
المرحلة الثالثة

الدراسات الصباحية

2019 2018للعام الدراسي  (الدور الثاني)النتائج الموحدة للكورسين جامعة تكريت

كلية االدارة واالقتصاد

قسم ادارة االعمال

النتيجة النهائيةالمعدل الموحدالنتيجةالمعدلتأمين2حاسوبجدوىبحوث عمليات2محاسبةتفكير استراتيجي2ماليةالنتيجةالمعدل1حاسوباقتصاديات1محاسبةمشاريعمصارفاستراتيجية1ماليةاالسمت

ناجح59.83ناجح58.76متوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطناجح60.79متوسطجيدمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولابراهيم اركان طه1

ناجح60.00ناجح56.53مقبولمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولناجح63.11متوسطمقبولمتوسطجيدمتوسطمقبولمقبولابراهيم ماهر طلب حمود2

ناجح69.61ناجح72.00جيدجيد جداجيدجيدمقبولجيد جداجيدناجح67.47جيد جدامتوسطمقبولجيدجيدمتوسطمقبولآبي عبدهللا رشيد صالح3

ناجح52.39ناجح54.47مقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولناجح50.53مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد ادريس علي4

ناجح85.44ناجح86.94امتيازامتيازمتوسطجيد جداامتيازمتوسطامتيازناجح84.11امتيازجيد جداامتيازجيد جدامتوسطجيدجيد جدااحمد خلف عطية5

####################ضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفراسب0.00مقبولضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفاحمد زكي لفتة6

ناجح66.67ناجح69.65متوسطجيد جدامتوسطجيدجيدمتوسطجيدناجح64.00جيدجيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولاحمد يوسف محمد حسين7

ناجح70.28ناجح68.53جيدجيدمتوسطمقبولجيدجيدمتوسطناجح71.84جيد جداجيدجيد جداجيدجيدمقبولمقبولاريج عمار نزهان رشيد8

####################ضعيفضعيفضعيفضعيفمتوسطمقبولراسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفالق اركان فاضل9

ناجح63.78ناجح62.00متوسطجيد جدامقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطناجح65.37جيد جدامتوسطمتوسطجيدمقبولجيدمقبولاكرم هادي حسن10

ناجح59.03ناجح57.41مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولجيدناجح60.47جيدمتوسطمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولامنه حكم صعب11

ناجح59.42ناجح52.35مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح65.74جيدمقبولجيد جداجيدمتوسطمقبولمقبولانس عبد الكريم حمد12

ناجح73.64ناجح69.88متوسطجيد جداجيدمقبولجيد جدامتوسطمتوسطناجح77.00امتيازجيدامتيازجيد جداجيد جدامقبولمتوسطاياد خلف عبد كعود13

ناجح56.14ناجح50.94مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح60.79مقبولمتوسطمتوسطجيدمتوسطمقبولمقبولاياد خلف محمد حمد14

ناجح80.92ناجح81.94جيد جداجيد جداجيد جدامتوسطامتيازجيد جداجيدناجح80.00امتيازجيدجيد جداامتيازجيد جداجيدمتوسطايناس سالم مرعي حمد15

16
ناجح58.64ناجح53.94مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح62.84متوسطمتوسطامتيازمقبولجيدمقبولمقبولبارق ابراهيم لطيف خشمان

ناجح86.97ناجح86.76جيد جداجيد جداجيد جداجيدامتيازجيدجيد جداناجح87.16امتيازامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدابراء مثنى ابراهيم رشيد17

راسب15.28راسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولراسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفبشار موسى طالل18

ناجح58.86ناجح57.71متوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولناجح59.89متوسطمتوسطجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولبكر حازم محمد جاسم19

راسب31.06راسب0.00مقبولضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولراسب0.00ضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفبالل منعم خطاب20

ناجح74.47ناجح75.82جيد جداجيد جدامتوسطجيدجيدجيدجيدناجح73.26امتيازجيدمتوسطجيد جداامتيازمقبولمقبولبيداء محسن طه طالب21

