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الدراسات المسائية

2018/ 2017للعام الدراسي  (الدور االول والثاني)النتائج الموحدة للكورسين جامعة تكريت

كلية االدارة واالقتصاد

قسم ادارة االعمال
النتٌجة النهائٌةالمعدل الموحدالنتٌجةالمعدلانكلٌزيحقوق2حاسوبمراسالتاحصاء2محاسبة2اقتصاد2ادارةالمعدلالنتٌجةلغة عربٌة1حاسوبقراءات ادارٌةرٌاضٌات1محاسبة1اقتصاد1ادارةاالسمت

راسب046.5راسبجٌدضعٌفضعٌفمقبولمتوسطمقبولمقبولضعٌف0راسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفاحمد حمٌد رشٌد1

راسب047.1راسبمتوسطمقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌف0راسبضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد عبود محمد2

ناجح63.866.7ناجحجٌدجٌد جداجٌد جدامقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبول69.71ناجحمقبولجٌدمقبولمتوسطجٌد جداجٌدجٌداحمد غسان زكرٌا3

راسب050.8راسبجٌدمقبولجٌدمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبول0راسبضعٌفمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولضعٌفاحمد فائق علوان4

ناجح60.758.6ناجحجٌدجٌدمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسط56.35ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولانمار ابراهٌم أحمد5

ناجح7268.9ناجحمتوسطجٌد جدامقبولمقبولامتٌازجٌد جدامتوسطمقبول65.59ناجحمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجٌد جدامتوسطمقبولانور رزوق محمود6

راسب049.1راسبمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبول0راسبمقبولمتوسطمقبولمقبولضعٌفمتوسطمقبولاٌاد خضر احمد7

ناجح7365.9ناجحجٌد جدامتوسطجٌدمتوسطجٌد جداجٌد جدامتوسطمتوسط58.47ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطجٌدإٌاد حمد عباس8

راسب038.4راسبمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفمتوسطمقبولاٌاد خلف عبدهللا حمٌد9

10
أٌمن عبد الخالق عباس

ناجح56.857.8ناجحجٌدمتوسطجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول58.82ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبول

ناجح51.150.8ناجحجٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول50.53ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولباعث نجاح مهدي11

ناجح90.489.8ناجحامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌدامتٌازجٌد جدا89.18ناجحمتوسطامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازبالل محمد صالح12

ناجح59.957ناجحجٌد جدامتوسطجٌدجٌدمقبولمتوسطمقبولمقبول53.94ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطبندر محمد عجم13ً

راسب033.5راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفتوفٌق محمد فهد14

ناجح63.161.6ناجحجٌدجٌدجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولجٌد جدا60.06ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجٌدحسام فوزي خضٌر15

راسب031.4راسبمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفحسٌن علً ممتاز16

17
حمزة عبد الوهاب احمد

راسب048.4راسبمتوسطمقبولجٌدمقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌف0راسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبول

ناجح5762.1ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبول67.53ناجحمقبولمتوسطمتوسطمتوسطامتٌازمتوسطمتوسطخالد عاٌد شحاذ18

راسب046راسبمتوسطمقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌف0راسبمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفخالد قدوري عاٌد19

راسب010.6راسبجٌد جداضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفخلف أحمد عطٌة20

ناجح68.768ناجحجٌدجٌدمتوسطمتوسطجٌدمتوسطجٌدمتوسط67.35ناجحمقبولجٌد جداجٌدجٌدمتوسطجٌد جدامقبولرسل فائق عطٌة21

22
رٌاض عبد الواحد محمد

راسب037.6راسبضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف

راسب015.5راسبمتوسطضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفزٌد احمد صالح23

ناجح66.466.3ناجحجٌد جداجٌدجٌد جدامقبولجٌد جداجٌدمقبولمقبول66.24ناجحمقبولجٌد جدامقبولمقبولجٌد جدامتوسطجٌدزٌد غالب حمٌد24

ناجح66.262.9ناجحجٌدجٌدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجٌدمقبول59.29ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطسارة عدنان حمادي25
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ناجح54.754.4ناجحمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبول54ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطسجى مرزوق أحمد26قسم ادارة االعمال

راسب034.4راسبمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌف0راسبمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفسعد زٌدان خلف27

ناجح57.757ناجحجٌد جداجٌدجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول56.18ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولسٌف ماجد حمد28

راسب55.850.4ناجحجٌد جداجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول0راسبضعٌفمقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولسٌف مزهر عبدهللا29

