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انمعدلاننتيجةبحج تخرجبحوثتخطيطحاسوبمؤسسساتقياسيتقييمطاقةنقديةاالسمت

83.571ناجحامتيازجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيدجيد جداجيد جداابراهٌم ضٌاء ابراهٌم ٌاسٌن1

80.857ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيدجيدجيدابراهٌم عالءالدٌن عبدالستار2

92.190ناجحامتيازجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازامتياز احسان عباس فاضل محمد3

78.476ناجحجيدجيدجيد جداجيدامتيازجيد جداجيدجيدجيداحمد حسن علً فزع4

76.952ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد جداجيدجيدجيداحمد حماد احمد5

77.095ناجحمتوسطمتوسطجيد جداجيدامتيازجيد جداجيدجيدجيداحمد حمد كوكز6

77.905ناجحجيدجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدامتوسطجيدجيداحمد خلٌل نوري7

79.810ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدامتيازجيد جداجيدجيدجيد احمد صباح منٌف8

82.571ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيدجيد جداجيداحمد طالب تركً حمادي9

79.762ناجحجيدمتوسطجيد جداجيدامتيازجيد جداجيدجيد جداجيد جدااحمد عبدهللا نامس شمٌل10

63.238مكممجيدضعيفضعيفجيد جداامتيازجيد جداجيدضعيفجيداحمد فٌصل جاسم11

79.429ناجحجيد جدامتوسطجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيدجيد جداجيداحمد قحطان عبد سمٌر12

70.381مكمممتوسطجيدضعيفجيدامتيازجيد جدامتوسطجيدجيداحمد محل مزبان13

79.286ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد جداجيدجيد جداجيداحمد محً ذٌاب احمد14

80.190ناجحجيد جدامتوسطجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيدجيد جداجيدادهم خضٌر عباس زعل15

80.238ناجحجيدجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطامتيازجيد ارشد انور عبدالكرٌم احمد16

81.762ناجحجيد جداجيدامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيدجيد جداجيداركان شعالن حمزة17

84.286ناجحجيد جداامتيازامتيازجيدامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيداسراء قاسم نصٌف18

78.952ناجحجيدجيدجيد جدامتوسطجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيداسراء محمد مهدي19

76.476ناجحمتوسطمتوسطجيد جداجيدامتيازجيد جداجيدجيدجيداشرف ربٌع خلٌل20

84.810ناجحجيدجيدجيد جداجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيد جداالباب محمود عطٌة21

76.905ناجحمتوسطجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدمتوسطالخنساء حردان مشحن عباس22

80.333ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيدجيد جداجيدانسام محمد مجٌد عبٌد23

74.143ناجحمتوسطمتوسطجيد جداجيد جداامتيازجيدمتوسطجيدجيدانمار احمد صالح روضان24

81.048ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيدجيد جداجيدجيداٌة ابراهٌم متعب محمد25

82.524ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جداجيدامتيازجيداٌة راجً علً زٌدان26

80.476ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدامتيازجيد جداجيدجيد جداجيداٌة وهبً ولً عل27ً

82.000ناجحجيدجيدجيد جداجيد جداامتيازامتيازجيدجيد جداجيداٌمن سحاب احمد حنظل28

83.429ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيداٌمن لؤي اٌوب محمد29

80.000ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدا اٌناس اكرم صبح30ً

94.476ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازاٌوب جاسم خلٌفة احمد31

80.619ناجحجيدجيدجيد جداجيد جداامتيازامتيازجيدجيدجيد جدابسام رشٌد كنعان32

79.429ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد جداجيدجيد جداجيدبشٌر حسٌب ٌوسف33

77.952ناجحمتوسطمتوسطجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيدجيدجيدبالل جاسم محمد عطٌة34

83.524ناجحجيد جداجيدامتيازجيدامتيازامتيازجيدجيد جداجيد جدابالل فرحان عباس35

79.381ناجحمتوسطجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جداجيدجيدجيدبهاء حسٌن حسن حمدي36

