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

كلية االدارة واالقتصاد

قسم ادارة االعمال

2محاسبة تكاليفتفكير2ماليةالنتيجةالمعدل1حاسوباقتصاديات1محاسبة تكاليفمشاريعاستراتيجيةاستراتيجيةماليةاالسمت النتيجة النهائيةالمعدل الموحدالنتيجةالمعدلتامين2حاسوبجدوىبحوث

راسب53.25راسب0.00مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفمقبولراسب0.00مقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولضعيفجيداحمد اركان ياسين خلف1

ناجح59.42ناجح58.18مقبولمتوسطجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولناجح60.53متوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطاحمد إسماعٌل حسن حسٌن2

ناجح67.47ناجح73.71جيدامتيازجيد جدامقبولجيد جدامقبولمقبولناجح61.89متوسطمقبولجيدجيدمتوسطمقبولجيداحمد جمعة شحاذة حسٌن3

راسب50.17راسب0.00مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفمقبولراسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولاحمد حسٌن خضر حمود4

راسب42.94راسب0.00مقبولضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولراسب0.00ضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولاحمد خلف شعبان عبد5

ناجح53.69ناجح52.29مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولناجح54.95مقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولاحمد ذنون ٌونس هادي6

راسب51.03ناجح50.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولضعيفمقبولاحمد رمضان احمد طعمة7

راسب30.03راسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد صالح احمد حنظل8

ناجح60.75ناجح60.76جيدمتوسطجيدمقبولمقبولمقبولمقبولناجح60.74متوسطمقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولاحمد صالح صبحً حسٌن9

ناجح60.97ناجح59.53متوسطمتوسطجيدمقبولمقبولمقبولمقبولناجح62.26مقبولمتوسطجيدجيدمقبولمقبولمقبولاحمد صالح خلف خضر10

11
احمد عبد الرحمن صالح

75.37جيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدجيدمتوسطحسٌن
ناجح

76.18جيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطمتوسط
ناجح

ناجح75.75

راسب41.64راسب0.00ضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00مقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفاحمد عراك عبد معروف12

راسب0.00راسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد محمد محمود13

راسب22.81راسب0.00ضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفاٌاد عبد جمٌل14

راسب42.08راسب0.00ضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولراسب0.00ضعيفضعيفمقبولمقبولمتوسطضعيفضعيفاٌمن احمد محمد15

ناجح53.75ناجح53.41مقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولناجح54.05مقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولبرزان جالل احمد عالوي16

ناجح62.00ناجح58.59مقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولناجح65.05مقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولجيد جدابرزان حمٌد خلف حسٌن17

ناجح72.14ناجح69.88مقبولجيدامتيازجيد جداجيد جدامقبولمقبولناجح74.16جيدامتيازجيدجيدجيدمقبولجيدبكر حسن مجٌد مهوس18

ناجح61.28ناجح63.59متوسطمقبولمتوسطجيدجيدمقبولمقبولناجح59.21مقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطترتٌل تحسٌن نظٌر مصطفى19

ناجح92.22ناجح91.06امتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيد جداناجح93.26امتيازامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازجاسم عالوي محمد صالح20

ناجح63.33ناجح63.53متوسطجيدمتوسطمتوسطجيدمقبولمقبولناجح63.16مقبولجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولجلٌل إبراهٌم صالح مهدي21

راسب51.06راسب0.00مقبولمتوسطمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولناجح51.16مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولحاتم محمود حسن حسٌن22

راسب57.11راسب0.00مقبولجيدمتوسطضعيفمقبولمقبولمقبولناجح59.47متوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطحسن محمد حسن حمد23

ناجح70.33ناجح72.82جيد جداامتيازامتيازمقبولمتوسطمتوسطمقبولناجح68.11متوسطمتوسطجيدجيدجيد جدامتوسطمقبولحسٌن حمد عكلة عوض24

راسب51.39راسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولراسب0.00مقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولضعيفمقبولحمدان خلف احمد خلف25

ناجح89.50ناجح88.59امتيازامتيازامتيازجيدامتيازجيدجيد جداناجح90.32امتيازامتيازامتيازامتيازامتيازجيدامتيازحمزة طه حمٌد وٌس26

راسب56.86ناجح54.00مقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولجيدمتوسطمتوسطمقبولضعيفمتوسطحٌدر إبراهٌم خلٌل هندي27

الكورس الثانيالكورس االول
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راسب0.00راسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفخلف احمٌد احمد سعٌد28قسم ادارة االعمال

راسب51.00راسب0.00مقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولناجح55.05مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولروما جاسم محمد جاسم29

راسب49.31راسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولناجح53.32مقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولساجر صالح مهدي حمد30

ناجح56.42ناجح59.47متوسطمتوسطجيدمقبولمقبولمقبولمقبولناجح53.68مقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولسارة حسن علً حسن31

ناجح72.39ناجح70.94جيدمتوسطامتيازمقبولجيدمتوسطمتوسطناجح73.68جيدامتيازجيد جداجيد جداجيدمقبولمتوسطسامر فارس احمد عبدهللا32

راسب57.72راسب0.00مقبولجيدجيدضعيفضعيفمقبولمقبولناجح61.84مقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولمتوسطسداد محمد احمد كناص33

34
سٌف الدٌن سعٌد جاسم محمد

0.00مقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمقبول
راسب

51.59مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول
ناجح

راسب52.47

راسب55.69ناجح54.12مقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطضعيفمتوسطسٌف صالح عبدهللا علٌوي35

راسب49.94راسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولراسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولشهد محمود محمد صالح36

