
صباحي/ الصف الرابع 

الكورس االول

2020-2019نتائج العام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد- جامعة تكريت 

قسم ادارة االعمال

المعدلالنتيجةمخاطرعقوداخالقياتنظمدوليةانتاجاالسمت

78.933ناجحجيدجيدمتوسطجيدجيد جداامتيازابراهيم اركان طه 1

65.867ناجحجيدمقبولمقبولمتوسطجيدمتوسطابراهيم ماهر طلب حمود2

72.400ناجحامتيازمتوسطجيدمتوسطجيد جدامتوسطآبي عبدهللا رشيد صالح 3

65.267ناجحجيدجيدجيدمقبولمقبولمتوسطاحمد ادريس علي 4

81.533ناجحامتيازجيد جداجيدجيدجيدجيد جدااحمد خلف عطية 5

0.000معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولاحمد زكي لفته محمود6

0.000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد نصيف جاسم محمد7

73.400ناجحجيدجيدمتوسطجيدجيد جدامتوسطاحمد يوسف محمد حسين8

66.267ناجحجيدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجيداريج عمار نزهان رشيد9

65.933ناجحمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجيدجيدإسماعيل سرحان فيصل10

71.467ناجحامتيازمتوسطجيدمتوسطجيدمتوسطاكرم هادي حسن 11

59.800ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولامنه حكم صعب 12

59.533ناجحجيدمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطانس عبد الكريم حمد 13

74.267ناجحامتيازجيدجيدمتوسطجيدمتوسطاياد خلف عبد كعود14

0.000معيدمتوسطمقبولجيدضعيفجيدضعيفاياد خلف محمد حمد15

82.933ناجحامتيازمتوسطجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداايناس سالم مرعي حمد 16

0.000معيدمقبولمقبولمقبولضعيفجيدضعيفبارق إبراهيم لطيف17

75.467ناجحامتيازجيدجيدجيدمتوسطمتوسطبراء مثنى ابراهيم رشيد 18

0.000معيدضعيفمتوسطمقبولضعيفمتوسطمقبولبشار موسى طالل19

58.267ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطبكر حازم محمد جاسم20

54.133ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطبالل منعم خطاب21

77.400ناجحامتيازمتوسطجيدجيد جداجيدمتوسطبيداء محسن طه طالب22

84.333ناجحامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيدجيدتبارك عباس حسين جاسم23

0.000معيدمتوسطمقبولجيد جداضعيفمقبولمتوسطجاسم ابراهيم جاسم محمد 24

0.000معيدمتوسطضعيفمتوسطمقبولجيدمتوسطجاسم محمد عايد فنخ25

69.000ناجحجيدجيدجيدجيدمقبولمتوسطحبيب شالل حبيب عبيد26

59.800ناجحمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولحسام سعدون عبود 27

0.000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحسام طه علي28

65.267ناجحمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجيدحسام لؤي رشيد29

66.733ناجحجيد جدامقبولمتوسطمقبولمتوسطجيد جداحسن نبيل احمد حسين 30

79.000ناجحامتيازمقبولجيدجيدجيد جداجيد جداحسين جويد كاظم فريح 31

65.600ناجحجيد جدامتوسطجيدمقبولجيدمقبولحسين علي محمد ثلج 32

65.400ناجحجيدمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطحمد شاكر محمود 33

65.600ناجحجيدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطحمزة صباح حميد زيدان 34

64.067ناجحجيدمقبولجيدمتوسطمتوسطمقبولحمزة عفر طريد فرحان35

0.000معيدمتوسطمقبولمقبولضعيفجيدمقبولحنين وسام مصلح نجم36

0.000معيدجيدضعيفمقبولضعيفمتوسطمقبولخلف فالح مناور37

69.267ناجحجيدمتوسطمتوسطمتوسطجيدمتوسطخليل ابراهيم عبدهللا محمد 38

0.000معيدجيدمقبولمتوسطضعيفجيدمتوسطدانيا فراس منذر39

0.000معيدمقبولمقبولمقبولضعيفمتوسطضعيفدعاء خضير اسماعيل40

0.000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفدعاء عبد علي لطيف41

69.467ناجحجيد جدامتوسطجيد جدامقبولمتوسطجيدرافد خضير عباس احمد 42

74.200ناجحامتيازجيد جدامتوسطجيدمتوسطمتوسطرحاب اياد حردان يونس 43

0.000معيدجيدمقبولمقبولجيدجيدضعيفرسل احمد جاسم حمادي44

ثامر عكاب حواس. د.م

رئيس اللجنة االمتحانية
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89.733ناجحامتيازجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جدارسل رافع جمال يعقوب45

