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الكورس الثاني

2019- 2018نتائج العام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد- جامعة تكريت 

قسم ادارة االعمال

المعدلالنتيجةتجارةحاسوبامدادمحاسبةسلوكرأس مالبحوثاالسمت

82.6000ناجحامتيازجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدابراهيم عجيل ابراهيم1
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد شيركو نوري 2
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد فائق علوان3
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد محمد محمود 4
71.3333ناجحجيد جدامتوسطجيدمتوسطجيد جدامقبولجيدارشد حميد حسين علي5
الحسن علي محمد6

77.7333ناجحجيد جداجيدجيدمتوسطجيد جداجيدجيداياد خضر أحمد7

79.0000ناجحامتيازمتوسطجيد جداجيدجيد جداجيدجيداياد عسكر محمد8

0.0000معيدجيد جداجيدجيد جداضعيفجيد جدامتوسطجيدايمن حميد خلف9
0.0000معيدجيد جدامقبولمقبولضعيفجيدضعيفضعيفأحمد جمال محمد خضر10
81.8667ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازمتوسطجيدأحمد خلف مصطفى11
75.2000ناجحجيد جدامتوسطجيدجيدجيد جدامتوسطجيدأحمد عبدهللا حسين12
71.9333ناجحجيدمتوسطجيد جدامقبولجيد جدامتوسطجيدأحمد عبود محمد13
باعث نجاح مهدي14

67.7333ناجحجيد جدامتوسطمقبولمتوسطجيدمقبولمتوسطبكر عدنان حاتم طايس15
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفبندر محمد عجمي16
0.0000معيدامتيازجيدجيد جداضعيفجيد جدامقبولجيدجاسم خليل خلف17
جاسم محمد جاسم18

جمال جاسم محمد شلش19

76.3333ناجحامتيازجيدجيد جداجيدجيد جدامقبولجيدحسام عبد أحمد20
88.4000ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيدجيد جداحمد ابراهيم سويد21

73.2667ناجحجيد جدامقبولجيد جدامتوسطجيد جدامقبولجيدحمد صالح عبد22
68.9333ناجحجيد جدامقبولجيد جدامتوسطجيدمقبولجيدحمزة عبدالوهاب احمد23
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحميد إسماعيل احمد24
0.0000معيدجيد جداجيد جداجيدمتوسطجيد جداجيدضعيفخالد اكرم احمد عودة25
81.4000ناجحامتيازجيد جداجيد جدامتوسطجيد جداجيدجيدخنساء عبدالواحد 26
82.5333ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدجيدرافع علي مجيد جوري27
73.3333ناجحجيد جدامتوسطجيدجيد جداجيد جدامقبولجيدريم محمد مجيد28
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زياد حسن مهدي29

سامي مصطفى موسى30

78.5333ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدجيد جدامتوسطجيدسبأ فارس احمد31
70.9333ناجحجيد جدامتوسطجيدمتوسطجيد جدامقبولمتوسطسبأ محمد نجم احمد32
سجى مرزوق احمد33

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسعد محمود محمد34
77.8667ناجحامتيازجيد جداجيدجيدجيد جدامقبولجيدسمير محمد مصلح35
78.7333ناجحجيد جداجيدجيدجيدامتيازجيدجيدشهاب احمد خلف36

68.9333ناجحجيد جداجيدمقبولمتوسطجيد جدامقبولمتوسطصالح وسام عبدهللا37
78.8667ناجحامتيازجيدجيدجيدجيد جداجيدجيدصالح تركي ميسر38
77.4000ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدجيد جدامقبولجيدضياء حويد دخيل39
79.5333ناجحامتيازجيد جداجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطجيد جداطيف نعمان صبار 40
80.7333ناجحامتيازجيدجيد جدامتوسطجيد جداجيدجيدعبادة محمد خليفة41
0.0000معيدامتيازجيدجيد جداضعيفجيد جداجيدجيدعبدالكريم جميل ابراهيم42
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدهللا محمد احمد43
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدالمجيد ناصر عبدالمجيد44
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدالملك هاشم محمد45
0.0000معيدجيدمتوسطمقبولضعيفجيد جدامتوسطجيدعبير حميد خلف حسن 46
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعزالدين سلمان عبد47
80.3333ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدعمر محمود مهدي 48
78.6667ناجحجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطجيدغفران عقيل عبدالمجيد49

فهد جياد عايد50

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيففؤاد احمد حسين51
72.2000ناجحجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطجيد جدامقبولجيدمأمون أبراهيم عبدالباقي 52
محمد جمال كامل53

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد حمود عصمان54
74.7333ناجحامتيازجيدجيدمتوسطجيد جدامتوسطجيدمحمد خطاب صالح55
محمد خلف عودة56
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0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد عبدالعزيز شويش57
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد عبدهللا عبد58
73.5333ناجحجيدجيدجيدجيدجيد جدامتوسطمتوسطمحمد عبيد حامد59
80.0000ناجحامتيازجيدجيد جداجيدجيد جداجيدجيدمحمد مجيد حمادي60
85.2667ناجحامتيازجيد جداامتيازجيدامتيازجيدجيدمحمد مرعي حسن61
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد مشعل محمود62
محمود أحمد حسن63

77.6667ناجحجيد جدامتوسطجيد جداجيدجيد جداجيدجيدمصطفى مجيد حمادي64

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمصعب علي حساني65
78.0667ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيدجيد جدامتوسطجيدمظهر خضر حمد شلش66
75.6000ناجحجيد جداجيدجيدجيدجيدجيدمتوسطمناور ذعذاع بطوح67
76.5333ناجحامتيازمتوسطجيدمتوسطامتيازمتوسطجيدموج محمود جاسم68
78.1333ناجحامتيازجيدجيدجيدجيد جدامقبولجيدمي حميد محمد69
79.4000ناجحامتيازجيد جداجيد جدامتوسطجيدجيد جداجيدناجي نواف جراد70
83.2667ناجحامتيازجيدجيدجيدامتيازجيد جداجيدهدى علي حسين 71
71.1333ناجحجيد جدامقبولجيدمتوسطجيدمتوسطجيدهزاع محمد فيصل72
همام عبدهللا صالح73

هناء حسيب احمد74

77.9333ناجحجيد جداجيدامتيازجيدجيد جدامتوسطمتوسطوليد ياس نزال75
ياسر أسماعيل عبدالرحمن76

خالد احمد سلمان77

69.4000ناجحجيدمقبولجيد جدامقبولجيد جدامقبولجيدهارون شهاب احمد78
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف790
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