
صباحي/ الصف الرابع 

الكورس االول

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

قسم المحاسبة

2محمل1محملالمعدلالنتيجةبحث مناهجدولية محاسبةتدقيق معاييرمتخصصة محاسبة1متقدمة كلفة1ادارية محاسبةاالسمت

80.66670ناجحامتيازجيدجيدجدا جيدجيدجدا جيد العبيدي عمر كريم ستار ابتهال1

0.00000معيدمقبولضعيفمتوسطجيدمتوسطمقبولالعبيدي هزاع جاسم نصيف إبراهيم2

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفمتوسطضعيفمقبولالعبادي قدوري هدلوش هادي إبراهيم3

0.00000معيدمتوسطضعيفمقبولجيدضعيفمتوسطالدوري كريم رحيم إبراهيم أحمد4

0.00000معيدمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيف الدراجي إبراهيم خليل إسماعيل احمد5

0.00000معيدجدا جيدضعيفجيدمقبولمتوسطمقبولالكراعي عوين كليب خالد أحمد6

92.33330ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازجدا جيدالعيساوي صالح حميد ستار أحمد7

72.88890ناجحجيدمقبولمتوسطجدا جيدمتوسطجيدالرفاعي ثامر عبدالجبار سعد أحمد8

0.00000معيدمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولالسامرائي حميد مجيد عادل أحمد9

71.22220ناجحجيدمقبولجدا جيدجدا جيدمتوسطمتوسطالدوري عبدهللا فارس عماد أحمد10

92.77780ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجدا جيدامتيازالحميري علي بديوي غالب أحمد11

0.00000معيدجدا جيدضعيفجيدمتوسطمقبولجيدالتكريتي صالح ممدوح غسان أحمد12

0.00000معيدجيدضعيفمتوسطجيدضعيفجيدالخفاف رشيد الدين نور الدين فخر أحمد13

0.00000معيدجيدمتوسطمقبولمتوسطضعيفمقبولالمسعودي رشيد عبدالعزيز ماجد احمد14

0.00000معيدجدا جيدضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولالتكريتي عايد صباح محمد أحمد15

0.00000معيدمتوسطضعيفضعيفمتوسطضعيفمقبولالطائي عباس قاسم ولي أحمد16

0.00000معيدمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالراوي ياس طيب ذنون أسامة17

0.00000معيدمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالبياتي جاسم حسين الدين محي اسراء18

81.77780ناجحامتيازجدا جيدامتيازجيدمتوسطجدا جيدالجوعاني مطر مبارك عالوي آمنة19

76.33330ناجحجدا جيدمتوسطجدا جيدجدا جيدمتوسطجيدالعبيدي سالم داود قحطان أنس20

79.88890ناجحامتيازجدا جيدجدا جيدمقبولجدا جيدجدا جيدالقيسي صالح مانع هللا عبد إنعام21

0.00000معيدمقبولضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفالجبوري خلف حسين حمد أنمار22

0.00000معيدجدا جيدضعيفضعيفجدا جيدمقبولمتوسطالحميدي علو حسن محمود أوس23

0.00000معيدمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالجبوري خلف حسن جمال آيات24

84.11110ناجحامتيازجدا جيدجيدامتيازجدا جيدجدا جيدالناصري عطية ياسين صفاء آية25

67.44440ناجحجيدمقبولامتيازجيدمقبولمتوسطالخزرجي شكر ستار سعد إيالف26

مقبول/شركات0.0000معيدجيدضعيفمتوسطمقبولضعيفمقبولالخزرجي عزيز لطيف الرسول عبد إيالف27

81.33330ناجحامتيازجيدجيدامتيازمتوسطجدا جيدالعزاوي صالح أحمد عدنان إيالف28
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0.00000معيدجيدضعيفجيدجيدضعيفضعيفالجبوري خلف محمد كريم بارق29

0.00000معيدمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفالخزرجي صالح عباس ادهام بالل30

0.00000معيدضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفالجبوري محمد عيدان جليل بلسم31

0.00000معيدمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمتوسطالبازي حمد حسن عواد تيسير32

0.00000معيدجيدضعيفمقبولجدا جيدجيدجيدالجبوري نجم عليوي نجم ثامر33

مقبول/شركاتضعيف/منشآت0.0000معيدضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفالنعيمي جابر طالع حسين جابر34

0.00000معيدجيدضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولالعبيدي مرهون عبدالوهاب الرحمن عبد جاسم35

69.33330ناجحجدا جيدمقبولجيدجدا جيدمقبولمتوسطالجبوري خلف محمود شاكر الشيخ جرناس36

71.44440ناجحجيدمتوسطمتوسطجيدمتوسطجيدالجبوري حسين خلف ثابت حسان37

0.00000معيدجيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفالخزرجي الحج سلطان حسن حسين38

