
صباحي/ الصف الثاني 

الكورس االول

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

قسم ادارة االعمال

المعدلالنتٌجةلانونحاسوبموادمتوسطةمنظمةموارد بشرٌةتسوٌكأسم الطالبت

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاثٌر ماهر ابراهٌم1

0.0000معٌدضعٌفممبولضعٌفممبولممبولضعٌفممبولاحمد ابراهٌم دمحم2
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد جاسم حمدان3
79.8333ناجحجٌدجٌدجٌدامتٌازجٌدجٌدامتٌازاحمد حسٌن عل4ً
احمد خلف احمد عٌسى5

احمد محسن عل6ً

0.0000معٌدممبولمتوسطضعٌفممبولجٌدمتوسطمتوسطاحمد دمحم حسن7
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد معن كامل 8
92.2222ناجحامتٌازامتٌازامتٌازجٌدامتٌازجٌد جداامتٌازاحمد مؤٌد احمد       9
0.0000معٌدممبولممبولضعٌفضعٌفممبولضعٌفمتوسطاسماعٌل عبدالجبار صالح10
0.0000معٌدضعٌفممبولضعٌفممبولضعٌفضعٌفضعٌفاشرف كامل عباس 11
االء خلٌل ابراهٌم12

82.5000ناجحجٌد جداجٌد جداممبولجٌدجٌدجٌد جداامتٌازانس دمحم صالح13

72.2222ناجحامتٌازجٌدممبولجٌدمتوسطجٌدمتوسطانعام سالم سلمان14
0.0000معٌدضعٌفممبولضعٌفضعٌفممبولضعٌفممبولاوس رعد رجب15
70.9444ناجحمتوسطمتوسطمتوسطجٌدجٌدجٌد جداجٌداٌة جمال احمد16
63.0000ناجحممبولجٌدمتوسطممبولجٌدممبولجٌداٌهاب دمحم حمادي17
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاٌوب هاشم دمحم18
0.0000معٌدممبولضعٌفضعٌفضعٌفممبولضعٌفممبولبشٌر ابراهٌم محمود19
0.0000معٌدممبولممبولضعٌفمتوسطممبولضعٌفمتوسطبالل احمد عالوي20
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفبٌان نوفان محٌمٌد21
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفممبولجاسم دمحم جاسم22
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفممبولضعٌفضعٌفضعٌفحسن عبدهللا حسن23
0.0000معٌدممبولممبولضعٌفضعٌفممبولضعٌفممبولحسن علً خلف24
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفحسٌن ابراهٌم مخلف 25
0.0000معٌدمتوسطمتوسطممبولضعٌفجٌدممبولجٌدحسٌن عبد حسٌن26
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفممبولضعٌفضعٌفحسٌن علً صالح27
0.0000معٌدضعٌفممبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفممبولحمد صالح هالل28
0.0000معٌدضعٌفممبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفحٌدر فالح حسن29
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفخالد فرٌح دانوان30
0.0000معٌدضعٌفممبولضعٌفضعٌفممبولضعٌفممبولخالص محمود عبدهللا31
0.0000معٌدمتوسطممبولضعٌفجٌدجٌدممبولممبول دحام عبد حمٌد زٌدان32

80.0556ناجحامتٌازجٌدجٌدمتوسطجٌد جداجٌدجٌد جدادعاء جواد كاظم 33
0.0000معٌدضعٌفممبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفرائد علً صالح34
0.0000معٌدجٌدمتوسطممبولضعٌفجٌدمتوسطمتوسطرجب جاسم دمحم35
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفرضوان علً عبد36
0.0000معٌدمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفممبولمتوسطضعٌفرونك جابر محمود37
66.6667ناجحجٌدمتوسطممبولممبولجٌدمتوسطجٌد جدازٌدون خلف مهدي صالح38
65.0000ناجحجٌدجٌدممبولمتوسطمتوسطممبولجٌدزٌنة نزار كامل39
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفسارة عبدالوهاب علوان40
0.0000معٌدضعٌفممبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفسحر وضاح صالح الدٌن بنوش41
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفسعد دمحم عطٌة42
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفسفٌان عماد خلف43
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفممبولضعٌفضعٌفضعٌفسند رعد ٌوسف 44
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0.0000معٌدممبولممبولضعٌفمتوسطمتوسطضعٌفممبولسوسن غازي عبداالمٌر عبدهللا45
شهد ثائر مصطفى46

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفممبولضعٌفضعٌفضعٌفطارق حسن كردي47
طه دمحم حسن48

