
المرحلة الثانية

الدراسات المسائية

2020/ 2019للعام الدراسي  (الدور الثاني )النتائج الموحدة للكورسين جامعة تكريت

كلية االدارة واالقتصاد

قسم ادارة االعمال

النتيجة النهائيةالمعدل الموحدالنتيجةالمعدلتجارة الكترونية2حاسوبامدادمحاسبة ماليةسلوك تنظيميفكريبحوث تسويقالنتيجةالمعدلانكليزيقانون تجاري1حاسوبموادمحاسبة متوسطةمنظمةمواردتسويقاالسمت

ناجح76.67ناجح82.60امتيازجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدناجح71.72مقبولمتوسطجيدجيدامتيازجيدمتوسطجيدابراهيم عجيل ابراهيم1

ناجح67.52ناجح71.33جيد جدامتوسطجيدمتوسطجيد جدامقبولجيدناجح64.33مقبولمتوسطجيد جدامقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطارشد حميد حسين علي2

ناجح73.73ناجح77.73جيد جداجيدجيدمتوسطجيد جداجيدجيدناجح70.39متوسطجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيد جدامقبولمتوسطاياد خضر أحمد3

ناجح73.73ناجح79.00امتيازمتوسطجيد جداجيدجيد جداجيدجيدناجح69.33متوسطجيد جداجيدجيدمتوسطجيدمتوسطمقبولاياد عسكر محمد4

ناجح65.52ناجح74.53جيد جداجيدجيد جدامقبولجيد جدامتوسطجيدناجح58.00مقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولايمن حميد خلف5

ناجح64.67ناجح60.80جيد جدامقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولناجح67.89مقبولمقبولجيد جدامقبولمتوسطجيدجيدمتوسطأحمد جمال محمد خضر6

ناجح76.42ناجح81.87جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازمتوسطجيدناجح71.89متوسطجيدجيد جداجيد جداجيدجيدمتوسطمقبولأحمد خلف مصطفى7

ناجح69.36ناجح75.20جيد جدامتوسطجيدجيدجيد جدامتوسطجيدناجح64.50متوسطمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولأحمد عبدهللا حسين8

ناجح63.88ناجح71.93جيدمتوسطجيد جدامقبولجيد جدامتوسطجيدناجح57.17مقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولجيدمقبولأحمد عبود محمد9

ناجح66.61ناجح67.73جيد جدامتوسطمقبولمتوسطجيدمقبولمتوسطناجح65.67مقبولمقبولجيدجيدمقبولمتوسطجيدمتوسطبكر عدنان حاتم طايس10

ناجح75.64ناجح77.07امتيازجيدجيد جدامقبولجيد جدامقبولجيدناجح74.44متوسطمتوسطامتيازمتوسطامتيازجيدجيدمتوسطجاسم خليل خلف11

ناجح69.61ناجح76.33امتيازجيدجيد جداجيدجيد جدامقبولجيدناجح64.00جيدمقبولجيدمقبولمتوسطمتوسطجيدمتوسطحسام عبد أحمد12

ناجح91.97ناجح88.40امتيازجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيدجيد جداناجح94.94امتيازامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازامتيازحمد ابراهيم سويد13

ناجح69.79ناجح73.27جيد جدامقبولجيد جدامتوسطجيد جدامقبولجيدناجح66.89مقبولمقبولجيد جدامقبولجيدمتوسطجيدمتوسطحمد صالح عبد14

ناجح68.06ناجح68.93جيد جدامقبولجيد جدامتوسطجيدمقبولجيدناجح67.33متوسطمقبولجيدجيدمتوسطمتوسطجيدمتوسطحمزة عبدالوهاب احمد15

ناجح68.58ناجح75.60جيد جداجيد جداجيدمتوسطجيد جداجيدمقبولناجح62.72متوسطمقبولجيدمتوسطمقبولجيدمقبولمتوسطخالد اكرم احمد عودة16

ناجح72.36ناجح81.40امتيازجيد جداجيد جدامتوسطجيد جداجيدجيدناجح64.83متوسطجيدجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطخنساء عبدالواحد17

ناجح72.21ناجح82.53امتيازجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدجيدناجح63.61متوسطجيدجيدجيدجيدمقبولمقبولمتوسطرافع علي مجيد جوري18

راسب65.03ناجح73.33جيد جدامتوسطجيدجيد جداجيد جدامقبولجيدراسب0.00جيدمتوسطجيدجيدمقبولمتوسطمتوسطضعيفريم محمد مجيد19

ناجح72.82ناجح78.53جيد جداجيدجيد جداجيدجيد جدامتوسطجيدناجح68.06متوسطمقبولجيدجيدمتوسطمتوسطجيدمتوسطسبأ فارس احمد20

ناجح69.76ناجح70.93جيد جدامتوسطجيدمتوسطجيد جدامقبولمتوسطناجح68.78مقبولمتوسطجيدمتوسطجيدمتوسطجيدمتوسطسبأ محمد نجم احمد21

ناجح71.67ناجح77.87امتيازجيد جداجيدجيدجيد جدامقبولجيدناجح66.50متوسطمقبولجيدجيد جدامقبولجيدمتوسطمتوسطسمير محمد مصلح22