راسب28.94راسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفصاحب رشٌد حمد37

راسب0.00راسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفصدام جاسم حمد عل38ً

راسب50.39راسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولراسب0.00مقبولضعيفمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولصون كول كمال احمد39

ناجح61.89ناجح58.41جيدمتوسطجيدمقبولمقبولمقبولمقبولناجح65.00متوسطمقبولمتوسطمتوسطجيدمتوسطجيدضحى حمدي عبد المجٌد40

راسب0.00راسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعاصم شكر حمود هٌمص41

راسب47.36راسب0.00مقبولمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولراسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولعامر حمد محمود42

ناجح53.61ناجح51.76مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح55.26مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدعامر هاشم صالح ضاح43ً

راسب50.08راسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولناجح52.84مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبد احمد محمود احمد44

راسب28.53راسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفعبد القادر بدوي عبد45

راسب52.56ناجح53.65مقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولضعيفمقبولمقبولمتوسطضعيفمقبولعبد هللا احمد محمد حسٌن46

47
عبد الهادي عبد حسٌن عطٌة

0.00ضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمقبول
راسب

0.00ضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيف
راسب

راسب45.89

راسب48.44راسب0.00مقبولمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00مقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولعلً محمود حسٌن احمد48

راسب1.67راسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمار أنور حمٌد49

راسب39.31راسب0.00مقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولراسب0.00ضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولعمار احمد محمد50

راسب0.00راسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمر عبد الغنً ذٌاب احمد51

52
عوف عبد الرحمن خزعل علً

85.95جيدجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جداجيد جدا
ناجح

74.71جيدجيد جداامتيازجيدجيدمتوسطجيد
ناجح

ناجح80.64

ناجح61.69ناجح59.82مقبولجيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولناجح63.37مقبولمقبولمتوسطمتوسطجيد جدامقبولجيدغٌث محمد نجم خلف53

راسب37.19راسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00ضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفطارق عطٌة عل54ً
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راسب48.28راسب0.00مقبولمتوسطمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفراسب0.00مقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولفالح نوري فرحان55قسم ادارة االعمال

راسب50.42ناجح50.35مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولضعيفمتوسطمتوسطمتوسطضعيفمقبولفلٌحة حسن علً عوٌد56

راسب49.11راسب0.00مقبولضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولناجح50.11مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولفٌصل محمد سلٌم57

راسب0.00راسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفقٌس نعمة مهدي حمد58

راسب0.00راسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفكرم محمد فرحان حمود59

راسب53.61راسب0.00مقبولجيدجيدمقبولضعيفمقبولمقبولراسب0.00مقبولضعيفجيدجيدمقبولمقبولمقبولالرا فؤاد علً عبد60

راسب0.00راسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفلٌث اٌاد حسن حمادة61

ناجح60.89ناجح57.88متوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطناجح63.58مقبولمتوسطمتوسطمتوسطجيدمقبولمتوسطماجد احمد جنداري62

راسب64.17راسب0.00متوسطمتوسطجيد جداضعيفجيدمقبولمقبولناجح70.11جيدجيد جداجيدجيدمتوسطمقبولجيدمحمد شكر كامل63

64
محمد عبدهللا حسٌن عبد

60.16مقبولمقبولجيدجيدمتوسطمقبولجيدالرحمن
ناجح

54.76مقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبول
ناجح

ناجح57.61

راسب51.00راسب0.00مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفمقبولراسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطضعيفمقبولمحمد عبدهللا هنٌد عل65ً

راسب52.83راسب0.00مقبولمقبولمتوسطضعيفمقبولمقبولمقبولراسب0.00متوسطمقبولجيدجيدمقبولضعيفمقبولمحمد علً صالح خلف66

ناجح66.58ناجح66.35متوسطمتوسطجيد جدامتوسطجيدجيدمقبولناجح66.79مقبولمتوسطجيد جداجيد جدامتوسطمقبولمتوسطمحمد موسى احمد خلف67

راسب58.50راسب0.00مقبولمقبولمتوسطمقبولجيدضعيفمقبولراسب0.00مقبولمقبولمتوسطمتوسطجيدضعيفمتوسطمحمد ناظم خمٌس68

راسب1.25راسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد نوار عزٌز محسن69

راسب55.56راسب0.00مقبولضعيفجيدضعيفمتوسطمقبولمقبولناجح55.68مقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمصطفى عادل عباس70

ناجح57.72ناجح57.24مقبولمتوسطجيدمقبولمقبولمقبولمقبولناجح58.16مقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمصطفى عاصم فاضل رجب71

راسب32.14راسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00مقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفمصطفى محمود دهام72

ناجح55.97ناجح51.88مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولناجح59.63مقبولمقبولجيد جداجيد جدامتوسطمقبولمقبولمظهر طه شالش73

راسب49.58راسب0.00مقبولمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولناجح55.58مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمهند عادل عباس74

راسب50.03راسب0.00مقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولجيدضعيفمقبولمهند نمٌر جلٌل75

ناجح68.39ناجح69.65جيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيدمقبولمقبولناجح67.26جيد جدامتوسطجيد جداجيد جدامقبولمقبولمتوسطنبأ عقٌل عباس خضٌر76

ناجح95.28ناجح94.94امتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازامتيازامتيازناجح95.58امتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازنمٌر صالح نوري نافع77

راسب53.06ناجح52.12مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولجيدضعيفمقبولنوار محمد مجٌد عبٌد78

ناجح72.19ناجح77.12جيد جداجيد جداجيدمقبولجيد جدامتوسطجيدناجح67.79جيدجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطمقبولجيدهدى أٌوب علوان احمد79
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