راسب04.29راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفشهد ازهر كامل30

ناجح51.250.9ناجحجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول50.53ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولشٌماء علوان عبد31

ناجح81.872.9ناجحامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازمتوسطجٌد جداجٌد63.41ناجحمتوسطمقبولمقبولجٌد جداجٌدمتوسطمقبولصبر عواد ضٌدان32

راسب09.94راسبمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌف0راسبمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفصفاء حامد عوٌد33

ناجح64.761.9ناجحجٌد جداجٌد جداجٌد جداامتٌازمقبولمقبولمتوسطمقبول58.94ناجحمقبولجٌدمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطصفاء محمود عبدهللا34

ناجح63.563.5ناجحجٌدجٌدمتوسطمتوسطجٌدمقبولمتوسطمقبول63.47ناجحمقبولجٌدمتوسطمقبولمقبولجٌدمتوسطضٌاء طه أحمٌد35

ناجح68.868.8ناجحجٌدمتوسطجٌد جدامقبولجٌد جدامتوسطمتوسطجٌد68.82ناجحمقبولمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطمقبولظافر محٌمٌد مذود36

راسب07.89راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعامر خلف احمد37

ناجح57.957.7ناجحمتوسطجٌدمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبول57.47ناجحمقبولمقبولجٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولعائد مزهر إبراهٌم38

39
عبد الرزاق سلطان احمد

ناجح57.355.7ناجحمتوسطجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسط54.12ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسط

40

عبد العزٌز عٌاش عبد 

ناجح68.468.9ناجحجٌدجٌدجٌدمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمتوسط69.35ناجحمتوسطجٌدمقبولجٌدجٌدجٌدجٌدهللا

ناجح69.866.7ناجحمقبولجٌدجٌدمقبولجٌد جداجٌد جدامتوسطمتوسط63.53ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطجٌد جدامتوسطمتوسطعبد هللا ثائر شرٌف41

ناجح72.871.2ناجحامتٌازمتوسطجٌد جداجٌدمتوسطجٌدجٌدجٌد69.53ناجحمقبولجٌدجٌد جداجٌدجٌدجٌدمتوسطعبد هللا عمر خضٌر42

ناجح66.664.2ناجحمقبولجٌد جداجٌدجٌدمقبولمتوسطمقبولمتوسط61.76ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولجٌدمقبولجٌدعبد هللا محمد احمد43

ناجح52.951.7ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول50.35ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبد هللا محمد فاضل44

ناجح57.957.2ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطجٌدمقبولمقبول56.47ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولعثمان نوري سلٌمان45

راسب046.2راسبمتوسطضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول0راسبمقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولعدنان عبد القادر حمٌد46

ناجح63.361.9ناجحجٌد جداجٌدجٌدامتٌازمقبولمقبولمتوسطمقبول60.41ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولجٌدعرفان علً عباد47

راسب034.3راسبمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولعز الدٌن سلمان عبٌد48

ناجح52.355.3ناجحجٌدمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبول58.47ناجحمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولعلً سمٌر محمد49

ناجح60.459.5ناجحجٌدمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسط58.47ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبولعماد علً هالل50

راسب024.2راسبمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعمار رافع كرٌم51

ناجح55.654.9ناجحجٌدجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبول54.24ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولعمر أنور مطلك52

راسب050.3راسبمتوسطمتوسطمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبول0راسبمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولعمر محمود مهدي53
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راسب044.4راسبمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولعمر نٌسان إبراهٌم54قسم ادارة االعمال

راسب049.1راسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفمقبولمقبول50ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعوض خلف فهد55

ناجح73.177ناجحامتٌازجٌد جداجٌدجٌدمتوسطجٌدجٌدجٌد81.18ناجحمتوسطجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جدافاتن طاهر محمد56

راسب50.449.3ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول0راسبمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولفلٌح محمد إبراهٌم57

راسب044.6راسبمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌف0راسبضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌففهد جٌاد عاٌد58

راسب039.9راسبمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌففؤاد خلف عبدهللا حمٌد59

راسب018.5راسبجٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولمتوسطضعٌففٌصل حبٌب عباس60

راسب046.2راسبمتوسطجٌدمتوسطمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولقصً رفعت حسن61

ناجح52.251.4ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول50.53ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولقصً فٌاض عل62ً

راسب015.3راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفماهر محمد رشٌد63

راسب039.6راسبمتوسطضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمثنى حسٌن عل64ً

ناجح53.954.7ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول55.41ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمثنى محمود احمد65