81.381ناجحامتيازمتوسطامتيازجيدامتيازجيد جداجيدجيد جداجيدتكتم عبدالكرٌم باقر عباس37

78.238ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازمتوسطمتوسطجيد جداجيد جداتمارة هانً حاتم احمد38

80.048ناجحجيدجيدجيد جداجيد جداامتيازامتيازمتوسطجيد جداجيد جداتوفٌق علً لطٌف39

81.571ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيدجيدجيدحسان ثابت نعمان40

79.381ناجحجيدجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدامتوسطجيدجيد جداحسن مجبل محمد حسٌن41

72.286مكممجيدضعيفجيد جداجيدامتيازجيد جدامتوسطجيدجيدحسن محمد علً صالح42

78.571ناجحجيدمتوسطجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيدجيدجيدحسٌن حماد محمد43

77.905ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيدمتوسطجيدجيد جداحفصة صدام كامل44

78.238ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد جداجيدجيد جداجيدحمزة اكرم احمد ٌوسف45

82.667ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيدجيد جداجيد جداحٌدر حسن كرٌم46

79.952ناجحجيدمتوسطجيد جداجيدامتيازجيد جداجيدجيد جداجيدحٌدر علً حسٌن47

77.095ناجحجيدمتوسطجيد جداجيد جداامتيازجيد جدامتوسطجيد جداجيدخالد شاكر اسماعٌل48

74.952ناجحمتوسطمتوسطجيد جداجيدامتيازجيدمتوسطجيد جداجيدخطاب علً حسن صالح49

78.762ناجحجيدمتوسطجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيدجيد جداجيددرٌد احمد جاسم علٌوي50

91.095ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازرافع سعد جاسم عبدهللا51

80.190ناجحمتوسطجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيدجيد رسل محمد موسى52

78.667ناجحمتوسطجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيدجيدجيدرعد شهٌد صالح محٌمٌد53
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83.429ناجحجيد جداجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جداجيدامتيازجيد رغد مثنى ابراهٌم رشٌد54

78.714ناجحجيدمتوسطجيد جداجيدامتيازجيد جدامتوسطجيد جداجيد جدارنٌن عارف مرشد55

84.381ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيدرهان خلف محمود حمد56

83.238ناجحجيدجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدارهان هاشم اسماعٌل خضر57

66.381مكممجيدمقبولمتوسطجيدجيد جداجيدضعيفجيدجيدرٌم عبدالسالم عمر وهٌب58

86.190ناجحامتيازجيدامتيازجيد جداامتيازامتيازجيد جداامتيازجيدرٌمة خلف طعس59

80.762ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيدجيد جداجيد جداجيد زٌنا ٌاسٌن مخلف حسن60

78.667ناجحجيدمتوسطجيد جداجيدامتيازجيد جداجيدجيد جداجيد جدازٌنة سعد خلٌل ابراهٌم61

71.619ناجحمتوسطمقبولجيد جداجيدمقبولجيد جدامتوسطجيدجيدسالم جادهللا محمود62

77.190ناجحجيدمتوسطجيد جداجيدامتيازجيد جداجيدجيدجيدسالم عواد عجم63ً

80.857ناجحجيدجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جدامتوسطامتيازجيدسامان حامد عبد هللا64

81.619ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداسرحان منذر سرحان65

78.952ناجحمتوسطمتوسطامتيازجيدامتيازجيد جدامتوسطجيد جداجيد جداسعد ذٌاب حسٌن دوالب66

78.905ناجحمتوسطمتوسطجيدجيد جداامتيازامتيازجيدجيدجيدسعد مبارك توفٌق67

71.905ناجحجيدمتوسطجيدجيدمقبولجيد جدامتوسطجيدجيدسعد محمد خضٌر68

78.762ناجحجيد جدامتوسطجيد جداجيدامتيازجيدمتوسطجيد جداجيدسفٌان دهام سلطان حاجم69

75.762ناجحمتوسطمتوسطجيد جداجيدامتيازجيد جدامتوسطجيد جداجيد سالم ظاهر عل70ً

80.762ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيدسمٌة نصٌف جاسم حمد71

