
الدراسات المسائية/ المرحلة الرابعة 2020-2019نتائج العام الدراسي  جامعة تكريت

كلية االدارة واالقتصاد

قسم ادارة االعمال

النتيجة النهائيةالمعدل الموحدالنتيجةالمعدلمحفظةتفاوضمشروعحوكمةمعرفةجودةالنتيجةالمعدلمخاطرعقوداخالقياتنظمدوليةانتاجاالسمت

ناجح94.310ناجح94.071امتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازامتيازناجح94.53امتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جداامتياز       احمد مؤيد احمد1

ناجح85.207ناجح87.571جيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيد جداامتيازناجح83.00امتيازجيد جداامتيازامتيازجيدجيداحمد حسين علي2

ناجح65.069ناجح74.286جيد جداجيد جدامتوسطمتوسطمقبولجيد جداناجح56.47جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد صالح أحمد حنظل3

ناجح76.724ناجح79.929جيد جداجيد جداجيدجيدجيدجيد جداناجح73.73جيد جدامقبولجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطاحمد محمد حسن4

ناجح68.069ناجح79.000جيد جداجيد جدامتوسطمتوسطجيدجيد جداناجح57.87مقبولمقبولمتوسطمقبولجيدمقبولاحمد معن كامل5

ناجح67.759ناجح77.143جيدجيد جدامتوسطمتوسطجيدامتيازناجح59.00متوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولاسماعيل عبدالجبار صالح6

ناجح67.276ناجح75.214جيد جداجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطجيد جداناجح59.87مقبولمتوسطجيدمقبولجيدمقبولاالء خليل إبراهيم7

ناجح83.138ناجح82.857جيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداناجح83.40جيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيدانس محمد صالح8

ناجح70.000ناجح80.000جيد جداجيد جداجيدمتوسطجيدجيد جداناجح60.67مقبولمقبولجيدمتوسطجيدمقبولاوس رعد رجب9

ناجح85.207ناجح87.000جيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيد جداامتيازناجح83.53جيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جدااية جمال احمد10

ناجح80.448ناجح84.000امتيازجيد جداجيد جداجيدجيدامتيازناجح77.13جيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيدايهاب محمد حمادي11

ناجح66.690ناجح74.786جيدجيدمقبولجيدجيدجيد جداناجح59.13مقبولمقبولمتوسطمقبولجيدمقبولأحمد عراك عبد12

ناجح64.034ناجح70.143متوسطجيدمقبولمقبولجيدجيد جداناجح58.33مقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولأيمن أحمد محمد13

ناجح61.103ناجح72.071متوسطجيدمتوسطمتوسطجيدجيد جداناجح50.87مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولبسمان خضير حسين14

ناجح66.276ناجح76.286جيدجيد جدامتوسطمتوسطجيدجيد جداناجح56.93مقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولبشير ابراهيم محمود15

ناجح64.552ناجح74.286جيدجيدمتوسطمقبولجيدجيد جداناجح55.47جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولحذيفة أحمد حسين16

ناجح70.862ناجح76.214جيد جداجيدمتوسطمقبولجيدجيد جداناجح65.87جيدجيدمتوسطمتوسطجيدمقبولحسن علي خلف17

ناجح70.931ناجح79.429جيد جداجيد جدامتوسطمتوسطجيدجيد جداناجح63.00مقبولمقبولجيدمقبولجيد جدامقبولحسين ابراهيم مخلف18

ناجح67.103ناجح70.857متوسطجيد جداجيدمقبولمتوسطجيدناجح63.60جيدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولحسين عبد حسن علي19

ناجح67.586ناجح72.571جيدمتوسطجيد جدامقبولجيدامتيازناجح62.93مقبولمتوسطمتوسطمقبولجيدمتوسطحمد صالح هالل20

ناجح68.172ناجح78.357جيدجيدجيد جدامتوسطجيدجيد جداناجح58.67متوسطمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولخالص محمود عبدهللا21

ناجح77.483ناجح81.929جيد جداجيدجيد جداجيدجيد جداامتيازناجح73.33جيد جداجيدجيدجيدجيدمتوسطدحام عبد حميد22

ناجح86.207ناجح88.357امتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازناجح84.20امتيازامتيازامتيازجيد جداجيدجيددعاء جواد كاظم23

ناجح85.517ناجح88.643امتيازامتيازجيد جداجيدجيد جداامتيازناجح82.60امتيازجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدرجب جاسم محمد24

ناجح74.724ناجح79.143جيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيدامتيازناجح70.60جيد جداجيدجيدمتوسطجيد جدامقبولرونق جابر محمود25

ناجح77.793ناجح83.643امتيازجيد جداجيد جدامتوسطجيدامتيازناجح72.33جيد جدامتوسطجيد جدامتوسطجيدمتوسطزينة نزار كامل26

ناجح73.724ناجح82.286جيد جداجيد جداجيدجيدجيدامتيازناجح65.73متوسطمتوسطجيد جدامقبولمتوسطمتوسطسوسن غازي عبداالمير27

ناجح64.414ناجح74.286جيدجيدجيدجيدمتوسطجيد جداناجح55.20مقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولشيبان مثنى ابراهيم28
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ناجح63.793ناجح76.000جيدجيدجيد جدامتوسطجيدجيد جداناجح52.40مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولصاحب رشيد حمد29

