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النتيجة النهائيةالمعدل الموحدالنتيجةالمعدلانكليزيحقوق2حاسوبمراسالتاحصاء2محاسبة2اقتصاد2ادارةالمعدلالنتيجةإنكليزيلغة عربية1حاسوبقراءات اداريةرياضيات1محاسبة1اقتصاد1ادارةاالسمت

ناجح7876.00ناجحمقبولمقبولجيد جدامتوسطامتيازامتيازجيد جدامتوسط73.706ناجحجيد جدامتوسطمتوسطجيدجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطابراهيم عجيل ابراهيم1

ناجح8176.83ناجحجيدجيدجيدجيد جداجيدامتيازجيدجيد72.941ناجحجيد جدامتوسطجيدمتوسطجيدجيدجيد جدامتوسطالحسن علي محمد2

راسب023.71راسبضعيفضعيفجيد جدامتوسطمقبولمتوسطضعيفضعيف0راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفاياد خضر أحمد3

ناجح7570.03ناجحمقبولجيدجيد جدامتوسطجيد جداجيد جدامتوسطمتوسط64.471ناجحمقبولمقبولجيد جدامقبولجيدمقبولمتوسطمتوسطأحمد خلف مصطفى4

راسب038.60راسبضعيفمتوسطمتوسطضعيفضعيفضعيفمقبولمقبول0راسبضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولاحمد ياسين طه5

ناجح7169.69ناجحمقبولجيد جداجيدجيد جدامقبولمتوسطامتيازمتوسط68.588ناجحجيد جداامتيازجيدجيدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطاياد عسكر محمد6

راسب045.20راسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبول0راسبمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولايمن حميد خلف7

ناجح5554.46ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبول54.294ناجحمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولأحمد جمال محمد خضر8

ناجح5860.06ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمتوسط62.647ناجحمقبولمتوسطجيدمتوسطمقبولمقبولمتوسطجيدأحمد عبدهللا حسين9

راسب014.86راسبضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفمقبول0راسبضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفأحمد عبود محمد10

ناجح6062.80ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولجيدمقبول65.529ناجحجيد جدامتوسطجيد جداجيدجيد جدامقبولمقبولمقبولأرشد حميد حسن11

راسب025.54راسبجيدضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولضعيف0راسبجيدضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفبكر عدنان حاتم طايس12

ناجح8375.51ناجحمقبولجيد جداامتيازمقبولجيد جداامتيازجيد جداجيد68ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولجيدجيدمتوسطجيدجاسم خليل خلف13

ناجح5555.20ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسط55.941ناجحجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجمال جاسم محمد شلش14

ناجح5354.20ناجحمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبول55.471ناجحجيدمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولحسام عبد أحمد15

ناجح5552.54ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبول50.412ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولحسن غازي محمد16

ناجح9998.57ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتياز98.412ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازحمد ابراهيم سويد17

ناجح6565.34ناجحمقبولمقبولجيد جدامقبولجيدمقبولجيدمقبول65.294ناجحمقبولمتوسطجيدمقبولجيدجيدمقبولمتوسطحمد صالح عبد18

راسب010.97راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبول0راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفحمزة عبدالوهاب احمد19

ناجح7065.94ناجحمقبولمتوسطجيد جداجيدمتوسطجيدجيدمتوسط61.471ناجحجيد جداجيدجيدمتوسطمقبولمقبولجيدمقبولخنساء عبدالواحد20

راسب26.69###راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0راسبضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفرافد محي علي21

ناجح7169.03ناجحمتوسطمتوسطجيدمقبولجيد جداجيد جداجيدمقبول66.471ناجحمقبولجيدمتوسطجيدمتوسطجيدمقبولمتوسطرافع علي مجيد جوري22

ناجح5759.20ناجحجيد جدامتوسطمقبولجيدمقبولمقبولمتوسطمقبول61.059ناجحجيد جدامتوسطمقبولجيد جدامتوسطمقبولمقبولمقبولريم محمد مجيد23

راسب010.74راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفزياد خلف حمادي حسين24

راسب049.80راسبمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبول0راسبمقبولجيدمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولسامي مصطفى رسن25

راسب048.14راسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبول0راسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولسبأ محمد نجم احمد26

راسب028.23راسبضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0راسبضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسبأ فارس أحمد27

ناجح5556.77ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبول59.176ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطسعد محمود محمد28

ناجح5251.37ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبول50.588ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسمير محمد مصلح29

راسب5151.86ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول0راسبمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولضعيفمقبولمقبولصالح وسام عبدهللا30

ناجح5454.54ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول55.412ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولصالح تركي ميسر31

ناجح5557.40ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول59.941ناجحمقبولجيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولضياء حويد دخيل32

