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

94.0714ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازامتياز       احمد مؤيد احمد1
احمد ابراهيم محمد2

87.5714ناجحجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيد جداامتيازاحمد حسين علي3
74.2857ناجحجيد جداجيد جدامتوسطمتوسطمقبولجيد جدااحمد صالح أحمد حنظل4
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد عاصي حسين5
79.9286ناجحجيد جداجيد جداجيدجيدجيدجيد جدااحمد محمد حسن6
79.0000ناجحجيد جداجيد جدامتوسطمتوسطجيدجيد جدااحمد معن كامل 7
77.1429ناجحجيدجيد جدامتوسطمتوسطجيدامتيازاسماعيل عبدالجبار صالح8
75.2143ناجحجيد جداجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطجيد جدااالء خليل إبراهيم9
82.8571ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداانس محمد صالح10
انعام سالم سلمان11

80.0000ناجحجيد جداجيد جداجيدمتوسطجيدجيد جدااوس رعد رجب12
87.0000ناجحجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيد جداامتيازاية جمال احمد13

84.0000ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيدجيدامتيازايهاب محمد حمادي14
أحمد خلف شعبان15

74.7857ناجحجيدجيدمقبولجيدجيدجيد جداأحمد عراك عبد16
70.1429ناجحمتوسطجيدمقبولمقبولجيدجيد جداأيمن أحمد محمد17
72.0714ناجحمتوسطجيدمتوسطمتوسطجيدجيد جدابسمان خضير حسين18
76.2857ناجحجيدجيد جدامتوسطمتوسطجيدجيد جدابشير ابراهيم محمود19
بالل احمد عالوي20

بيان نوفان محيميد21

80.3571ناجحامتيازجيد جداجيدمتوسطجيدجيد جداجاسم محمد عطاهلل22
74.2857ناجحجيدجيدمتوسطمقبولجيدجيد جداحذيفة أحمد حسين23
76.2143ناجحجيد جداجيدمتوسطمقبولجيدجيد جداحسن علي خلف24
79.4286ناجحجيد جداجيد جدامتوسطمتوسطجيدجيد جداحسين ابراهيم مخلف 25
70.8571ناجحمتوسطجيد جداجيدمقبولمتوسطجيدحسين عبد حسن علي26
72.5714ناجحجيدمتوسطجيد جدامقبولجيدامتيازحمد صالح هالل27
78.3571ناجحجيدجيدجيد جدامتوسطجيدجيد جداخالص محمود عبدهللا28
81.9286ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدجيد جداامتيازدحام عبد حميد29
88.3571ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازدعاء جواد كاظم 30
88.6429ناجحامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جداامتيازرجب جاسم محمد31
رضوان علي عبد32

79.1429ناجحجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيدامتيازرونق جابر محمود33
83.6429ناجحامتيازجيد جداجيد جدامتوسطجيدامتياززينة نزار كامل34
65.1429ناجحمقبولجيدمقبولمقبولمتوسطجيدسعيد محمد خضر35
82.2857ناجحجيد جداجيد جداجيدجيدجيدامتيازسوسن غازي عبداالمير36
شهد ثائر مصطفى37

74.2857ناجحجيدجيدجيدجيدمتوسطجيد جداشيبان مثنى ابراهيم38
76.0000ناجحجيدجيدجيد جدامتوسطجيدجيد جداصاحب رشيد حمد39
صباح احمد حسن علي40

79.6429ناجحجيد جداجيد جداجيدجيدجيدجيد جداعبدالرحمن علي شعبان41
91.3571ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازامتيازعبدالغني محمود محمد خلف42
83.5714ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداامتيازعبدهللا اسماعيل لطيف43
78.0000ناجحجيد جداجيد جدامتوسطمتوسطجيدجيد جداعبدالهادي عبد حسين44
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69.0714ناجحجيدمتوسطجيدمقبولمتوسطجيدعبدالهادي محمود احمد45
76.8571ناجحجيد جداجيدجيدمتوسطمتوسطامتيازعدي حامد حسن46
76.2857ناجحجيد جداجيد جدامتوسطمتوسطجيدجيد جداعدي خلف محمود نجم47
57.2857ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطعلي حازم خليل بكر48
65.0714ناجحمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطجيدعلي محمد زكي49
77.2143ناجحجيد جداجيدمقبولمتوسطجيدجيد جداعلي محمود حسن50
عمار أحمد محمد51

