامتيازامتيازجدا جيدامتيازجدا جيد العجيلي عبيد مزبان الزم سالم65

0راسبالتكريتي جليل محمد هاني سمر66

0.00000معيدضعيفجيدجدا جيدضعيفضعيفضعيف الجنابي حمد خلف رياض سندباد67

0.00000معيدمتوسطمتوسطجدا جيدمقبولضعيفضعيفالجبوري خلف حسين علي سيروان68

79.50000ناجحجدا جيدجيدجيدامتيازجيدجيدااللوسي خضير عبدهللا عدنان سيماء69

0.00000معيدمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفجيدالقيسي كنفذ حمود دحام شروق70

0.00000معيدمتوسطمتوسطمقبولجيدضعيفجدا جيد الجواري محمد رشيد محمد شهد71

73.75000ناجحامتيازجيدمتوسطجدا جيدمقبولجيدالقاسمي الرزاق عبد نعمة حكمت صديق72

0.00000معيدضعيفمتوسطضعيفمقبولضعيفضعيفالعجيلي عباس جمعه علي صفاء73

84.80000ناجحجدا جيدامتيازجيدامتيازامتيازجيدالعلكاوي علي محي عويد طه74

0.00000معيدضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفالجبوري صالح قحطان سالم عباس75

0.00000معيدمقبولجيدمتوسطمقبولضعيفضعيفاللويزي محسن سبع عبدهللا عبدالحليم76

0.00000معيدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطضعيفمقبولالراضي حسين عبدالرحمن إقدام عبدالرحمن77

80.15000ناجحمتوسطامتيازجدا جيدجدا جيدجيدجيد الجبوري حسين علي رمضان عبدالرحمن78

0.00000معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفالجميلي داود عبيد محمد عبدالرحمن79

0.00000معيدمتوسطضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفالخزرجي صالح مهدي محمود عبدالرحمن80

0.00000معيدضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولالصميدعي زيدان محمد احمد عبدالسالم81

88.35000ناجحجدا جيدامتيازامتيازجدا جيدامتيازجدا جيدالسامرائي محمد اكريم ضياء عبدالصمد82

0.00000معيدمقبولجيدمقبولجيدضعيفضعيفالعبيدي عبد خماس سليمان عبدالعزيز83

71.85000ناجحمقبولامتيازجدا جيدمقبولمتوسطجيدالجبوري عزيز صالح هاشم عبدالعزيز84
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ضعيف/1متوسطة0.0000معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفالخزرجي رشيد عبدهللا حسن عبدهللا85

0.00000معيدمقبولضعيفجيدجيدضعيفمتوسط الناصري علي مكي سعدون عبدهللا86

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف جودي طه عبدهللا87

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالجبوري حمد جاسم زهير عبدهللا88

0.00000معيدجدا جيدجدا جيدامتيازجدا جيدضعيفجدا جيد العبيدي ذياب نايف عارف عبدهللا89

0.00000معيدضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفمقبولالجبوري عواد عبد ماجد عبدهللا90

0.00000معيدضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفالمجمعي حنتوش درويش محمد عبدهللا91

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالنمراوي مطلق إسماعيل مفلح عبدهللا92

0.00000معيدضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفمتوسط زعيتر تركي مدلول عبدالوهاب93

0.00000معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيف شعير البو جمعة حسن احمد عثمان94

88.30000ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيدامتيازالقيسي أحمد علي رعد عثمان95

0.00000معيدضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولالجبوري سعد عثمان محمود عثمان96

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف فرحان حكم عذراء97

0.00000معيدضعيفضعيفمتوسطمتوسطضعيفضعيفالبياتي فتاح مدحت حمزة عزيز98

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالجبوري جاسم سبهان خليل عشم99

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالجبوري عشم خليل إبراهيم عقيل100

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيف الطائي محمد موسى جمال عقيل101

88.35000ناجحجيدامتيازامتيازجدا جيدجدا جيدامتيازاللهيبي أحمد زكام عبدالكريم عالء102

0.00000معيدمقبولجدا جيدمتوسطجيدضعيفمتوسطالكرغولي اسود عبدهللا أحمد علي103

69.15000ناجحمتوسطامتيازجيدمقبولمقبولجدا جيدالحمداني عبد صالح حسين علي104

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف البياتي درويش فارس كريم علي105

0.00000معيدضعيفمقبولجدا جيدمقبولضعيفضعيفالناصري عبدهللا فارس هيثم علي106

0.00000معيدضعيفمتوسطجيدمتوسطضعيفمقبول الجبوري بكر إبراهيم يوسف علي107

74.10000ناجحجيدامتيازجيدجيدجيدمتوسطالدراجي محمود كامل صالح عمار108

72.05000ناجحمتوسطجدا جيدجدا جيدمقبولمتوسطجيدالحربي محمود مالو أحمد عمر109

0.00000معيدضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفالقيسي عطية شعبان خلف عمر110

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالبياتي علي معيوف ظافر عمر111

0.00000معيدضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفالعبيدي عبدهللا هالل عدنان عمر112
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0.00000معيدجيدمقبولمقبولمقبولضعيفمتوسطالدوري محجوب مصطفى ليث عمر113

0.00000معيدمقبولمتوسطمتوسطمقبولضعيفمقبولمحمد علي محمد عمر114

0.00000معيدضعيفمقبولجيدضعيفضعيفضعيفالقريشي هاشم عمران هاني عمران115

مقبول/رياضيات0.0000معيدمقبولجيدضعيفجيدضعيفجيدالعاملي محمد سعيد عبدالحميد فاطمة116

