
مسائي/ الصف االول 

الكورس االول

2018-2017نتائج العام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد- جامعة تكريت 

قسم ادارة االعمال

المعدلالنتٌجةلغة عربٌةحاسوبقراءات ادارٌةرٌاضٌات1محاسبة1اقتصاد1ادارةاالسمت

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفاحمد حمٌد رشٌد 1
0.0000معٌدضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفاحمد عبود محمد 2
0.0000معٌدضعٌفجٌدمقبولمتوسطجٌد جداجٌدجٌداحمد غسان زكرٌا 3
احمد فائق علوان4

انمار ابراهٌم أحمد5

65.2941ناجحمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجٌد جدامتوسطمقبولانور رزوق محمود6
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفاٌاد خضر احمد 7
58.1765ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطجٌدإٌاد حمد عباس 8
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفاٌاد خلف عبدهللا حمٌد9
58.8824ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولأٌمن عبد الخالق عباس 10
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفباعت نجاح مهدي 11
بالل محمد صالح 12

0.0000معٌدضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفبندر محمد عجمً 13

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفتوفٌق محمد فهد 14
0.0000معٌدمقبولمقبولمتوسطضعٌفمتوسطمتوسطجٌدحسام فوزي خضٌر 15
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفحسٌن علً ممتاز 16
0.0000معٌدضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفحمزة عبد الوهاب احمد 17
67.2941ناجحمقبولمتوسطمتوسطمتوسطامتٌازمتوسطمتوسطخالد عاٌد شحاذ18
خالد قدوري عاٌد 19

خلف أحمد عطٌة20

67.7647ناجحمقبولجٌد جداجٌدجٌدمتوسطجٌد جدامقبولرسل فائق عطٌة 21
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفرٌاض عبد الواحد محمد 22
زٌد احمد صالح23

زٌد غالب حمٌد 24

58.2941ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطسارة عدنان حمادي 25
0.0000معٌدمقبولضعٌفمقبولمقبولضعٌفمتوسطضعٌفسجى مرزوق أحمد26
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفسعد زٌدان خلف27
56.7059ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولسٌف ماجد حمد 28
سٌف مزهر عبدهللا29

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفشهد ازهر كامل30
0.0000معٌدمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفشٌماء علون عبد 31
0.0000معٌدمتوسطمقبولمقبولجٌد جداجٌدمتوسطضعٌفصبر عواد ضٌدان32

صفاء حامد علوان 33

صفاء محمود عبدهللا34

64.7059ناجحمقبولجٌدمتوسطمقبولمقبولجٌدمتوسطضٌاء طه أحمٌد 35
67.8235ناجحمقبولمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطمقبولظافر محٌمٌد مذود36
عامر خلف احمد 37

0.0000معٌدمقبولمقبولجٌدمتوسطمقبولضعٌفضعٌفعائد مزهر إبراهٌم 38
0.0000معٌدمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولضعٌفعبد الرزاق سلطان احمد 39
69.2941ناجحمتوسطجٌدمقبولجٌدجٌدجٌدجٌدعبد العزٌز عٌاش عبد هللا 40
عبد هللا ثائر شرٌف 41

69.9412ناجحمقبولجٌدجٌد جداجٌدجٌدجٌدمتوسطعبد هللا عمر خضٌر 42
62.7059ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولجٌدمقبولجٌدعبد هللا محمد احمد 43
عبد هللا محمد فاضل 44
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0.0000معٌدمقبولمقبولضعٌفضعٌفجٌدمقبولضعٌفعثمان نوري سلٌمان 45
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعدنان عبد القادر حمٌد 46
عرفان علً عباد 47

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعز الدٌن سلمان عبٌد 48
0.0000معٌدمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطضعٌفعلً سمٌر محمد49
0.0000معٌدضعٌفمقبولمقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبولعماد علً هالل 50
عمار رافع كرٌم 51

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعمر أنور مطلك 52
0.0000معٌدمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعمر محمود مهدي 53
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعمر نٌسان إبراهٌم 54
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعوض خلف فهد 55
80.8235ناجحمتوسطجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جدافاتن طاهر محمد 56
0.0000معٌدمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولفلٌح محمد إبراهٌم 57

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌففهد جٌاد عاٌد58
0.0000معٌدضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌففؤاد خلف عبدهللا حمٌد59
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌففٌصل حبٌب عباس60
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفقصً رفعت حسن 61
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفقصً فٌاض علً 62
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفماهر محمد رشٌد 63
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمثنى حسٌن علً 64
0.0000معٌدضعٌفمتوسطمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمثنى محمود احمد 65
67.2353ناجحمقبولمقبولجٌدجٌد جداجٌدجٌدمتوسطمنى حجوب عبٌد 66
محمد الطٌب هاشم 67

0.0000معٌدمقبولامتٌازجٌدمقبولضعٌفمتوسطمتوسطمحمد حمٌد خلٌل68
80.0000ناجحمقبولجٌدامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جدامحمد خضٌر عبد69
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفمحمد خطاب صالح 70
75.7059ناجحمقبولجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدجٌدمحمد دخٌل سلٌم71
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمحمد شهاب احمد 72
87.2353ناجحمقبولامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جدامحمد صالح احمد 73
74.3529ناجحمقبولجٌدجٌدجٌد جداامتٌازمتوسطمتوسطمحمد صالح حدوشه74
77.5882ناجحمقبولامتٌازجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌدجٌدمحمد صالح علٌوي 75
0.0000معٌدضعٌفمتوسطضعٌفمتوسطمقبولمتوسطمقبولمحمد صباح شهاب76

0.0000معٌدمقبولجٌدضعٌفمقبولضعٌفمتوسطمتوسطمحمد عبد العزٌز شوٌش 77
76.6471ناجحمتوسطجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداامتٌازجٌدمحمد عبد خلف 78
0.0000معٌدمقبولمتوسطضعٌفمقبولجٌدجٌدمتوسطمحمد عبدهللا احمد 79
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد عبدهللا عبد80
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمصعب علً حسان81ً
مصطفى كامل عباس 82

71.8824ناجحمقبولامتٌازجٌدمتوسطجٌدجٌدمتوسطمقدام دحام خشم 83
62.7647ناجحمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولامتٌازمهدي صالح طه 84
0.0000معٌدضعٌفمقبولمتوسطضعٌفمتوسطجٌدمتوسطمهند احمد حمد 85
0.0000معٌدضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمهند فٌصل فرحان 86
0.0000معٌدضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفموج سفٌان ماهر 87
72.2353ناجحمقبولمتوسطجٌدمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌد جداموسى تركً محمد 88
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0.0000معٌدضعٌفضعٌفمقبولمقبولمقبولمتوسطضعٌفنبا صالح نوري 89
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفجٌدمقبولنظام احمد خلٌف 90
81.8235ناجحمقبولجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداهاشم كامل صبح91ً
0.0000معٌدمقبولمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولهٌثم احمٌد محمود92
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفوسام أحمد مصلح93
0.0000معٌدمقبولجٌد جدامتوسطضعٌفجٌد جداجٌد جداجٌدوفاء مفٌد سعٌد 94
0.0000معٌدضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفمقبولضعٌفٌاسٌن محمود عبدالهادي95
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