
مسائي/ الصف االول 

الكورس االول

2020-2019نتائج العام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد- جامعة تكريت 

قسم ادارة االعمال

النتيجةلغة عربيةحاسوباحصاء1محاسبة1اقتصاد1ادارةاالسمت

معيدمتوسطمتوسطضعيفضعيفمتوسطمقبولابراهيم طارق ابراهيم نايف1

ناجحامتيازجيدجيدمقبولجيد جداجيداحمد راضي شباط بيات2

ناجحجيدجيد جداجيدمقبولمتوسطمتوسطاحمد عالء احمد جاسم3

ناجحجيد جداامتيازجيدمقبولجيد جداجيد جدااحمد غائب خلف طه4

معيدضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفاركان نديم فزع عبدهللا5

معيدضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفاسامه سلوان رشيد رمضان6

ناجحمتوسطجيدمتوسطجيدمقبولجيداسراء علي عزيز حمود7

معيدجيد جدامتوسطمقبولضعيفضعيفمقبولايمن خالد عبد حربي8

معيدمتوسطجيد جدامقبولضعيفمتوسطمتوسطايه عبدالسالم صبري طه9

ناجحجيدامتيازجيد جدامتوسطامتيازجيد جداحافظ يونس عيسى درويش10

معيدضعيفمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولحسن فليح حسن وادي11

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحمد حمود خلف12

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحمزة عبد الوهاب احمد13

ناجحمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولخالد خلف حمود حيدر14

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفخالد وليد عايد15

معيدمتوسطمتوسطمقبولضعيفمقبولمتوسطخلود جمعه خلف حماد16

ناجحمتوسطمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولخليل شبل خليل عبدالحميد17

معيدمتوسطجيدمقبولضعيفمتوسطمقبولدالل أحسان شاكر ويس18

معيدضعيفمتوسطضعيفمتوسطمقبولمقبولرفعت اسماعيل ياسين صالح19

معيدمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفزهير ظاهر سعيد صالح20

ناجحامتيازامتيازمتوسطجيدجيد جداجيدزياد خلف دحام رحيم21

ناجحجيدجيد جدامقبولجيدمقبولمتوسطزينب مؤيد ذياب جزاع22

معيدضعيفمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولسجى عدنان عبدهللا خضير23

ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولجيدمقبولسعيد احمد عوض خلف24

معيدجيدضعيفامتيازضعيفجيد جداجيد جداسليمان عبدالحكيم احمد عبدالرحمن25

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسهيل نجم عبود محمود26

معيدجيدمتوسطضعيفمقبولمتوسطضعيفشمس طه ياسين خضير27

ناجحمقبولجيد جدامتوسطمقبولجيدجيدعايد النشمي هليل رعد28

معيدجيدجيدمقبولضعيفمقبولمقبولعبدالجبار حسن محمود عبود29

معيدمقبولجيدضعيفضعيفمقبولمقبولعبدالرحمن طالب علي جاسم30

معيدضعيفضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفعبدالصمد خالد زيدان خلف31

ناجحمتوسطجيد جدامقبولمقبولمتوسطجيد جداعبدهللا ليث وعد هللا عبدهللا32

معيدجيدجيدمقبولجيدضعيفمقبولعبدهللا نزار داود متعب33

معيدجيدامتيازمتوسطضعيفجيدجيدعفراء ياسر حسين عبدالرزاق34

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفعالء صبار عباس حمد35

ناجحامتيازمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطعلي بشير مهيدي حمادي36

ناجحمتوسطجيد جدامتوسطمقبولجيدمتوسطعلي صالح دخيل محمد37

معيدجيد جداجيد جدامتوسطجيدضعيفمقبولعلي كريم برع مهدي38

معيدمقبولجيد جدامقبولضعيفمقبولمقبولعمر صبار عباس حمد39

معيدضعيفمتوسطضعيفمقبولضعيفمقبولعمر محمد عطا هللا حسن40

معيدضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولعيسى حمد محمد شيحان41

ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطفارس عطوان سويد مخلف42

معيدضعيفمقبولمقبولمتوسطضعيفضعيففوزي راكان داود نعمه43

معيدمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولفيصل سرحان حديب نزال44
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معيدمتوسطمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولليث ابراهيم محمد احمد45

ناجحمتوسطجيد جدامقبولمقبولمتوسطمقبولمحمد ابراهيم جاسم محمد46

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد حسن محمد زليط47

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد عبدهللا حميد عبدون48

معيدضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفمحمد كفاح خلف جاسم49

ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدمتوسطجيدمحمد محمود احمد عبدالرحمن50

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفجيدمحمود رفعت ستار قادر51

ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمخلص عادل عبدهللا خضير52

معيدمقبولمتوسطمقبولضعيفمقبولمقبولمروان سهيل نجم عبد هللا53

معيدضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولمصطفى أخميس علوان محمد54

ناجحمقبولجيد جدامقبولمقبولمتوسطمتوسطمصطفى حمادي جواد كاظم55

ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمعتز احمد محمد محمود56

معيدضعيفمتوسطمقبولجيدضعيفمقبولمعتصم رشيد فاضل عباس57

معيدمقبولمقبولجيدضعيفمتوسطمتوسطمنار هشام عادل رعد58

ناجحمتوسطجيدمقبولمتوسطجيدمقبولمهيب ذياب مهدي غثيث59

معيدمتوسطامتيازمتوسطضعيفمتوسطجيدميادة فتحي احمد صالح60

معيدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطضعيفضعيفميسم احمد علي سعيد61

ناجحمتوسطجيدمقبولجيدمقبولمتوسطنسرين عامر صالح محمد62

ناجحمتوسطمتوسطمتوسطجيدجيدجيدنهاد مجيد مهدي صالح63

ناجحمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولمتوسطنور عبدالحكيم عبدالرزاق عبداللطيف64

ناجحمقبولجيدمقبولجيد جدامقبولمقبولهاني ناصر نطاح حريش65

معيدجيدجيد جداجيدضعيفمتوسطمتوسطهبه ظاهر مبارك حسين66

معيدجيدمتوسطمقبولضعيفمقبولجيد جداهدير خضير عويد حسون67

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفوسام احمد مصلح68

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفوصفي صالح مهدي صالح69

معيدضعيفمتوسطمتوسطضعيفضعيفضعيفوليد خالد خلف علي70

معيدضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفياسين خضير احمد محمد71

معيدضعيفامتيازمتوسطضعيفمقبولمتوسطيوسف عطا هللا حرجان جاسم72

66

25

41

0.38

0.62

المشتركون

الناجحون

الراسبون

نسبة النجاح

نسبة الرسوب
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