77.65000ناجحامتيازامتيازمتوسطجدا جيدمقبولجيدالدليمي حمود حسن عبدالرحمن فاطمة117

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف المزروعي احمد علوان معتز فرات118

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفجاسم لطيف صباح فالح119

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفخضير إسماعيل فؤاد120

0.00000معيدضعيفجيدمتوسطجدا جيدمتوسطمقبولالعبيدي حسن ياسين جنعان فيصل121

0.00000معيدضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولالشمري شباط محمد حامد فيصل122

0.00000معيدضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفالشاماني حسن سعدون محمد قاسم123

0.00000معيدضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفالعبيدي حسين نوفان قحطان قصي124

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولالعزاوي حمد سراج حافظ كرم125

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولالطائي مكحول صبحي مزاحم كمال126

88.60000ناجحجدا جيدامتيازامتيازامتيازجيدجدا جيد الكراعي جزاع غافل سلطان ليث127

67.15000ناجحمقبولمتوسطجدا جيدمتوسطمقبولجدا جيدالقيسي إبراهيم حسين حسن مثنى128

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالدليمي تركي خليل جمال محمد129

0.00000معيدمقبولمقبولجيدمتوسطضعيفمقبولالجبوري محمد نشمي جميل محمد130

0.00000معيدضعيفمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيف اللهيبي تركي خلف حمد محمد131

0.00000معيدمقبولمتوسطامتيازمتوسطضعيفجيداللهيبي محمد حسين دحام محمد132

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالرملي عبد عبدهللا ذياب محمد133

60.75000ناجحمقبولمتوسطجيدمتوسطمقبولجيدالجبوري محجوب محمود سعود محمد134

0.00000معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفالجبوري محمد عواد صالح محمد135

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالسبهاني علي بديوي عباس محمد136

0.00000معيدامتيازضعيفمتوسطجيدجيدجيد الجبوري حسين جدوع عباس محمد137

69.90000ناجحجدا جيدمتوسطمتوسطجيدمقبولجيدالجبوري صائل عبدهللا عيدان محمد138

86.95000ناجحامتيازامتيازجيدجدا جيدامتيازجدا جيد العجيلي حسن محمد ناظم محمد139

74.05000ناجحجدا جيدمتوسطجيدجدا جيدجيدمتوسط علي جاسم صباح مصطفى140
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0.00000معيدضعيفمتوسطمتوسطمقبولضعيفمقبولالعباسي صالح رهل عبدهللا مصطفى141

87.15000ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيدجدا جيدالعيساوي حمادي جياد محمود مصطفى142

0.00000معيدضعيفجيدمتوسطمقبولضعيفمقبولسبع هادي مصعب143

0.00000معيدضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيف الكريز كريز رميض حاجم منذر144

77.50000ناجحجيدامتيازجدا جيدجدا جيدجيدمقبولالعبيدي بردي أحمد اعناد مهند145

0.00000معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفالجبوري عليوي محمود صالح مهند146

0.00000معيدضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفمقبول االفيلي مراد شاه صبري عامر مهند147

0.00000معيدضعيفجدا جيدجدا جيدمقبولضعيفمتوسطالجميلي منديل عبد محمد مهند148

87.75000ناجحامتيازجدا جيدامتيازجدا جيدامتيازجيدالدراجي هدو صالح محمود موسى149

0.00000معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفالنيساني حسين احمد حمود مؤيد150

79.65000ناجحامتيازمقبولجيدجدا جيدامتيازجيد حسين عبدالرحمن إقدام ميادة151

0.00000معيدجدا جيدجيدضعيفجدا جيدجدا جيدجدا جيدالعبيدي ملح خلف رزاق ميساء152

0.00000معيدمقبولمتوسطمتوسطجيدضعيفمتوسطالناصري علي أمين محسن نعيمه153

0.00000معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفالطوفان عمر محمد عمر نور154

0.00000معيدضعيفمتوسطجيدضعيفضعيفضعيفالعقيلي منديل احمد ثامر هبة155

0.00000معيدمقبولمتوسطمتوسطمقبولضعيفمقبول الجميلي عطية نامس رمضان هدى156

0.00000معيدضعيفمتوسطجيدضعيفضعيفمقبولالفياضي عذاب خليفة محمد هدى157

0.00000معيدضعيفضعيفجيدمتوسطضعيفمتوسطالجميلي عبد إبراهيم ظاهر هشام158

0.00000معيدمتوسطضعيفجيدمتوسطضعيفضعيفالعجيلي حميد صالح محمد همام159

0.00000معيدضعيفضعيفجيدضعيفضعيفضعيفالعبيدي نصيف حمود مرشد همام160

0.00000معيدمقبولجيدجدا جيدمتوسطضعيفمقبول العجيلي عبيد مزبان الزم وسام161

0.00000معيدضعيفضعيفجيدمقبولضعيفضعيف الطائي حسين حمد خزعل والء162

67.35000ناجحمتوسطجيدجيدمقبولمقبولجدا جيدالجبوري علي خضير ضرغام ياسر163

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالكروي يوسف إبراهيم علي إبراهيم164

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد حسين احمد165

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعلي محمد احمد166

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالجبوري لطيف حسين محمود أسامة167

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعلو محي الدين سيف168
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0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعجل محمد حسين احمد169

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد حيدر الدين بهاء170