93.524ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتياز سهٌر حٌدر عبد الجبار72

88.905ناجحامتيازجيد جداامتيازجيدامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جداسٌف نجم تركً عبد73

77.905ناجحجيدجيدجيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيد جداجيد سٌناء كرٌم نزال74

86.238ناجحجيد جداامتيازامتيازجيدامتيازامتيازجيد جداامتيازجيدشاكر مظفر رشٌد75

77.524ناجحجيدمتوسطجيد جدامتوسطجيد جداجيدجيد جداجيدجيد جداشهد جاسم محمد عبدهللا76

77.048ناجحمتوسطمتوسطجيد جداجيدامتيازجيد جداجيدجيدجيدشٌبان خضٌر عبد77

79.714ناجحجيدجيدجيد جداجيدامتيازجيد جداجيدجيد جداجيدصابر قاسم صالح78

77.571ناجحجيدمقبولجيد جداجيدامتيازجيد جداجيدجيد جداجيد جدا صافً سعٌد سنو79

78.619ناجحجيدمتوسطجيد جداجيدامتيازجيد جداجيدجيد جداجيد جداصائب صبار زبار نزال80

74.000مكممضعيفمتوسطجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيدجيدجيدصباح مشعان مهدي81

75.905ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدامتوسطجيد جداجيدصهٌب صباح فاضل عبود82

83.810ناجحجيدجيدجيد جداجيدامتيازجيد جداجيد جداامتيازجيد جداصهٌب صفاء محمد حمٌد83

79.619ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد جداجيدجيدجيدصهٌب منذر ضاري رزوق84ً

85.381ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيدامتيازامتيازجيدجيد جداجيد جداطلٌعة حكٌم شامل85

81.333ناجحجيدمتوسطجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيدعباس حسٌب جمٌل احمد86

78.000ناجحجيدمتوسطجيد جداجيدامتيازجيد جداجيدجيدجيدعبد الصمد حماد جاسم87

78.857ناجحمتوسطجيدامتيازجيدامتيازجيد جداجيدامتيازمتوسطعبدالقادر عباس فاضل88

91.095ناجحامتيازجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازجيدامتيازامتيازعبدهللا علً صالح سلٌمان89

78.810ناجحجيدجيدجيد جداجيدامتيازجيد جداجيدجيد جداجيدعبدهللا محمد خٌرو حمادي90

81.429ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازامتيازجيدامتيازجيدعبدهللا مزاحم سلٌمان لطٌف91

74.048ناجحمتوسطمتوسطجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيدجيدمقبول عبد هللا هزبر عواد ٌونس92

77.667ناجحمتوسطجيدجيد جداجيد جداامتيازجيدجيدجيد جداجيدعبٌر رافع ظاهر93

80.238ناجحمتوسطمتوسطجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيدعثمان كاظم عبد هللا94

81.619ناجحجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداعدنان سعدون صالح95

70.429مكمممتوسطمتوسطجيد جداجيدامتيازجيدضعيفجيدجيدعدنان فاضل عباس صالح96

76.476ناجحجيدمتوسطجيد جداجيد جداامتيازجيد جدامتوسطجيدجيدعصام جاسم محمد97

76.429ناجحمتوسطمتوسطجيد جداجيد جداامتيازجيدجيدجيدجيدعلً احمد سبع98

76.333ناجحمتوسطجيدجيد جداجيد جداامتيازجيدجيدجيد جداجيدعلً جعفر زٌدان99

76.810ناجحجيدمتوسطجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداجيدعلً موسى عبش بنٌان100