0.000معيدضعيفضعيفمقبولمقبولمتوسطمقبولرسول غازي عبدهللا46

0.000معيدمقبولمتوسطمقبولضعيفمقبولمتوسطرشا محمد علي عيسى نجرس 47

0.000معيدمتوسطضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفرعد رحمن علي 48

72.600ناجحجيد جدامتوسطجيدمتوسطجيد جداجيدرفيدة احمد عبدهللا حسين 49

78.333ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيدمقبولجيد جداروان عامرصالح محمود 50

70.400ناجحجيد جدامتوسطجيدمتوسطجيدمتوسطروبا خلف احمد عطية 51

0.000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولريام ضيغم جليل52

81.400ناجحامتيازجيدجيدجيد جدامتوسطامتيازريهام عبدالعزيز شهاب53

63.933ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطزبار محمد جاسم علي 54

61.133ناجحمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطزهراء محمد احمد عمر 55

70.467ناجحامتيازمقبولجيدجيدجيدمتوسطزيد سويد محمود صالح 56

0.000معيدجيدضعيفمتوسطمقبولمتوسطمتوسطزينب زياد جاسم 57

81.467ناجحامتيازجيد جداجيدجيد جداجيدجيد جدازينب محمد عايد58

86.600ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداسارة نوري جواد حسون 59

82.867ناجحامتيازجيدجيدجيد جداجيد جداجيدسالي إسماعيل إبراهيم60

79.000ناجحجيدمقبولجيدمتوسطامتيازامتيازسامر محارب كاظم زعل61

80.267ناجحامتيازمتوسطجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداسحر عبدالخالق سعدون 62

0.000معيدضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفسرى فرج عبد هجيج63

0.000معيدجيدمقبولمقبولضعيفمتوسطمتوسطسعد فاضل عدوان 64

0.000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفجيدمقبولسعد نامس سرحان65

0.000معيدمتوسطضعيفمقبولضعيفمتوسطضعيفسلطان نافع سالم الهي 66

0.000معيدمتوسطضعيفمقبولضعيفمتوسطضعيفسيف شاكر حاتم67

0.000معيدضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفشريف نايف طه خنفر68

65.667ناجحجيد جدامتوسطمقبولجيدمتوسطمتوسطشيبان نايف شاكر69

70.400ناجحجيد جداجيد جدامقبولمتوسطجيدمتوسطصالح حمود عطية 70

61.800ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطصباح محمد بديوي سهو71

60.600ناجحمتوسطمقبولجيدمقبولمتوسطمتوسطصفا سعد ياسين 72

85.867ناجحامتيازجيدجيد جداامتيازجيد جداجيدصفا مظفر احمد يوسف73

85.400ناجحامتيازجيدجيدجيدامتيازامتيازصفاء حسين لطيف جاسم 74

70.200ناجحجيدمتوسطجيدجيدجيدمتوسطصالح هزبر صبار صالح 75

61.200ناجحمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطضحى قصي يحيى76

73.867ناجحجيدمتوسطجيدجيد جداجيدمقبولطاهر مشرف عبد معروف 77

69.267ناجحجيد جدامتوسطمتوسطجيدجيد جدامقبولطيبة صفاء خالص يونس 78

0.000معيدجيد جدامتوسطجيدمتوسطجيدضعيفظافر عباس محمد وادي79

0.000معيدمتوسطمقبولضعيفمقبولمتوسطضعيفعبد الرحمن جاسم محمد80

61.933ناجحمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطعبد الرحمن حاتم عبدالرحمن81

72.267ناجحجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطمتوسطامتيازعبد الرحمن مجيد علي 82

68.600ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجيد جداعبد القادر طالب صالح حمزة83

66.267ناجحجيد جدامتوسطمتوسطمقبولمتوسطجيدعبد المهيمن عبداالمير ياس  84

58.200ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولعبدالرحمن عبدالمحسن85