22
ناجح85.36ناجح89.00امتيازامتيازامتيازمتوسطامتيازجيد جداجيد جداناجح82.11جيد جداجيدجيد جداامتيازامتيازجيدجيدتبارك عباس حسين جاسم

23
ناجح57.81ناجح52.94مقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح62.16جيدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولجاسم ابراهيم جاسم محمد

ناجح60.72ناجح54.94مقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح65.89متوسطجيدجيد جدامتوسطجيدمقبولمتوسطجاسم محمد عايد فنخ24

ناجح66.14ناجح66.76مقبولجيدمتوسطمتوسطجيدمقبولجيدناجح65.58جيدمتوسطجيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولحبيب شالل حبيب عبيد25

ناجح58.03ناجح58.47مقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمتوسطناجح57.63متوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولحسام سعدون عبود26

الكورس الثانيالكورس االول
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راسب18.25راسب0.00ضعيفضعيفضعيفمتوسطضعيفمقبولمتوسطراسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفحسام لؤي رشيد27

ناجح60.06ناجح53.88مقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولناجح65.58جيدمتوسطامتيازمتوسطجيدمقبولمقبولحسن نبيل احمد حسين28

ناجح78.86ناجح73.47جيدجيد جداجيدمتوسطجيد جدامقبولجيدناجح83.68جيد جداجيدامتيازجيدجيد جداجيد جداجيدحسين جويد كاظم فريح29

ناجح64.14ناجح62.71مقبولجيدجيدمتوسطمقبولمقبولمتوسطناجح65.42جيدجيدجيدجيدمتوسطمقبولمقبولحسين علي محمد ثلج30

ناجح62.92ناجح64.53مقبولجيدمتوسطمتوسطجيدمقبولمتوسطناجح61.47متوسطجيدمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولحمد شاكر محمود31

ناجح64.47ناجح64.06متوسطمتوسطجيدمقبولجيدمقبولمقبولناجح64.84جيد جداجيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولحمزة صباح حميد زيدان32

ناجح60.69ناجح60.53مقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطناجح60.84جيدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولحمزة عفر طريد فرحان33

####################مقبولضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولراسب0.00ضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفخلف فالح مناور34

####################ضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفخلود خوام بحر35

36
ناجح68.72ناجح65.76مقبولجيد جداجيدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطناجح71.37جيد جداجيدجيدمتوسطجيد جدامقبولمتوسطخليل ابراهيم عبدهللا محمد

ناجح67.28ناجح66.59جيدجيدجيدمتوسطجيدمقبولمتوسطناجح67.89جيدجيدمتوسطجيدجيدمقبولمتوسطدانيا فراس منذر37

ناجح53.56ناجح50.82مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح56.00مقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولدعاء خضير اسماعيل38

####################مقبولضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفراسب0.00ضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفدعاء عبد علي لطيف39

ناجح73.06ناجح77.06جيدجيد جداجيد جداجيدامتيازمتوسطجيدناجح69.47جيدجيد جداجيدجيدجيدمقبولمتوسطرافد خضير عباس احمد40

ناجح78.50ناجح75.47جيدمتوسطجيد جداجيدجيدمتوسطجيدناجح81.21امتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدمتوسطرحاب اياد حردان يونس41

راسب62.28راسب0.00ضعيفمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولناجح70.37متوسطجيدامتيازمتوسطجيد جدامقبولمقبولرسل احمد جاسم حمادي42

ناجح84.97ناجح82.24جيد جداجيدجيد جداجيدامتيازمتوسطجيد جداناجح87.42امتيازجيد جداامتيازجيد جداامتيازمتوسطجيد جدارسل رافع جمال يعقوب43

ناجح51.06ناجح50.12مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح51.89مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولرسول غازي عبدهللا44

45
رشا محمد علي عيسى 

نجرس
ناجح64.75ناجح66.24متوسطجيدجيدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطناجح63.42جيد جدامتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسط

