
مسائي/ الصف الرابع 

الكورس االول

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

قسم ادارة االعمال

المعدلالنتيجةمخاطرعقوداخالقياتنظمدوليةانتاجاالسمت

94.53ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جداامتياز       احمد مؤيد احمد1

83.00ناجحامتيازجيد جداامتيازامتيازجيدجيداحمد حسين علي2

0.00معيدضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفاحمد صالح أحمد حنظل3

0.00معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفاحمد عاصي حسين4

73.73ناجحجيد جدامقبولجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطاحمد محمد حسن5

0.00معيدمقبولمقبولمتوسطمقبولجيدضعيفاحمد معن كامل 6

59.00ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولاسماعيل عبدالجبار صالح7

0.00معيدمقبولمتوسطجيدمقبولجيدضعيفاالء خليل إبراهيم8

83.40ناجحجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيدانس محمد صالح9

0.00معيدمقبولضعيفجيدمتوسطجيدضعيفاوس رعد رجب10

80.87ناجحمتوسطجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جدااية جمال احمد11

77.13ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيدايهاب محمد حمادي12

0.00معيدمقبولمتوسطمتوسطضعيفمقبولضعيفأحمد خلف شعبان13

0.00معيدمقبولضعيفمتوسطضعيفجيدضعيفأحمد عراك عبد14

0.00معيدمقبولضعيفجيدضعيفجيدضعيفأيمن أحمد محمد15

0.00معيدمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفبسمان خضير حسين16

0.00معيدمقبولضعيفمتوسطمقبولمتوسطمقبولبشير ابراهيم محمود17

0.00معيدجيد جدامتوسطضعيفضعيفضعيفجيدجاسم محمد عطاهلل18

0.00معيدضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفحذيفة أحمد حسين19

65.87ناجحجيدجيدمتوسطمتوسطجيدمقبولحسن علي خلف20

63.00ناجحمقبولمقبولجيدمقبولجيد جدامقبولحسين ابراهيم مخلف 21

0.00معيدجيدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطضعيفحسين عبد حسن علي22

62.93ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولجيدمتوسطحمد صالح هالل23

58.67ناجحمتوسطمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولخالص محمود عبدهللا24

0.00معيدجيد جداجيدجيدجيدجيدضعيفدحام عبد حميد25

84.20ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيدجيددعاء جواد كاظم 26

82.60ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدرجب جاسم محمد27

70.60ناجحجيد جداجيدجيدمتوسطجيد جدامقبولرونق جابر محمود28

72.33ناجحجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطجيدمتوسطزينة نزار كامل29

0.00معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسعيد محمد خضر30

65.73ناجحمتوسطمتوسطجيد جدامقبولمتوسطمتوسطسوسن غازي عبداالمير31

0.00معيدضعيفمقبولمتوسطمتوسطمقبولضعيفشيبان مثنى ابراهيم32

0.00معيدضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفصاحب رشيد حمد33

0.00معيدمتوسطضعيفجيدمقبولمتوسطمقبولصباح احمد حسن علي34

69.93ناجحجيدمتوسطجيد جدامتوسطجيد جدامقبولعبدالرحمن علي شعبان35

87.73ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيد جداامتيازعبدالغني محمود محمد خلف36

80.87ناجحامتيازجيدامتيازمتوسطجيد جداجيد جداعبدهللا اسماعيل لطيف37

0.00معيدضعيفضعيفجيدمقبولجيدضعيفعبدالهادي عبد حسين38

0.00معيدضعيفمقبولمقبولمقبولمتوسطضعيفعبدالهادي محمود احمد39

0.00معيدمقبولضعيفمقبولمقبولجيدضعيفعدي حامد حسن40

60.73ناجحمقبولمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولعدي خلف محمود نجم41

0.00معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعلي حازم خليل بكر42

0.00معيدمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفعلي محمد زكي43

0.00معيدمقبولجيدجيدمقبولمتوسطضعيفعمار أحمد محمد44

ثامر عكاب حواس. د.م

رئيس اللجنة االمتحانية
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91.33ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازامتيازامتيازعمار عيسى محمد45

78.20ناجحجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيدجيدغالب فهد علي46

80.53ناجحجيدمقبولجيد جداجيدجيد جداامتيازغيث اسماعيل خليل47

0.00معيدضعيفضعيفجيدمقبولجيدمتوسطفالح نوري فرحان48

62.13ناجحمتوسطمقبولجيدمقبولجيدمقبولمثنى سطام جاسم49

70.13ناجحجيدمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطمحمد ابراهيم عبد حسين50

60.93ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمحمد حسن حمد 51

0.00معيدمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطضعيفمحمد سليمان احمود صالح52

81.80ناجحامتيازجيد جداامتيازجيدجيد جداجيدمحمد عبدالعزيز عباس 53

0.00معيدمتوسطمتوسطجيدمقبولضعيفضعيفمرادي نواف حيران54

67.67ناجحمتوسطمتوسطجيد جدامتوسطجيدمقبولمزهر عواد خليفة55

0.00معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمتوسطضعيفمصطفى مظهر عمر56

76.20ناجحجيد جداجيدامتيازمتوسطجيد جداجيدمهند عبدالعزيز احمد57

0.00معيدمتوسطمقبولمتوسطضعيفمتوسطضعيفمهند علي عطاهلل عبدهللا58

71.40ناجحجيدجيدجيد جدامقبولجيدجيدنبراس حميد عبد59

67.87ناجحمتوسطمقبولجيدجيد جداجيدمقبولنجم ابراهيم عبدهللا60

71.73ناجحجيد جدامقبولجيد جدامتوسطجيدمتوسطنضال عبدالواحد عمران61

67.33ناجحجيدمقبولجيد جدامتوسطجيدمتوسطهدى حميد حمادي62

69.40ناجحجيدمتوسطجيد جداجيدجيدمقبولهدير اركان عطاهلل فياض63

61.93ناجحمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطهند شهاب احمد خلف64

69.60ناجحجيدمتوسطجيد جدامتوسطجيدمتوسطهيثم عدنان لطيف65

0.00معيدضعيفمقبولمتوسطضعيفمقبولضعيفياسين حسين مصلح66

0.00معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفياسين سلطان جار هللا67
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