
الدراسات الصباحية/ المرحلة الرابعة 2019/ 2018نتائج العام الدراسي  جامعة تكريت

كلية االدارة واالقتصاد

قسم ادارة االعمال

النتيجة النهائيةالمعدل الموحدالنتيجةالمعدلمحفظةتفاوضمشروعحوكمةمعرفةجودةالنتيجةالمعدلمخاطرعقوداخالقياتنظمدوليةانتاجاالسمت

ناجح53.276ناجح51.14مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولناجح55.267متوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولابراهيم احمد عبدهللا1

2
ابراهيم عبد االمير كبسون

64.133جيدجيدمقبولمقبولجيد جدامقبول
ناجح

69.36جيدمقبولجيدمقبولجيدجيد
ناجح

66.655
ناجح

3

ابراهيم محمد ابراهيم 

69.733جيدمتوسطمقبولمتوسطجيد جداجيدعناز
ناجح

67.64متوسطمتوسطجيدمقبولجيدمتوسط
ناجح

68.724
ناجح

ناجح75.207ناجح71.57جيدمتوسطجيد جداجيدجيدمتوسطناجح78.600جيد جداجيد جداجيد جدامتوسطامتيازمتوسطاثير غانم صالح4

ناجح81.552ناجح78.57جيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداجيدناجح84.333امتيازجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جدااحمد عدنان عبد الجليل5

ناجح56.310ناجح55.07مقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولناجح57.467جيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولاحمد علي لطيف6

ناجح57.552ناجح56.64مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطناجح58.400مقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولاحمد علي ندا  علي7

ناجح71.793ناجح70.71جيدمتوسطمتوسطمقبولجيدجيدناجح72.800متوسطجيد جدامتوسطمتوسطجيد جداجيداحمد ناهض ابراهيم8

ناجح58.621ناجح52.43مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولناجح64.400مقبولجيدمقبولمتوسطمتوسطمتوسطاركان مزهر خليفة9

10
اسامة ايوب ياسين احمد

85.733امتيازجيدامتيازجيد جداجيد جداجيد جدا
ناجح

75.50جيدجيدجيد جداجيد جداجيدمتوسط
ناجح

80.793
ناجح

11
البراء هاشم احمد صالح

65.267جيدمتوسطمقبولمقبولجيد جدامقبول
ناجح

62.07متوسطمقبولجيد جدامتوسطمتوسطمقبول
ناجح

63.724
ناجح

ناجح53.414ناجح52.64مقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولناجح54.133مقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولامل عواد احمد حمود12

ناجح61.207ناجح58.93متوسطمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولناجح63.333جيدمتوسطمقبولمقبولجيد جدامقبولامنة عدي هاشم13

ناجح66.828ناجح65.50متوسطمتوسطجيد جدامقبولمتوسطجيدناجح68.067جيد جدامتوسطمقبولمتوسطجيد جدامقبولامنه طه جودي زيد14

ناجح57.138ناجح55.21مقبولمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولناجح58.933متوسطمقبولمقبولمقبولجيدمقبولامير صفاء شهاب احمد15

ناجح70.414ناجح68.57متوسطمتوسطجيد جدامقبولجيدجيدناجح72.133جيد جداجيد جدامتوسطمقبولجيد جدامتوسطاية خالد جبر محمد16

ناجح76.862ناجح73.86جيدجيدمتوسطجيدمتوسطجيدناجح79.667امتيازجيد جداجيدجيدجيد جداجيدايمان رعد ياسين17

ناجح60.448ناجح58.43مقبولمقبولجيدمقبولمتوسطمتوسطناجح62.333متوسطجيدمقبولمقبولجيدمقبولايمان سعد عبد جاسم18

ناجح72.345ناجح76.21جيد جدامتوسطجيد جدامتوسطجيدجيدناجح68.733متوسطمتوسطجيد جدامقبولجيدجيدايناس حميد شهاب احمد19

20
باسم حسبي جودي محمود

65.200جيدجيد جدامقبولمقبولجيدمقبول
ناجح

58.86مقبولمقبولجيدمقبولمقبولمتوسط
ناجح

62.138
ناجح

ناجح61.552ناجح63.29متوسطمقبولجيدمقبولجيدمقبولناجح59.933جيدمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولبدر مطلك حميد عبد21

