
المرحلة الثانية

الدراسات المسائية

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

كلية االدارة واالقتصاد

قسم ادارة االعمال

النتيجة النهائيةالمعدل الموحدالنتيجةالمعدلإنكليزيتجارة الكترونية2حاسوبامدادمحاسبة ماليةسلوك تنظيميفكريبحوث تسويقالنتيجةالمعدلانكليزيقانون تجاري1حاسوبموادمحاسبة متوسطةمنظمةمواردتسويقاالسمت

راسب49.18راسب0.00مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولراسب0.00مقبولمقبولمتوسطمقبولضعيفمقبولمقبولاحمد إسماعيل فاضل1

راسب20.48راسب0.00ضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفراسب0.00مقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولأحمد جاسم حمدان2

راسب50.94راسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفناجح52.83مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولأحمد حميد رشيد3

راسب0.00راسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفأحمد فائق علوان4

ناجح55.52ناجح54.67مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح56.22مقبولمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولاحمد غسان زكريا5

راسب12.12راسب0.00مقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00مقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولأحمد محسن علي6

راسب46.42ناجح50.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفاحمد نجم عبدهللا7

ناجح56.18ناجح58.53مقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمتوسطمقبولناجح54.22مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولانمار ابراهيم أحمد8

ناجح55.36ناجح55.67مقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولناجح55.11مقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولانور رزوق محمود9

ناجح57.15ناجح57.60مقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولناجح56.78مقبولمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولإياد حمد عباس10

ناجح52.39ناجح51.73مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح52.94مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولأيمن عبد الخالق عباس11

راسب9.52راسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفباعث نجاح مهدي12

ناجح82.12ناجح83.67امتيازجيد جداامتيازمقبولامتيازجيد جداجيد جداجيد جداناجح80.83جيدجيدامتيازجيد جداجيدجيدجيدجيد جدابالل محمد صالح13

راسب19.97راسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00متوسطضعيفمتوسطضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفبندر محمد عجمي14

راسب17.70راسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00ضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفجاسم محمد جاسم15

راسب53.18ناجح58.93مقبولمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطراسب0.00مقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفحسام فوزي خضير16

راسب23.33راسب0.00مقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولراسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولحسين علي صالح17

راسب9.21راسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحميد أسماعيل أحمد18

راسب29.82راسب0.00ضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولراسب0.00مقبولمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولحيدر فالح حسن19

ناجح50.97ناجح50.40مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح51.44متوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولخالد عايد شحاذ20

ناجح56.85ناجح56.60متوسطمقبولمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولمقبولناجح57.06متوسطمقبولمتوسطمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولرسل فائق عطية21

ناجح58.58ناجح60.27مقبولمقبولجيد جدامقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولناجح57.17مقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولزيد غالب حميد22

ناجح59.79ناجح60.53جيدمقبولجيدمقبولمقبولمتوسطجيدمقبولناجح59.17جيدمقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولسارة عدنان حمادي23

راسب8.67راسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00جيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسجى مرزوق أحمد24

سحر وضاح صالح الدين25
راسب30.55راسب0.00مقبولضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفراسب0.00مقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولمقبول

راسب20.00راسب0.00مقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00مقبولضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولسفيان عماد خلف26

ناجح55.76ناجح55.20مقبولمتوسطجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح56.22مقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولسند رغد يونس27

ناجح53.52ناجح52.67مقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولناجح54.22جيدمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولسيف ماجد حمد28

الكورس الثانيالكورس االول
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ناجح53.79ناجح52.80مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح54.61جيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولسيف مزهر عبدهللا29

راسب47.42ناجح50.60مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولشيماء علون عبد30

ناجح67.30ناجح63.73مقبولمتوسطجيد جدامقبولجيدمتوسطمقبولمقبولناجح70.28جيدمقبولجيد جدامقبولجيد جداجيد جدامتوسطمتوسطصبر عواد ضيدان31

ناجح59.00ناجح54.93مقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح62.39متوسطمتوسطجيدمقبولمقبولجيدمتوسطمتوسطصفاء محمود عبدهللا32

ناجح56.61ناجح54.80مقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولناجح58.11متوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولضياء طه أحميد33

راسب16.67راسب0.00مقبولضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولراسب0.00مقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولطه محمد حسن34

ناجح64.18ناجح69.20جيدمتوسطجيدمقبولامتيازمقبولمتوسطجيد جداناجح60.00متوسطمقبولمتوسطمقبولجيد جدامتوسطمتوسطمقبولظافر محيميد مذود35

ناجح57.88ناجح60.00متوسطمتوسطمقبولمقبولجيدمقبولجيدمتوسطناجح56.11مقبولمقبولمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولمقبولعائد مزهر إبراهيم36

عبد الرزاق سلطان احمد37
ناجح55.03ناجح52.53مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح57.11مقبولمقبولمتوسطمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبول

عبد العزيز عياش عبد هللا38
ناجح61.52ناجح63.27جيدجيدجيد جدامقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطناجح60.06متوسطمقبولمتوسطمقبولجيد جدامقبولمتوسطمقبول

ناجح63.73ناجح63.67مقبولمتوسطجيدمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطناجح63.78مقبولمقبولمتوسطمقبولجيدجيد جدامتوسطمقبولعبد هللا ثائر شريف39

راسب22.36راسب0.00جيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00متوسطضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفمتوسطمقبولعبدهللا عادل حميد40

راسب12.42راسب0.00مقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفراسب0.00مقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولعبدهللا عصام حسين41

ناجح77.58ناجح81.47جيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداناجح74.33متوسطجيدجيد جدامقبولجيد جداجيدمتوسطجيدعبد هللا عمر خضير42

