
المرحلة الثالثة

الدراسات الصباحية

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

كلية االدارة واالقتصاد

قسم ادارة االعمال

النتٌجة النهائٌةالمعدل الموحدالنتٌجةالمعدلتأمٌن2حاسوبجدوىبحوث عملٌات2محاسبةتفكٌر استراتٌجًمالٌةالنتٌجةالمعدل1حاسوباقتصادٌات1محاسبةمشارٌعمصارفاستراتٌجٌةمالٌةاالسمت

راسب36.67راسب0.00مقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولضعٌفراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفمقبولابراهٌم أحمد عبدهللا1

ناجح65.11ناجح60.53متوسطجٌدجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولناجح69.21جٌدجٌدجٌدجٌدمتوسطمقبولمتوسطابراهٌم محمد ابراهٌم عناز2

ناجح75.17ناجح75.65جٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطناجح74.74جٌدجٌدجٌدجٌدجٌدمتوسطجٌد جدااثٌر غانم صالح3

راسب22.86راسب0.00ضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفاحمد زكً لفتة4

راسب0.00راسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد عادل احمد5

ناجح70.06ناجح65.06جٌدجٌدجٌدمقبولمتوسطمقبولمقبولناجح74.53جٌدمتوسطجٌد جداجٌدجٌدمقبولجٌد جدااحمد عدنان عبد الجلٌل6

ناجح53.53ناجح52.47مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولناجح54.47مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد علً لطٌف7

راسب22.50راسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفاحمد شهاب احمد8

راسب52.89راسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولناجح56.42مقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطاحمد علً ندا  عل9ً

راسب57.39راسب0.00مقبولمتوسطجٌدمقبولمتوسطضعٌفمقبولراسب0.00متوسطمتوسطمقبولجٌدجٌدضعٌفمقبولاحمد ناهض ابراهٌم10

راسب37.42راسب0.00ضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفراسب0.00مقبولمتوسطضعٌفمقبولمقبولمقبولمتوسطاركان مزهر خلٌفة11

ناجح85.11ناجح82.12جٌدامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدناجح87.79جٌد جداجٌد جداامتٌازجٌدامتٌازجٌد جداامتٌازاسامة اٌوب ٌاسٌن احمد12

ناجح61.86ناجح59.76مقبولجٌدجٌدمقبولمتوسطمقبولمقبولناجح63.74متوسطمقبولجٌدمتوسطمتوسطمقبولجٌدالبراء هاشم احمد صالح13

راسب52.19راسب0.00مقبولجٌدجٌدمقبولمقبولضعٌفضعٌفناجح51.68مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولامل عواد احمد حمود14

راسب60.89راسب0.00مقبولجٌدجٌدمقبولمقبولمقبولضعٌفناجح64.63جٌد جدامتوسطمقبولجٌدمقبولمقبولجٌدامنة عدي هاشم15

ناجح59.47ناجح59.18مقبولجٌدجٌد جدامقبولمقبولمقبولمقبولناجح59.74جٌدمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولامنه طه جودي زٌد16

ناجح70.06ناجح68.76جٌد جداجٌدجٌد جدامتوسطمقبولمتوسطمتوسطناجح71.21جٌدمتوسطمقبولجٌد جداجٌدمقبولجٌداٌة خالد جبر محمد17

ناجح78.61ناجح71.82جٌد جداامتٌازامتٌازمقبولجٌدمقبولمقبولناجح84.68امتٌازجٌدامتٌازجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌد جدااٌمان رعد ٌاسٌن18

راسب55.31راسب0.00متوسطجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفراسب0.00متوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولضعٌفمقبولاٌمان سعد عبد جاسم19

راسب58.75راسب0.00مقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولضعٌفناجح62.79متوسطمتوسطمقبولجٌدمتوسطمقبولجٌداٌناس حمٌد شهاب احمد20

راسب47.86راسب0.00مقبولجٌدمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفراسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولألق اركان فاضل21

ناجح67.47ناجح62.35جٌدجٌدجٌد جدامقبولمقبولمقبولمقبولناجح72.05مقبولجٌدمتوسطجٌدجٌدمقبولامتٌازباسم حسبً جودي محمود22

راسب58.42راسب0.00مقبولجٌد جداجٌدمقبولضعٌفمقبولمقبولراسب0.00جٌدجٌدمقبولجٌد جدامتوسطضعٌفمقبولبدر مطلك حمٌد عبد23

ناجح86.03ناجح83.71امتٌازامتٌازجٌد جدامتوسطامتٌازمتوسطجٌد جداناجح88.11امتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌدبسمة ظاهر فهد مربط24