0.00000معيدجيدضعيفمقبولجيدضعيفمتوسطالجبوري عبدالرحمن حسين عبدهللا حسين39

0.00000معيدجدا جيدضعيفجيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدالجنابي حميد شاكر محمود الحسين40

67.44440ناجحمتوسطمقبولمقبولجدا جيدمقبولجدا جيدالموسوي فرهود كامل وسام حسين41

88.11110ناجحامتيازامتيازامتيازجيدجدا جيدامتيازالناصري سكران جابر رعد حال42

81.66670ناجحامتيازجيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدالعبيدي عكلة يونس حازم حنان43

82.22220ناجحامتيازمقبولجدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدالعجيلي مهدي رمضان ضمير حنان44

65.11110ناجحجيدمتوسطجيدمتوسطمتوسطمتوسطالحامدي جاسم محمد جاسم حيدر45

0.00000معيدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطضعيفمقبولالدليمي محمد جاسم فضل ختام46

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولالعبيدي عبود سطوان نوري خطاب47

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمتوسطالدوري حسين إبراهيم عبدالخالق خليل48

0.00000معيدمتوسطضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولالجميلي سلطان مصطفى فرحان خليل49

86.55560ناجحامتيازمتوسطجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدالسويفي حمود دحام منيف دحام50

66.44440ناجحجدا جيدمتوسطجيدمتوسطمقبولجيدالتكريتي حميد شعبان محمد دنيا51

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالجبوري حمد زبن إبراهيم دالل52

78.55560ناجحجدا جيدامتيازجدا جيدجدا جيدمقبولجدا جيدالقرغولي احمد ياسين علي ذكرهللا53

0.00000معيدجيدمقبولمقبولمتوسطضعيفمقبولالحمداني مصلح حسين عبدهللا رحمة54

66.00000ناجحامتيازمقبولامتيازمقبولجيدمقبولالجبوري محمد خلف حمد رفل55

0.00000معيدجدا جيدمقبولمتوسطجيدضعيفضعيفالسامرائي خليفه عبد محمود رقية56
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0.00000معيدامتيازضعيفمتوسطامتيازجيدجدا جيدالبياتي حميد حسين مازن رنا57

56.11110ناجحجدا جيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولالجميلي صياد إسماعيل حقي رند58

66.22220ناجحامتيازمقبولجيدجيدمقبولمتوسطالضفيري ناصر عبد محمد ريم59

76.33330ناجحجيدجيدجدا جيدجيدمتوسطجدا جيدالطائي حسن مشعل سعد الزهراء60

61.44440ناجحجدا جيدمقبولجدا جيدمقبولمقبولمقبولالمجمعي مهدي محمد قيس زمن61

0.00000معيدجيدضعيفجيدجدا جيدمقبولضعيفالبياتي ولي محمود قاسم زينب62

0.00000معيدامتيازضعيفمقبولمتوسطمتوسطضعيفالدوري رشيد  نجم رشيد نعمه زينة63

64.55560ناجحامتيازمقبولجدا جيدجيدمقبولمقبولالمفرجي حمد شبيب عمر سارة64

0.00000معيدمتوسطضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفالدوري حميدي جاسم إسماعيل سالي65

0.00000معيدمتوسطضعيفمتوسطمتوسطمقبولمقبولالخزرجي ابراهيم خلف فالح سجاد66

66.33330ناجحجيدمقبولمتوسطجيدمقبولجيدالعبيدي عبدالحليم ياسين باسم الدين سراج67

0.00000معيدجيدمقبولمقبولجدا جيدضعيفمتوسطخضرالدوري إسماعيل صديق سري68

59.55560ناجحجدا جيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولالتكريتي رجب نوري صباح سلسبيل69

75.33330ناجحامتيازمتوسطجدا جيدجيدمتوسطجيدالعيساوي حمد جاسم أحمد سندس70

0.00000معيدجيدمقبولمقبولجيدضعيفضعيفالمرسومي عطية عيسى بدر سيف71

72.44440ناجحجيدمتوسطمقبولجيدمتوسطجدا جيدالتكريتي عبدهللا فهد قيس سيف72

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالجبوري محمد خلف علي شذى73

0.00000معيدضعيفضعيفمقبولجيدضعيفضعيفالدوري عثمان إبراهيم كوان شذى74

0.00000معيدجيدضعيفجيدجيدجيدجيدالحمداني محمود شكور طاهر شيماء75

90.55560ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيدامتيازالدوري جاسم خلف زياد طارق76

