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الدراسات المسائية

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

كلية االدارة واالقتصاد

قسم ادارة االعمال

النتيجة النهائيةالمعدل الموحدالنتيجةالمعدلتأمين2حاسوبجدوىبحوث عمليات2محاسبةتفكير استراتيجيماليةالنتيجةالمعدل1حاسوباقتصاديات1محاسبةمشاريعمصارفاستراتيجيةماليةاالسمت

راسب52.31ناجح53.71مقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولراسب0.00ضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد ابراهيم محمد1

ناجح83.64ناجح84.18امتيازامتيازجيد جداجيدامتيازجيدجيدناجح83.16امتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيداحمد حسين علي2

ناجح21.06ناجح0.00مستوفيمقبولمستوفيمقبولمقبولمستوفيمستوفيناجح0.00مقبولمستوفيمقبولمستوفيمستوفيمقبولمستوفيأحمد خلف شعبان3

راسب48.14راسب0.00مقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولناجح51.74مقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولاحمد صالح أحمد حنظل4

ناجح33.50ناجح0.00مقبولمقبولمستوفيمقبولمقبولمقبولمقبولناجح0.00مستوفيمستوفيمقبولمستوفيمستوفيمقبولمقبولأحمد عراك عبد5

ناجح66.69ناجح68.29متوسطجيد جداجيد جدامقبولمقبولجيدمتوسطناجح65.26جيد جداجيدمتوسطجيدجيدمقبولمقبولاحمد محمد حسن6

ناجح55.36ناجح53.47متوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح57.05جيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولاحمد معن كامل7

ناجح95.61ناجح95.65امتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جداامتيازناجح95.58امتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتياز       احمد مؤيد احمد8

ناجح60.86ناجح59.94متوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولناجح61.68جيدجيدمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطاسماعيل عبدالجبار صالح9

ناجح83.11ناجح84.94امتيازجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدجيدناجح81.47امتيازامتيازجيدجيدامتيازمتوسطجيد جداانس محمد صالح10

ناجح75.50ناجح75.47جيد جداجيدامتيازجيدجيدمقبولجيدناجح75.53جيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدانعام سالم سلمان11

ناجح54.75ناجح52.76مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح56.53متوسطجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولاوس رعد رجب12

######!VALUE################ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاياد عبد جميل13

ناجح27.22ناجح0.00مقبولمستوفيمستوفيمستوفيمقبولمقبولمستوفيناجح0.00مقبولمستوفيمقبولمستوفيمستوفيمقبولمقبولأيمن أحمد محمد14

ناجح81.28ناجح82.47جيد جداجيد جداامتيازمقبولجيد جداجيدجيد جداناجح80.21امتيازمتوسطامتيازامتيازجيدجيدمتوسطاية جمال احمد15

ناجح68.61ناجح68.35جيدجيد جداجيدجيدمقبولمتوسطمتوسطناجح68.84امتيازجيدمتوسطجيدجيدمقبولمتوسطايهاب محمد حمادي16

راسب45.56راسب0.00ضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00ضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولبسمان خضير حسين17

ناجح52.19ناجح51.65مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح52.68متوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولبشير ابراهيم محمود18

ناجح55.28ناجح52.06مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح58.16متوسطمتوسطمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولبالل احمد عالوي19

ناجح50.17ناجح50.35مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح50.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولبيان نوفان محيميد20

راسب44.44راسب0.00ضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح50.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولحذيفة أحمد حسين21

ناجح62.56ناجح64.41جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطجيدناجح60.89مقبولمقبولجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولحسن علي خلف22

ناجح61.92ناجح59.76مقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجيدمقبولناجح63.84متوسطمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولجيدحسين ابراهيم مخلف23

ناجح61.08ناجح58.29متوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولناجح63.58مقبولجيدمتوسطجيد جداجيدمقبولمقبولحسين عبد حسين24

ناجح52.19ناجح51.59مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح52.74مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطحمد صالح هالل25

