
2017-2016الدراسات المسائية / المرحلة الثالثة/ نتائج قسم ادارة االعمال جامعة تكريت

كلية االدارة واالقتصاد
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74.136ناجحمتوسطجيد جدامقبولمتوسطجيدجيدجيدامتيازجيدابراهيم خليل ابراهيم عبد1

مكملمتوسطمقبولمتوسطمقبولجيدمتوسطمقبولمتوسطضعيفابراهيم محمود حمد دابي2

مكملمتوسطضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفابراهيم محمود محمد خلف3

مكملمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفاثير سويد محمد حسن4

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاثير مزاحم ساري عناد5

مكملضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولجيدضعيفمتوسطضعيفاحمد حسن محمد حسين6

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد داود خلف7

مكملضعيفضعيفمتوسطجيدضعيفمتوسطجيدمقبولمتوسطاحمد عبد الرحمن مهدي8

مكملمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمتوسطمقبولضعيفمقبولاحمد عبداهلل عبد ضيف9

60.318ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولاحمد علي عبداهلل محمد10

مكملمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولاحمد قاسم خميس11

د عبد الرزاق حمد جسين .ا

عميد الكلية

د حاتم علي عبدهللا.م

رئيس القسم

وسام هاشم كامل. م.      م

           رئيس اللجنة
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مكملمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفاحمد محمود عجيل12

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد مريش عزاوي13

مكملمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولضعيفضعيفاحمد منعم احمد منصور14

مكملمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفاحمد وهيب لطيف كريم15

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاسامة اكرم عايد16

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاسامة محمود ابراهيم17

مكملمتوسطمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطضعيفاسماء حكمت ابراهيم هزيم18

19
 اسماعيل خليف علي

سحل القيسي
مكملمقبولمقبولمقبولمتوسطضعيفمقبولمقبولضعيفضعيف

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاكرم صادق جعفر20

مكملمتوسطمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفانمار حسين نوفان 21

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفانوار سليم معليف 22

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاياد عبد جميل محمد23

د عبد الرزاق حمد جسين .ا

عميد الكلية

د حاتم علي عبدهللا.م

رئيس القسم

وسام هاشم كامل. م.      م
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مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفايمان فائق حنتوش حمود24

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفايناس صالح عبداهلل25

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفبهاء الدين نعمة شوكت26

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفبهاء عطااهلل جهاد27

28
 بيداء شاكر محمود ارحيم

الدوري
84.636ناجحجيد جداجيد جداجيدجيد جداامتيازجيد جداامتيازامتيازمتوسط

مكملضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفثامر عباس طعمة29

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحازم محمد سليمان30

31
 حسام الدين سهيل نجم

عبداهلل
مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف

مكملمقبولمقبولضعيفمتوسطضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفحسام عبداهلل علي32

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحسن ابراهيم مخلف33

مكملمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحسن مرعي حسن عيث34

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحنين حميد حسن35

د عبد الرزاق حمد جسين .ا

عميد الكلية

د حاتم علي عبدهللا.م

رئيس القسم

وسام هاشم كامل. م.      م
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مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفخالد عبدالعزيز حسين36

مكملضعيفمقبولضعيفمقبولمتوسطمقبولمتوسطضعيفضعيفخالد فواز احمد محمد37

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفخضر حمد مصطفى زغب38

71.682ناجحجيدمتوسطمقبولجيدجيدجيدجيدجيدمتوسطخلدون درج ضايع39

مكملمتوسطمتوسطمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولضعيفضعيفخليل اسماعيل ابراهيم40

مكملجيدضعيفضعيفجيدضعيفمتوسطضعيفجيدضعيفدالل ابراهيم خلف محمود41

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفدنيا قحطان حسين42

85.182ناجحامتيازجيد جدامتوسطامتيازجيدامتيازامتيازجيدمتوسطرائد جاسم محمد عفتان43

مكملمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفرعد عيدان سليمان44

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفرشا عدي حاتم45

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفرمضان محمد محسن46

مكملمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفروكان دحام علي عبد47

د عبد الرزاق حمد جسين .ا

عميد الكلية

د حاتم علي عبدهللا.م

رئيس القسم

وسام هاشم كامل. م.      م
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70.455ناجحمتوسطمتوسطمتوسطجيد جدامتوسطجيد جداجيدجيدمقبولريحان جاسم محمد حميد48

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفزهراء خلف احميد احمد49

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفزينب ابراهيم اسماعيل50

51
 ساهر فارس احمد عبداهلل

الجبوري
71.364ناجحمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجيد جداجيدجيدامتيازمتوسط

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسعد محمد عباس52

مكملجيدمتوسطمقبولمتوسطضعيفمتوسطجيدمقبولمقبولسيف وجيه حميد زيدان53

مكملمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفشامل ثامر شامل54

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفشهد رائد ذياب 55

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفشيبان مثنى ابراهيم56

71.091ناجحجيد جدامتوسطمقبولجيد جداجيدجيدمتوسطجيدمقبولشيماء قاسم احمد57

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولصابر احمد ابراهيم علي58

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفصاحب رشيد حمد خميس59

د عبد الرزاق حمد جسين .ا

عميد الكلية

د حاتم علي عبدهللا.م

رئيس القسم

وسام هاشم كامل. م.      م
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مكملمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفصباح تركي جميل ماضي60

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفطارق اسماعيل ابراهيم61

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعامر حمد محمد62

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفعالية محمد عزيز طه63

64
 عبد الرحمن عصام

عبدالحكيم
مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف

مكملمتوسطمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبد المجيد عبداهلل مهدي65

