
المرحلة الثانية

الدراسات الصباحية

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

كلية االدارة واالقتصاد

قسم ادارة االعمال

النتٌجة النهائٌةالمعدل الموحدالنتٌجةالمعدلتجارة الكترونٌة2حاسوبامدادمحاسبة مالٌةسلوك تنظٌمًفكريبحوث تسوٌقالنتٌجةالمعدلقانون تجاري1حاسوبموادمحاسبة متوسطةمنظمةمواردتسوٌقاالسمت

ناجح60.79ناجح65.20جٌدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجٌدمتوسطناجح60.06مقبولجٌدمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولابراهٌم اركان طه1

ابراهٌم ماهر طلب حمود2
ناجح66.79ناجح75.00جٌدجٌدجٌد جداجٌدمتوسطجٌدجٌد جداناجح62.61متوسطجٌدمقبولمتوسطجٌدمتوسطمقبول

راسب5.58راسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاثٌر عباس عبش3

راسب52.15راسب0.00متوسطمتوسطجٌدضعٌفمتوسطمتوسطمتوسطراسب0.00ضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمقبولاثٌر عبد محمد علٌوي4

راسب13.70راسب0.00ضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولاحمد ادرٌس عل5ً

راسب30.70راسب0.00مقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00مقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفاحمد اسماعٌل خلٌل6

راسب1.42راسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد حسن صالح7

احمد حسٌن احمد حسٌن8
ناجح68.97ناجح73.27متوسطمتوسطامتٌازجٌدجٌدمقبولجٌد جداناجح68.06متوسطمتوسطمقبولمقبولجٌد جداجٌد جدامتوسط

راسب29.09راسب0.00مقبولمتوسطضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد خالد محمود9

ناجح85.33ناجح89.47جٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداناجح86.61امتٌازجٌد جداجٌد جداجٌدامتٌازجٌد جداجٌد جدااحمد خلف عطٌة10

احمد سالم بستان سلمان11
راسب47.12راسب0.00مقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولضعٌفراسب0.00مقبولمتوسطمقبولضعٌفمتوسطضعٌفمتوسط

راسب18.30راسب0.00مقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد علً حسٌن احمد12

راسب46.09راسب0.00متوسطمقبولضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولضعٌفاحمد فرحان ابراهٌم13

راسب44.36راسب0.00ضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد فصال دبٌس14

راسب11.88راسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفاحمد محمد محٌمٌد15

راسب0.06راسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد مهنه حمٌد16

احمد ٌوسف محمد حسٌن17
ناجح65.76ناجح67.87متوسطجٌدمتوسطجٌدمقبولمتوسطجٌدناجح67.67متوسطجٌدمتوسطمتوسطجٌدمتوسطمتوسط

ناجح66.55ناجح68.53جٌدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجٌدامتٌازناجح68.33جٌدمتوسطمتوسطمقبولجٌدجٌدجٌدارٌج عمار نزهان رشٌد18

راسب25.52راسب0.00مقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفازور ٌاسٌن عاٌد19

راسب0.06راسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاسماعٌل سرحان فٌصل20

ناجح62.48ناجح64.53متوسطجٌدجٌدمقبولمقبولمتوسطجٌدناجح63.44متوسطجٌدمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولاكرم هادي حسن21

راسب46.27راسب0.00مقبولمقبولضعٌفضعٌفمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولالولٌد خالد عبود22

راسب47.97راسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفراسب0.00مقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفامانً خٌرهللا عبدهللا23

راسب59.94راسب0.00جٌدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطضعٌفضعٌفراسب0.00متوسطجٌدضعٌفمقبولمتوسطضعٌفضعٌفامنة حكم صعب خلف24

ناجح55.27ناجح52.80مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح60.11مقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطامٌر فرحان محمد سعٌد25

ناجح50.15ناجح52.67متوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح50.72مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولانس عبد الكرٌم حمد26

الكورس الثانًالكورس االول
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ناجح69.06ناجح65.60متوسطمتوسطجٌدمتوسطمتوسطجٌدمتوسطناجح75.72جٌدجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطاٌاد خلف عبد كعود27قسم ادارة االعمال