ناجح68.568.8ناجحمتوسطجٌدجٌدمقبولمتوسطمتوسطمتوسطجٌد69.18ناجحمقبولمقبولجٌدجٌد جداجٌدجٌدمتوسطمنى حجوب عبٌد66

راسب040.6راسبامتٌازمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌف0راسبضعٌفمقبولمتوسطضعٌفمقبولمقبولمقبولمحمد الطٌب هاشم67

ناجح59.661.4ناجحمقبولجٌد جداجٌدمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبول63.29ناجحمقبولامتٌازجٌدمقبولمقبولمتوسطمتوسطمحمد حمٌد خلٌل68

ناجح79.379.9ناجحجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسط80.59ناجحمقبولجٌدامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جدامحمد خضٌر عبد69

راسب050.5راسبمقبولمتوسطمتوسطضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌف0راسبضعٌفمقبولمقبولمقبولمتوسطضعٌفمقبولمحمد خطاب صالح70

ناجح64.869.9ناجحجٌدجٌدمتوسطمتوسطمتوسطجٌدمتوسطمقبول75.24ناجحمقبولجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدجٌدمحمد دخٌل سلٌم71

راسب033.5راسبضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌف0راسبضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولمحمد شهاب احمد72

ناجح66.676.3ناجحجٌد جداجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبول86.65ناجحمقبولامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جدامحمد صالح احمد73

ناجح73.774.3ناجحجٌدجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدجٌدمقبول75ناجحمقبولجٌدجٌدجٌد جداامتٌازمتوسطمتوسطمحمد صالح حدوشه74

ناجح71.173.6ناجحمتوسطجٌد جداجٌدجٌدمتوسطمقبولجٌدجٌد جدا76.18ناجحمقبولامتٌازجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌدجٌدمحمد صالح علٌوي75

ناجح55.757.7ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول59.71ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمحمد صباح شهاب76

77
محمد عبد العزٌز شوٌش

ناجح59.459.3ناجحجٌد جداجٌد جداجٌدمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبول59.12ناجحمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسط

ناجح76.876.6ناجحجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌدجٌد جداجٌد76.47ناجحمتوسطجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداامتٌازجٌدمحمد عبد خلف78

ناجح62.362.5ناجحمقبولجٌدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبول62.82ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولجٌدجٌدمتوسطمحمد عبدهللا احمد79

راسب039.8راسبمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌف0راسبضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفمحمد عبدهللا عبد80

راسب017.9راسبمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمصعب علً حسان81ً

راسب00راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمصطفى كامل عباس82
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ناجح60.865.4ناجحجٌدجٌدجٌدجٌدمقبولمقبولمتوسطمقبول70.24ناجحمقبولامتٌازجٌدمتوسطجٌدجٌدمتوسطمقدام دحام خشم83قسم ادارة االعمال

ناجح58.760.3ناجحجٌدجٌدجٌدمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبول61.94ناجحمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولامتٌازمهدي صالح طه84

ناجح59.159.5ناجحمقبولجٌدمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبول59.94ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطجٌدمتوسطمهند احمد حمد85

راسب015.7راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمهند فٌصل فرحان86

ناجح61.660.4ناجحمتوسطجٌدمقبولجٌدمقبولمقبولمتوسطمتوسط59.06ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولجٌدموج سفٌان ماهر87

ناجح69.270.7ناجحجٌدجٌدمتوسطمتوسطجٌدمقبولجٌدجٌد72.24ناجحمقبولمتوسطجٌدمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌد جداموسى تركً محمد88

ناجح54.456.7ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول59.06ناجحمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولنبا صالح نوري89

راسب048.4راسبمقبولمتوسطمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطمقبول0راسبضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولنظام احمد خلٌف90

ناجح83.482.7ناجحامتٌازامتٌازجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدجٌدامتٌاز81.82ناجحمقبولجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداهاشم كامل صبح91ً

ناجح6459.1ناجحمتوسطجٌد جداجٌدمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبول53.82ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولهٌثم احمٌد محمود92

راسب019.4راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفوسام أحمد مصلح93

ناجح77.974.8ناجحجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌدجٌدجٌدجٌد جدامقبول71.47ناجحمقبولجٌد جدامتوسطمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌدوفاء مفٌد سعٌد94

95
ٌاسٌن محمود عبدالهادي

راسب049.7راسبمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولضعٌف52.12ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبول

17الناجحون قبل االضافة

0.452

عدد الناجحٌن للكورسٌن

نسبة النجاح33.00الناجحون بالدور الثانً

55

الموقف النهائً

73المشتركون فً االمتحان