ناجح54.06ناجح0.00متوسطمقبولمتوسطمستوفيمتوسطمقبولمقبولناجح56.16متوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطخالص محمود عبدهللا26

ناجح70.89ناجح71.76جيدجيد جداجيدمقبولجيدمقبولجيدناجح70.11متوسطمتوسطامتيازمتوسطمتوسطمتوسطمتوسط دحام عبد حميد زيدان27

ناجح80.69ناجح78.59امتيازجيد جداامتيازمتوسطمتوسطجيدجيد جداناجح82.58امتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيددعاء جواد كاظم28

ناجح73.78ناجح78.71امتيازجيدجيد جدامقبولمتوسطجيد جداجيد جداناجح69.37جيدجيدمتوسطجيد جداجيدمقبولمقبولرجب جاسم محمد29

الكورس الثانيالكورس االول
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ناجح53.03ناجح52.35مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح53.63مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطرضوان علي عبد30

ناجح60.50ناجح62.41جيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدناجح58.79جيدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولرونق جابر محمود31

ناجح67.47ناجح69.47امتيازجيدجيدمقبولمقبولمتوسطمتوسطناجح65.68جيدجيدمتوسطمتوسطامتيازمقبولمقبولزينة نزار كامل32

ناجح60.53ناجح62.00جيد جداجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولناجح59.21جيدمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولزينب حسين عطا33

ناجح64.67ناجح67.76متوسطجيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجيدناجح61.89جيدمقبولامتيازمقبولمتوسطمقبولمقبولشهد ثائر مصطفى34

راسب44.14راسب0.00مقبولضعيفمقبولمستوفيمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولصاحب رشيد حمد35

ناجح64.22ناجح62.06جيدجيدجيدمقبولمقبولمتوسطمقبولناجح66.16جيد جدامتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجيدعبدالرحمن علي شعبان36

37
ناجح86.33ناجح88.12امتيازامتيازامتيازمتوسطامتيازجيد جداجيد جداناجح84.74امتيازجيد جداامتيازجيدامتيازجيدجيدعبدالغني محمود محمد خلف

راسب28.25راسب0.00ضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفراسب0.00ضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولمقبول  عبدالقادر بدوي عبد38

ناجح78.75ناجح81.29جيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيدجيد جداناجح76.47جيد جدامتوسطامتيازجيد جداجيدمتوسطمتوسطعبدهللا اسماعيل لطيف39

راسب28.25راسب0.00مقبولمقبولمستوفيمستوفيمقبولمقبولمقبولراسب0.00مستوفيمستوفيمقبولمستوفيمستوفيمقبولمستوفيعبدالهادي عبد حسين40

ناجح59.33ناجح58.12مقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولناجح60.42جيدمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولعدي خلف محمود نجم41

علي عبدالفتاح أحمد42

ناجح16.67ناجح0.00مستوفيمقبولمستوفيمستوفيمقبولمقبولمستوفيناجح0.00مقبولمستوفيمستوفيمستوفيمستوفيمقبولمستوفيعمار أحمد محمد43

ناجح90.83ناجح93.18امتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جداامتيازناجح88.74امتيازامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جدامتوسطعمار عيسى محمد44

ناجح87.64ناجح86.47امتيازجيدامتيازمقبولامتيازجيد جداجيد جداناجح88.68امتيازامتيازامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيدغالب فهد علي45

ناجح64.72ناجح64.41متوسطمتوسطجيدمقبولمقبولمتوسطجيد جداناجح65.00متوسطجيدجيد جدامتوسطمتوسطمقبولمقبولغيث اسماعيل خليل46

راسب51.78راسب0.00جيدمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفمثنى خضر عبود47

راسب59.61ناجح55.59مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00متوسطجيد جداجيد جدامتوسطمقبولضعيفمقبولمثنى سطام جاسم48

ناجح66.14ناجح67.53جيد جدامتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجيدناجح64.89متوسطجيد جدامتوسطجيد جدامقبولمقبولمتوسطمحمد ابراهيم عبد حسين49