74.77780ناجحجدا جيدجيدجدا جيدجدا جيدمتوسطجيدالعجيلي حسين مجيد ثاير عادل77

0.00000معيدجيدمقبولمتوسطجيدضعيفضعيفالعبيدي حسين أحمد شهاب عامر78

81.55560ناجحامتيازجيدجدا جيدجدا جيدجيدجيدالعزاوي محمد ضايع غازي عائشة79

70.11110ناجحجيدمتوسطمقبولامتيازمقبولجيدالصميدعي سرحان خلف جمعة عبدالباسط80

81.77780ناجحجدا جيدجدا جيدجدا جيدامتيازجيدجيدالجبوري إبراهيم عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن81

60.55560ناجحجيدمقبولمقبولجيدمقبولمتوسطالمرسومي خضر عبدهللا سعد عبدالرزاق82

93.33330ناجحامتيازجدا جيدامتيازامتيازجدا جيدامتيازالحمداني عبدهللا فنر عباس عبدالرشيد83

98.66670ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازالشمري مزعل محمد جاسم عبدالعزيز84
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62.11110ناجحجدا جيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولالعزاوي عبداللطيف قحطان عمر عبداللطيف85

73.00000ناجحجيدمقبولجيدامتيازمتوسطجيد الدراجي صالح عبدهللا عياش عبدهللا86

79.22220ناجحامتيازمقبولجيدجدا جيدجيدجدا جيدالتكريتي عبدالغني نعمان محمد عبدهللا87

0.00000معيدمتوسطضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفالعزاوي عواد رشيد مزهر عبدهللا88

0.00000معيدجدا جيدمتوسطجيدجيدضعيفمقبولالخيالني كاظم علي خالد عبدالمهيمن89

80.44440ناجحامتيازمقبولجيدامتيازمتوسطجدا جيدالحشماوي جاسم محمد علي عبدالمهيمن90

0.00000معيدمقبولضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفالجبوري عبدهللا حسين صالح عبير91

0.00000معيدمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالخزرجي جاسم عبد شدهان عدنان92

0.00000معيدمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفالشمري رداد حضري دحام عالء93

0.00000معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولالبياتي حمد مصطفى إبراهيم علي94

0.00000معيدمتوسطضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفالونداوي قلندر محمد غالب علي95

0.00000معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالعبيدي كاكوج سايل صباح علي96

67.44440ناجحمتوسطمتوسطمتوسطجدا جيدمقبولمتوسطالدوري طايس حاتم قحطان علي97

74.77780ناجحمتوسطمتوسطمقبولجدا جيدمتوسطامتيازالخزرجي صالح عباس ياس علي98

0.00000معيدمتوسطضعيفمقبولجيدضعيفضعيفالجبوري محمود خلف أحمد عمر99

مقبول/شركات0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالجبوري حسن خليل أحمد عمر100

76.77780ناجحجدا جيدمقبولجدا جيدامتيازمتوسطجيدالدوري هواس خليفة سفاح عمر101

0.00000معيدجيدمقبولضعيفمتوسطضعيفضعيفالجبوري ابراهيم أحمد طيب عمر102

0.00000معيدمتوسطضعيفضعيفجيدمقبولضعيفالصميدعي احمد شهاب غازي عمر103

0.00000معيدمتوسطضعيفمقبولجيدضعيفمقبولاللهيبي احمد مسلط حمود غسان104

67.44440ناجحجيدمقبولمتوسطجيدجيدمتوسطالطريمشاوي فريح كاظم كمال غسان105

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف الخزرجي علي يوسف سعد فاطمة106

77.33330ناجحامتيازمقبولمتوسطامتيازجيدجيدالناصري رجب شاهين عامر فاطمة107

0.00000معيدجيدضعيفمتوسطمقبولمقبولضعيفالعزاوي سلطان حاجم عبدالفتاح فاطمة108

80.00000ناجحامتيازجيدامتيازجدا جيدجيدجيدالعزاوي صالح أحمد كريم فرح109

91.44440ناجحامتيازامتيازامتيازجدا جيدامتيازامتيازالجبوري عالوي فتاح سالم فؤاد110

0.00000معيدجدا جيدضعيفمتوسطضعيفضعيفمقبولالدليمي عبدهللا أحمد شهاب قحطان111

0.00000معيدمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالعبيدي موسى مصلح جارو قيس112
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0.00000معيدمتوسطضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفالصميدعي احمد حميد عامر لبنى113

0.00000معيدمتوسطضعيفمقبولجدا جيدضعيفضعيفالمرسومي عطية مصلح خميس ليث114

0.00000معيدجيدضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفالكراعي هزاع نوفان رجب ليلى115

0.00000معيدجيدضعيفضعيفجيدضعيفمقبول الزيدي مخلف محمد عيدان متعب116

0.00000معيدمقبولضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفالتميمي زيدان حميد معد مثنى117

ضعيف/1نظام0.0000معيدجيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالعيساوي حمد حسين احمد محمد118