78.571ناجحجيد جدامتوسطجيد جداجيد جداامتيازجيد جدامتوسطجيد جداجيدعماد حاوي شرموخ101

81.238ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيدجيدجيدعمر ذٌاب احمد102

77.476ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدامتوسطجيد جداجيد عمر ضاحً محمد محمود103

79.762ناجحمتوسطجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جداجيد جداجيدجيدعمر عبدالودود ٌاسٌن محمود104

81.143ناجحجيدجيدجيد جداجيدامتيازجيد جداجيدجيد جداجيد جداعهد خلٌل ابراهٌم105

76.952ناجحجيدمتوسطامتيازجيدامتيازجيد جدامتوسطجيد جداجيدعٌسى فؤاد حمزة ابراهٌم106



الدراسة الصباحٌة

2020/2019

نتائج قسم االقتصاد المرحلة الرابعة الكورس الثانً

الدور االول

 جامعة تكرٌت   

  كلٌة االدارة واالقتصاد

انمعدلاننتيجةبحج تخرجبحوثتخطيطحاسوبمؤسسساتقياسيتقييمطاقةنقديةاالسمت

78.476ناجحمتوسطجيدجيد جداجيد جداامتيازجيدجيدجيد جداجيد جدا غازي محمود ندا هجار107

92.095ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جداغسق قاسم محمد محمود108

82.857ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداغفران نزهان موالن ترك109ً

83.571ناجحجيدمتوسطجيد جداجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيد جداغٌث مهدي محمود110

78.619مكممجيد جداامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيد جداامتيازضعيففاتن حمٌد ناجً محمد111

74.810ناجحمتوسطمتوسطجيد جداجيدامتيازجيدجيدجيد جداجيدفرج حسٌن نجم112

75.286ناجحمتوسطمقبولجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيدجيدجيدفرحان احمد صالح بشٌر113

74.476ناجحمتوسطمتوسطجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيدجيدجيدفؤاد منذر احمد114

76.238ناجحمتوسطمتوسطجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيدقصً جمعة عائد115

80.714ناجحجيدجيدجيد جداجيد جداامتيازامتيازجيدجيدجيدكامل اٌاد كامل116

80.095ناجحجيدجيدجيد جداجيدامتيازجيد جداجيدجيد جداجيد كهالن حامد محمد117

78.762ناجحجيدجيدجيد جداجيدامتيازجيد جداجيدجيد جداجيدلؤي غاٌب احمد جاسم118

77.000ناجحجيدمتوسطجيدمتوسطامتيازجيد جداجيدجيدجيد جدا لٌلى عبد فرج جدوع119

82.810ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدامتيازامتيازمتوسطجيد جداجيد جداماجدة محمد احمد سلمان120

77.857ناجحجيدجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدامتوسطجيدجيد جدا مأمون محمد حسن121

81.190ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيدجيدجيدمحمد احمد فرج لفتة122

79.143ناجحمتوسطجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جداجيدجيد جداجيدمحمد حسٌن علً عجم123ً

76.667ناجحمتوسطمتوسطجيد جداجيدامتيازجيد جداجيدجيدجيدمحمد خضٌر عباس124

0.000مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد رجب حسٌن خلف125

79.476ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدامتيازجيدجيدجيدجيدمحمد صبحً خلف غالم126

76.143ناجحجيدمتوسطجيد جداجيدامتيازجيدجيدجيد جداجيدمحمد طه حمادي127

56.524مكممضعيفمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداضعيفجيدضعيفمحمد عبداللطٌف صالح128

76.476مكممجيدضعيفجيد جداجيد جداامتيازجيدجيدجيد جداجيدمحمد عالءالدٌن كرٌم129

93.762ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جدامحمد غاٌب ٌعقوب ٌوسف130

80.667ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جدامتوسطجيدجيد جدا محمد قصً وجٌه عتوي131