ناجح54.58ناجح52.47مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولناجح56.47متوسطجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولرعد رحمن علي46

ناجح72.17ناجح70.12جيدجيد جدامتوسطمقبولمتوسطمقبولجيد جداناجح74.00جيد جداامتيازجيدجيد جداجيد جدامقبولمقبولرفيدة احمد عبدهللا حسين47

ناجح67.14ناجح67.00جيدمتوسطجيدمتوسطمتوسطمقبولجيدناجح67.26متوسطجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطمقبولمتوسطروان عامرصالح محمود48

ناجح63.06ناجح55.18مقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح70.11جيدجيدجيدجيدجيد جدامقبولمقبولروبا خلف احمد عطية49

راسب45.47راسب0.00ضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفناجح50.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولريام ضيغم جليل50

51
ريهام عبدالعزيز شهاب 

حميد
ناجح76.72ناجح74.18جيدجيد جداجيد جداجيدجيدمقبولجيدناجح79.00امتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيد

ناجح61.72ناجح59.76مقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدناجح63.47متوسطجيدمتوسطمتوسطجيدمقبولمقبولزبار محمد جاسم علي52
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ناجح60.06ناجح54.53متوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح65.00جيدجيدمقبولجيدجيد جدامقبولمقبولزهراء محمد احمد عمر53

ناجح59.50ناجح62.82متوسطجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولجيدناجح56.53متوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولزيد سويد محمود صالح54

راسب55.39راسب0.00ضعيفمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولناجح55.47مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولزينب زياد جاسم55

ناجح81.94ناجح83.53جيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداامتيازناجح80.53امتيازجيدامتيازجيدجيد جدامقبولجيد جدازينب محمد عايد56

ناجح79.33ناجح78.12جيد جداجيد جداجيدجيدجيدجيد جداجيدناجح80.42امتيازجيد جداجيد جداجيدامتيازمقبولامتيازسارة نوري جواد حسون57

58
سالي اسماعيل ابراهيم 

سلمان
ناجح82.50ناجح88.94امتيازامتيازامتيازجيدامتيازجيدجيد جداناجح76.74امتيازمتوسطجيد جداجيد جداجيدمتوسطجيد

ناجح68.83ناجح65.24جيدجيدمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطناجح72.05متوسطمتوسطجيدجيد جداجيدجيدمقبولسامر محارب كاظم زعل59

ناجح86.36ناجح88.71امتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازمتوسطجيد جداناجح84.26جيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيدجيد جداسحر عبدالخالق سعدون60

راسب49.19راسب0.00ضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولناجح50.95مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسرى فرج عبد هجيج61

ناجح56.64ناجح57.59مقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطناجح55.79متوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطسعد فاضل عدوان62

ناجح50.92ناجح50.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح51.74مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسعد نامس سرحان63

ناجح59.56ناجح56.06مقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولناجح62.68جيد جدامقبولامتيازمقبولمتوسطمقبولمقبولسلطان نافع سالم الهي64

راسب30.83راسب0.00مقبولضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفسيف شاكر حاتم65

راسب28.42راسب0.00مقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولراسب0.00مقبولضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفشريف نايف طه خنفر66

ناجح66.89ناجح65.24متوسطجيد جدامتوسطمقبولجيدمقبولمتوسطناجح68.37جيدمتوسطمتوسطجيدجيدمتوسطمقبولشيبان نايف شاكر67

ناجح61.97ناجح60.18مقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولناجح63.58متوسطجيدجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولصالح حمود عطية68

راسب54.19راسب0.00متوسطمتوسطمقبولضعيفجيدمقبولمقبولناجح53.53مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولصباح احمد حسن علي69

ناجح66.25ناجح66.88جيدجيدجيدمقبولجيدمقبولمتوسطناجح65.68جيد جدامتوسطجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولصباح محمد بديوي سهو70

