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الدراسات الصباحية

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

ناجح68.12ناجح75.20جيدمتوسطجيد جداجيدامتيازمتوسطمتوسطناجح62.22متوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطجيدمتوسطمتوسطإبراهيم طالل ندا محمد1

ناجح73.12ناجح82.13جيد جداجيد جداجيد جداجيدامتيازمتوسطجيدناجح65.61جيدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجيدمتوسطمتوسطاحسان اسعد عبداللطيف2

ناجح66.09ناجح76.27جيد جداجيدجيدمتوسطامتيازجيدمتوسطناجح57.61متوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولاحمد حمد ثلج محمد احمد3

ناجح66.88ناجح76.20جيد جدامتوسطامتيازجيدجيد جدامقبولمتوسطناجح59.11جيدمتوسطمقبولمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولاحمد صباح كريم صالح4

ناجح65.42ناجح73.07جيد جدامتوسطامتيازمتوسطجيد جدامقبولمتوسطناجح59.06متوسطمقبولمقبولجيد جدامتوسطمقبولمقبولمقبولاحمد عبدالجليل احمد5

ناجح67.21ناجح73.00جيد جداجيدجيد جدامقبولجيد جدامتوسطمتوسطناجح62.39متوسطمقبولمقبولجيد جدامقبولجيدمتوسطمتوسطاحمد غازي حميد حسين6

ناجح80.48ناجح81.13امتيازجيد جداجيد جدامتوسطامتيازمتوسطجيدناجح79.94جيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدامتيازجيدمتوسطاحمد قحطان علي عويد7

ناجح69.61ناجح78.67جيد جداجيدامتيازجيد جداجيد جدامقبولمتوسطناجح62.06متوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولجيدجيدمقبولاحمد يونس حمود محمد8

ناجح68.03ناجح79.27جيد جداجيد جداامتيازجيدامتيازمتوسطمتوسطناجح58.67متوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمتوسطأسامة رعد شكر احمد9

ناجح67.76ناجح70.33امتيازمتوسطمتوسطمتوسطجيد جدامقبولمتوسطناجح65.61متوسطمتوسطمتوسطجيد جدامتوسطجيدمتوسطمقبولأسامة علي فرحان10

ناجح65.97ناجح73.27جيد جداجيدجيدمقبولامتيازمتوسطمتوسطناجح59.89مقبولمتوسطمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولمتوسطاسامة هاشم محمد11

ناجح68.21ناجح79.67جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطمتوسطناجح58.67متوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولإسماعيل عدنان سكران12

ناجح77.91ناجح80.67امتيازجيدجيد جدامقبولامتيازجيدجيدناجح75.61امتيازمتوسطامتيازجيد جدامقبولامتيازجيدمتوسطافتخار مساهر عواد13

ناجح53.33ناجح51.73مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولناجح54.67متوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولإقبال حمد محمد لطيف14

ناجح69.76ناجح79.40امتيازجيدجيد جدامتوسطامتيازمتوسطجيد جداناجح61.72جيد جدامقبولمتوسطجيدجيدمقبولمقبولمقبولأكرم نجم عبدهللا مهيدي15

ناجح68.45ناجح77.73جيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جدامتوسطمتوسطناجح60.72مقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولجيدمتوسطالفاروق عماد ياسين احمد16

ناجح73.73ناجح80.33جيد جداجيدامتيازجيد جداجيد جدامتوسطجيدناجح68.22متوسطمقبولمتوسطجيدامتيازجيد جدامقبولمتوسطامجد داخل حسن17

ناجح85.91ناجح86.47امتيازجيد جداامتيازجيد جداامتيازمتوسطجيد جداناجح85.44جيدجيد جداامتيازامتيازمتوسطامتيازجيد جداجيد جداامنة محمد مؤيد طه18

ناجح70.82ناجح75.13جيد جداجيدجيدمتوسطجيدمتوسطمتوسطناجح67.22متوسطمقبولمتوسطجيد جدامتوسطجيدجيدمتوسطأمير مهدي علي صالح19

ناجح74.30ناجح81.87امتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدناجح68.00جيدجيدجيدمتوسطمقبولجيدمتوسطمتوسطانفال سامي احمد معجون20

راسب7.88راسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفاياد عيدان حمدان21

ناجح69.61ناجح80.80امتيازجيد جداامتيازمقبولجيد جداجيدجيدناجح60.28جيدمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولجيدمقبولايالف عزوز الطيف22

ناجح73.21ناجح78.47جيد جداجيدجيد جداجيدجيد جداجيدجيدناجح68.83جيدجيدمتوسطمتوسطمقبولجيدجيدجيدأيمن مهدي محمد كفطان23

