
مسائي/ الصف الرابع 

الكورس االول

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

قسم المحاسبة

مالحظاتالمعدلالنتيجةبحث مناهجدولية محاسبةتدقيق معاييرمتخصصة محاسبة1متقدمة كلفة1ادارية محاسبةاالسمت

0.00000معيدمقبولضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفالعبيدي جبر خلف زيدان احمد1

65.55560ناجحجيدمقبولمقبولمتوسطمتوسطجيددندن ويردي مدد صباح احمد2

السامرائي رزوقي علي صفاء احمد3

0.00000معيدمتوسطضعيفمقبولجيدضعيفضعيفالدليمي خلف حمود عبدالكريم احمد4

81.55560ناجحجدا جيدجيدجدا جيدجيدجدا جيدجدا جيداللهيبي محمد علي عبدهللا احمد5

0.00000معيدمقبولضعيفمقبولجيدضعيفضعيفالحدادي حمود محمد قاسم احمد6

0.00000معيدمتوسطضعيفمتوسطمتوسطضعيفضعيفالسامرائي خلف إبراهيم نافع احمد7

0.00000معيدجيدضعيفمقبولجيدضعيفضعيفالطعمة عبدالكريم فيصل وداد احمد8

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفلطيف فاضل صبحي اروى9

91.55560ناجحامتيازامتيازامتيازجدا جيدجدا جيدجدا جيدالسمور احمد حسن عماد افراح10

80.44440ناجحجدا جيدجيدجيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد حسين عبدالكريم امجد11

0.00000معيدجدا جيدضعيفمقبولجدا جيدضعيفضعيفالعظيماوي زيدان نجم حاتم أنور12

0.00000معيدمتوسطضعيفمتوسطجيدمقبولضعيفالعزاوي احمد علي حسين ايمان13

0.00000العباسي محمود دحام حميد أيوب14

0.00000معيدجيدمقبولمتوسطامتيازضعيفمقبولالجميلي عالوي ذياب عزاوي بدر15

0.00000معيدمتوسطضعيفجيدمقبولضعيفمتوسطسميان احمد بشرى16

65.77780ناجحمتوسطمتوسطمتوسطجيدمقبولجيد محمود كريم علي الدين بهاء17

67.00000ناجحجيدمقبولجيدجدا جيدمقبولمتوسطيوسف مصطفى سالم بيداء18

69.11110ناجحجيدجيدمتوسطجيدمقبولمتوسطالجبوري ياسين إبراهيم احمد حسام19

0.00000معيدجيدضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفالجبوري حسن سالم ابراهيم حسن20

0.00000معيدجيدضعيفمقبولجيدضعيفجيدالجبوري حزام حسن احمد حسن21

0.00000الخزرجي نايف إبراهيم طارق حسن22

مقبول/شركات0.0000معيدمقبولضعيفمقبولجيدضعيفضعيفالعجيلي جاسم عودة علي حسين23

مقبول/شركات0.0000معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفالدوري كريم تفاح فريد رامي24

0.00000معيدضعيفضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيف فارس عبدهللا رياض25

0.00000معيدضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولالتكريتي وهيب عبدالكريم خلف زياد26

0.00000معيدمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفالدليمي حسين حماد شاكر زيد27

0.00000معيدمقبولضعيفمتوسطمقبولضعيفضعيفالقيسي محمد جاسم خليل زينة28
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0.00000معيدامتيازضعيفمقبولجدا جيدمقبولمتوسطالنيساني احمد عبدهللا الطيف سارة29

