
صباحي/ الصف الثاني 

الكورس الثاني

2020- 2019نتائج العام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد- جامعة تكريت 

قسم ادارة االعمال

المعدلالنتيجةتجارةحاسوبامدادمحاسبةسلوكرأس مالبحوثاالسمت

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفإبراهيم شعبان عطية علي1
75.2000ناجحجيدمتوسطجيد جداجيدامتيازمتوسطمتوسطإبراهيم طالل ندا محمد2
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفإبراهيم محمد إبراهيم3
82.1333ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدامتيازمتوسطجيداحسان اسعد عبداللطيف 4
76.2667ناجحجيد جداجيدجيدمتوسطامتيازجيدمتوسطاحمد حمد ثلج محمد احمد 5
76.2000ناجحجيد جدامتوسطامتيازجيدجيد جدامقبولمتوسطاحمد صباح كريم صالح6
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد صباح عبد حمادي 7
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد كريم عيسى8

73.0667ناجحجيد جدامتوسطامتيازمتوسطجيد جدامقبولمتوسطاحمد عبدالجليل احمد 9
73.0000ناجحجيد جداجيدجيد جدامقبولجيد جدامتوسطمتوسطاحمد غازي حميد حسين 10
81.1333ناجحامتيازجيد جداجيد جدامتوسطامتيازمتوسطجيداحمد قحطان علي عويد 11
78.6667ناجحجيد جداجيدامتيازجيد جداجيد جدامقبولمتوسطاحمد يونس حمود محمد12
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفازور ياسين عايد13
79.2667ناجحجيد جداجيد جداامتيازجيدامتيازمتوسطمتوسطأسامة رعد شكر احمد14
70.3333ناجحامتيازمتوسطمتوسطمتوسطجيد جدامقبولمتوسطأسامة علي فرحان15
73.2667ناجحجيد جداجيدجيدمقبولامتيازمتوسطمتوسطاسامة هاشم محمد 16
79.6667ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطمتوسطإسماعيل عدنان سكران 17
80.6667ناجحامتيازجيدجيد جدامقبولامتيازجيدجيدافتخار مساهر عواد18
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفإقبال حمد محمد لطيف 19
79.4000ناجحامتيازجيدجيد جدامتوسطامتيازمتوسطجيد جداأكرم نجم عبدهللا مهيدي 20
77.7333ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جدامتوسطمتوسطالفاروق عماد ياسين احمد21
80.3333ناجحجيد جداجيدامتيازجيد جداجيد جدامتوسطجيدامجد داخل حسن 22
86.4667ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداامتيازمتوسطجيد جداامنة محمد مؤيد طه23
75.1333ناجحجيد جداجيدجيدمتوسطجيدمتوسطمتوسطأمير مهدي علي صالح24
81.8667ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدانفال سامي احمد معجون 25
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاياد عيدان حمدان26
80.8000ناجحامتيازجيد جداامتيازمقبولجيد جداجيدجيدايالف عزوز الطيف 27
78.4667ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدجيد جداجيدجيدأيمن مهدي محمد كفطان 28
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0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفإيهاب عماد محمد29
75.4000ناجحجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطجيدتبارك إبراهيم صالح30
75.9333ناجحجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطمتوسطجميلة رشيد لطيف بكر 31
0.0000معيدامتيازجيد جداامتيازضعيفجيد جداجيدجيدجميله مزاحم خيرو بكر 32
71.8667ناجحجيد جداجيدجيدمتوسطجيد جدامقبولمتوسطحامد بندر طه علوان 33
83.8000ناجحامتيازجيد جداامتيازمتوسطامتيازجيدجيدحذيفه محمد عادل عبد 34
79.0667ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطمتوسطحسن طارق حسين علي 35
76.0000ناجحجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جدامتوسطمتوسطحسن هادي حبيب موسى 36