ناجح74.621ناجح79.643جيد جداجيد جداجيدجيدجيدجيد جداناجح69.93جيدمتوسطجيد جدامتوسطجيد جدامقبولعبدالرحمن علي شعبان30

ناجح89.483ناجح91.357امتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازامتيازناجح87.73امتيازجيد جداامتيازجيد جداجيد جداامتيازعبدالغني محمود محمد خلف31

ناجح82.172ناجح83.571جيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداامتيازناجح80.87امتيازجيدامتيازمتوسطجيد جداجيد جداعبدهللا اسماعيل لطيف32

ناجح69.103ناجح78.000جيد جداجيد جدامتوسطمتوسطجيدجيد جداناجح60.80جيدمقبولجيدمقبولجيدمقبولعبدالهادي عبد حسين33

ناجح63.483ناجح69.071جيدمتوسطجيدمقبولمتوسطجيدناجح58.27جيدمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولعبدالهادي محمود حمد34

ناجح65.724ناجح76.857جيد جداجيدجيدمتوسطمتوسطامتيازناجح55.33مقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولعدي حامد حسن35

ناجح68.241ناجح76.286جيد جداجيد جدامتوسطمتوسطجيدجيد جداناجح60.73مقبولمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولعدي خلف محمود نجم36

ناجح54.379ناجح57.286مقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطناجح51.67مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعلي حازم خليل بكر37

ناجح90.655ناجح89.929جيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازناجح91.33امتيازامتيازجيد جداامتيازامتيازامتيازعمار عيسى محمد38

ناجح79.379ناجح80.643جيد جداامتيازجيدجيدجيدامتيازناجح78.20جيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيدجيدغالب فهد علي39

ناجح79.966ناجح79.357جيدجيد جداجيد جدامتوسطجيدامتيازناجح80.53جيدمقبولجيد جداجيدجيد جداامتيازغيث اسماعيل خليل40

ناجح68.724ناجح77.143جيدجيدمتوسطمتوسطجيدجيد جداناجح60.87مقبولمقبولجيدمقبولجيدمتوسطفالح نوري فرحان41

ناجح69.897ناجح78.143جيد جداجيد جدامقبولمتوسطجيدامتيازناجح62.20جيدمقبولجيدمقبولجيدمقبولقحطان عطاهللا ياسين42

ناجح70.724ناجح79.929امتيازجيد جداجيدجيدجيدجيد جداناجح62.13متوسطمقبولجيدمقبولجيدمقبولمثنى سطام جاسم43

ناجح74.379ناجح78.929جيد جداجيدجيد جدامتوسطجيدجيد جداناجح70.13جيدمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطمحمد ابراهيم عبد حسين44

ناجح70.172ناجح80.071جيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيدجيد جداناجح60.93مقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمحمد حسن حمد45

ناجح69.379ناجح80.643جيد جداجيد جداجيدمتوسطجيدجيد جداناجح58.87متوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمحمد سليمان احمود صالح46

ناجح83.655ناجح85.643جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازناجح81.80امتيازجيد جداامتيازجيدجيد جداجيدمحمد عبدالعزيز عباس47

ناجح68.414ناجح76.857جيد جداجيدجيدمتوسطجيدجيد جداناجح60.53متوسطمتوسطجيدمقبولمتوسطمقبولمرادي نواف حيران48

ناجح72.000ناجح76.429جيدجيد جداجيدمتوسطجيدجيد جداناجح67.87جيدمقبولمتوسطمقبولجيد جدامتوسطمصطفى عبدهللا علي49

ناجح80.793ناجح85.714امتيازجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازناجح76.20جيد جداجيدامتيازمتوسطجيد جداجيدمهند عبدالعزيز احمد50

ناجح67.690ناجح76.071جيد جداجيد جداجيدمتوسطمقبولامتيازناجح59.87متوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمهند علي عطاهلل عبدهللا51

ناجح79.517ناجح85.071جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازناجح74.33جيد جداجيد جداجيدمقبولجيد جداجيدمهند مراد ابراهيم52

ناجح76.276ناجح81.500جيد جداجيدجيدمتوسطجيد جداامتيازناجح71.40جيدجيدجيد جدامقبولجيدجيدنبراس حميد عبد53

ناجح75.000ناجح82.643جيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداناجح67.87متوسطمقبولجيدجيد جداجيدمقبولنجم ابراهيم عبدهللا54

ناجح73.724ناجح75.857جيدجيدجيدمتوسطجيدجيد جداناجح71.73جيد جدامقبولجيد جدامتوسطجيدمتوسطنضال عبدالواحد عمران55
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ناجح75.379ناجح84.000امتيازجيد جداجيدجيد جداجيدجيد جداناجح67.33جيدمقبولجيد جدامتوسطجيدمتوسطهدى حميد حمادي56

ناجح77.241ناجح85.643امتيازجيد جداجيد جداجيدجيد جداامتيازناجح69.40جيدمتوسطجيد جداجيدجيدمقبولهدير اركان عطاهلل فياض57

ناجح70.759ناجح75.929جيدجيدمتوسطمتوسطجيدجيد جداناجح65.93متوسطمتوسطجيدمتوسطمتوسطمتوسطهند شهاب احمد خلف58

ناجح69.138ناجح78.714جيد جداجيد جدامتوسطمتوسطجيدجيد جداناجح60.20جيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولياسين حسين مصلح59
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