ناجح62.67ناجح60.59متوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولناجح64.53جيد جدامتوسطجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولمحمد حسن حمد50

راسب50.56راسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفراسب0.00مقبولجيدمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمحمد سلمان أحمود51

ناجح74.42ناجح74.47امتيازجيدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجيد جداناجح74.37جيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جدامقبولمقبولمحمد عبدالعزيز عباس52

راسب48.89راسب0.00مقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمحمد عبدالهادي صالح53

راسب8.39راسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد نوار عزيز54

راسب51.31ناجح52.12مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمرادي نواف حيران55

ناجح63.39ناجح65.41جيد جدامتوسطجيدمقبولمقبولمقبولجيدناجح61.58متوسطمتوسطمتوسطمتوسطجيد جدامقبولمقبولمزهر عواد خليفة56

ناجح55.92ناجح55.53جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح56.26مقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمصطفى ظاهر حبيب57

راسب بالغش
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ناجح67.89ناجح72.18جيد جداامتيازجيد جدامقبولمقبولجيدجيد جداناجح64.05امتيازجيدجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمهند عبدالعزيز احمد58

ناجح52.83ناجح52.65مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح53.00مقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمهند علي عطاهلل عبدهللا59

ناجح69.19ناجح69.00جيدجيد جداجيدمقبولجيدمقبولمقبولناجح69.37جيد جداجيد جداجيدمتوسطجيدمقبولمقبولمهند مراد ابراهيم60

ناجح75.94ناجح78.24جيد جداجيد جداامتيازمتوسطمتوسطجيد جداجيد جداناجح73.89جيد جداامتيازجيدجيد جداجيدمتوسطمقبولنبراس حميد عبد61

ناجح60.81ناجح62.71متوسطمقبولمقبولجيدمتوسطمتوسطمتوسطناجح59.11متوسطجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولنجم ابراهيم عبدهللا62

ناجح64.22ناجح68.47جيد جداجيدمتوسطمقبولمتوسطجيدجيدناجح60.42متوسطجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولهدى حميد حمادي63

ناجح69.14ناجح65.76جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولمتوسطناجح72.16جيد جداجيد جداجيد جداجيدمتوسطمقبولمقبولهدير اركان عطاهلل فياض64

راسب47.78راسب0.00مقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00ضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمصطفى مظهر عمر65

راسب22.72راسب0.00مستوفيمستوفيمقبولمقبولمستوفيمستوفيمقبولراسب0.00مستوفيمستوفيمستوفيمقبولمقبولمستوفيمقبولشيبان مثنى ابراهيم66

راسب49.61راسب0.00جيدجيدمقبولمستوفيمقبولمقبولمقبولراسب0.00جيدمقبولمتوسطمقبولضعيفمقبولمقبولمصطفى عبدهللا علي67

ناجح55.89ناجح51.24مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح60.05مقبولمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولاالء خليل إبراهيم68

راسب49.89راسب0.00مقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفناجح56.16مقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولقحطان عطاهللا ياسين69

راسب15.78راسب0.00مستوفيمستوفيمستوفيمقبولمقبولمستوفيمقبولراسب0.00مستوفيمستوفيمستوفيمستوفيمستوفيمقبولمستوفيفالح نوري فرحان70

راسب51.69راسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولناجح53.95مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولعبدالهادي محمود احمد71

راسب13.89راسب0.00مستوفيمستوفيمستوفيمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00علي محمود حسن72

ناجح74.92ناجح74.53جيد جداجيدجيد جدامتوسطمتوسطجيدجيدناجح75.26جيدجيد جداجيدجيد جداجيدمتوسطجيدياسين حسين مصلح73

راسب34.08راسب0.00جيد جدامستوفيجيد جدامتوسطمستوفيجيدمستوفيراسب0.00مستوفيمستوفيمستوفيمقبولجيدمقبولمستوفيجاسم محمد عطاهلل73

مستوفي