81.5333ناجحامتيازجيدجيد جداجيدجيد جداجيدجيدحسين رعد نعمان وهيب 37
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحسين سالم زيدان هياوي38
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحسين علي حسين جاسم39
79.1333ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدجيد جداجيدجيدحسين علي خلف سليمان40
78.6667ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدجيد جداجيدجيدالحكم ابراهيم خليل41
80.9333ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدجيدحال غسان طه توفيق 42
83.0000ناجحامتيازجيد جداامتيازجيدجيد جداجيدجيد جداحنين ادريس سليمان خليل43
69.8000ناجحجيد جدامتوسطجيد جدامقبولجيد جدامقبولمتوسطحمده موفق احمد إسماعيل 44
81.2667ناجحامتيازمتوسطامتيازجيدامتيازجيدجيدحمدون طلب أنصيف جاسم 45
77.6000ناجحجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطمتوسطحمزة اركان ياسين46
79.7333ناجحامتيازجيدجيد جداجيدجيد جدامتوسطجيدحنان مؤيد جميل محسن 47
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفجيدضعيفضعيفخالد جمال الدين شاكر48
76.3333ناجحامتيازجيد جداجيد جدامتوسطجيدمتوسطجيدخالد حمد صويلح سلطان 49

88.8667ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيدخالد محمود حديد وسمي50
80.0667ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيدخضير مجبل علي51
82.7333ناجحامتيازمتوسطجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدخنساء فليح حسن محمد 52
78.0667ناجحامتيازجيدجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطجيددنيا عبدالحي حسن 53
75.1333ناجحجيد جداجيدجيد جدامقبولجيدجيدجيدرامي هاشم حميد 54
80.6667ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدامتيازمتوسطجيدربيع محمد عايد 55
72.8667ناجحجيد جداجيدجيدمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطرحاب ظاهر حبيب حسين 56
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73.3333ناجحجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطمتوسطرشا احمد صالح 57
81.2667ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيدرفل خالد عبداللطيف 58
75.8000ناجحامتيازجيدجيدمتوسطجيدجيدجيدرنا حمدان محمد محبوب 59
76.0667ناجحجيد جداجيدجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطمتوسطرند لؤي حسين رحيم 60
79.7333ناجحامتيازجيد جداامتيازمقبولجيد جداجيدجيدرهام دريد جاسم محمد 61
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفرواد صباح سليمان62
70.9333ناجحجيد جدامتوسطجيدمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطزينب قيس ذياب احمد  63
83.1333ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيد جدامتوسطجيدسارة علي بديوي64

70.6667ناجحجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطجيدمقبولمتوسطساري جاسم احمد سلوم65
70.4000ناجحجيد جدامقبولجيد جدامتوسطجيدمقبولجيدساري غازي بكر طلفاح 66
78.0000ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدجيد جدامتوسطجيدساهر علي محمد عود 67
75.4000ناجحامتيازمتوسطجيد جدامتوسطجيد جدامقبولجيدسفيان علي صالح 68
81.2000ناجحامتيازمتوسطامتيازجيد جداجيد جداجيدجيدسالم حميد محمد69
82.5333ناجحامتيازجيد جداامتيازمتوسطامتيازجيدجيدسمير مطر مخلف عطيوي 70
80.6667ناجحجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيد جداجيدجيدسناء خالد حميد عبدهللا 71
77.7333ناجحامتيازمتوسطجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطجيدسوسن كوان داود72
72.9333ناجحامتيازمقبولجيد جدامتوسطجيدمقبولجيدسيف حامد صالح طه 73
66.4667ناجحجيد جدامقبولجيدمتوسطمتوسطمقبولجيدسيناء قاسم حواس ثامر74
0.0000معيدجيد جداضعيفضعيفمتوسطجيد جدامتوسطجيدشاكر عيسى مرشد75
83.3333ناجحامتيازجيدامتيازجيدامتيازجيدجيدصَكر بشير سليمان حسين 76
78.6000ناجحامتيازجيدجيد جدامقبولجيد جدامتوسطجيد جداصَكر عماد حميد هراط 77