65.867ناجحمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجيد جدامقبولعبدهللا ثامرفاضل رجب 86

0.000معيدمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفعبدهللا عبد عطية 87

0.000معيدمتوسطضعيفضعيفمتوسطجيدضعيفعبدهللا عبداالمير محمد88

ثامر عكاب حواس. د.م

رئيس اللجنة االمتحانية

عبدهللا محمود عبدهللا. د.م.ا

عضو اللجنة االمتحانية
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63.333ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولعبدهللا محمد عبدالحميد شكوري89

65.067ناجحمتوسطجيدمتوسطمقبولجيدمتوسطعبدهللا ناطق فرج 90

69.467ناجحجيدمقبولجيدمتوسطجيدمتوسطعبير امين حمدان احمد 91

69.933ناجحجيدمتوسطمتوسطجيدمتوسطجيدعبير هيثم غافل92

67.333ناجحجيدمقبولجيدمتوسطجيدمتوسطعثمان جمال جاسم 93

59.000ناجحمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطعثمان خليل ابراهيم صالح 94

80.400ناجحامتيازجيدجيدجيدجيدجيد جداعثمان خليل رفعات عبدهللا 95

0.000معيدمقبولمقبولضعيفمقبولمتوسطمتوسطعكلة فؤاد عكلة 96

0.000معيدمقبولضعيفمقبولضعيفجيدضعيفعالء سامي كعود 97

73.467ناجحجيد جدامتوسطجيد جدامقبولامتيازمتوسطعالء عداي حسين 98

89.533ناجحامتيازجيد جداجيد جداامتيازامتيازجيد جداعلي ماجد فصال دلي 99

94.600ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازامتيازامتيازعماد محمد خلف عزيز 100

76.600ناجحمتوسطمتوسطجيدجيدجيد جداجيدعمر عبدالمنعم عبدالكريم101

67.467ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجيدجيدعمر فاروق علي 102

0.000معيدمتوسطمقبولمتوسطضعيفمتوسطجيدعمر فندي مهدي103

0.000معيدجيدمتوسطمتوسطمقبولجيدضعيفعمر محمد عثمان سعد 104

0.000معيدمتوسطضعيفمتوسطضعيفجيدمتوسطعمر ودعي مظهر 105

66.533ناجحجيد جدامتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطغزوه كمال مولود ياس 106

0.000معيدمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطضعيففارس حسن حمد شويش 107

75.533ناجحجيد جدامتوسطجيدجيدجيد جدامتوسطفاضل مهدي حسين هنيدي 108

72.933ناجحجيدمتوسطجيدجيدجيدجيدفاطمة سمير محي109

64.000ناجحجيدمقبولجيدمتوسطمقبولمتوسطفاطمة فاروق علي110

71.533ناجحجيدمتوسطمتوسطمتوسطجيدجيد جدافرحان سعود عيادة عبيد 111

58.200ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولفهد فاروق عبد 112

67.400ناجحجيدمتوسطمتوسطمتوسطجيدمتوسطفهد فائق حسين شومل 113

0.000معيدمتوسطضعيفمقبولمقبولجيد جداجيدفواز سليمان معيوف114

0.000معيدجيدضعيفضعيفضعيفمتوسطمتوسطالق اركان فاضل115

73.800ناجحجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطجيدجيد جداقتيبه احمد رميض خلف116

94.800ناجحامتيازجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازقيصر محمد ذهب عسل117

0.000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفجيدضعيفلمى صالح خليل118

0.000معيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدضعيفماريه شعالن عبدالجبار 119

0.000معيدمقبولمقبولمقبولضعيفجيدمقبولمجيد كامل مجيد120

77.933ناجحجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطامتيازجيدمحمد اسامة محمد فرج 121

0.000معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمحمد باسل داود سليمان 122

0.000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمحمد صالح عطية علو 123

67.733ناجحجيدمتوسطمتوسطمتوسطجيدمتوسطمحمد طلب عواد علي124

0.000معيدمتوسطضعيفمقبولمقبولمتوسطمقبولمحمد ظاهر عبدهللا يوسف126

63.267ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطجيد جدامقبولمحمد عامر اسماعيل127