ناجح66.12ناجح75.40جيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطجيدناجح58.39مقبولمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولمتوسطمقبولتبارك إبراهيم صالح24

ناجح70.30ناجح75.93جيد جدامتوسطجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطمتوسطناجح65.61متوسطمقبولمقبولجيد جدامتوسطجيدجيدمقبولجميلة رشيد لطيف بكر25

ناجح70.91ناجح78.67امتيازجيد جداامتيازمقبولجيد جداجيدجيدناجح64.44مقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجميله مزاحم خيرو بكر26

ناجح64.73ناجح71.87جيد جداجيدجيدمتوسطجيد جدامقبولمتوسطناجح58.78مقبولمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولمقبولمتوسطحامد بندر طه علوان27

ناجح73.27ناجح83.80امتيازجيد جداامتيازمتوسطامتيازجيدجيدناجح64.50متوسطمتوسطجيدجيدمقبولمتوسطمتوسطمتوسطحذيفه محمد عادل عبد28

ناجح71.91ناجح79.07جيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطمتوسطناجح65.94جيدجيدمتوسطجيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولحسن طارق حسين علي29

ناجح65.27ناجح76.00جيد جداجيد جداجيدجيدجيد جدامتوسطمتوسطناجح56.33مقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولحسن هادي حبيب موسى30

ناجح72.58ناجح81.53امتيازجيدجيد جداجيدجيد جداجيدجيدناجح65.11متوسطمتوسطمقبولجيد جدامقبولمتوسطمتوسطمتوسطحسين رعد نعمان وهيب31

ناجح69.73ناجح79.13جيد جداجيدجيد جداجيدجيد جداجيدجيدناجح61.89متوسطمتوسطجيدمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطحسين علي خلف سليمان32

ناجح74.06ناجح78.67جيد جداجيدجيد جداجيدجيد جداجيدجيدناجح70.22متوسطجيدجيدمتوسطمتوسطجيدمتوسطمتوسطالحكم ابراهيم خليل33

ناجح69.64ناجح80.93امتيازجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدجيدناجح60.22جيدمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطحال غسان طه توفيق34

الكورس الثانيالكورس االول
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ناجح78.58ناجح83.00امتيازجيد جداامتيازجيدجيد جداجيدجيد جداناجح74.89جيدجيد جداجيدجيدمتوسطمتوسطجيدجيد جداحنين ادريس سليمان خليل35

ناجح60.82ناجح69.80جيد جدامتوسطجيد جدامقبولجيد جدامقبولمتوسطناجح53.33جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولحمده موفق احمد إسماعيل36

ناجح80.42ناجح81.27امتيازمتوسطامتيازجيدامتيازجيدجيدناجح79.72جيدمتوسطجيدامتيازامتيازمتوسطجيد جداجيدحمدون طلب أنصيف جاسم37

ناجح71.58ناجح77.60جيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطمتوسطناجح66.56مقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمتوسطجيدمتوسطحمزة اركان ياسين38

ناجح71.48ناجح79.73امتيازجيدجيد جداجيدجيد جدامتوسطجيدناجح64.61جيد جدامتوسطجيدجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولحنان مؤيد جميل محسن39

راسب39.67راسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفجيدمقبولضعيفراسب0.00ضعيفضعيفضعيفجيد جداضعيفجيدجيدمتوسطخالد جمال الدين شاكر40

ناجح68.21ناجح76.33امتيازجيد جداجيد جدامتوسطجيدمتوسطجيدناجح61.44مقبولمقبولجيدمقبولمتوسطمتوسطجيدمقبولخالد حمد صويلح سلطان41

ناجح92.42ناجح88.87امتيازجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيدناجح95.39جيدامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازخالد محمود حديد وسمي42

ناجح70.12ناجح80.07جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيدناجح61.83متوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطجيدجيدمقبولخضير مجبل علي43

ناجح71.09ناجح82.73امتيازمتوسطجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدناجح61.39متوسطمتوسطمتوسطجيد جدامقبولمتوسطمقبولمقبولخنساء فليح حسن محمد44

ناجح71.36ناجح78.07امتيازجيدجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطجيدناجح65.78متوسطمتوسطجيدمقبولجيد جدامتوسطجيدمقبولدنيا عبدالحي حسن45

ناجح68.09ناجح75.13جيد جداجيدجيد جدامقبولجيدجيدجيدناجح62.22مقبولمتوسطمتوسطجيدجيد جدامقبولمقبولمقبولرامي هاشم حميد46