77.3333ناجحامتيازمتوسطجيد جدامقبولجيد جدامتوسطجيدصالح عبدالغني صالح78
79.2667ناجحامتيازجيدجيد جداجيدجيد جدامتوسطجيدصهيب حيدر حسين صادق 79
78.1333ناجحامتيازجيدجيد جداجيدجيد جدامتوسطجيدضياء عبد خالد 80
81.4000ناجحامتيازجيد جداامتيازجيدجيد جدامتوسطجيدظي محمد احمد محمد 81
70.5333ناجحجيد جدامتوسطجيد جدامقبولجيدمقبولجيدعبد الرحمن جاسم محمد82
82.8667ناجحامتيازجيدامتيازجيدجيد جداجيدجيدعبد الرحمن خلف نجم 83
75.3333ناجحجيد جداجيدجيد جدامتوسطجيد جدامقبولجيدعبدالرحمن محمد إسماعيل84

اللجنة االمتحانية



صباحي/ الصف الثاني 

الكورس الثاني

2020- 2019نتائج العام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد- جامعة تكريت 

قسم ادارة االعمال

المعدلالنتيجةتجارةحاسوبامدادمحاسبةسلوكرأس مالبحوثاالسمت

80.2667ناجحامتيازجيدامتيازجيد جداجيد جدامقبولجيدعبد الرزاق عبد فياض 85
73.5333ناجحجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطجيدمقبولجيد جداعبدالسالم غدار عباس86
78.0667ناجحامتيازجيد جداجيد جدامقبولجيد جدامتوسطجيد جداعبد العزيز خالد مديد صالح 87
0.0000معيدضعيفجيد جداجيدجيدجيد جدامتوسطجيد جداعبد الغفار ستار محمود 88
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدالقادر مزاحم محمود89
0.0000معيدضعيفجيدجيد جداجيدجيد جداجيدجيدعبد المهيمن خلدون سامي90
0.0000معيدضعيفجيدمقبولجيد جداجيد جداجيدجيدعبد عز الدين خلف احمد91
80.2000ناجحامتيازجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدعبدهللا ابراهيم مجيد92

74.6667ناجحجيد جداجيدجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطمتوسطعبدهللا عباس فاضل نصيف 93
70.7333ناجحجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطجيدمقبولجيدعبدهللا قاسم محمد عباس 94
74.0000ناجحجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطجيدجيدمتوسطعبدهللا ماجد محمد95
0.0000معيدجيد جدامتوسطجيدمتوسطمقبولمقبولضعيفعبيدة طالل فياض96
75.0667ناجحامتيازمتوسطجيد جداجيدجيد جدامتوسطجيدعبيدة عامر محمود سلمان97
70.6000ناجحجيد جدامتوسطجيدمقبولجيدمقبولمتوسطعبيدة وجدي إبراهيم حسين98
78.4000ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدمتوسطعثمان وليد شكر محمود99
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعذراء احمد فزع عبدهللا 100
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعزت إبراهيم احمد101
72.2000ناجحجيد جداجيدجيدمقبولجيدمقبولمتوسطعقيل احمد عباس عبد102
69.8667ناجحجيد جدامتوسطجيدمتوسطمتوسطمتوسطجيدعلي احمد خلف مرعي 103
76.1333ناجحجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيد جدامتوسطجيدعلي جمال لطيف حسن104
74.6667ناجحجيد جدامتوسطجيد جداجيدجيد جدامقبولجيدعلي جواد مطر سلوم 105