ناجح63.58ناجح68.93جيد جداجيدمقبولمتوسطجيد جدامقبولمتوسطناجح59.11متوسطمقبولجيدمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولصالح وسام عبدهللا23

ناجح72.24ناجح78.87امتيازجيدجيدجيدجيد جداجيدجيدناجح66.72جيدجيدجيدجيدمتوسطمتوسطجيدمقبولصالح تركي ميسر24

ناجح71.73ناجح77.40جيد جداجيدجيد جداجيدجيد جدامقبولجيدناجح67.00جيدجيدجيد جداجيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولضياء حويد دخيل25

ناجح71.94ناجح79.53امتيازجيد جداجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطجيد جداناجح65.61متوسطمقبولجيد جدامقبولمقبولمتوسطجيدمتوسططيف نعمان صبار26

ناجح77.94ناجح80.73امتيازجيدجيد جدامتوسطجيد جداجيدجيدناجح75.61مقبولجيدامتيازجيد جداجيدمقبولجيد جدامتوسطعبادة محمد خليفة27

ناجح76.06ناجح76.47امتيازجيدجيد جدامقبولجيد جداجيدجيدناجح75.72متوسطجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيدجيدجيدعبدالكريم جميل ابراهيم28

ناجح63.76ناجح67.27جيدمتوسطمقبولمقبولجيد جدامتوسطجيدناجح60.83مقبولمقبولجيدمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطعبير حميد خلف حسن29
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ناجح72.91ناجح80.33جيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدناجح66.72متوسطمقبولجيدمتوسطمقبولجيدجيد جدامتوسطعمر محمود مهدي30

ناجح68.94ناجح78.67جيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطجيدناجح60.83مقبولمتوسطمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولمتوسطغفران عقيل عبدالمجيد31

ناجح68.00ناجح72.40جيد جداجيدجيدمتوسطجيدمقبولجيدناجح64.33جيدجيدجيدمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطفهد جياد عايد32

ناجح66.12ناجح72.20جيد جدامتوسطمتوسطمتوسطجيد جدامقبولجيدناجح61.06مقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولجيدمتوسطمأمون أبراهيم عبدالباقي33

ناجح69.00ناجح74.73امتيازجيدجيدمتوسطجيد جدامتوسطجيدناجح64.22مقبولمقبولجيد جدامقبولمتوسطمتوسطجيدمتوسطمحمد خطاب صالح34

ناجح70.76ناجح73.53جيدجيدجيدجيدجيد جدامتوسطمتوسطناجح68.44جيدمقبولجيدجيدمتوسطمقبولجيد جداجيدمحمد عبيد حامد35

ناجح76.03ناجح80.00امتيازجيدجيد جداجيدجيد جداجيدجيدناجح72.72امتيازمتوسطجيدجيدجيد جداجيد جدامقبولمتوسطمحمد مجيد حمادي36

ناجح82.52ناجح85.27امتيازجيد جداامتيازجيدامتيازجيدجيدناجح80.22جيد جدامتوسطجيد جداامتيازجيدجيد جداجيد جداجيدمحمد مرعي حسن37

ناجح70.76ناجح77.67جيد جدامتوسطجيد جداجيدجيد جداجيدجيدناجح65.00مقبولجيدجيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولمصطفى مجيد حمادي38

ناجح71.15ناجح75.60جيد جداجيدجيدجيدجيدجيدمتوسطناجح67.44جيدجيدجيدمتوسطمتوسطمقبولجيدمتوسطمناور ذعذاع بطوح39

ناجح74.39ناجح76.53امتيازمتوسطجيدمتوسطامتيازمتوسطجيدناجح72.61متوسطجيدجيد جدامتوسطامتيازمتوسطجيدمتوسطموج محمود جاسم40

ناجح65.21ناجح78.13امتيازجيدجيدجيدجيد جدامقبولجيدناجح54.44مقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمي حميد محمد41

ناجح74.24ناجح79.40امتيازجيد جداجيد جدامتوسطجيدجيد جداجيدناجح69.94مقبولجيدجيدجيدمتوسطمتوسطمقبولجيدناجي نواف جراد42

ناجح83.27ناجح83.27امتيازجيدجيدجيدامتيازجيد جداجيدناجح83.28متوسطجيدجيد جداامتيازمتوسطامتيازجيد جداجيد جداهدى علي حسين43

ناجح70.36ناجح71.13جيد جدامقبولجيدمتوسطجيدمتوسطجيدناجح69.72مقبولمقبولجيدجيدمقبولجيدجيد جداجيدهزاع محمد فيصل44

ناجح79.27ناجح77.93جيد جداجيدامتيازجيدجيد جدامتوسطمتوسطناجح80.39متوسطجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جدامتوسطجيدوليد ياس نزال45

ناجح61.67ناجح61.13مقبولمقبولجيدمقبولجيد جدامقبولمقبولناجح62.11متوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولجيدمتوسطمتوسطخالد احمد سلمان46

ناجح67.94ناجح69.40جيدمقبولجيد جدامقبولجيد جدامقبولجيدناجح66.72متوسطمقبولمتوسطجيد جدامتوسطجيدجيدمتوسطهارون شهاب احمد47