ناجح6364.37ناجحمتوسطمتوسطمتوسطجيدمقبولمقبولمتوسطجيد66.176ناجحامتيازجيد جداجيدجيدمتوسطمقبولمتوسطمتوسططيف نعمان صبار33

راسب012.69راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0راسبضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفظافر محي هالل مزعل34

الكورس الثانيالكورس االول



المرحلة االولى 

الدراسات المسائية

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

قسم ادارة االعمال/ كلية االدارة واالقتصاد

ناجح7165.37ناجحمقبولمتوسطجيدمقبولجيدجيد جدامتوسطجيد59.882ناجحمتوسطمتوسطجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطعبادة محمد خليفة35

راسب011.63راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0راسبضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدالصمد زاهر احمد36

ناجح5756.69ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبول55.882ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولعبدالعزيز خليل مزهر37

ناجح8078.91ناجحمقبولجيد جداامتيازجيدمتوسطجيد جداجيد جداجيد جدا77.471ناجحجيدامتيازجيد جداجيدمتوسطجيدجيد جداجيدعبدالكريم جميل ابراهيم38

ناجح5354.37ناجحمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبول55.941ناجحمتوسطمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولمقبولمقبولعبير حميد خلف حسن39

راسب041.00راسبضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول0راسبضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولضعيفعزالدين سلمان عبد40

راسب06.63راسبضعيفضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيف0راسبضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفعمر محمود مهدي41

ناجح5051.77ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول53.647ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولغفران عقيل عبدالمجيد42

راسب043.74راسبمقبولجيدضعيفمتوسطمقبولمقبولضعيفمتوسط0راسبجيد جداضعيفمتوسطجيد جداضعيفمقبولضعيفمقبولفارس فرحان صالح43

راسب018.51راسبضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمتوسط0راسبضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولفهد جياد عايد44

راسب050.20راسبجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولمقبولضعيفمقبول52.941ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمأمون أبراهيم عبدالباقي45

راسب5149.11ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول0راسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمحمد جمال كامل46

راسب013.74راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0راسبضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولمحمد جالل سعيد حسن47

راسب038.20راسبجيد جداجيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبول55.176ناجحامتيازمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد حمود عصمان48

راسب01.29راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد عبدهللا عبد49

ناجح5150.63ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول0راسبضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد عبيد حامد50

ناجح8481.09ناجحجيدجيد جداامتيازجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جدا78.529ناجحامتيازامتيازجيد جداجيد جدامتوسطمتوسطجيد جداجيد جدامحمد مرعي حسن51

ناجح8885.14ناجحمتوسطجيدجيد جداامتيازجيد جداامتيازامتيازجيد جدا82.471ناجحجيد جدامتوسطامتيازامتيازامتيازجيد جداجيدمتوسطمحمد مجيد حمادي52

راسب021.37راسبضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيف0راسبمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمحمود أحمد حسن53

راسب012.40راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمصعب علي حساني54

ناجح7369.31ناجحمقبولجيد جداجيد جداجيدمتوسطجيدجيدجيد65.294ناجحمقبولجيدجيدمتوسطجيدمقبولجيدمقبولمصطفى مجيد حمادي55

راسب6862.60ناجحمتوسطمتوسطجيدجيدمتوسطمتوسطجيدمتوسط0راسبجيدجيدمقبولمتوسطجيدضعيفجيدمقبولمظهر خضر حمد شلش56

ناجح6157.71ناجحمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجيدمقبول54.765ناجحمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمناور ذعذاع بطوح57

ناجح7167.11ناجحجيدمتوسطجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطجيدمتوسط63ناجحمتوسطمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولجيدجيدموج محمود جاسم58

ناجح5855.26ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبول52.588ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمي حميد محمد59

ناجح6764.80ناجحمقبولجيدجيد جدامتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسط62.647ناجحمقبولمتوسطجيد جدامتوسطمقبولمقبولمقبولجيدناجي نواف جراد60

ناجح8889.63ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدامتيازامتياز91.294ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازجيدامتيازامتيازهدى علي حسين61

راسب048.43راسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبول0راسبمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولهزاع محمد فيصل62

ناجح6259.86ناجحجيدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولجيدمتوسط57.353ناجحمقبولجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولهمام عبدهللا صالح63

ناجح6460.71ناجحمتوسطمتوسطجيدمقبولمقبولمقبولمتوسطجيد56.882ناجحمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولهناء حسيب احمد64

ناجح8482.57ناجحمقبولجيد جداجيدجيدمتوسطجيد جداامتيازامتياز81.059ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيدجيد جداجيد جداوليد ياس نزال65

ناجح5859.14ناجحمقبولجيدجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمتوسط60.765ناجحمقبولجيدجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطياسر أسماعيل عبدالرحمن66
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