79.6667ناجحجيد جداجيدامتيازجيد جداجيد جدامتوسطجيدعلي حافظ إسماعيل  106
77.2000ناجحجيد جداجيدجيدجيدجيد جداجيدمتوسطعلي رائد ياس إبراهيم 107
76.9333ناجحجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطجيد جداعلي عبد الحافظ محمد  108
75.1333ناجحجيدجيدجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطمتوسطعلي عدنان محمد 109
72.8667ناجحجيد جداجيدجيد جدامتوسطمتوسطجيدجيدعلي محمد مجبل علي 110
72.1333ناجحجيد جداجيدجيدمقبولجيد جدامقبولمتوسطعلي نزار حسين 111
65.4667ناجحامتيازجيدمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطعماد رشيد مجيد حسن112
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68.0000ناجحجيد جدامقبولجيدمقبولجيدمقبولمتوسطعمر خالد طلب113
76.1333ناجحجيد جداجيدجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطمتوسطعمر سامي حمد114
78.6667ناجحجيد جدامتوسطامتيازمتوسطجيد جدامقبولجيد جداعمر خضير عباس115
71.8000ناجحجيد جداجيدجيدمتوسطجيد جدامقبولمتوسطعمر سعد خلف 116
77.8667ناجحجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطامتيازمتوسطجيد جداعمر صبار سالم علي  117
76.3333ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدجيد جدامتوسطجيدعهد جاسم محمود118
82.4667ناجحامتيازجيد جداامتيازجيدامتيازمتوسطجيدعهد ضياء محي مهدي 119
75.4667ناجحجيد جداجيدجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطجيدعيسى نوري جبر120

68.1333ناجحجيد جدامقبولجيد جدامقبولجيدمقبولمتوسطغزوان عدنان حميد ربيع 121
0.0000معيدجيدجيد جداجيد جداضعيفجيدجيدجيدغيث نجيب عباس محمد122
0.0000معيدجيد جدامتوسطجيد جداضعيفجيدمقبولمتوسطفاروق محمود إبراهيم123
73.6000ناجحامتيازجيدجيد جدامقبولجيدمقبولجيدفائزة ثامر عبدالوهاب124
74.0667ناجحجيد جداجيدجيد جدامقبولجيد جدامتوسطمتوسطفهد عبدهللا فهد125
84.8667ناجحامتيازجيد جداامتيازجيدامتيازجيدجيد جداقحطان شعالن مبارك126
78.3333ناجحامتيازمتوسطامتيازمتوسطجيد جدامتوسطجيدقرار فراح زكام بنية بعير 127
86.8000ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيدجيد جداقيس اسعد محمد عويد  128
0.0000معيدجيد جدامتوسطجيد جدامقبولجيد جداضعيفمتوسطكرم خليل ابراهيم 129
77.8000ناجحامتيازمتوسطجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطجيد جدا لقاء خيرهللا خلف خاطر 130
75.9333ناجحجيد جداجيدجيدمتوسطجيد جدامتوسطجيدليث محمد جاسم131
73.3333ناجحجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيدجيدلهيب فياض نزهان132
74.4667ناجحامتيازجيدجيد جدامقبولجيد جدامقبولجيدماجد شامل حميد133

73.7333ناجحجيد جداجيدجيدمتوسطجيدمتوسطمتوسطماهر انيس اديب134
79.2667ناجحامتيازجيدجيد جدامتوسطامتيازمقبولجيدماهر عباس ماهر ابراهيم135
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفجيد جدامثنى احمد حمود حنظل136
75.4000ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدجيد جدامتوسطمتوسطمحمد احمد جميل عبد 137
80.4667ناجحامتيازمتوسطامتيازمتوسطامتيازجيدجيدمحمد إسماعيل إبراهيم138
76.6000ناجحجيد جداجيدجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطجيدمحمد رزاق كريم حمزة 139
0.0000معيدمتوسطضعيفمقبولجيد جداجيد جداضعيفضعيفمحمد سعدي عبدهللا علي140
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84.0667ناجحامتيازجيدامتيازجيد جداامتيازجيدجيدمحمد رمضان محمد طعمه 141
81.3333ناجحامتيازجيدامتيازمتوسطجيد جدامتوسطجيد جدامحمد ريكان مراد فهد 142
73.0667ناجحجيد جداجيدجيدمقبولجيد جدامتوسطمتوسطمحمد عبدالرحمن محمد143
75.8667ناجحجيد جداجيدجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطمتوسطمحمد عثمان صبر محمد144
80.2667ناجحجيد جداجيدامتيازجيدجيد جداجيدجيدمحمد عماد احمد حمادي145
78.2000ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدجيد جدامتوسطمتوسطمحمد فرحان خلف سليمان 146
70.8000ناجحجيد جداجيدجيد جدامتوسطجيدمقبولمتوسطمحمد مهند لطيف 147
68.7333ناجحمتوسطجيدجيدمقبولجيدمتوسطمتوسطمحمد نضير يونس148