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدالقادر بدوي عبد مطر66

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبداهلل حسين سعد67

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبداهلل خميس نصيف68

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبداهلل دخيل موسى خلف69

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبيدة عامر ادهم70

مكملامتيازجيدمقبولجيد جداجيدمتوسطمتوسطمقبولضعيفعبير سالم وهيب مخلف71

د عبد الرزاق حمد جسين .ا

عميد الكلية

د حاتم علي عبدهللا.م

رئيس القسم

وسام هاشم كامل. م.      م
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مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعثمان علي عبد72

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعدي حامد حسن73

63.864ناجحجيدمقبولجيدمتوسطمتوسطجيدمتوسطمقبولمقبولعلي خلف صالح74

مكملضعيفمتوسطضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفعلي سعد عمر75

مكملضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفعلي صالح فياض76

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعلي عايد  مخلف77

مكملمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفعلي مزهر كامل وهيب78

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعلي مظهر حميد79

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفعماد رفعت رضا80

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمار انور حمويد حمدون81

82
 عمر الفاروق طه بنيان

سلطان
مكملمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيف

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمر اياد عبداهلل حسين83

د عبد الرزاق حمد جسين .ا

عميد الكلية

د حاتم علي عبدهللا.م

رئيس القسم

وسام هاشم كامل. م.      م

           رئيس اللجنة



2017-2016الدراسات المسائية / المرحلة الثالثة/ نتائج قسم ادارة االعمال جامعة تكريت

كلية االدارة واالقتصاد

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمر خميس جاسم84

مكملمقبولمقبولضعيفمتوسطضعيفمتوسطمتوسطمقبولمقبولعمر ميسر عبيد85

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفغانم ذياب عبداهلل86

78.455ناجحجيد جدامتوسطجيدجيدجيد جداجيدجيدامتيازجيد جدافاضل نوري محمود محمد87

مكملضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبول فرج امديد خلف88

مكملضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيففرح عدي حاتم89

مكملمتوسطضعيفمقبولجيد جداضعيفجيد جداجيد جداجيد جداضعيفقحطان حسين حمودي90

مكملضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفقيس ابراهيم عليوي91

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفقيس طه احمد الغنام92

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفلمى يعرب زكي93

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفلؤي احمد محمد94

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفليفيار سلمان رؤوف95

د عبد الرزاق حمد جسين .ا

عميد الكلية

د حاتم علي عبدهللا.م
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مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد اسماعيل خلف96

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد الفاتح عبداهلل خلف97

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد حسن خليل ابراهيم98

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد خلف احمد99

مكملمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولضعيفمحمد خليفة حمدان سهو100

93.091ناجحامتيازامتيازجيدامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازجيدمحمد رجب حمد101

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد عريبي حميد102

مكملضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد علي صابر103

مكملمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد ناصر محمود عيسى104

85.955ناجحجيدامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيدمحمد نعمة حسين درويش105

مكملمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمحمد نوار عزيز محسن106

مكملمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفمحمد وجيه حميد زيدان107

د عبد الرزاق حمد جسين .ا

عميد الكلية

د حاتم علي عبدهللا.م
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مكملضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمود علي حسين108

ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمروان حسين عبد109

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمروان صالح عزاوي110

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمريم جالل عبداهلل محمد111

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف مريم منور حليم112

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفمشتاق عزيز حسن خسارة113

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمصطفى صباح احمد114

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف مصطفى محمود ادهام115

76.682ناجحمتوسطجيدمقبولمتوسطجيدجيد جداامتيازامتيازجيدمنهل حميد ندا حماد116

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمهند احمد محمد117

75.318ناجحجيدجيدمتوسطجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جدامتوسطمهند عبد الكريم عجيل118

69.045ناجحمقبولمتوسطمقبولجيد جداجيدجيد جداجيد جدامتوسطمقبولنايف معجل نايف119

د عبد الرزاق حمد جسين .ا

عميد الكلية

د حاتم علي عبدهللا.م
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72.727ناجحمتوسطمتوسطمتوسطجيدجيدجيدجيدجيد جدامتوسطنعمان ابراهيم عليوي120

مكملمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفنغم يوسف حسن علوان121

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمتوسطمقبولهادي عبد الستار شبل122

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفهديل قنبر  عبدالهادي123

مكملجيدمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفمتوسطضعيفهشام خالد عبد محمد124

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفهشام سامي ذياب محل125

126
 هشام عبد محمد ظاهر

حسن
62.182ناجحمقبولجيدمقبولمتوسطمتوسطجيدمقبولمقبولمقبول

66.909ناجحمتوسطمتوسطمقبولجيد جدامتوسطمتوسطجيدمتوسطمقبولهشام عطية محمد عبداهلل127

مكملجيدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولضعيفهيثم خلف جاسم128

مكملضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفوصفي ثامر سعدون129

مكملمقبولضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفوقاص امين صالح130

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولياسمين احمد صالح عبود131

د عبد الرزاق حمد جسين .ا
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مكملمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفياسين صبر صالح132

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفيوسف جميل علي133

134
 يوسف صباح فيحان

محمود
مكملمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيف

مكملمتوسطضعيفمقبولمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولاالء طارق خليل135

مكملضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفطارق عطية علي 136

مكملجيدضعيفمتوسطمقبولمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفمقداد احمد صالح137

د عبد الرزاق حمد جسين .ا

عميد الكلية
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