راسب48.39راسب0.00مقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولناجح52.94مقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاٌاد خلف محمد حمد28

اٌاد عٌدان  حمدان نصٌف29
راسب33.94راسب0.00مقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفراسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌف

راسب43.12راسب0.00مقبولمقبولضعٌفجٌدضعٌفمقبولضعٌفراسب0.00مقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفاٌمن سعد عزٌز مسهر30

ناجح77.52ناجح77.33جٌدجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداناجح81.78جٌدجٌد جداجٌدمتوسطجٌد جداجٌدامتٌازاٌناس سالم مرعً حمد31

ناجح67.09ناجح72.13متوسطجٌد جدامتوسطمتوسطجٌد جدامتوسطمتوسطناجح65.56مقبولجٌدمقبولجٌد جداجٌدمتوسطمقبولآبً عبدهللا رشٌد صالح32

33
بارق ابراهٌم لطٌف 

ناجح51.06ناجح52.13مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح52.89متوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولخشمان

راسب47.76راسب0.00مقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولبدر محمود احمد34

ناجح76.55ناجح75.13جٌد جداجٌدمتوسطجٌدجٌدجٌدجٌد جداناجح81.83امتٌازمتوسطجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جدابراء مثنى ابراهٌم رشٌد35

راسب44.18راسب0.00مقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفراسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفبكر المانً عناد مناور36

ناجح54.88ناجح56.27متوسطجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح56.39مقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولبكر حازم محمد جاسم37

راسب0.06راسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفبلقٌس حاتم كاظم38

ناجح69.09ناجح72.40جٌد جدامتوسطمتوسطمتوسطجٌد جدامتوسطجٌدناجح69.67متوسطمتوسطمتوسطمقبولجٌدمقبولامتٌازبٌداء محسن طه طالب39

تبارك عباس حسٌن جاسم40
ناجح81.58ناجح83.60جٌد جداجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداامتٌازناجح84.83جٌدجٌد جداامتٌازمتوسطامتٌازامتٌازامتٌاز

جاسم ابراهٌم جاسم محمد41
ناجح66.33ناجح63.60جٌدمتوسطجٌدمقبولمقبولجٌدمقبولناجح72.22متوسطجٌدمتوسطجٌدجٌد جدامقبولجٌد جدا

راسب0.06راسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفجاسم محمد احمد فٌاض42

ناجح56.30ناجح58.87متوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطناجح57.00متوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولجاسم محمد عاٌد فنخ43

ناجح67.42ناجح70.27جٌدمتوسطجٌد جدامتوسطمقبولمتوسطجٌد جداناجح68.83جٌدمتوسطجٌدمقبولجٌدمقبولجٌد جداحبٌب شالل حبٌب عبٌد44

ناجح64.48ناجح69.07متوسطمتوسطجٌدمتوسطمتوسطجٌدجٌدناجح63.33متوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولجٌدحسام سعدون عبود45

راسب45.36راسب0.00متوسطمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفراسب0.00مقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفحسن علً شوٌش سعٌد46

راسب50.36راسب0.00متوسطمتوسطمقبولمتوسطضعٌفمقبولمقبولناجح52.78مقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولحسن نبٌل احمد حسٌن47

ناجح71.91ناجح74.07جٌدجٌدجٌدجٌد جدامتوسطجٌدجٌدناجح72.78جٌدجٌدمقبولجٌدجٌدجٌدجٌدحسٌن جوٌد كاظم فرٌح48

حسٌن علً حسٌن جاسم49
راسب0.06راسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف

ناجح67.45ناجح73.53جٌدجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطمتوسطناجح65.06جٌدمتوسطمقبولمقبولجٌدمتوسطجٌدحسٌن علً محمد ثلج50

راسب24.79راسب0.00مقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفحسٌن مناور شكر51

ناجح69.85ناجح72.00جٌدمتوسطجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطجٌد جداناجح71.50جٌد جدامتوسطمتوسطجٌدمتوسطجٌدجٌدحمد شاكر محمود52
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حمزة صباح حمٌد زٌدان53