0.0000معٌدممبولجٌدضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفمتوسطعبدالرحمن علً شعبان49
84.2222ناجحجٌد جداامتٌازجٌدامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداعبدالغنً محمود دمحم خلف50
71.8333ناجحجٌدمتوسطمتوسطجٌد جداجٌد جداممبولجٌدعبدهللا اسماعٌل لطٌف51
عبدهللا عادل حمٌد52

0.0000معٌدضعٌفممبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبدهللا عصام حسٌن53
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبدالهادي محمود سعٌد54
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفممبولعبدالهادي محمود دمحم55
0.0000معٌدضعٌفممبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعدنان خٌرهللا عبدهللا56
57.7778ناجحممبولمتوسطممبولممبولمتوسطممبولمتوسطعدي خلف محمود نجم57
علً باسل ابراهٌم58

علً صباح ٌاسٌن59

علً صبحً خلف60

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعمار احمد دمحم61
81.8333ناجحجٌد جداجٌدجٌدامتٌازجٌد جداجٌدجٌد جداعمار عٌسى دمحم62
عمر عماد عبدالعزٌز63

عٌسى حمٌد عٌسى64

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفغالب فهد عل65ً
غٌث حسٌن عبدهللا جمعة66

0.0000معٌدمتوسطممبولضعٌفمتوسطممبولمتوسطممبولغسان جاسم أحمد67
0.0000معٌدضعٌفجٌد جداضعٌفممبولممبولممبولمتوسطغٌث اسماعٌل خلٌل68
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفممبولضعٌففٌصل عبدهللا حمادي69
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفلائد سامً حسٌن70
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفلحطان عطاهللا ٌاسٌن71
ماجد خلف عبدالرحمن72

مثنى خضر عبود73

0.0000معٌدضعٌفممبولضعٌفجٌدضعٌفضعٌفضعٌفمثنى سطام جاسم74
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمجٌد دمحم عل75ً
دمحم ابراهٌم عبد حسٌن76

0.0000معٌدضعٌفممبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفدمحم حسن حمد 77

دمحم سلٌمان احمود78

0.0000معٌدمتوسطجٌدمتوسطضعٌفمتوسطمتوسطجٌددمحم عبدالعزٌز عباس 79
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفدمحم عبدالهادي صالح80
دمحم مشعل محمود81

0.0000معٌدممبولممبولضعٌفضعٌفممبولضعٌفضعٌفمرادي نواف حٌران82
0.0000معٌدممبولجٌدضعٌفممبولمتوسطممبولجٌدمزهر عواد خلٌفة83
0.0000معٌدضعٌفممبولضعٌفضعٌفممبولضعٌفضعٌفمصطفى زٌاد عبود84
0.0000معٌدضعٌفمتوسطضعٌفممبولممبولضعٌفضعٌفمصطفى ظاهر حبٌب85
0.0000معٌدضعٌفممبولضعٌفضعٌفممبولضعٌفضعٌفمصطفى مظهر عمر86
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمنٌر سالم عمر87
0.0000معٌدممبولجٌد جداضعٌفجٌدمتوسطضعٌفمتوسطمهند عبدالعزٌز احمد88
مهند علً عطاهلل عبدهللا89
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66.0000ناجحمتوسطمتوسطممبولامتٌازجٌدممبولمتوسطمهند مراد ابراهٌم90
83.5556ناجحامتٌازجٌد جداجٌد جدامتوسطامتٌازجٌدجٌد جدانبراس حمٌد عبد91
نجم ابراهٌم عبدهللا92

70.7778ناجحمتوسطجٌدممبولامتٌازجٌد جدامتوسطجٌدنضال عبدالواحد عمران 93
0.0000معٌدضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفممبولضعٌفضعٌفنمٌر علً حمزة94
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفممبولضعٌفنوري ناٌف ظاهر95
0.0000معٌدممبولمتوسطضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفممبولهجٌل الجبوري ذٌاب96
0.0000معٌدممبولضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطممبولضعٌفهدى حمٌد حمادي97
71.0556ناجحجٌد جدامتوسطممبولمتوسطجٌد جدامتوسطجٌدهدٌر اركان عطاهلل فٌاض98
ورلاء خلٌل ابراهٌم99

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفوضاح مولود علوان100
0.0000معٌدمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطممبولضعٌفوفاء عبدالرحمن دمحم 101
ٌاسر عبدهللا خضر102

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفٌاسٌن حسٌن صالح103

0.0000معٌدضعٌفممبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفٌاسٌن ظافر ناظم شاكر104
ٌوسف ٌونس دمحم105


