
مسائي/ الصف الثاني 

الكورس االول

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

قسم المحاسبة

المعدلالنتيجةإنكليزي لغة2عامة رياضياتبالحاسوب محاسبية تطبيقاتاالعمال قانونالكترونية وتجارة تسويق1باالنكليزية محاسبة1حكومية محاسبة1متوسطة محاسبةاالسمت

0.0000معيدضعيفضعيفمقبولمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفالدوري موسى مجيد عادل أحالم1

68.3636ناجحمقبولجيدجدا جيدجدا جيدمقبولمتوسطجيدمتوسطالمشهداني نجم إبراهيم إسماعيل احمد2

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفالبدري محمد بدر علي احمد3

0.0000معيدمقبولضعيفمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفالجنعان مهدي حمدي مثنى احمد4

0.0000معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالعجيلي عبد محمود نزهان احمد5

0.0000معيدمتوسطمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفالشاوي علي حمد الحسن عبد اركان6

0.0000معيدضعيفضعيفجيدجدا جيدضعيفضعيفضعيفضعيفالجاف محمد محمود قادر اري7

0.0000محمد جاسم أسامة8

0.0000معيدمتوسطضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفمقبولضعيفكامل مازن أسامة9

84.0455ناجحمقبولمتوسطجدا جيدامتيازامتيازامتيازجدا جيدامتيازالبرزنجي شاكر احمد مظهر امنة10

0.0000معيدضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفالجشعمي عبدالرزاق إسماعيل حسين ايبك11

62.8182ناجحمقبولمتوسطجدا جيدجدا جيدمتوسطمقبولمتوسطمقبولالدليمي حسين عبدهللا جميل ايسر12

0.0000معيدضعيفضعيفمتوسطجيدمقبولضعيفضعيفضعيفالجنابي فندي عبد سعدون ايسر13

64.2727ناجحمقبولجدا جيدمتوسطجدا جيدجيدمقبولمتوسطمقبولالجبوري حسين بدر وضاح بدر14

88.1364ناجحجيدمتوسطامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازجدا جيدالبزوني محي جدوع هيثم بشائر15

59.5000ناجحمتوسطمقبولجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولعبدالكريم رياض جمال16

0.0000معيدضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفالعبدهللا سالم محمد جاسم جمعه17

0.0000احمد عباس خضير18

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمود حبيب يونس حنين19

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفجيدضعيفضعيفضعيفضعيفإبراهيم إسماعيل احمد رافد20

0.0000معيدضعيفمقبولجيدمتوسطضعيفضعيفمقبولضعيفالبياتي حمد رشيد رحمان رشيد21

0.0000معيدمقبولمتوسطجدا جيدمتوسطمتوسطضعيفضعيفضعيفالعيساوي محمود جميل علي رواء22

0.0000معيدمقبولضعيفجيدجيدمقبولضعيفضعيفضعيفالبزوني موسى يحيى رعد زهراء23

0.0000معيدضعيفمتوسطجيدجدا جيدجدا جيدضعيفجيدمقبولاالغا خضر عبدالباقي عزالدين سجى24

0.0000معيدضعيفمقبولجيدضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفالفراجي عكاب جاسم فاضل سالم25

0.0000معيدمتوسطضعيفضعيفجيدضعيفمقبولمقبولضعيف العبيدي نصيف  تركي داود سلمان26

80.8636ناجحمتوسطجيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد العلكاوي علي شهاب احمد شهاب27

0.0000معيدمقبولمتوسطجدا جيدجدا جيدجيدضعيفجيدضعيفالدوري محمد عبدالرحمن محمد صباح28
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0.0000معيدضعيفمقبولجيدامتيازجيدضعيفمقبولضعيفالبزوني يوسف عايد بهجت عايدة29

0.0000معيدمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفيوسف نعمان ثابت عبدالصمد30

0.0000معيدضعيفمقبولجيدمتوسطضعيفضعيفمتوسطضعيفالبياتي غني رشيد خورشيد عبدهللا31

0.0000معيدمقبولضعيفمتوسطجيدضعيفضعيفمقبولضعيفالسامرائي احمد عبدالرزاق مظفر عبدهللا32

0.0000معيدضعيفمقبولمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفالجبوري حنتاوي سعيد محمد عدنان33

0.0000معيدضعيفمقبولجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولجدا جيدضعيفالجبوري رشيد عبدهللا بشير علي34

0.0000معيدضعيفمقبولمتوسطمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفالعباسي صالح حسين هشام غفران35

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفالجبوري خلف محمود شاكر غيث36

84.9545ناجحمتوسطجيدامتيازامتيازامتيازجيدامتيازجدا جيدالدوري عبدهللا حسين علي فاروق37

0.0000معيدضعيفمتوسطضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفنجم فتحي قصي38

90.0455ناجحجيدجيدامتيازامتيازامتيازجدا جيدامتيازامتيازالدلوي محمد نوري الدين نجم النه39

0.0000معيدمقبولمتوسطمتوسطجدا جيدمتوسطضعيفمتوسطضعيفالدوري محمود ناجي عدنان المثنى40

0.0000معيدمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفالجبوري حسن احمد خضير محمد41

0.0000معيدضعيفضعيفمقبولجيدمتوسطضعيفمتوسطضعيفالقيسي خضر مطر صباح محمد42

0.0000الجنابي مضحي غزال عايد محمد43

0.0000الحمداني إسماعيل إبراهيم علي محمد44

0.0000 حمود ناظر محمد45

0.0000 العزاوي لطيف كوان داود مروان46

0.0000معيدمقبولمقبولمتوسطجدا جيدمقبولضعيفضعيفضعيف عبدهللا فاضل منى47

76.1818ناجحمقبولجيدجدا جيدجدا جيدمتوسطمقبولامتيازجدا جيد خليل حسن مهدي48

71.5000ناجحمقبولمتوسطجيدجدا جيدجيدمتوسطجدا جيدجيدالحديثي حمد محمد ثائر موج49

0.0000معيدجيدضعيفمتوسطجدا جيدمتوسطضعيفمتوسطضعيفالطائي محمود شكر رعد موج50

70.7273ناجحمقبولمتوسطجدا جيدجدا جيدجدا جيدمتوسطجيدمقبول محمد مهدي عدنان هيام51

0.0000معيدضعيفجيدجدا جيدجيدمتوسطمتوسطجيدمتوسطالقيسي جبر ندا خالد وليد52

0.0000معيدضعيفمقبولمتوسطمتوسطمقبولضعيفجيدضعيفالمفرجي احمد حسن ثائر يوسف53
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