
مسائي/ الصف الثالث 

الكورس االول

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

قسم المحاسبة

محملالمعدلالنتيجةمحاسبة منشات ماليةEتحليل قوائم ماليةمحاسبة ضريبية1نظام محاسبي موحدمحاسبة شركات1محاسبة كلفةاالسمت

0.00000معيدضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفاحمد دريد فاضل محسن البياتي1

0.00000معيدضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد عالء الدين حسين عبود السعيدي2

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد عبدهللا عبد3

0.00000معيدضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفاحمد محمد حيدر بكتاش البياتي4

0.00000معيدمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولضعيفاحمد محمد خلف جمعة الجبوري5

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد محمد عبدالعزيز6

0امنة بسام طايس جبر الدوري7

0.00000معيدمتوسطمتوسطجيد جدامقبولضعيفضعيفانعام نعمة محمد 8

82.40000ناجحجيد جداجيد جداامتيازجيدامتيازجيدانيس محمد صالح خلف الدراجي9

81.70000ناجحامتيازمتوسطجيد جداامتيازجيدجيدايمان حامد لطيف خلف البو اسود10

0.0000معيدضعيفضعيفحجبضعيفضعيفضعيفبراء مجيد حميد 11
0.00000معيدضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفبالل عامر علي جابر الدوري12

0.00000معيدضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفبيداء صالح مهدي صالح الصميدعي13

0.00000بيداء علون عبد سلمان السامرائي14

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفتركي محمد حبيب15

69.85000ناجحمقبولجيد جدامتوسطجيد جداجيد جدامقبولحاتم عبدالكريم حسين 16

93.55000ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جداحامد عبدهللا احمد كاطع الجبوري17

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحسن حمدي مهدي18

0.00000معيدضعيفجيدمقبولمقبولضعيفمتوسطحوراء عالءالدين حسين19

58.95000ناجحمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولمتوسطخالد عبدهللا محمد حسين الجبوري20

0.00000خلف علي صالح21

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفدانيال بالل صبري سعدون الدراجي 22

84.35000ناجحامتيازامتيازامتيازجيدجيدجيدرشا عبد الجبار احمد محمد السامرائي23

92.85000ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جدازيد عمران بردي فارس القيسي24

0.00000معيدمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفسالم عبدالجبار نصيف جاسم الجبوري25

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسيف حسيب عفتيان علي الجبوري 26

0.00000معيدضعيفجيدمقبولضعيفضعيفضعيفشعيب عارف هاشم شبيب27

63.35000ناجحمتوسطمتوسطجيد جدامتوسطمقبولمقبولصالح تركي نايف احمد الجبوري28

حجب

حجب 

حجب
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66.30000ناجحمقبولامتيازجيد جدامقبولمقبولجيدضياء خالد جاسم29

0.00000عباس يحيى درويش عبدهللا الجبوري30

0.00000معيدمتوسطضعيفجيدضعيفمقبولضعيفعلي حسن رشيد محمد علي جواري31

0.00000معيدامتيازجيدجيدضعيفضعيفجيد جداعلياء عبد الحسين محسن خلف الساعدي32

0.00000معيدمتوسطجيدمتوسطجيد جداضعيفجيد جداعلياء هيثم شامل 33

0.00000عمار جودة حازم عبد الدوري 34

0.00000معيدضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفعمر الفاروق احمد حمزة براك35

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمر بهجت يعقوب يوسف الحميري36

0.00000معيدضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفعمر عبدالخالق خلف علي الحامدي37

0غسان محجوب احمد مصلح العزاوي38

0.00000معيدمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولغسق مجيد حميد محمود الدوري39

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفغفران ماهر حمد 40

0.00000معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيففاطمة موفق ناجي حميد البياتي41

0.00000فهد صباح حمود ساير الفراجي42

0.00000معيدمقبولمقبولجيدضعيفضعيفضعيفليث عبدهللا خلف حسين الجبوري43

0.00000معيدمتوسطمقبولضعيفمتوسطمقبولضعيفماهر قحطان عدنان سليمان الونداوي44

0.00000مثنى حمادي غفار حسن التكريتي45

0.00000معيدضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد اكبر حسن صالح البياتي46

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد حمد ندا منوخ العبيدي47

0.00000محمد شامل خلف عودة48

0.00000معيدمقبولجيد جدامتوسطضعيفمتوسطمتوسطمحمد شبيب نمر حامد السعدون49

88.20000ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازامتيازجيدمحمد عبدالواحد سلمان خلف السامرائي50

82.40000ناجحجيدامتيازامتيازامتيازجيدجيدمحمد هاشم عبدالواحد حسين الجبوري51

70.90000ناجحمتوسطامتيازمتوسطجيدمتوسطمتوسطمحمود زبن مهوس حمد الطائي52

0.00000معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمسلم عبد االمير احمد حسن البياتي53

0.00000معيدضعيفضعيفجيد جداضعيفضعيفضعيفمصطفى علي نجم عبدهللا الجبوري54

ضعيف/(E1)محاسبة0.0000معيدضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفمصطفى ماجد جاسم محمد الدلوي55

0.00000معيدضعيفمتوسطمتوسطضعيفضعيفضعيفمعتز عامر عبد علي الدليمي56
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0.00000ميس خلف جاسم 57

0.00000معيدضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفميس عواد شالش حمد الجواري58

0.00000معيدضعيفمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفميسر عايد حمد حسين الطائي59

0.00000معيدضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفناصر مولود صالح60

0.00000نشمي عماد شعبان حاجم الناصري61

81.75000ناجحامتيازجيدمتوسطامتيازجيدجيد جدانور خالد محمد عباس الحيالي62

نوري رائد نوري علي الخزرجي63

74.90000ناجحجيدجيدجيدجيد جدامتوسطجيدهالة سعد طه 64

0.00000معيدجيدمتوسطمتوسطمقبولضعيفمتوسطهدير غازي فيصل65

0.00000معيدضعيفمتوسطجيدضعيفضعيفضعيفهمام حسين صالح 66

0.00000معيدضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفيقين لفته إبراهيم صالح الجبوري67

80.25000ناجحجيد جداجيدامتيازجيد جداجيدجيديوسف نايف زبن انغيمش الشمري68
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