راسب9.06راسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفعبدهللا محمد احمد43

راسب50.91راسب0.00ضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولمقبولجيدضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولعبد هللا محمد فاضل44

45
عبد المجيد ناصر عبد 

راسب12.30راسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00مقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالمجيد

ناجح53.52ناجح54.53مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح52.67مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعثمان نوري سليمان46

راسب50.73ناجح50.13مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفعدنان عبدالقادر حميد47

ناجح52.85ناجح52.80مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح52.89متوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولعرفان علي عباد48

ناجح54.70ناجح55.60مقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولناجح53.94متوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولعلي سمير محمد49

راسب49.45ناجح50.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00ضعيفمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولعمار فرحان أحمد50

ناجح56.76ناجح57.60مقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولناجح56.06متوسطمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولعماد علي هالل51

ناجح57.18ناجح58.53متوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطناجح56.06مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولعماد محمود خلف52

راسب49.55راسب0.00مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفراسب0.00متوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولعمر أنور مطلك53

ناجح57.21ناجح62.13مقبولمتوسطجيدمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطناجح53.11مقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولعوض خلف فهد54
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راسب12.12راسب0.00مقبولضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفراسب0.00مقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولعيسى حميد عيسى55

ناجح63.36ناجح63.87متوسطجيدجيدمقبولمتوسطمقبولجيدجيدناجح62.94جيد جدامقبولجيدمقبولجيدمتوسطمتوسطمقبولفاتن طاهر محمد56

راسب12.18راسب0.00مقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00مقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولقائد سامي حسين57

راسب47.33راسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفراسب0.00متوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفقصي فياض علي59

راسب48.27ناجح52.13مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمثنى محمود احمد60

ناجح61.91ناجح70.33مقبولجيدمتوسطمقبولامتيازمتوسطجيدمتوسطناجح54.89متوسطمقبولمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمحمد برهان ابراهيم61

ناجح55.67ناجح54.93مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولناجح56.28متوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمحمد حميد خليل62

ناجح62.36ناجح57.73مقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطناجح66.22جيدمقبولجيد جدامقبولجيد جدامتوسطمقبولمتوسطمحمد خضر عبد محمد63

ناجح60.09ناجح61.00جيدمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولناجح59.33متوسطمقبولمتوسطمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولمحمد دخيل سليم64

ناجح69.12ناجح68.40جيدجيدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجيدجيدناجح69.72جيد جدامتوسطمتوسطجيدمتوسطجيد جداجيدجيدمحمد صالح احمد65

ناجح62.30ناجح62.40مقبولمتوسطجيدمقبولجيد جدامقبولمتوسطمقبولناجح62.22مقبولمقبولجيدمقبولمتوسطمتوسطمقبولجيدمحمد صالح حدوشه66

ناجح55.64ناجح55.40مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولناجح55.83مقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمحمد صباح شهاب67

راسب39.48راسب0.00مقبولمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00ضعيفمقبولمتوسطمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمحمد عبد العزيز شويش68

ناجح68.94ناجح68.27متوسطمتوسطجيدمقبولمتوسطجيد جداجيدمتوسطناجح69.50جيد جدامتوسطجيد جدامتوسطجيد جداجيدجيدمتوسطمحمد عبد خلف69

ناجح61.09ناجح61.80مقبولجيدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولجيدناجح60.50مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولجيدمتوسطمتوسطمحمد عبدهللا احمد70

راسب37.12راسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفراسب0.00مقبولمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفمحمود ضامن ركاض71

راسب56.30راسب0.00جيد جدامقبولجيدضعيفمتوسطمقبولمقبولمقبولناجح59.56جيدمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقدام دحام خشم72

ناجح63.79ناجح65.40متوسطجيدمقبولمقبولجيدمتوسطمتوسطمتوسطناجح62.44جيدمقبولمتوسطمقبولمقبولجيد جدامتوسطمقبولمنى حجوب عبيد73

ناجح54.42ناجح55.00مقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح53.94متوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمهدي صالح طه74

راسب55.76راسب0.00ضعيفمتوسطمقبولمتوسطجيد جدامقبولمقبولمقبولناجح53.11مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمهند احمد حمد75

ناجح55.45ناجح54.53متوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولناجح56.22مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولموج سفيان ماهر76

ناجح61.21ناجح57.67مقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولناجح64.17متوسطمقبولجيدمقبولمقبولجيد جدامتوسطمتوسطموسى تركي محمد77

راسب52.12ناجح52.80مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولمقبولجيدمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولنبا صالح نوري78

ناجح80.48ناجح77.60جيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيدامتيازناجح82.89متوسطجيدجيدامتيازمتوسطامتيازامتيازجيد جداهاشم كامل صبحي79

ناجح61.39ناجح62.93مقبولجيدجيد جدامقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولناجح60.11مقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولمقبولهيثم احميد محمود80

ناجح73.30ناجح71.60متوسطامتيازجيد جدامقبولجيدمتوسطمتوسطجيدناجح74.72جيدمقبولجيد جداجيدمتوسطجيد جداجيد جداجيد جداوفاء مفيد سعيد81

راسب19.97راسب0.00مقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00مقبولضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمنير سالم عمر82

راسب19.61راسب0.00مقبولضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفراسب0.00متوسطضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولمصطفى زياد عبود83

راسب27.27راسب0.00مقبولضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفنمير علي حمزة84
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راسب18.73راسب0.00مقبولضعيفضعيفمقبولمتوسطمتوسطضعيفجيدراسب0.00مقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف

راسب8.48راسب0.00مقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00مقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفعدنان خيرهللا عبدهللا86

ناجح52.52ناجح0.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح58.94مقبولمتوسطجيد جدامقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطسعد زيدان خلف87