راسب54.14ناجح54.82متوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفجيدصفا سعد ياسين71

ناجح85.50ناجح87.06امتيازجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيدامتيازناجح84.11جيد جداجيد جداامتيازامتيازامتيازمتوسطجيد جداصفا مظفر احمد يوسف72

73
ناجح80.58ناجح83.35جيد جداجيد جداامتيازجيدامتيازجيدجيدناجح78.11امتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيدمتوسطمتوسطصفاء حسين لطيف جاسم

ناجح73.58ناجح73.35جيدامتيازجيد جدامقبولجيدمتوسطجيدناجح73.79جيد جدامتوسطجيد جداجيد جداجيدمتوسطمقبولصالح هزبر صبار صالح74

ناجح56.08ناجح57.53مقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولناجح54.79متوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضحى قصي يحيى75

ناجح71.94ناجح74.88جيد جداجيد جدامتوسطمقبولجيدمتوسطجيد جداناجح69.32جيدمتوسطامتيازجيد جدامتوسطمقبولمقبولطاهر مشرف عبد معروف76
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راسب91.81راسب0.00امتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازضعيفامتيازناجح96.68امتيازامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازنور عبدهللا حسين مصلح149

ناجح54.33ناجح53.71مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولناجح54.89متوسطجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولنور كنعان مردان150

ناجح69.86ناجح73.06جيدجيد جداجيدمقبولامتيازمتوسطمتوسطناجح67.00جيد جدامتوسطجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولنور نعمان عبدهللا جاسم151

راسب49.44ناجح50.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولهالة حامد محمد152

ناجح61.14ناجح61.06متوسطمتوسطجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولناجح61.21جيدمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولمقبولهدى عامر عيدان حبيب153

راسب49.67راسب0.00ضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح51.58مقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولهناء شريف فهد سبع154

ناجح53.86ناجح51.65مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح55.84مقبولمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولمقبولهند شهاب احمد خلف155

156

وسام باسم عبداللطيف 

عبدالكريم
راسب55.97راسب0.00مقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطضعيفمقبولناجح58.74جيدمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبول

ناجح58.56ناجح54.00مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولناجح62.63جيدمتوسطجيدمقبولجيدمقبولمقبولوسام صباح حسن157

ناجح61.69ناجح61.65متوسطجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولناجح61.74جيدمتوسطجيدمقبولجيدمقبولمقبولوسام عادل حبيب158

ناجح69.39ناجح74.35جيدجيدجيد جدامقبولجيد جداجيدجيدناجح64.95جيدمتوسطجيد جدامقبولجيدمقبولمقبولياس طارق  ياس159

ناجح59.11ناجح57.35مقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولناجح60.68جيدمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولياسر سراج الدين160

ناجح82.94ناجح83.65امتيازامتيازامتيازجيدجيد جداجيدجيد جداناجح82.32امتيازجيدامتيازجيد جداجيد جداجيدجيدياسين صباح حسين161

162
ناجح56.44ناجح53.18متوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح59.37مقبولمقبولمقبولمتوسطجيدمقبولمتوسطيعقوب فرحان خلف حسين

ناجح50.72ناجح50.12مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح51.26متوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبوليوسف معيوف كرفـــــش163

راسب0.83راسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفنزهان حمود مسلط164

راسب8.33راسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولراسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولحسام طه علي لطيف165

راسب7.50راسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد عبدهللا مطر166

راسب57.06راسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفناجح63.89جيدمقبولمقبولمتوسطمقبولجيدجيدمزاحم حمودي جاسم167

ناجح63.47ناجح51.65مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح74.05امتيازجيدجيد جداجيدجيدجيدمتوسطمحمد ظاهر عبدهللا168

راسب45.61راسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولناجح54.84مقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمجيد كامل مجيد169

راسب9.72راسب0.00ضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفراسب0.00مقبولضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيف1700

راسب14.83راسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولراسب0.00ضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولضعيف1710