71.66670ناجحجدا جيدجيدجدا جيدجيدمتوسطمتوسطالحمداني مجيد محمود غالب سارة30

0.00000معيدمتوسطضعيفمتوسطامتيازضعيفمقبولالجبوري طه خلف صباح سالم31

74.11110ناجحامتيازمقبولجيدجدا جيدمتوسطجيدالدوري لطيف ماجد نوفل شهد32

مقبول/شركات0.0000معيدجيدمقبولجيدجيدضعيفضعيفالهاشمي حسين عبدالكريم محمد عبدهللا33

73.77780ناجحامتيازمتوسطجدا جيدجدا جيدمقبولجيدالجنابي حويجة خلف محمود عبدهللا34

63.22220ناجحمتوسطمتوسطجيدمتوسطمقبولمتوسطعبدهللا حمد تركي عبدالغفور35

0.00000معيدمتوسطمقبولمتوسطجدا جيدضعيفمتوسطالجبوري صالح إبراهيم خليل عبدالمحسن36

0.00000معيدجيدضعيفمتوسطجيدضعيفمتوسطمحمود ناجي عدنان عذراء37

0.00000محمد حكمت طالل علي38

0.00000معيدجيدضعيفمتوسطجيدضعيفمقبولالدوري سلمان مجيد فهمي علي39

74.33330ناجحامتيازمقبولامتيازجدا جيدمتوسطجيدالجميلي علي عبد محمد علي40

0.00000معيدمقبولضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفالجميلي طيف عبد حسين عماد41

0.00000معيدمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفالحمداني شعبان جارهللا رائب عمار42

0.00000معيدمتوسطضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفالدوري علي نده عبدالكريم عمار43

62.22220ناجحجيدمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولالجبوري حسين إبراهيم عبدهللا عوف44

64.33330ناجحجدا جيدمقبولمتوسطجيدمتوسطمقبولالدوري محمود فيحان نوري غسان45

0.00000معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالعباسي حبيب صالح سعيد غيث46

0.00000معيدجدا جيدضعيفجدا جيدمقبولضعيفضعيفالدوري يوسف محمد خيرهللا فدوى47

72.66670ناجحامتيازمقبولجيدامتيازمقبولجيدالجبوري عبدهللا حمد صالح فرحان48

0.00000معيدمتوسطضعيفمتوسطمقبولضعيفمقبول سليم حسين عريبي ليث49

ضعيف/شركات0.0000معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفالحساني علي حسين باسل محمد50

0.00000الجنابي حمود حمدان سعد علي محمد51

0.00000معيدجيدمتوسطمقبولضعيفمقبولضعيف ولي متعب محمد52

0.00000معيدجدا جيدضعيفمقبولجدا جيدمتوسطمتوسطاللهيبي فيحان عبيد احمد مروان53

0العيساوي صالح مهدي محمود معن54

مقبول/شركات0.0000معيدجيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالحديثي حسين فازع لؤي مالك55

مقبول/منشآت0.0000معيدضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفالجبوري إبراهيم إسماعيل نداء مهند56
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63.88890ناجحمقبولمقبولمقبولجدا جيدمتوسطمقبولالسليم مهدي صالح علي موسى57

0.00000معيدجدا جيدضعيفمقبولضعيفضعيفضعيف المزروعي محمد عبدهللا متعب نبراس58

68.44440ناجحجيدمتوسطجيدجيدجيدمقبولاحمد ياسين حسن نرجس59

72.88890ناجحجدا جيدجيدجدا جيدجدا جيدمتوسطمتوسطالعجيلي زيدان حميد عبد نمير60

62.00000ناجحمقبولمقبولمتوسطجيدمقبولمتوسطالجنابي عبدالرحمن حميد حسين نهاد61

الجبوري محمد إبراهيم زيد نور62

0.00000العباسي ياس إسماعيل فاروق نور63

الدوري محمد مردان عبدالوهاب هبة64

0.00000السامرائي محمود طايس كمال هيام65

0.00000معيدجيدمقبولجيدمتوسطضعيفجيدالدوري احمد محمود شاكر وفاء66

61.66670ناجحجيدمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولالناصري احمد سلوم احمد يوسف67

0.00000جاسم عبيد أحمد68

0.00000معيدجيدضعيفمقبولمقبولضعيفضعيف متعب ضياء سعد69

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف خليل محمد عبدالرحمن70

67.11110ناجحجدا جيدمقبولمتوسطجيدمقبولمتوسطقحطان عدنان عمر71

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف حمدان خلف مصطفى72

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحبيب مهدي يوسف73

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفدوخي حمادي ادريس74

0.00000عبدهللا سمير اوس75

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد الدين صالح دريد76

0.00000عدنان قحطان سفيان77

0.00000محجوب غالب عائشة78

0.00000عياش ماهر عبدالعزيز79

0.00000 مزاحم نصير عبدهللا80

0.00000علي محمود عمر81

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدهللا محسن محمد82

0.00000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدهللا خالد ميسر83

0.00000عبدالكريم ظافر وسام84
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