
صباحي/ الصف االول 

الكورس االول

2019-2018نتائج العام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد- جامعة تكريت 

قسم المحاسبة

المعدلالنتيجةلغة عربية1حاسوبمبادئ اقتصادمبادئ ادارة اعمال1محاسبة ماليةاالسمت

0.000معيدمتوسطجيد جدامقبولمقبولضعيفابوبكر هاني ياسين احمد التكريتي1

76.143ناجحجيد جداامتيازجيدمتوسطمتوسطاحمد بدور احمد لطيف البدري2

احمد مصطفى حسين علي الجبوري3

83.000ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جدااحمد مطرود خليفة نومان الدليمي4

71.929ناجحجيدامتيازجيدمتوسطمقبولاحمد يونس صالح روضان الجبوري5

70.000ناجحجيد جدامقبولجيدمتوسطجيداستبرق اديب شاكر حمود الحداد6

اسراء احمد عبدهللا علي الجبوري7

0.000معيدجيد جداجيد جداجيدمتوسطضعيفاسراء بدر الطيف خلف البدري8

90.929ناجحامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيد جدااكرام حسين علي عبدالرحمن المعروف9

اية رائد عبدالواحد يوسف الحميدي10

85.643ناجحامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جداايمان صالح خطاب عبيد الجميلي11

95.286ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازبان صالح عجاج حمد الدليمي12

61.357ناجحجيدجيدمقبولمقبولمقبولبالل رعد حمادي سلطان البياتي13

71.429ناجحمتوسطجيد جداجيدمتوسطمتوسطبهار طه شريف ولي البياتي14

78.286ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجاسم محمد عدنان نايف البوفهد15

حسن عمر خلف عطية الجواري16

90.071ناجحامتيازجيد جداامتيازامتيازجيد جداحنان ممتاز عبدهللا علي الجميلي17

0.000معيدمتوسطجيدمتوسطمتوسطضعيفخالد عثمان إبراهيم مهدي العكيدي18

ذاكر علي زبن سلطان الحمداني19

68.714ناجحجيد جداجيدجيدمتوسطمقبولراضي موفق احمد محسن الجبوري20

77.571ناجحجيد جداجيد جداامتيازجيد جدامقبولرسل محمد رمضان فرحان الحديثي21

رشا باسم يعقوب يوسف التكريتي22

87.643ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازرقية قصي ذاكر خليل النعيمي23

70.357ناجحجيدامتيازجيد جدامقبولمقبولزيد خالد جعفر بهلول الجنابي24

سامي حقي إسماعيل ضامن السالمي25

0.000معيدمقبولجيد جداضعيفمقبولضعيفسيف سمير خيرهللا غني التكريتي26

77.929ناجحامتيازامتيازامتيازمتوسطمقبولشهد علي شهاب حميد الدوري27

صالح سعيد جمعة علي الحمداني28

0.000معيدجيدجيد جدامتوسطمقبولضعيفصهيب حامد احمد صالح العباسي29

0.000معيدمتوسطجيد جدامتوسطمقبولضعيفعبدالرحمن خالد سامي ياسين الحمداني30

65.857ناجحمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطمقبولعبدالرحمن رياض مسهر شهاب النمراوي31

عبدالرحمن فرج ارحيم إبراهيم الناصري32

0.000معيدجيد جدامتوسطمقبولمقبولضعيفعبدالسالم زيدان خلف سعد الشيخ عيسى33

0.000معيدمتوسطجيدضعيفمقبولضعيفعبدالعزيز وجدي إبراهيم حسين العبيدي34

0.000معيدمتوسطجيدمقبولضعيفضعيفعبدالقادر نبيل عبدالستار شاكر الناصري35

83.214ناجحامتيازامتيازجيد جداجيدمتوسطعبدهللا غالب غضبان فيصل الطائي36

0.000معيدجيد جداجيد جداجيدمتوسطضعيفعطاهلل محمد شنداخ فحل الجبوري37

0.000معيدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطضعيفعلي جاسم حمادي علي العبادي38

0.000معيدامتيازامتيازجيدجيدضعيفعلي سبهان جاسم محمد الجبوري39

0.000معيدمقبولجيدمقبولمقبولضعيفعلي مجيد حمد محمد الجنابي40

68.429ناجحمتوسطجيد جدامتوسطمقبولمتوسطعلي نبيل داود عبدالرحمن المختار41

81.786ناجحامتيازجيدجيد جداجيدجيد جداعمر عدنان احمد خلف الجبوري42

غاندي نايف نجم عبدهللا الجبوري43

0.000معيدجيدامتيازجيد جداجيدضعيفغدير عادل محمد احمد الجاف44
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62.929ناجحجيدجيدجيدمقبولمقبولغسان احمد مصطو جمعة الجميلي45

غسان حمزة مهدي عباس السعدي46

0.000معيدجيدجيدمقبولمقبولضعيففراس حارث سليمان موسى البزوني47

73.571ناجحجيد جداامتيازجيدجيدمقبولليث ظافر صبار عطية الطائي48

0.000معيدجيد جداجيد جدامقبولمتوسطضعيفمازن ادريس عزيز صالح الدوري49

محمد بدري جاسم علي االحبابي50

منتهى عبدهللا احمد حسين الجميلي51

0.000معيدمقبولجيد جداضعيفضعيفضعيفهبة إسماعيل خلف نجم الدوري52

0.000معيدجيدجيد جدامتوسطمتوسطضعيفياسر بهاءالدين حسين عباس العزاوي53

0.000معيدجيدضعيفضعيفمقبولضعيفياسين صهيب عبدالحميد خليل الحبوس54
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