81.667ناجحجيدجيدجيد جداجيدامتيازجيدجيد جداجيدجيد جدامحمد محمود حمٌد سلمان132

81.143ناجحجيدجيدجيد جداجيدامتيازجيد جداجيدجيد جداجيد جدامحمود جمعة مطر محمد133

82.333ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدامتيازامتيازجيدجيد جداجيد جدامحمود فارس محمود134

83.810ناجحجيد جداجيدامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيدجيد جداجيد جدا محمود مجٌت احمد خلف135

76.476ناجحمتوسطمقبولجيد جداجيدامتيازجيد جداجيدجيد جداجيدمحمود محمد خرٌف136

76.143مكممجيد جداجيد جداامتيازجيد جداامتيازامتيازجيدجيد جداضعيفمروة عادل عدنان137

88.238ناجحجيد جداجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيد جداامتيازامتيازجيد جدامرٌم حسام نزار عبداللطٌف138

74.524ناجحجيدمتوسطجيد جدامتوسطجيد جداجيدجيدجيدجيد مرٌم خلف عبد هللا عمٌرة139

74.333مكممجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازجيدجيدضعيف مرٌم عامر محمود عٌسى140

78.000ناجحجيدجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدامتوسطجيدجيدمصطفى سعد محمد حسن141

89.333ناجحجيد جداامتيازامتيازجيدامتيازامتيازجيد جداامتيازامتيازمصطفى صالح مهدي142

79.286ناجحجيدمقبولامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيدجيد جداجيدمصطفى طالب شٌاع احمد143

82.905ناجحجيد جداجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيدجيدجيد جداجيد جدامصطفى علً صالح144

79.476ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيدمتوسطجيد جداجيدمصطفى مطر سلٌمان145

77.190ناجحجيد جدامتوسطجيد جداجيدامتيازجيد جداجيدجيد جدامتوسطمفٌد احمد عوده146

81.381ناجحمتوسطجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيدمناف صباح ابراهٌم147

77.810ناجحمتوسطامتيازجيد جداجيد جداامتيازجيدمتوسطجيدجيد جدامها دهام محمد ناعم148

81.429ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدامتيازجيد جداجيدجيد جداجيد جدامهند ابراهٌم اسود149

73.905ناجحمتوسطمتوسطجيد جداجيد جدامقبولجيد جدامتوسطجيدجيدمٌثم قدوري جدعان150

76.238ناجحجيدمقبولجيد جداجيدجيد جداامتيازجيدجيدجيد مٌس حسٌن محمد عبد هللا151

87.857ناجحامتيازجيدامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازجيدمٌمونة حاتم امٌن152

83.952ناجحجيدجيدامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيدجيد جداجيد جدا نبا عبد السالم داود سلوم153

77.905ناجحمقبولجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيدجيدجيد نبهان حمٌد محمد صالح154

93.333ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازامتياز نجوى حماد صالح155

80.095ناجحجيدمتوسطجيد جداجيدامتيازامتيازجيدجيد جداجيدنجوى ناٌف سلٌمان156

77.857ناجحجيدجيدجيد جداجيدامتيازجيدجيدجيد جداجيدنور هدى عبدالجبار رمضان157

80.952ناجحجيدجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيدورود جاسم محمد158

78.810ناجحجيدمقبولجيد جداجيدامتيازامتيازجيدجيد جداجيدورود صفاء عبدالجبار159
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83.333ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيدوئام ضامن سلطان جمعة160

81.619ناجحجيدجيدجيد جداجيدامتيازامتيازجيدجيدجيد جداٌاسر صالح صبحً حمد161

77.667ناجحجيدجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدامتوسطجيدجيدٌاسٌن ابراهٌم عبدهللا مطر162

78.619ناجحمتوسطجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيدجيدجيدٌوسف عبدالرزاق نوري163

86.524ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جداٌوسف عبدالمحسن جاسم164

83.048ناجحامتيازجيدامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيدجيد جداجيدٌوسف كاظم حمزة165