ناجح63.00ناجح67.87مقبولمتوسطمتوسطجٌدجٌدمتوسطمتوسطناجح61.61متوسطمتوسطمقبولجٌد جدامتوسطمقبولمقبول

ناجح58.39ناجح55.93متوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح63.11متوسطمتوسطمقبولمقبولجٌدمتوسطمتوسطحمزة عفر طرٌد فرحان54

خلٌل ابراهٌم عبدهللا محمد55
ناجح54.73ناجح59.13متوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولناجح53.72متوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبول

ناجح51.12ناجح52.00متوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح53.06مقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولدانٌا فراس منذر56

راسب48.94ناجح52.40مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولمقبولمقبولضعٌفمتوسطمقبولضعٌفدعاء خضٌر اسماعٌل57

ناجح65.48ناجح71.13متوسطجٌدجٌدمقبولجٌدجٌدجٌدناجح63.44مقبولجٌدمقبولجٌدمتوسطمقبولجٌدرافد خضٌر عباس احمد58

راسب0.06راسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفربٌع جاسم محمد59

رحاب اٌاد حردان ٌونس60
ناجح72.36ناجح75.93جٌد جداجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطجٌدجٌد جداناجح72.44جٌد جداجٌدمقبولمقبولجٌدمتوسطجٌد جدا

رسل احمد جاسم حمادي61
راسب50.36راسب0.00متوسطمقبولضعٌفمتوسطمقبولضعٌفمقبولناجح53.89مقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبول

ناجح69.27ناجح73.53جٌد جداجٌد جدامتوسطمقبولمتوسطجٌدجٌد جداناجح68.72متوسطجٌدمقبولمقبولجٌد جداجٌدجٌد جدارسل رافع جمال ٌعقوب62

راسب46.73ناجح55.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولرسول غازي عبدهللا63

64
رشا محمد علً عٌسى 

نجرس
ناجح65.21راسب0.00متوسطجٌد جدامتوسطمقبولمقبولضعٌفضعٌفراسب0.00متوسطجٌدمقبولمقبولجٌدضعٌفضعٌف

ناجح55.73ناجح55.87متوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح58.28متوسطمتوسطمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولرعد رحمن عل65ً

رفٌدة احمد عبدهللا حسٌن66
ناجح61.73ناجح65.67متوسطجٌدمقبولمقبولمتوسطجٌدجٌدناجح62.06متوسطجٌدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسط

راسب0.06راسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفرقٌب اسماعٌل خلٌل67

روان عامرصالح محمود68
ناجح61.94ناجح62.60جٌد جدامتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطناجح65.61مقبولمتوسطجٌدمقبولجٌد جدامتوسطجٌد

راسب53.00ناجح55.87جٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولراسب0.00مقبولمتوسطضعٌفمقبولمتوسطمقبولمقبولروبا خلف احمد عطٌة69

راسب47.03ناجح50.40مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولضعٌفضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولرٌام ضغٌم جلٌل70

71
رٌهام عبدالعزٌز شهاب 

ناجح78.76ناجح82.27جٌد جداجٌدمتوسطامتٌازجٌد جداجٌدامتٌازناجح80.44جٌدجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطجٌدامتٌازحمٌد

راسب0.06راسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفرٌهام ناظم72

ناجح66.27ناجح70.93جٌدجٌدجٌدمتوسطجٌدجٌدمتوسطناجح65.28متوسطجٌدمقبولمقبولجٌدمتوسطمتوسطزبار محمد جاسم عل73ً

ناجح70.76ناجح72.80جٌدمتوسطجٌد جدامتوسطمتوسطجٌدجٌد جداناجح72.33جٌد جدامتوسطمتوسطمقبولامتٌازجٌدجٌدزهراء محمد احمد عمر74

راسب48.61راسب0.00مقبولمتوسطضعٌفمقبولمقبولضعٌفمقبولراسب0.00مقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولزٌاد خلف محمود نجم75

ناجح56.79ناجح58.93متوسطمتوسطمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولناجح57.72مقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولزٌد سوٌد حمود صالح76
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راسب52.52راسب0.00متوسطمتوسطضعٌفجٌد جدامقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولمتوسطضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولزٌنب زٌاد جاسم77قسم ادارة االعمال