ناجح75.52ناجح80.67جيد جداجيدجيد جداجيدامتيازمتوسطجيدناجح71.22مقبولمتوسطمقبولجيد جداجيدجيد جدامتوسطمتوسطربيع محمد عايد47

ناجح63.73ناجح72.87جيد جداجيدجيدمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطناجح56.11جيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولرحاب ظاهر حبيب حسين48

ناجح71.48ناجح73.33جيد جدامتوسطجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطمتوسطناجح69.94متوسطجيدجيدجيدمتوسطجيدمتوسطمقبولرشا احمد صالح49

ناجح68.39ناجح81.27جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيدناجح57.67مقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولرفل خالد عبداللطيف50

ناجح66.73ناجح75.80امتيازجيدجيدمتوسطجيدجيدجيدناجح59.17متوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطرنا حمدان محمد محبوب51

ناجح65.91ناجح76.07جيد جداجيدجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطمتوسطناجح57.44جيدمقبولمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولرند لؤي حسين رحيم52

ناجح72.91ناجح79.73امتيازجيد جداامتيازمقبولجيد جداجيدجيدناجح67.22جيدجيدمتوسطجيدمقبولجيدمتوسطمقبولرهام دريد جاسم محمد53

ناجح68.21ناجح70.93جيد جدامتوسطجيدمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطناجح65.94مقبولمتوسطمقبولجيدمتوسطمتوسطجيدمقبولزينب قيس ذياب احمد54

ناجح76.64ناجح83.13امتيازجيد جداامتيازجيد جداجيد جدامتوسطجيدناجح71.22متوسطجيدمتوسطجيدمتوسطجيدجيدمتوسطسارة علي بديوي55

ناجح67.91ناجح70.67جيد جدامتوسطجيد جدامتوسطجيدمقبولمتوسطناجح65.61متوسطمتوسطمقبولجيدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطساري جاسم احمد سلوم56

ناجح66.76ناجح70.40جيد جدامقبولجيد جدامتوسطجيدمقبولجيدناجح63.72مقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولجيدجيدمقبولساري غازي بكر طلفاح57

ناجح71.97ناجح78.00جيد جداجيدجيد جداجيدجيد جدامتوسطجيدناجح66.94متوسطجيدمتوسطجيد جدامقبولجيدمقبولمتوسطساهر علي محمد عود58

ناجح67.33ناجح75.40امتيازمتوسطجيد جدامتوسطجيد جدامقبولجيدناجح60.61متوسطمتوسطمتوسطجيدمقبولمتوسطمقبولمتوسطسفيان علي صالح59

ناجح69.79ناجح81.20امتيازمتوسطامتيازجيد جداجيد جداجيدجيدناجح60.28متوسطمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولمتوسطمقبولسالم حميد محمد60

ناجح72.12ناجح82.53امتيازجيد جداامتيازمتوسطامتيازجيدجيدناجح63.44جيدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطجيدمقبولسمير مطر مخلف عطيوي61

ناجح73.58ناجح80.67جيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيد جداجيدجيدناجح67.67جيدمتوسطجيدجيدمتوسطمتوسطجيد جدامتوسطسناء خالد حميد عبدهللا62

ناجح69.36ناجح77.73امتيازمتوسطجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطجيدناجح62.39مقبولجيدمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولسوسن كوان داود63

ناجح69.33ناجح72.93امتيازمقبولجيد جدامتوسطجيدمقبولجيدناجح66.33متوسطجيدمقبولجيدمتوسطجيدمتوسطمقبولسيف حامد صالح طه64

ناجح63.00ناجح66.47جيد جدامقبولجيدمتوسطمتوسطمقبولجيدناجح60.11متوسطمقبولمتوسطجيد جدامقبولمقبولمتوسطمقبولسيناء قاسم حواس ثامر65

راسب49.58راسب0.00جيد جداضعيفضعيفمتوسطجيد جدامتوسطجيدراسب0.00متوسطمقبولضعيفمتوسطضعيفجيدضعيفمتوسطشاكر عيسى مرشد66

ناجح76.33ناجح83.33امتيازجيدامتيازجيدامتيازجيدجيدناجح70.50متوسطمتوسطمتوسطجيدمتوسطامتيازمتوسطمتوسطصَكر بشير سليمان حسين67
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ناجح68.18ناجح78.60امتيازجيدجيد جدامقبولجيد جدامتوسطجيد جداناجح59.50متوسطمقبولجيد جداجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولصَكر عماد حميد هراط68

ناجح69.76ناجح77.33امتيازمتوسطجيد جدامقبولجيد جدامتوسطجيدناجح63.44متوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولصالح عبدالغني صالح69
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