راسب44.97راسب0.00مقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00متوسطمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولبشار موسى طالل25

ناجح84.50ناجح84.41امتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداجٌدمقبولجٌد جداناجح84.58جٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازجٌدمتوسطجٌد جدابالل صكر عبدهللا حسن26

راسب34.56راسب0.00ضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00مقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولبالل منعم خطاب مرع27ً

ناجح75.03ناجح74.65متوسطامتٌازجٌد جدامقبولجٌد جدامقبولمتوسطناجح75.37جٌد جداجٌدجٌد جدامتوسطجٌد جدامقبولجٌدتغرٌد زٌاد خلف علو28

راسب30.44راسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفجاسم محمد ابراهٌم29

الكورس الثانًالكورس االول
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راسب53.64راسب0.00مقبولمتوسطمتوسطضعٌفمتوسطمقبولضعٌفناجح54.21مقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولحارث عواد خلف جاسم30قسم ادارة االعمال

راسب52.44راسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفراسب0.00مقبولجٌدمقبولمتوسطمقبولمقبولضعٌفحسام طه علً الطٌف31

راسب48.56راسب0.00مقبولمتوسطمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفراسب0.00مقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولضعٌفمقبولحسام لؤي رشٌد احمد32

ناجح88.75ناجح86.12امتٌازامتٌازامتٌازجٌدجٌد جدامتوسطجٌد جداناجح91.11امتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازجٌدامتٌازحسٌن محمود حسن33

34
ناجح62.28ناجح58.94متوسطمتوسطجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولناجح65.26جٌدجٌدجٌدمتوسطجٌدمقبولمقبولحمزه نصار عبد الجبار سعٌد

راسب51.47راسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفراسب0.00متوسطمتوسطضعٌفمتوسطمقبولضعٌفمتوسطحنٌن وسام مصلح نجم35

راسب6.58راسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفحٌدر ابراهٌم خلٌل36

راسب50.67ناجح53.18مقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولحٌدر هالل جاسم عل37ً

راسب42.36راسب0.00متوسطضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00مقبولمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمقبولخلف فالح مناور38

راسب44.94راسب0.00مقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولضعٌفمقبولخلود خوام بحر هزاع39

ناجح78.53ناجح75.47جٌدجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطناجح81.26جٌد جداجٌد جداامتٌازجٌدجٌدجٌدجٌد جداخلٌل براهٌم محمد عبدهللا40

راسب52.92راسب0.00مقبولضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفمقبولراسب0.00مقبولمتوسطضعٌفمتوسطجٌدمقبولمتوسطدعاء عبد علً لطٌف41

ناجح69.69ناجح70.94جٌد جداامتٌازجٌدمقبولمتوسطمتوسطمقبولناجح68.58امتٌازجٌدمقبولجٌد جداجٌدمتوسطمقبولدعاء عواد محمود حسن42

ناجح72.61ناجح75.06جٌد جداجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌد جدامقبولمتوسطناجح70.42جٌد جداجٌدجٌدجٌدمتوسطمقبولمتوسطدٌانا جودت جوٌر جاسم43

ناجح65.31ناجح62.24متوسطجٌدمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولناجح68.05متوسطمتوسطجٌدجٌدمتوسطمقبولجٌددٌانا عادل معٌدي سبع44

راسب12.72راسب0.00ضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفرائد اسماعٌل محمد45

ناجح64.28ناجح64.12متوسطمتوسطجٌدجٌدمتوسطمقبولمقبولناجح64.42جٌدجٌدمتوسطجٌدمقبولمقبولجٌدرسل هزبر فاضل متعب46

ناجح68.53ناجح67.06جٌدجٌد جداجٌدمتوسطجٌدمقبولمقبولناجح69.84جٌد جداجٌد جداجٌدجٌدمتوسطمقبولمتوسطروٌده تركً محً محمد47

ناجح62.89ناجح63.71متوسطجٌدجٌدمقبولجٌدمقبولمقبولناجح62.16متوسطجٌدمتوسطجٌدمقبولمقبولمتوسطزوبع حامد سلٌمان عل48ً

راسب39.47راسب0.00ضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفمتوسطضعٌفمقبولمقبولضعٌفمقبولسٌف شاكر حاتم علوان49

راسب43.25راسب0.00ضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولضعٌفمقبولشرٌف ناٌف طه خنفر50

51
صفٌه سعٌد مدحت عبد 

الوهاب
ناجح57.64ناجح58.24متوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولناجح57.11متوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولجٌد

ناجح67.25ناجح64.24جٌدجٌدجٌد جدامقبولمتوسطمقبولمقبولناجح69.95جٌدمقبولجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطمتوسطضحى مازن جاسم نجم52

راسب49.89راسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفراسب0.00مقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولضعٌفمتوسططاهر جاسم محمد53

راسب51.83راسب0.00مقبولمقبولجٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفراسب0.00جٌدمقبولمقبولمتوسطمقبولضعٌفمقبولظافر عباس محمد وادي54

55
عبد الرحمن حاتم عبد 

الرحمن علوان
راسب44.22راسب0.00مقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00متوسطمقبولضعٌفمقبولمقبولضعٌفمقبول

56
عبد الرحمن دحام صبحً 

لطٌف
راسب59.28راسب0.00جٌدجٌدجٌد جدامقبولمتوسطضعٌفمقبولراسب0.00ضعٌفمقبولمقبولجٌد جدامتوسطمقبولمقبول
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57
عبد الرحمن عبد المحسن 

محمد
راسب47.86راسب0.00مقبولمقبولمتوسطضعٌفمقبولضعٌفضعٌفراسب0.00مقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولضعٌفمقبول

58
ناجح78.22ناجح75.41امتٌازجٌد جداجٌد جدامتوسطمتوسطمتوسطمتوسطناجح80.74جٌدجٌد جداامتٌازامتٌازجٌدجٌدمتوسطعبد الوهاب عراك اسماعٌل

راسب57.19راسب0.00مقبولمتوسطجٌدمقبولمقبولضعٌفمقبولناجح60.05مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولجٌدعبدهللا مظفر عبدهللا برع59

60
عبٌر حسٌن ٌاسٌن حسٌن 

الطائً
راسب55.69راسب0.00مقبولمتوسطجٌدمقبولمتوسطمقبولضعٌفناجح55.21مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبول

راسب41.50راسب0.00ضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00مقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفعبٌر هٌثم غافل عبجل61

راسب50.42راسب0.00مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولضعٌفضعٌفناجح51.42مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعثمان فزع صالح احمد62

ناجح63.69ناجح61.94جٌدجٌدجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولناجح65.26جٌدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجٌدمقبولعالء اٌاد احمد علوان63

ناجح72.11ناجح65.88متوسطجٌد جداجٌد جدامقبولمتوسطمقبولمتوسطناجح77.68جٌد جداجٌدامتٌازجٌد جدامتوسطمتوسطجٌد جداعلً جاسم محمد الطٌف64

ناجح67.31ناجح65.29جٌدجٌد جداجٌدمقبولمتوسطمقبولمقبولناجح69.11جٌد جداجٌدامتٌازمتوسطجٌد جدامقبولمقبولعلً حجاب عالوي فٌاض65

66
علً عبدهللا حسٌن علً 

البكري
راسب54.39راسب0.00مقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطضعٌفمقبولراسب0.00مقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولضعٌفمتوسط

راسب53.17راسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفمقبولناجح58.05متوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولعلً عدنان حمود فٌاض67

ناجح78.72ناجح75.41جٌد جداامتٌازامتٌازمقبولجٌدجٌدمقبولناجح81.68جٌدجٌد جداجٌدامتٌازامتٌازجٌدجٌد جداعلً عزٌز عل68ً

ناجح73.78ناجح77.41جٌد جداامتٌازامتٌازجٌدجٌدمقبولمتوسطناجح70.53جٌد جدامتوسطجٌد جداجٌدمتوسطمقبولمتوسطعلً فالح حسن عل69ً

راسب21.94راسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفعمر ثائر كلٌب70

راسب0.00راسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعمر فندي مهدي صالح71

ناجح61.83ناجح60.41مقبولجٌد جداجٌدمقبولمتوسطمقبولمقبولناجح63.11جٌدمتوسطمتوسطجٌدمقبولمقبولمتوسطعمر قاسم محمود راض72ً

راسب0.00راسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعمر قٌس حمود شٌر73

ناجح69.67ناجح71.12امتٌازجٌدجٌد جدامقبولمقبولجٌدمتوسطناجح68.37متوسطجٌدمقبولجٌد جداجٌدمتوسطمتوسطغسان مزحم لطٌف هندي74

ناجح64.19ناجح60.06متوسطجٌدجٌد جدامقبولمقبولمقبولمقبولناجح67.89جٌدجٌدمقبولمقبولمتوسطمتوسطجٌدغفران سعٌد ابراهٌم75
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