
 ة                    الدور التكميليثانينتائج المرحلة ال                                               جامعة تكريت
 كلية االدارة واالقتصاد

 8102/8102                                                                       قسم االقتصاد/الدراسة المسائية
 

 النتيجة المادة االسم ت

 احمد حمد عبداهلل 1
 ضعيف 1جزئي
 ضعيف نقود
 مقبول فكر

 انمار مولود عبداهلل 2
 ضعيف 1جزئي
 مقبول فكر

 ضعيف 1جزئي ثائر ابراهيم عطا اهلل 3
 ضعيف 1جزئي جياد خضر خمف 4

 ضعيف 2جزئي

 ضعيف 2حسابات

 ضعيف 2حاسوب

 مقبول 2لغة انكميزية 

 خميل اسماعيل مخمف 5
 ضعيف 1جزئي

 ضعيف 2حسابات

 ضعيف 1جزئي ديار فائق تركي 6

 ضعيف 2جزئي

 مقبول فكر
 ضعيف مصارف

 ضعيف 2حسابات

 ضعيف 1جزئي ريام فؤاد ابراهيم 7

 ضعيف 2جزئي

 مقبول 2رياضيات

 مقبول 2حاسوب

 ضعيف 2حسابات
 ضعيف 1جزئي ريم اديب مجيد 8

 سرى عامر زيدان 9
 ضعيف 1جزئي

 ضعيف مصارف

 ضعيف 1جزئي عبداهلل خمف ساير 11
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 النتيجة المادة االسم ت

 ضعيف 1جزئي عبداهلل محمد اسماعيل 11
 مقبول نقود

 مقبول وقائع

 مقبول موارد

 مقبول 1رياضيات

 ضعيف 1حسابات
 مقبول 1احصاء 

 ضعيف 1انكميزيةلغة 

 ضعيف 2جزئي

 مقبول 2احصاء
 ضعيف فكر

 ضعيف مصارف

 مقبول 2رياضيات
 ضعيف 2انكميزي

 ضعيف 2حسابات

 عمر متعب ابراهيم 12
 ضعيف 1جزئي

 ضعيف 1لغة انكميزية

 ضعيف 1جزئي فرحان صبار فهد 13
 ضعيف 1جزئي ليث ضياء ابراهيم 14
 ضعيف 1جزئي عويدمصطفى ضاحي  15

 ضعيف نقود

 ضعيف وقائع

 مقبول 1رياضيات

 ضعيف 2جزئي

 مقبول فكر

 ضعيف مصارف 

 مقبول 2رياضيات

 مقبول 2حاسوب

 مقبول فكر ميالد محمد ابراهيم 16
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 النتيجة المادة االسم ت

17 

 ضعيف 1جزئي ناظم جمعة شحاذة

 ضعيف نقود

 ضعيف وقائع

 ضعيف احصاء

 ضعيف 1لغة انكميزية

 ضعيف 2جزئي

 ضعيف 2احصاء

 ضعيف فكر

 مقبول 2حسابات سوزان فريق حسن 18

 مقبول نقود

 مقبول وقائع

 مقبول موارد 

 مقبول 1رياضيات

 ضعيف 1لغة انكميزية

 ضعيف 1حاسوب

 مقبول 2احصاء

 مقبول فكر

 مقبول مصارف

 مقبول 2رياضيات

 ضعيف 2حاسوب

 ضعيف 2لغة انكميزية

 حسام خضر مطر 19
 مقبول وقائع

 ضعيف 1حاسوب 

 احمد خمف عبداهلل 21
 مقبول مصارف
 ضعيف 2حاسوب

 جاسم خمف محمد 21
 مقبول 2حاسوب

 مقبول 2حسابات

 مقبول 2حاسوب ليث عموان محمد 22

 مقبول 2حسابات نمير محمد مطمك 23

      