ناجح79.621ناجح82.71امتيازجيد جداجيد جداامتيازجيدجيدناجح76.733جيد جداامتيازجيدجيدجيدمقبولبسمة ظاهر فهد مربط22

ناجح84.172ناجح85.14امتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداناجح83.267جيد جداجيد جدامتوسطجيد جداجيد جداجيد جدابالل صكر عبدهللا حسن23

معدل الطالبالكورس الثانيالكورس االول
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ناجح74.931ناجح75.14جيدمتوسطجيد جداجيدجيدجيد جداناجح74.733جيد جدامتوسطمتوسطمتوسطجيد جداجيدتغريد زياد خلف علو24

ناجح61.759ناجح58.50مقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطناجح64.800جيدمقبولمقبولمتوسطجيد جدامقبولحارث عواد خلف جاسم25

ناجح54.897ناجح56.29مقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولناجح53.600متوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولحسام طه علي الطيف26

ناجح86.517ناجح84.43جيد جداجيدجيد جداامتيازجيد جداجيد جداناجح88.467جيد جداجيد جداامتيازجيدامتيازامتيازحسين محمود حسن27

28

حمزه نصار عبد الجبار 

78.867جيدجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداسعيد
ناجح

78.36جيد جداجيدجيدجيدجيد جداجيد
ناجح

78.621
ناجح

ناجح65.552ناجح68.93جيدمتوسطجيدمتوسطجيدمقبولناجح62.400جيد جدامقبولمقبولمقبولجيدمقبولحيدر هالل جاسم علي29

30
خليل إبراهيم محمد عبدهللا

78.400جيد جداجيد جدامقبولجيد جداامتيازمتوسط
ناجح

81.50امتيازجيد جدامقبولجيد جداجيدجيد
ناجح

79.897
ناجح

31
دعاء عواد محمود حسن

70.400جيدجيد جدامتوسطمتوسطجيد جدامقبول
ناجح

71.50جيدجيدمتوسطمتوسطجيدمتوسط
ناجح

70.931
ناجح

ناجح76.586ناجح75.21جيدمتوسطجيدجيد جداجيدجيدناجح77.867جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامقبولديانا جودت جوير جاسم32

ناجح70.586ناجح72.64متوسطمتوسطجيد جداجيد جداجيدمتوسطناجح68.667جيد جدامقبولمتوسطجيدجيد جدامقبولديانا عادل معيدي سبع33

ناجح62.448ناجح60.21مقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطجيدناجح64.533جيدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطرسل هزبر فاضل متعب34

ناجح62.448ناجح62.43مقبولمقبولمقبولجيدجيدمتوسطناجح62.467جيدجيدمقبولمقبولجيدمقبولرويده تركي محي محمد35

ناجح64.448ناجح65.14جيد جدامقبولجيدمقبولمقبولمتوسطناجح63.800جيدمتوسطمقبولمقبولجيد جدامقبولزوبع حامد سليمان علي36

ناجح66.793ناجح67.36متوسطمتوسطجيدجيدمتوسطجيدناجح66.267جيدمقبولمقبولمتوسطجيدمتوسطسرمد احمد حبيب37

ناجح63.310ناجح64.21متوسطمقبولمتوسطجيدمتوسطمتوسطناجح62.467جيدمتوسطمقبولمقبولجيدمقبولسعد احمد حسن كريم38

39

صفيه سعيد مدحت عبد 

60.933جيدمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطالوهاب
ناجح

60.50متوسطمقبولجيدمقبولمقبولجيد
ناجح

60.724
ناجح

ناجح71.655ناجح72.36جيد جدامتوسطجيد جدامتوسطجيدمتوسطناجح71.000جيدمتوسطجيدمتوسطامتيازمقبولضحى مازن جاسم نجم40

ناجح54.172ناجح52.79مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولناجح55.467مقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولطاهر جاسم محمد41