75.7857ناجحجيدجيد جدامتوسطمتوسطجيدجيد جداعمار أنور احميد52
89.9286ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازعمار عيسى محمد53
80.6429ناجحجيد جداامتيازجيدجيدجيدامتيازغالب فهد علي54
79.3571ناجحجيدجيد جداجيد جدامتوسطجيدامتيازغيث اسماعيل خليل55
77.1429ناجحجيدجيدمتوسطمتوسطجيدجيد جدافالح نوري فرحان56
قحطان عطاهللا ياسين57

مثنى خضر عبود58

79.9286ناجحامتيازجيد جداجيدجيدجيدجيد جدامثنى سطام جاسم59
78.9286ناجحجيد جداجيدجيد جدامتوسطجيدجيد جدامحمد ابراهيم عبد حسين60
80.0714ناجحجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيدجيد جدامحمد حسن حمد 61
80.6429ناجحجيد جداجيد جداجيدمتوسطجيدجيد جدامحمد سليمان احمود صالح62
85.6429ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازمحمد عبدالعزيز عباس 63
79.1429ناجحامتيازجيد جداجيدجيدمتوسطجيد جدامحمد عبدالهادي صالح64
76.8571ناجحجيد جداجيدجيدمتوسطجيدجيد جدامرادي نواف حيران65
مزهر عواد خليفة66

مصطفى ظاهر حبيب67

76.4286ناجحجيدجيد جداجيدمتوسطجيدجيد جدامصطفى عبدهللا علي68
71.2143ناجحجيد جداجيد جداجيدمقبولمتوسطمتوسطمصطفى مظهر عمر69
85.7143ناجحامتيازجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازمهند عبدالعزيز احمد70
76.0714ناجحجيد جداجيد جداجيدمتوسطمقبولامتيازمهند علي عطاهلل عبدهللا71
مهند مراد ابراهيم72

81.7143ناجحجيد جداجيدجيدمتوسطجيد جداامتيازنبراس حميد عبد73
82.6429ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جدانجم ابراهيم عبدهللا74
75.8571ناجحجيدجيدجيدمتوسطجيدجيد جدانضال عبدالواحد عمران75
84.0000ناجحامتيازجيد جداجيدجيد جداجيدجيد جداهدى حميد حمادي76

85.6429ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيدجيد جداامتيازهدير اركان عطاهلل فياض77
75.9286ناجحجيدجيدمتوسطمتوسطجيدجيد جداهند شهاب احمد خلف78
75.9286ناجحجيد جداجيدجيدمتوسطجيدجيد جداهيثم عدنان لطيف79
78.7143ناجحجيد جداجيد جدامتوسطمتوسطجيدجيد جداياسين حسين مصلح80
0.0000معيدضعيفضعيفمقبولضعيفجيدجيدياسين سلطان جار هللا81
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفزيدون خلف مهدي82
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفطارق حسن كردي83
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعلي صباح ياسين84
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعلي صبحي خلف85
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفغسان جاسم احمد86
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيففيصل عبدهللا حمادي87
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفوفاء عبدالرحمن محمد88
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0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف890
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف900
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف910
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف920
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف930
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف940
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف950
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف960
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف970
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف980
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف990
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف1000
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف1010

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف1020
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف1030
00.0000ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف1040
00.0000ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف1050
00.0000ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف1060
00.0000ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف1070

اللجنة االمتحانية