0.000معيدمتوسطضعيفجيدضعيفمقبولمقبولمحمد عبدالمجيد صالح علي 128

66.867ناجحمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجيد جدامقبولمحمد عدنان مرعي محسن 129

93.000ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازمحمد فاضل عزيز حميد 130

90.067ناجحامتيازجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جدامحمد نزار بديع احمد 131

58.467ناجحجيدمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمحمود صابر محمود سلوم133

87.867ناجحامتيازجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازمحمود طالب سلمان محمود 134
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0.000معيدمقبولمقبولمقبولضعيفمتوسطمقبولمحمود علي لطيف خشمان 135

0.000معيدضعيفضعيفمقبولضعيفمتوسطضعيفمزاحم حمودي جاسم136

68.800ناجحجيد جداجيدجيدمتوسطمتوسطمقبولمصطفى ابراهيم جاسم 137

0.000معيدمتوسطضعيفمقبولمقبولجيدمقبولمصطفى ابراهيم هادي ابراهيم 138

75.400ناجحجيد جداجيدمتوسطجيد جداجيدمتوسطمصطفى خزعل محمد شالل 139

0.000معيدمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطضعيفمصطفى روكان محمود جمعة 140

60.400ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولجيدمقبولمصطفى صباح اسماعيل 141

85.667ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيدجيد جدامصطفى ليث عياش محسن 142

0.000معيدمتوسطضعيفضعيفضعيفجيد جداضعيفمصطفى مزهر صابر رجب143

95.467ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازمصطفى هادي غنام 144

0.000معيدمقبولضعيفمقبولضعيفمتوسطمقبولمنار مجيد حسن عليوي145

62.267ناجحجيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمنى ولي محمد جاسم 146

66.867ناجحجيد جدامتوسطجيد جدامقبولمتوسطمتوسطمهى هاشم نوري147

0.000معيدمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطضعيفموج حميد رشيد حميد 148

0.000معيدمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمينا زيد خلف احمد 149

69.533ناجحمتوسطمتوسطجيدمتوسطجيد جدامتوسطنافع هيالن سعدون فنيطل150

71.867ناجحجيدمتوسطجيد جداجيدمتوسطمتوسطنبأ أنمار رشيد بربوتي151

73.800ناجحجيد جداجيدمتوسطجيدمتوسطجيدنرجس احمد حردان مخلف 152

71.200ناجحمقبولمتوسطمتوسطمتوسطامتيازمتوسطنغم سامي لفته حسن 153

81.733ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدنور رياض نافع فيصل 154

65.000ناجحمتوسطمقبولمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطنور صالح عيسى محمد 155

94.267ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جداامتيازنور عبدهللا حسين مصلح156

0.000معيدمقبولضعيفمقبولمتوسطمتوسطضعيفنور كنعان مردان 157

0.000معيدمقبولمتوسطمقبولمقبولجيدضعيفنور مدحت جارهللا صالح158

67.733ناجحمقبولمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطجيدنور نعمان عبدهللا جاسم 159

0.000معيدضعيفمقبولمقبولمقبولجيدضعيفهالة حامد محمد160

0.000معيدجيدضعيفمتوسطمقبولجيدمتوسطهدى عامر عيدان حبيب161

0.000معيدمقبولضعيفمقبولضعيفمتوسطمقبولهناء شريف فهد سبع 162

0.000معيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداضعيفوسام احمد محمد حسين163

0.000معيدمتوسطضعيفضعيفمقبولمتوسطمقبولوسام باسم عبداللطيف عبدالكريم164

0.000معيدمقبولضعيفمقبولمقبولجيد جداجيدوسام صباح حسن165

71.800ناجحجيدمتوسطمتوسطجيدجيدجيدوسام عادل حبيب166

85.667ناجحامتيازامتيازجيدجيد جداامتيازجيدوليد خالد عبد167

76.133ناجحجيد جدامتوسطجيدجيدجيدجيدياس طارق  ياس 168

0.000معيدمتوسطمقبولمقبولضعيفجيدجيد جداياسر سراج الدين 169

88.533ناجحامتيازجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازياسين صباح حسين170

56.467ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبوليعقوب فرحان خلف حسين 171

0.000معيدمقبولضعيفمقبولضعيفمتوسطضعيفيوسف معيوف كرفـــــش 172
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