71.6000ناجحجيد جداجيدجيدمتوسطجيدمتوسطجيدمخلد زيدون طه149
74.7333ناجحجيد جداجيدجيدجيدجيد جدامتوسطمتوسطمروى أيوب عكاب احمد 150
75.5333ناجحامتيازمتوسطجيد جدامتوسطجيد جداجيدمتوسطمريم محمد توفيق151
84.3333ناجحامتيازجيد جداامتيازجيدامتيازمتوسطجيد جدامشتاق إبراهيم فرحان  152
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمصطفى سالم صالح153
78.8667ناجحجيد جداجيدامتيازجيد جداجيد جدامتوسطمتوسطمصطفى فيصل سعيد 154
75.2000ناجحجيد جداجيدامتيازمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطمعاذ غازي عبدالكريم 155
77.3333ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدجيد جدامتوسطمتوسطمالك حازم محمد 156
79.0667ناجحجيد جداجيدجيد جدامتوسطامتيازمتوسطمتوسطمنذر إبراهيم دخيل خميس 157
79.9333ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيدمهند فيصل فرحان صالح 158
73.6000ناجحجيد جداجيدجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطمتوسطموسى صدام حسين مهدي 159
72.4000ناجحجيد جدامتوسطجيد جدامقبولجيد جدامتوسطجيدميعاد عبد محمد محمود 160
85.5333ناجحامتيازجيد جداامتيازجيدامتيازجيدجيدنايف عبد العزيز علي 161

76.1333ناجحجيد جداجيدجيدجيدامتيازمتوسطمتوسطنجم عبود رحيم وهيب 162
79.4667ناجحامتيازمتوسطجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطجيد جداهاجر ابراهيم عكاب163
69.0667ناجحجيد جدامقبولجيد جدامقبولجيدمتوسطمتوسطهدى فارس احمد لطيف 164
76.2000ناجحجيد جداجيد جداجيدمتوسطجيد جدامتوسطجيدهزاع سعد احمد165
77.4667ناجحامتيازجيدجيدجيدجيد جدامتوسطجيدهمام عيسى كاظم 166
74.8000ناجحامتيازمتوسطجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطمتوسطهند باسم علي عباس 167
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفهند كامل عباس168
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89.1333ناجحامتيازجيد جداامتيازامتيازامتيازجيدجيدواثق حمادي مصلح فرحان 169
81.5333ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيدورود باسم حافظ حمد 170
78.9333ناجحامتيازجيدجيد جداجيد جداامتيازمقبولمتوسطورود خليل حسين علوان171
77.9333ناجحامتيازجيدامتيازمتوسطجيدجيدجيدوسام ثاير علوان محمد 172
74.6000ناجحجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطجيد جدامقبولمتوسطوليد خالد سلمان 173
75.0667ناجحجيدجيد جداجيد جدامتوسطجيد جداجيدمقبوليعمر سعد حسين174
76.3333ناجحجيد جداجيدجيدجيدجيد جدامتوسطجيدياسين صباح حسن صالح175
75.4000ناجحامتيازجيدجيد جدامتوسطجيدمقبولجيد جدايحيى منير كامل176

77.6667ناجحجيد جداجيدجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطجيديوسف حسين لطيف جاسم 177
76.9333ناجحجيد جداجيدجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطجيديوسف خلف دنان178
79.6667ناجحجيد جداجيدامتيازامتيازجيدجيدمتوسطيونس ايوب احمد حسن 179
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف1800
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف1810
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