ناجح84.73ناجح87.00جٌد جداامتٌازامتٌازجٌدجٌدامتٌازامتٌازناجح88.00جٌد جداامتٌازامتٌازمتوسطامتٌازجٌد جداامتٌاززٌنب محمد عاٌد78

راسب47.03ناجح50.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولزٌنب هاشم لطٌف79

سارة نوري جواد حسون80
ناجح71.52ناجح66.07جٌد جداامتٌازمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولناجح77.06جٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطجٌدجٌدجٌد

81
سالً اسماعٌل ابراهٌم 

ناجح76.55ناجح74.33جٌد جداجٌدجٌدجٌدمتوسطمتوسطجٌد جداناجح83.00جٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدسلمان

راسب25.91راسب0.00ضعٌفضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفمتوسطراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولسامر سعدي عرٌب82ً

ناجح58.36ناجح70.00متوسطمتوسطجٌد جداجٌدمتوسطمتوسطجٌدناجح51.33مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسامر محارب كاظم زعل83

84
سحر عبدالخالق سعدون 

ناجح84.15ناجح87.00جٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازناجح85.44جٌد جداجٌدمتوسطجٌد جداامتٌازجٌد جداامتٌازحمٌدي

راسب46.36راسب0.00مقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفسرى فرج عبد هجٌج85

ناجح53.73ناجح54.00مقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولناجح57.00مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولسعد فاضل عدوان86

راسب50.88راسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفراسب0.00مقبولمتوسطضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولسعد نامس سرحان87

راسب51.55ناجح54.00متوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولجٌدضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولسلطان نافع سالم اله88ً

راسب35.82راسب0.00ضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفراسب0.00ضعٌفمتوسطضعٌفمقبولمتوسطضعٌفضعٌفسهى فرج عبد هجٌج89

ناجح58.58ناجح69.80جٌدمتوسطجٌدمتوسطمتوسطجٌدجٌدناجح51.89مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسٌف دللً مرعً حسن90

ناجح64.58ناجح69.27متوسطمتوسطمتوسطجٌدجٌدمتوسطمتوسطناجح64.33جٌدمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطشٌبان ناٌف شاكر91

ناجح64.52ناجح62.67متوسطمتوسطمتوسطجٌدمقبولمقبولجٌدناجح68.94متوسطجٌد جدامقبولمتوسطجٌد جدامقبولجٌد جداصالح حمود عطٌة92

ناجح54.97ناجح56.67متوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولناجح56.22متوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولصباح احمد حسن عل93ً

صباح محمد بدٌوي سهو94
ناجح64.48ناجح68.80مقبولجٌدجٌد جداجٌدمتوسطمتوسطمتوسطناجح64.33متوسطمتوسطمتوسطمقبولجٌدمتوسطمتوسط

راسب0.06راسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفصدام حمٌد اسود95

راسب48.64راسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفراسب0.00مقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولصفا سعد ٌاسٌن96

ناجح79.09راسب0.00جٌد جداجٌد جداامتٌازمقبولجٌدضعٌفضعٌفناجح79.33جٌد جداجٌدمتوسطجٌدامتٌازجٌد جداجٌد جداصفا مظفر احمد ٌوسف97

صفاء حسٌن لطٌف جاسم98
ناجح67.03راسب0.00متوسطمتوسطجٌد جداجٌدضعٌفمتوسطمتوسطناجح68.17مقبولمتوسطجٌدمتوسطجٌدمتوسطجٌد

راسب47.27راسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولراسب0.00مقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولصفاء محمد خلٌل99

صالح هزبر صبار صالح100
ناجح72.67راسب0.00جٌدجٌد جداجٌدمقبولجٌد جداضعٌفضعٌفناجح73.00جٌدجٌدمتوسطجٌدجٌد جدامتوسطجٌد

راسب51.06راسب0.00مقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفراسب0.00مقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولضحى قصً ٌحٌى101
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قسم ادارة االعمال
طاهر مشرف عبد معروف102

ناجح64.88ناجح67.47متوسطمتوسطمتوسطجٌد جدامتوسطمقبولمتوسطناجح65.39مقبولجٌد جدامقبولجٌد جدامتوسطمقبولمتوسط