42

عبد الرحمن دحام صبحي 

69.933جيد جداجيدمقبولمتوسطجيد جدامتوسطلطيف
ناجح

60.50مقبولمقبولجيدمتوسطجيدمتوسط
ناجح

65.379
ناجح

43

عبد الوهاب عراك 

86.800جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازاسماعيل
ناجح

81.50جيد جداجيدامتيازجيدجيد جداجيد جدا
ناجح

84.241
ناجح

44
عبدهللا مظفر عبدهللا برع

61.333متوسطمتوسطمقبولمقبولجيد جدامقبول
ناجح

59.21مقبولمتوسطجيدمقبولمتوسطمتوسط
ناجح

60.310
ناجح

اللجنة االمتحانية
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45

عبير حسين ياسين 

61.400جيد جدامقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولحسين الطائي
ناجح

55.43مقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبول
ناجح

58.517
ناجح

ناجح54.966ناجح52.57مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولناجح57.200متوسطمقبولمقبولمقبولجيدمقبولعثمان فزع صالح احمد46

ناجح67.310ناجح64.14مقبولمتوسطمتوسطجيدمتوسطجيدناجح70.267جيدجيدمقبولمتوسطجيد جداجيدعالء اياد احمد علوان47

ناجح66.172ناجح65.79مقبولمقبولجيدمتوسطجيدجيدناجح66.533جيدجيدمقبولمتوسطجيدمتوسطعلي جاسم محمد الطيف48

49
علي حجاب عالوي فياض

67.333جيدجيدمقبولمقبولجيد جدامتوسط
ناجح

60.29متوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسط
ناجح

63.931
ناجح

50

علي عبدهللا حسين علي 

59.133جيدمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولالبكري
ناجح

54.29متوسطمقبولجيدمقبولمقبولمقبول
ناجح

56.793
ناجح

ناجح56.000ناجح55.36مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطناجح56.600مقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولعلي عدنان حمود فياض51

ناجح82.138ناجح80.57جيدامتيازامتيازجيدامتيازجيدناجح83.600جيد جداامتيازجيدجيد جداجيد جداجيدعلي عزيز علي52

ناجح68.069ناجح70.86متوسطمقبولمتوسطجيدجيدجيدناجح65.467جيد جدامتوسطمقبولمقبولجيدمقبولعلي فالح حسن علي53

ناجح54.276ناجح51.36مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولناجح57.000جيدمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولعلي محمد حسن عبد54

راسب19.414راسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.000ضعيفضعيفضعيفمقبولجيدضعيفعمر فندي مهدي55

56
عمر قاسم محمود راضي

63.933جيدجيدمقبولمقبولجيد جدامقبول
ناجح

62.00مقبولمتوسطجيد جدامقبولمتوسطمقبول
ناجح

63.000
ناجح

57
غسان مزحم لطيف هندي

86.533امتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد
ناجح

83.86جيد جداجيد جداجيدجيد جداامتيازجيد
ناجح

85.241
ناجح

ناجح62.621ناجح64.14مقبولمقبولجيد جدامقبولمتوسطجيدناجح61.200متوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولغفران سعيد ابراهيم58

59
فاطمه خضير صالح صايل

77.333جيد جداجيدمقبولجيد جداجيد جداجيد
ناجح

74.14جيد جدامقبولجيدجيد جدامتوسطجيد جدا
ناجح

75.793
ناجح

60

فرج علي حمد يوسف 

67.000جيدمتوسطمقبولجيدجيد جدامقبولالدليمي
ناجح

65.14مقبولمقبولجيدجيدجيدمتوسط
ناجح

66.103
ناجح

ناجح76.759ناجح77.64جيدمتوسطجيدجيد جداجيد جداجيد جداناجح75.933جيدجيد جدامتوسطجيدامتيازجيدكوثر رحيم سعيد طعمة61

62

مثنى ابراهيم محمد 

68.800جيد جدامتوسطمقبولمقبولجيد جدامتوسطمحيسن
ناجح

69.29جيدجيدمتوسطمتوسطجيدمتوسط
ناجح

69.034
ناجح

ناجح67.345ناجح66.36مقبولمقبولامتيازمتوسطجيدمتوسطناجح68.267جيدجيدمقبولمتوسطجيدمتوسطمحمد جمعة محمد عواد63

