
مسائي/ الصف الثاني 

الكورس االول

2018-2017نتائج العام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد- جامعة تكريت 

قسم المحاسبة

المعدلالنتيجة2رياضيات عامةتطبيقات محاسبية بالحاسوبقانون االعمالتسويق وتجارة الكترونية1محاسبة باالنكليزية1محاسبة حكومية1محاسبة متوسطةاالسمت

0.0000معيدضعيفجيدمتوسطمتوسطمتوسطضعيفضعيفأحمد زيدان خلف 1
70.5500ناجحجيدجيدمتوسطمتوسطجيد جداجيدمتوسطأحمد صباح مدد 2
0.0000معيدضعيفمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولأحمد عبد الكريم حمود 3
0.0000معيدمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفضعيفأحمد عبدهللا عبد 4
88.5000ناجحجيد جداامتيازجيدجيدجيد جداامتيازامتيازأحمد عبدهللا علي محمد5

0.0000معيدضعيفمتوسطمتوسطمتوسطجيدضعيفمقبولأحمد قاسم محمد 7

0.0000معيدمقبولجيدجيدمقبولجيد جداضعيفمتوسطأحمد وداد فيصل 9
0.0000معيدضعيفمتوسطجيدجيدجيدمقبولضعيفأروى صبحي فاضل  10
91.5000ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازجيدجيد جداأفراح عماد حسن11
83.5500ناجحامتيازجيدمتوسطجيد جداامتيازامتيازجيد جداأمجد عبدالكريم حسين 12
0.0000معيدضعيفمتوسطجيد جدامتوسطمقبولضعيفضعيفأنور حاتم نجم 13
0.0000معيدضعيفجيد جداجيدمتوسطضعيفمقبولمقبولإيمان حسين علي 14

71.7000ناجحجيدجيد جداجيدجيد جداجيدمتوسطمقبولبدر عزاوي ذياب 16
0.0000معيدمقبولجيدجيدجيدمتوسطمقبولضعيفبشرى أحمد سميان 17

0.0000معيدمتوسطجيد جداجيدمتوسطجيد جداضعيفضعيفبيداء سالم مصطفى 19
0.0000معيدضعيفمتوسطمتوسطمتوسطجيدمتوسطضعيفحسام أحمد إبراهيم20
0.0000معيدجيدجيدجيد جداجيدمتوسطضعيفضعيفحسن أحمد حسن حزام21
0.0000معيدضعيفجيد جدامقبولمقبولجيدضعيفجيدحسن طارق إبراهيم 22
0.0000معيدضعيفمتوسطمتوسطضعيفجيدضعيفمقبولخضير عباس أحمد23

0.0000معيدضعيفمتوسطجيدمتوسطمتوسطضعيفضعيفزيد شاكر حماد27
0.0000معيدمقبولمتوسطمتوسطجيدجيدمقبولضعيفزينة خليل جاسم28
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65.3000ناجحمقبولمتوسطجيدجيدجيدجيدمقبولسالم صباح خلف 30
73.2000ناجحجيد جدامتوسطامتيازجيدجيدمتوسطمتوسطشهد نوفل ماجد 31
78.6500ناجحجيدامتيازجيدامتيازجيدمتوسطجيدعبدالرحمن محمد خليل 32
0.0000معيدضعيفمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولعبدالغفور تركي أحمد 33
68.6500ناجحجيدجيد جداجيدجيدمتوسطمقبولمتوسطعبدهللا محمد عبدالكريم 34
0.0000معيدجيدجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطضعيفمقبولعبدهللا محمود خلف حويجة35
0.0000معيدمقبولمقبولجيدضعيفمقبولضعيفضعيفعبدالمحسن خليل إبراهيم36
69.4500ناجحمقبولجيد جداجيدجيدجيد جدامتوسطمقبولعذراء عدنان ناجي 37

0.0000معيدضعيفجيدجيدجيدامتيازضعيفضعيفعلي فهمي مجيد 39

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمار عبدالكريم ندا43
0.0000معيدضعيفمتوسطمتوسطمقبولمقبولضعيفضعيفعمر بهجت يعقوب 44
76.6500ناجحمتوسطجيدجيدمتوسطجيد جدامتوسطامتيازعوف عبدهللا إبراهيم 45
0.0000معيدضعيفجيد جداجيد جدامتوسطمقبولجيدمتوسطغسان نوري فيحان 46
0.0000معيدضعيفضعيفمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفغفران ماهر حمد 47
0.0000معيدضعيفمتوسطمتوسطمقبولجيدضعيفمقبولغيث سعيد صالح 48
0.0000معيدمقبولجيدجيد جداجيدمتوسطضعيفضعيففدوى خيرهللا محمد يوسف 49
84.4500ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جدامتوسطفرحان صالح حمد 50
0.0000معيدضعيفمتوسطجيدمقبولضعيفضعيفضعيفليث عريبي حسين 51

81.9000ناجحجيدامتيازجيد جداجيدجيد جداجيدجيد جدامروان أحمد عبيد  53
0.0000معيدمقبولمتوسطمتوسطمتوسطجيدضعيفضعيفمريم غسان حسين 54
0.0000معيدجيدجيدجيد جداجيدجيد جدامقبولضعيفمصطفى خلف حمدان 55
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0.0000معيدضعيفمتوسطجيدمقبولضعيفضعيفضعيفمالك لؤي فازع 57
69.9500ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطامتيازجيدمتوسطموسى علي صالح 58

74.7500ناجحمتوسطجيد جداجيد جداجيدجيد جدامقبولجيدنرجس حسن ياسين 60
0.0000معيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدمتوسطضعيفنمير عبد حميد 61
0.0000معيدجيدجيدجيد جداجيدمتوسطمقبولضعيفنهاد حسين حميد 62

0.0000معيدضعيفجيدجيدمقبولجيدضعيفمقبولهيام كمال طايس 65

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحسن حمدي مهدي 69
0.0000معيدضعيفضعيفجيدمقبولضعيفضعيفضعيفحنان اسماعيل إبراهيم 70

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفرامي فريد تفاح 72

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمصطفى تحسين محمد 74
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمهند نداء اسماعيل 75

0.0000معيدضعيفضعيفمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفيوسف أحمد سلوم 78
790.0000
8063.4000
810.0000
820.0000
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسيف محمد علي83