طٌبة صفاء خالص ٌونس103
ناجح64.55ناجح63.93جٌدجٌدمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولناجح68.50جٌدجٌدمتوسطامتٌازمقبولمقبولجٌد

راسب34.67راسب0.00مقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00مقبولمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفظافر المنتصر صبار104

ناجح56.09ناجح58.27متوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولناجح56.94متوسطمقبولمقبولجٌدمتوسطمقبولمقبولعبد الرحمن مجٌد عل105ً

106
عبد القادر طالب صالح 

ناجح52.73ناجح56.87مقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولناجح51.94مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولحمزة

راسب18.36راسب0.00ضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبد القادر مزاحم محمد107

108
عبد المهٌمن عبداالمٌر 

راسب47.09ناجح54.93متوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطراسب0.00مقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفمقبولمقبولٌاس

ناجح55.79ناجح60.20متوسطجٌدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولناجح54.78مقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبدالرحمن جاسم محمد109

110
عبدالرحمن مجبل عطاهلل 

راسب47.55راسب0.00مقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفحمد

ناجح60.09ناجح58.87متوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطناجح65.06مقبولمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمقبولجٌدعبدهللا ثامرفاضل رجب111

ناجح49.27ناجح51.60مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح50.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبدهللا عبد عطٌة112

113
عبدهللا عبداالمٌر محمد 

راسب0.06راسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبد

114
عبدهللا محمد عبدالحمٌد 

راسب49.70راسب0.00مقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولناجح52.22مقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولشكوري

ناجح50.36ناجح52.67مقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح51.11مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبدهللا ناطق فرج115

ناجح65.12ناجح71.67جٌد جداجٌدمتوسطمقبولجٌدمتوسطجٌد جداناجح62.94مقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجٌدمتوسطعبٌر امٌن حمدان احمد116

ناجح51.45ناجح55.60مقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولناجح50.67مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعثمان جمال جاسم117

عثمان خلٌل ابراهٌم صالح118
راسب48.39ناجح52.67مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌف

عثمان خلٌل رفعات عبدهللا119
ناجح72.55ناجح81.67جٌدجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدناجح68.44جٌد جدامتوسطمتوسطمقبولجٌدمقبولجٌد

راسب47.70ناجح51.47مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولعكلة فؤاد عكلة120

ناجح51.61راسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفناجح52.50مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعالء سامً كعود121

ناجح60.24ناجح64.27جٌدمتوسطمتوسطمقبولمقبولجٌد جدامقبولناجح59.61مقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولعالء عداي حسٌن122

راسب0.06راسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعلى احمد محمد محمود123

ناجح82.06ناجح87.20امتٌازامتٌازامتٌازجٌدجٌد جداجٌدامتٌازناجح81.28جٌد جداجٌدمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداعلً ماجد فصال دل124ً



المرحلة الثانية

الدراسات الصباحية

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

كلية االدارة واالقتصاد

راسب37.27راسب0.00مقبولمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفراسب0.00مقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفعلً ناصر عسكر خلف125قسم ادارة االعمال

ناجح89.45ناجح91.73جٌد جداجٌدامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازناجح92.22امتٌازجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازعماد محمد خلف عزٌز126

عمر عبدالمنعم عبدالكرٌم127
ناجح61.06ناجح64.27جٌد جداجٌدمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطناجح61.39مقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسط

راسب55.76راسب0.00مقبولمقبولمتوسطضعٌفمتوسطمتوسطجٌدناجح55.78مقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولعمر فاروق عل128ً

راسب0.06راسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعمر محجوب خلف129

ناجح57.91ناجح62.53جٌدجٌدمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطناجح56.72مقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولعمر محمد عثمان سعد130

ناجح55.18ناجح58.13مقبولمقبولجٌدمقبولمتوسطمتوسطمقبولناجح55.61مقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولعمر ودعً مظهر131

ناجح57.82ناجح57.20متوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولناجح61.28متوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولجٌد جداعهد جمال نعمان فرحان132