ناجح67.966ناجح68.36مقبولمتوسطمتوسطجيدجيد جدامتوسطناجح67.600جيدجيدمقبولمتوسطامتيازمقبولمحمد ضاري  عمر64

اللجنة االمتحانية
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65
محمد طارق حمدي محمود

75.333جيد جداجيدمتوسطجيدجيد جدامتوسط
ناجح

79.29امتيازجيدجيد جدامتوسطجيد جداجيد
ناجح

77.241
ناجح

66

محمد عبد الحق اسماعيل 

68.933متوسطجيدجيدمقبولامتيازمقبولاحمد
ناجح

65.57مقبولمتوسطجيد جدامقبولجيدجيد
ناجح

67.310
ناجح

67
محمد فارس محمد عبدهللا

75.133جيدجيدجيدمتوسطامتيازجيد
ناجح

81.07جيد جداجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جدا
ناجح

78.000
ناجح

ناجح86.966ناجح86.43جيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جداناجح87.467امتيازامتيازجيدجيد جداامتيازامتيازمحمود احمد ياسين68

ناجح58.897ناجح55.29مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطناجح62.267جيد جدامقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمروه صالح مهدي69

70

مصطفى حامد ادليان 

79.267جيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جدامتوسطالطيف
ناجح

77.71جيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جدامتوسط
ناجح

78.517
ناجح

ناجح91.379ناجح92.00امتيازامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جداناجح90.800امتيازامتيازامتيازامتيازجيد جداجيد جدامنيب علي حسين71

ناجح64.207ناجح63.93جيدمقبولجيد جدامتوسطمتوسطمقبولناجح64.467متوسطمتوسطمقبولمتوسطجيد جدامقبولمها حسين علي محمود72

ناجح86.897ناجح83.50جيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداناجح90.067امتيازجيد جداجيدامتيازامتيازامتيازمياده خضير احمد علي73

74
نادية احمد محمد ابراهيم

60.667متوسطمقبولمتوسطمقبولجيدمقبول
ناجح

60.57مقبولمقبولمتوسطجيدمقبولمتوسط
ناجح

60.621
ناجح

ناجح57.345ناجح56.64مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولجيدناجح58.000جيدمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولنبأ سعدون جابر ابراهيم75

76

نرمين محيسن غربي 

66.267جيدمقبولجيدجيدجيد جدامقبولشفلح
ناجح

66.07مقبولمقبولجيد جداجيد جداجيدمتوسط
ناجح

66.172
ناجح

ناجح55.586ناجح55.71مقبولمقبولجيدمقبولمقبولمتوسطناجح55.467متوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولهاني شاكر خلف حمد77

ناجح68.655ناجح64.21مقبولجيدمتوسطمقبولمتوسطجيدناجح72.800جيدجيدجيد جداجيدجيد جدامقبولهبه خضير علي حمزه78

ناجح87.552ناجح86.29جيد جداامتيازمتوسطجيد جداامتيازجيد جداناجح88.733جيدامتيازامتيازامتيازامتيازجيدهدى هيثم عصام رشيد79

ناجح56.759ناجح56.86مقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولناجح56.667متوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولوداد صالح حسين محمد80

81

يحيى اياد شاكر طه 

66.000جيد جداجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولالويس
ناجح

62.86متوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطجيد
ناجح

64.483
ناجح

82
يمامة زياد ابراهيم حسن

73.600جيدجيدمتوسطمتوسطامتيازمتوسط
ناجح

70.07جيدجيدمتوسطمتوسطجيدمتوسط
ناجح

71.897
ناجح

ناجح68.828ناجح69.79جيدمتوسطجيدمقبولجيدجيدناجح67.933متوسطمتوسطمتوسطمتوسطجيدجيدعمر قيس حمود83

ناجح67.034ناجح67.07جيدمقبولجيدمقبولجيد جدامتوسطناجح67.000متوسطمقبولمتوسطمتوسطجيدجيداسيل خالد علي84

اللجنة االمتحانية