71.33330ناجحجدا جيدجدا جيدمتوسطمتوسطمتوسطجيدالتميمي هللا عبد صالح إسماعيل محمد119

74.00000ناجحامتيازمقبولجدا جيدجيدمقبولجدا جيدالعيساوي حسن غشيم أكريم محمد120

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف الشابندر رفيق عدنان ايدن محمد121

0.00000معيدجيدضعيفمقبولمتوسطضعيفمتوسطالجبوري بدر محمد جاسم محمد122

96.88890ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازالعجيلي فرحان أحمد حميد محمد123

0.00000معيدمقبولمقبولمقبولجيدضعيفمقبولالعباسي الطيف علي حميد محمد124

ضعيف/منشآت0.0000معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالجبوري كاظم محمد حميد محمد125

0.00000معيدمتوسطضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفالبدري ثابت نعمان منذر محمد126

0.00000معيدمقبولضعيفمقبولجيدضعيفمقبولالجبوري عطية حميد نزهان محمد127

0.00000معيدمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفالعزاوي مخلف خباز نوري محمد128

0.00000معيدمتوسطضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفالتكريتي هللا عبد نجم خميس محمود129

81.33330ناجحامتيازجدا جيدجيدجدا جيدمتوسطجدا جيد العبيدي ججو محمد عواد محمود130

0.00000معيدجدا جيدمقبولمتوسطجدا جيدضعيفمتوسطالعجيلي صالح محمد مدلل محمود131

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالقيسي نجرس إبراهيم خالد مجاهد132

0.00000معيدمتوسطضعيفمتوسطمتوسطمتوسطمقبولالظفيري حمد حسين مناف مروه133

0.00000معيدمقبولضعيفضعيفمتوسطمقبولضعيفالحديثي حمادي خيرو إبراهيم مريم134

0.00000معيدجيدجيدجيدجيدضعيفمقبولالبازي  ابراهيم عطوان مجيد مريم135

70.00000ناجحامتيازجيدجيدجيدمتوسطمتوسطالقرغولي احمد محمود حميد مصطفى136

0.00000معيدمتوسطضعيفمقبولمتوسطمقبولضعيفالحديثي مهدي حافظ أثير مصطفى137

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالدليمي حمد حلو حامد مصطفى138

80.66670ناجحامتيازجيدجدا جيدجدا جيدجيدجيداالسودي طه حسين حميد مصطفى139

0.00000معيدمتوسطضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفالخزرجي ظاهر نجرس فالح مصطفى140
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70.55560ناجحجدا جيدمتوسطمتوسطجدا جيدمقبولجيدالدراجي درويش علي خليفة مصطفى141

0.00000معيدمتوسطضعيفمقبولمتوسطضعيفمقبولالخزرجي جادر عيدان فالح منتصر142

0.00000معيدامتيازضعيفضعيفمتوسطضعيفمقبولالسالمي جمعة عيسى جمعة مؤيد143

0.00000معيدامتيازضعيفجيدمتوسطمتوسطجيدالجنابي علي حسين طالل ميسر144

0.00000معيدجيدضعيفجيدمقبولضعيفمتوسطالحشماوي عبد صالح علي ناجي145

86.00000ناجحامتيازجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدالعيساوي شبيب حمود جاسم نصيف146

79.44440ناجحجدا جيدمقبولامتيازامتيازمتوسطجدا جيدالحمداني شهوان مناور هيثم نور147

78.22220ناجحامتيازجيدجدا جيدجدا جيدجيدجيدالخالدي مجيد سليمان نبيل نورجان148

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالجبوري حمود طه محمود هاشم149

0.00000معيدجيدضعيفمتوسطجيدمتوسطمتوسطالعبيدي عويد حسين إبراهيم هبة150

72.55560ناجحامتيازمقبولجدا جيدجيدمتوسطجيدالدوري حميد فاضل ثامر هبة151

مقبول/شركات0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالعجيلي هزاع عريبي عماد هيثم152

68.77780ناجحجدا جيدمتوسطجدا جيدجيدمقبولمتوسطالدوري ابراهيم مهدي مزهر وقاص153

70.55560ناجحامتيازمقبولجيدجدا جيدمقبولمتوسطالجبوري طه كريم حمد والء154

0.00000معيدجيدضعيفمتوسطمتوسطمتوسطمقبولالعبيدي صالح محمد طامي ياسر155

0.00000معيدمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولالخزرجي جديع سعد عبدالمجيد ياسر156

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالمكدمي محمد عبدهللا صكبان ياسين157

0.00000معيدجدا جيدضعيفمقبولمتوسطمقبولمقبولالنعيمي اسماعيل حسن فليح يوسف158

71.33330ناجحجيدمقبولمتوسطجيدجيدجيدالعبيدي ابراهيم علوان محمد يوسف159
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