راسب52.76راسب0.00متوسطمتوسطضعٌفمقبولمتوسطضعٌفمقبولناجح58.17متوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولغزوه كمال مولود ٌاس133

فارس حسن حمد شوٌش134
راسب51.03راسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولناجح54.89مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبول

فاضل مهدي حسٌن هنٌدي135
ناجح69.73ناجح74.73متوسطمتوسطجٌدجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداناجح69.17متوسطجٌدمتوسطمقبولامتٌازمتوسطمتوسط

ناجح76.70ناجح79.53جٌد جداجٌدجٌد جدامقبولجٌدامتٌازامتٌازناجح77.89جٌد جداجٌدمتوسطمقبولامتٌازجٌد جداجٌد جدافاطمة سمٌر مح136ً

ناجح66.58ناجح68.40متوسطمتوسطجٌدمتوسطمتوسطجٌدجٌدناجح69.06متوسطجٌدجٌدمقبولجٌد جدامتوسطجٌدفاطمة فاروق عل137ً

راسب13.30راسب0.00ضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌففراس احمد محمد138

راسب4.21راسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌففراس احمد محمد عل139ً

فرحان سعود عٌادة عبٌد140
ناجح65.85ناجح66.07جٌدجٌدمتوسطمقبولمتوسطمقبولجٌدناجح68.44جٌدمتوسطمقبولمتوسطجٌدجٌدمتوسط

ناجح58.36ناجح56.53متوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولناجح62.56مقبولمتوسطمقبولمتوسطجٌد جدامتوسطمقبولفهد فائق حسٌن شومل141

ناجح66.00ناجح70.07متوسطجٌدجٌدجٌدمتوسطمقبولجٌد جداناجح65.50جٌدجٌدمقبولمتوسطمقبولمتوسطجٌدفواز سلٌمان معٌوف142

راسب0.06راسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌففؤاد محمد عبدهللا143

راسب0.06راسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفقاسم جواد حماد144

راسب52.45ناجح52.13متوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولمقبولضعٌفمتوسطمقبولمتوسطمقبولقتٌبه احمد رمٌض145

قٌصر جسام محمد عبدهللا146
راسب47.33راسب0.00مقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولراسب0.00مقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبول

ناجح92.70ناجح96.80امتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازناجح94.50امتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازقٌصر محمد ذهب عسل147

راسب25.33ناجح52.27مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00ضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفلمى صالح خلٌل148

راسب19.06راسب0.00مقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفلٌث كمال مصطفى149

راسب52.27ناجح59.20متوسطمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمتوسطراسب0.00مقبولضعٌفمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمارٌه شعالن عبدالجبار150

ناجح53.33ناجح57.93مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطناجح52.17مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمثنى نوري عبد عساف151
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راسب29.39راسب0.00مقبولمتوسطضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00ضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمجٌد كامل مجٌد152قسم ادارة االعمال

ناجح60.06ناجح63.60متوسطجٌدجٌدمقبولمقبولمتوسطمتوسطناجح60.00متوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمحمد اسامة محمد فرج153

محمد باسل داود سلٌمان154
راسب48.94راسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفناجح50.94مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول

155
محمد جمال الدٌن عبد 

راسب45.24راسب0.00مقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفراسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفحمد

محمد حسٌن محمود عواد156
راسب41.27راسب0.00مقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولراسب0.00مقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌف

راسب45.70راسب0.00مقبولمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولراسب0.00مقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد سعد أحمد خلف157

محمد سعدي عبدهللا عل158ً
راسب39.73راسب0.00ضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفراسب0.00ضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول

راسب47.64ناجح53.87مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطراسب0.00متوسطمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمحمد صالح عطٌة علو159

ناجح54.36ناجح58.80جٌدمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطناجح53.33مقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمحمد طلب عواد عل160ً

راسب32.85ناجح50.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمحمد ظاهر عبدهللا161

راسب48.48راسب0.00مقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح52.11متوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد عامر اسماعٌل162

163
محمود عبد الغنً عبد 

راسب8.70راسب0.00ضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفالكرٌم

راسب29.33راسب0.00مقبولمتوسطضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمحمد عبدهللا مطر مشلح164

165
محمد عبدالمجٌد صالح 

راسب47.18راسب0.00مقبولمتوسطضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفعلً

166
محمد عدنان مرعً 

ناجح63.12ناجح65.87جٌدجٌد جدامقبولمتوسطمتوسطمتوسطجٌدناجح63.50متوسطجٌدمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمحسن

راسب38.36راسب0.00مقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفراسب0.00مقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمحمد عطاهلل اسماعٌل167

راسب35.33ناجح54.27مقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولراسب0.00ضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولمقبولمحمد عماد محمد168

ناجح88.70ناجح93.40امتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازناجح89.17جٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداامتٌازمحمد فاضل عزٌز حمٌد169

محمد مرعً حسٌن عل170ً
راسب47.12راسب0.00مقبولجٌدمقبولمتوسطضعٌفضعٌفمقبولناجح51.83مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول

ناجح86.39ناجح90.33جٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جداامتٌازناجح87.56امتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جدامحمد نزار ربٌع بدٌع171

172
محمود صابر محمود 

ناجح56.00ناجح55.20مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطناجح59.61مقبولمتوسطمقبولمقبولجٌدمقبولمتوسطسلوم

173
محمود طالب سلمان 

ناجح72.67ناجح79.60جٌدجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدامتٌازناجح70.56جٌدجٌدمتوسطجٌدجٌدمقبولجٌدمحمود
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174

محمود عبد الغنً عبد 

راسب16.39راسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفالكرٌم

محمود علً لطٌف خشمان175
راسب50.73راسب0.00متوسطمقبولضعٌفمقبولمقبولمتوسطمتوسطراسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌف

راسب45.48راسب0.00مقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفراسب0.00مقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفمرٌم صباح تركً جمٌل176

راسب36.58ناجح52.93مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطراسب0.00ضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفمقبولمزاحم حمودي جاسم177

راسب51.73ناجح57.33مقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطراسب0.00مقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولضعٌفمتوسطمصطفى ابراهٌم جاسم178

179
مصطفى ابراهٌم هادي 

راسب50.61ناجح53.67متوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطراسب0.00مقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطضعٌفابراهٌم

180
مصطفى خزعل محمد 

ناجح65.45ناجح66.33متوسطمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطناجح68.72مقبولجٌدجٌدجٌدجٌدمتوسطمتوسطشالل

181
مصطفى روكان محمود 

ناجح55.00ناجح58.40جٌدجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطناجح54.83مقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطجمعة

مصطفى صباح اسماعٌل182
راسب51.67ناجح54.40مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبول

راسب1.58راسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمصطفى طارق سمٌر183

184
مصطفى لٌث عٌاش 

ناجح72.64ناجح76.53جٌدجٌدجٌد جداجٌدجٌدجٌد جدامتوسطناجح72.72جٌدجٌدمتوسطمقبولجٌد جدامتوسطجٌدمحسن

مصطفى مزهر صابررجب185
راسب50.33راسب0.00مقبولجٌدضعٌفمقبولمقبولضعٌفمقبولناجح52.17مقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول

ناجح78.42ناجح79.60امتٌازجٌد جداامتٌازمقبولجٌدجٌد جداامتٌازناجح82.44امتٌازامتٌازامتٌازمتوسطجٌدجٌدجٌد جدامصطفى هادي غنام186

راسب38.24ناجح61.20متوسطجٌدمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمتوسطمنار مجٌد حسن187

راسب59.67ناجح63.27متوسطمقبولمقبولجٌدمتوسطمقبولمتوسطراسب0.00متوسطمتوسطضعٌفمقبولمقبولمتوسطمقبولمنى ولً محمد جاسم188

ناجح57.45ناجح61.53متوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولجٌدمقبولناجح56.72مقبولمتوسطمقبولمقبولجٌدمتوسطمقبولمهى هاشم نوري189

راسب50.91ناجح51.33متوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00جٌدمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولموج حمٌد رشٌد حمٌد190

راسب49.73راسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفراسب0.00مقبولمتوسطضعٌفمتوسطمقبولمقبولضعٌفمولود صباح ناج191ً

مً مصطفى مهدي صالح192
راسب42.91راسب0.00ضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00مقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌف

راسب51.15ناجح56.53متوسطمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولضعٌفمٌنا زٌد خلف احمد193

نافع هٌالن سعدون فنٌطل194
ناجح66.42ناجح74.13جٌدمتوسطجٌد جداجٌدمتوسطجٌدجٌد جداناجح63.11جٌدجٌدمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسط

ناجح71.64ناجح68.47جٌد جدامتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجٌدناجح78.33امتٌازجٌد جداجٌدمقبولجٌد جداجٌدجٌدنبأ انمار رشٌد بٌروت195ً



المرحلة الثانية

الدراسات الصباحية

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

كلية االدارة واالقتصاد

قسم ادارة االعمال
نرجس احمد حردان مخلف196

ناجح73.97ناجح77.27جٌدجٌدجٌدجٌدجٌدجٌد جداامتٌازناجح74.44جٌدجٌدمتوسطجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد

راسب46.03راسب0.00مقبولمتوسطمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفناجح50.11مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولنزهان حمود مسلط197

ناجح61.97ناجح60.40جٌدجٌدمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولناجح66.83جٌدجٌد جدامتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطنغم سامً لفته حسن198

راسب26.76راسب0.00ضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفراسب0.00ضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفنمٌر رزاق مشعل199

ناجح68.73ناجح63.93جٌدجٌدمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولناجح76.61جٌد جدامتوسطجٌدمقبولجٌد جداجٌد جداجٌدنور رٌاض نافع فٌصل200

ناجح68.42ناجح75.80جٌد جداجٌدمقبولجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداناجح65.44متوسطجٌدمقبولمقبولجٌدجٌدمقبولنور صالح عٌسى محمد201

نور عبدهللا حسٌن مصلح202
ناجح93.27ناجح95.67امتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازناجح96.61امتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌاز

راسب53.91راسب0.00متوسطمتوسطمقبولمقبولضعٌفمتوسطمقبولراسب0.00متوسطمتوسطمقبولضعٌفمقبولمتوسطمقبولنور كنعان مردان203

نور مدحت جارهللا صالح204
ناجح49.64ناجح51.20مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح51.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول

ناجح64.21ناجح65.53جٌدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجٌدمقبولناجح66.22جٌدمتوسطمقبولمقبولجٌدمتوسطمتوسطنور نعمان عبدهللا جاسم205

ناجح64.03ناجح69.00متوسطمقبولجٌد جدامتوسطمتوسطجٌد جداجٌدناجح62.72مقبولمتوسطمقبولمقبولجٌدجٌدمتوسطهدى عامر عٌدان حبٌب206

راسب23.82راسب0.00مقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفجٌدضعٌفهدٌل رمضان مصطفى207

راسب47.73راسب0.00مقبولمتوسطمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفهناء شرٌف فهد سبع208

راسب50.55راسب0.00متوسطمتوسطضعٌفجٌدضعٌفمقبولمتوسطناجح53.50مقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولهند شهاب احمد خلف209

راسب23.91راسب0.00ضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفهند كامل عباس210

211
وسام باسم عبداللطٌف 

عبدالكرٌم
راسب50.06راسب0.00متوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولضعٌفمقبولناجح52.78مقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول

راسب43.00راسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفمقبولراسب0.00مقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولوسام صباح كاظم212

راسب0.06راسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفوسن خضٌر محمود213

راسب51.82راسب0.00متوسطمقبولمتوسطمتوسطضعٌفمقبولجٌدناجح53.67مقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولٌاس طارق  ٌاس214

راسب55.21راسب0.00جٌدجٌدضعٌفمتوسطمقبولمقبولضعٌفناجح59.17متوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولٌاسر سراج الدٌن محمد215

ناجح83.97ناجح89.73جٌدامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازجٌدامتٌازناجح83.50جٌد جداجٌدجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداٌاسٌن صباح حسٌن216

ٌعقوب فرحان خلف حسٌن217
راسب51.55راسب0.00مقبولمقبولمقبولمتوسطضعٌفمتوسطمقبولناجح51.33مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول

ٌوسف معٌوف كرفـــــش218
راسب52.06ناجح55.20متوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولجٌدمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبول


