
صباحي/ الصف الثاني 

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

قسم االدارة العامة

ادارة تسوٌكاالسمت
ادارة موارد 

بشرٌة

المانون 

االداري

المحاسبة 

المتوسة

تطور الفكر 

التنظٌمً
الحاسوباسالٌب كمٌة

اللغه 

االنكلٌزٌة
المعدلالنتٌجة

0.000معٌدجٌدجٌدممبولجٌدضعٌفجٌد جداجٌد جداجٌد جداابتهال حسن عزٌز دوٌح العزاوي 1

67.000ناجحممبولممبولجٌدجٌدممبولجٌد جداجٌدممبولابراهٌم طه ٌاسٌن جمٌل الحٌان2ً

0.000معٌدجٌدممبولضعٌفممبولضعٌفممبولضعٌفضعٌفاثار جابر كامل توفٌك الجواري3

0.000معٌدممبولممبولضعٌفمتوسطضعٌفجٌدضعٌفممبولاحمد ابراهٌم جاسم حمد الجبوري4

0.000معٌدممبولممبولضعٌفمتوسطضعٌفجٌدمتوسطممبولاحمد اكرام هادي تمً البٌاتً 5

0.000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفممبولضعٌفضعٌفاحمد جمعة جاسم عبد الدلٌم6ً

63.650ناجحممبولمتوسطممبولممبولجٌدمتوسطجٌدمتوسطاحمد حكٌم حسن سلوم الدلٌم7ً

0.000معٌدممبولممبولمتوسطجٌد جداضعٌفجٌد جداممبولضعٌفاحمد زٌاد خلف زاٌر الدراج8ً

0.000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفمتوسطممبولضعٌفاحمد سالم بربص9

0.000معٌدجٌدضعٌفممبولممبولضعٌفجٌدمتوسطضعٌفاحمد شاكر محمود سلمان الفراج10ً

0.000معٌدمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفجٌد جداضعٌفضعٌفاحمد شهاب احمد دلس الطرٌمشاوي11

0.000معٌدمتوسطممبولمتوسطمتوسطجٌدجٌدضعٌفضعٌفاحمد صباح حسٌن حمٌد المكدم12ً

0.000معٌدمتوسطممبولضعٌفمتوسطممبولجٌد جدامتوسطممبولاحمد طه ابراهٌم صفون المٌس13ً

0.000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفاحمد عبد الرحمن ابراهٌم خلف المجمعً 14

0.000معٌدمتوسطضعٌفممبولضعٌفضعٌفجٌدضعٌفضعٌفاحمد عبدالنبً عبدالكرٌم مركز الدوري15

0.000معٌدممبولممبولممبولجٌدضعٌفجٌدمتوسطضعٌفاحمد عزٌزحمٌد جاسم العزاوي16

0.000معٌدمتوسطمتوسطممبولجٌدضعٌفجٌدممبولممبولاحمد علً محمود احمد الجبوري17



صباحي/ الصف الثاني 

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

قسم االدارة العامة

ادارة تسوٌكاالسمت
ادارة موارد 

بشرٌة

المانون 

االداري

المحاسبة 

المتوسة

تطور الفكر 

التنظٌمً
الحاسوباسالٌب كمٌة

اللغه 

االنكلٌزٌة
المعدلالنتٌجة

0.000معٌدضعٌفجٌدممبولمتوسطضعٌفجٌد جداممبولضعٌفاحمد دمحم احمد داود الجبوري18

72.900ناجحمتوسطمتوسطجٌدجٌد جداجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطاحمد دمحم رشٌد احمد الهٌازع19ً

0.000معٌدممبولضعٌفضعٌفممبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد وحٌد علً حسٌن الحشماوي 20

67.600ناجحممبولممبولممبولجٌد جداجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطازهر ربٌع سعد علً الجبوري 21

79.550ناجحمتوسطجٌد جداجٌدامتٌازمتوسطامتٌازجٌد جدامتوسطاسامة دمحم جمٌل دمحم الجبوري 22

0.000معٌدممبولجٌدممبولجٌدضعٌفجٌدمتوسطمتوسطاستبرق عدنان زٌدان خلف المٌس23ً

0.000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفممبولضعٌفضعٌفاسد رضوان خضٌر عباس24

0.000معٌدجٌدضعٌفممبولممبولممبولجٌد جداضعٌفضعٌفاسماء جعفر مجبل كٌف الخزرج25ً

0.000معٌدجٌدضعٌفممبولضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفاسماء خلف حسن خلف الجبوري 26

0.000معٌدضعٌفضعٌفممبولمتوسطضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفاكحٌص حاتم طلن شالل الشمري27

0.000معٌدمتوسطممبولممبولمتوسطضعٌفجٌد جداجٌد جدامتوسطالهام فرحان حسٌن جاسم التمٌم28ً

62.650ناجحمتوسطجٌدممبولمتوسطمتوسطجٌدمتوسطممبولانس امٌن كرٌم بحر العبٌدي29

73.500ناجحمتوسطمتوسطجٌدامتٌازممبولجٌد جداامتٌازجٌدانس خلٌل ابراهٌم 30

62.950ناجحمتوسطجٌدمتوسطمتوسطممبولجٌد جدامتوسطممبولاوس جالل طه علً المشهدانً 31

0.000معٌدجٌدضعٌفضعٌفممبولضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفاٌات دمحم علً حسٌن الفراج32ً

0.000معٌدممبولضعٌفضعٌفجٌدضعٌفمتوسطضعٌفممبولاٌة عماد كاظم عبد الرضا شوام33

0.000معٌدجٌدممبولممبولمتوسطضعٌفجٌدضعٌفضعٌفاٌالف شاكر محمود الجنابً 34
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0.000معٌدمتوسطضعٌفضعٌفممبولضعٌفجٌدضعٌفضعٌفاٌمن ثامر احمد خلف الدلٌم35ً

70.750ناجحجٌدجٌدممبولجٌد جداممبولجٌد جداجٌدمتوسطاٌهاب مرشود لطٌف عطٌه العبٌدي 36

0.000معٌدمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفبراء ارشد ٌوسف احمد37

70.250ناجحجٌدمتوسطمتوسطجٌد جداممبولامتٌازجٌدمتوسطبرجس اٌوب عمران العبٌدي38

0.000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفممبولضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفبركات حسٌن محمود دمحم الجبوري39

0.000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفبسام عبد الكاظم مزحم عبٌد الخزرج40ً

0.000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفممبولضعٌفضعٌفبكر دمحم حسٌن علٌوي النٌسانً 41

0.000معٌدمتوسطجٌدممبولضعٌفممبولمتوسطضعٌفضعٌفجاسم فرحان شرٌف فاضل 42

0.000معٌدجٌدجٌد جداجٌدمتوسطجٌدجٌد جداضعٌفضعٌفجاسم دمحم كرٌم جاسم المٌس43ً

0.000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفممبولضعٌفضعٌفحذٌفة علً حمدان حمد المجمع44ً

0.000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفممبولضعٌفممبولضعٌفضعٌفحذٌفه سمعان لحطان علوان المهداوي45

75.050ناجحجٌدجٌد جداممبولجٌد جدامتوسطجٌدجٌد جداجٌدحذٌفه عامر ابراهٌم خلف المشهدان46ً

88.850ناجحجٌد جداامتٌازجٌدامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازجٌد جداحسن باسم جواد كاظم الصرف47ً

65.550ناجحممبولجٌدممبولجٌد جداممبولجٌدمتوسطمتوسطحسن زٌدان مخلف دلس الطرٌمشاوي48

0.000معٌدممبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفممبولضعٌفضعٌفحسن عبد صالح جار49

0.000معٌدمتوسطضعٌفممبولجٌد جداضعٌفجٌدجٌدجٌد جداحسن غالب حماد حسن الناصري50

73.450ناجحجٌدممبولمتوسطجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدحسٌن ثامر صالح رمٌض الجبوري51
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0.000معٌدمتوسطممبولضعٌفممبولضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفحسٌن عباس حسٌن علً السبول52

0.000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفجٌدضعٌفضعٌفحسٌن علً رضا مصطفى البٌات53ً

0.000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفممبولضعٌفجٌدضعٌفضعٌفحسٌن علً عبدهللا حمٌد المٌس54ً

0.000معٌدمتوسطضعٌفضعٌفممبولضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفحسٌن علً عطا حسٌن الشمري55

0.000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفممبولضعٌفممبولضعٌفضعٌفحسٌن علً هالل مزعل الفراجً 56

0.000معٌدممبولضعٌفضعٌفمتوسطممبولمتوسطمتوسطمتوسطحسٌن كرٌم اسماعٌل عبد علً السعدي57

0.000معٌدممبولممبولضعٌفجٌدضعٌفجٌدممبولممبولحسٌن دمحم عنتر مخلف المشاٌخً 58

0.000معٌدممبولضعٌفممبولمتوسطضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفحمزة فاضل عباس غلوة الجنابً 59

0.000معٌدممبولضعٌفضعٌفمتوسطمتوسطجٌد جدامتوسطضعٌفحمزة محً اٌوب حسٌن الدوري60

0.000معٌدممبولضعٌفضعٌفممبولضعٌفمتوسطممبولضعٌفحنٌن جودي دمحم الوادي61

0.000معٌدمتوسطضعٌفضعٌفممبولضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفخالد جمال فٌاض محمود الجواري62

0.000معٌدممبولممبولممبولمتوسطضعٌفجٌدضعٌفضعٌفخالد حسن كردي احمد الجبوري63

0.000معٌدممبولضعٌفضعٌفجٌدمتوسطجٌد جداجٌد جداممبولدنٌا محمود عرفً خلف الفراج64ً

0.000معٌدجٌدضعٌفممبولمتوسطضعٌفجٌدمتوسطضعٌفرافد ثاٌر نصار زٌدان الخالدي65

0.000معٌدمتوسطممبولضعٌفضعٌفممبولممبولضعٌفضعٌفرافد فالح حسن دمحم بنً جمٌل66

0.000معٌدجٌدممبولضعٌفمتوسطضعٌفجٌد جداضعٌفضعٌفرامً سعٌد عبد الهادي حمٌد العبادي 67

0.000معٌدممبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفرسول لصً رسول عجٌل الخشمان68ً
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0.000معٌدممبولضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفجٌدضعٌفضعٌفرواء سلٌم حمادي حران طرفه69

71.600ناجحجٌدممبولممبولامتٌازجٌدجٌد جداجٌد جداممبولرواء عبدهللا كرٌم حسن البوصفٌف70

77.900ناجحجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدامتٌازجٌد جداممبولرؤى زٌاد طارق رحٌم التكرٌت71ً

0.000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفممبولضعٌفضعٌفرٌام صالح ذٌاب حسن الفراج72ً

0.000معٌدجٌدضعٌفضعٌفممبولضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفزهراء عماد ضٌاء عواد الجبوري73

0.000معٌدمتوسطضعٌفممبولضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفزهٌر ابراهٌم عبداللطٌف العثمان74ً

0.000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفجٌدضعٌفضعٌفزٌاد عبداالله صباح دمحم75

62.150ناجحجٌدممبولمتوسطمتوسطمتوسطجٌد جداممبولممبولزٌد مناف مناجد سالم العٌساوي76

0.000معٌدمتوسطممبولممبولممبولضعٌفجٌدضعٌفضعٌفزٌنة طارق صالح ٌوسف المٌس77ً

0.000معٌدجٌدضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفجٌدضعٌفضعٌفزٌنة لٌس حسٌن دمحم الكرخ78ً

74.100ناجحجٌدمتوسطممبولامتٌازممبولجٌد جداجٌد جداجٌدزٌنه سعد مجٌد موسى الدوري79

71.050ناجحجٌدجٌدمتوسطجٌد جداممبولجٌد جداجٌدمتوسطسارة جلٌل ابراهٌم دمحم مال حسٌن 80

81.750ناجحجٌد جداجٌدامتٌازامتٌازمتوسطجٌد جداجٌدجٌد جداسارة ضٌاء توفٌك فاضل الحمدان81ً

75.200ناجحجٌدمتوسطمتوسطامتٌازممبولجٌد جداامتٌازجٌدساره صباح مطر احمد 82

0.000معٌدمتوسطضعٌفممبولضعٌفضعٌفجٌدضعٌفضعٌفسبع خمٌس فرهود حمد الدهلك83ً

0.000معٌدضعٌفمتوسطمتوسطمتوسطممبولجٌدممبولضعٌفسجاد لاسم عكموش ساجت الجبوري84

63.750ناجحجٌدممبولممبولجٌدممبولجٌد جدامتوسطمتوسطسجى كامل سطام ملح العبٌدي 85
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0.000معٌدممبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفسرى كامل حمٌد علً االحباب86ً

0.000معٌدضعٌفممبولضعٌفجٌدضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفسعد غازي سعٌد الطربول87ً

92.600ناجحجٌد جداامتٌازجٌدامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازسعد لٌس دمحم مهدي المجمع88ً

0.000معٌدممبولضعٌفضعٌفممبولضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفسعد محمود رشٌد89

0.000سعدهللا دمحم دروٌش حنتوش المجمع90ً

0.000معٌدجٌدضعٌفضعٌفممبولضعٌفجٌد جداضعٌفممبولسلطان مزٌد نزال كاطع الجذله91

72.550ناجحمتوسطمتوسطمتوسطجٌد جدامتوسطجٌد جدامتوسطجٌدسهر جمال صبحً مكحول الجواري 92

0.000معٌدامتٌازمتوسطمتوسطجٌدضعٌفجٌدممبولضعٌفسهى كاظم عبدهللا محجوب المٌس93ً

0.000معٌدمتوسطضعٌفمتوسطجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدمتوسطسٌف تحرٌر عبدالرحمن مصطفى الجبوري94

0.000معٌدجٌدضعٌفممبولممبولضعٌفجٌدضعٌفضعٌفشهد سفٌان كرٌم عزال الخزرج95ً

0.000معٌدممبولضعٌفممبولجٌدممبولجٌدمتوسطمتوسطصباح دمحم احمد حسٌن الجبوري96

0.000معٌدمتوسطممبولضعٌفجٌدممبولجٌدمتوسطممبولصبار طالب صبار مطلن الدلٌم97ً

0.000معٌدمتوسطضعٌفجٌدمتوسطضعٌفمتوسطممبولممبولضٌاء الدٌن علً مهدي صالح البٌات98ً

62.100ناجحمتوسطممبولممبولجٌدممبولجٌد جداممبولمتوسطضٌاء رعد مال هللا عناد التمٌم99ً

0.000معٌدجٌدضعٌفضعٌفجٌد جدامتوسطجٌد جدامتوسطممبولطالل احمد علً حسن الكروي 100

0.000معٌدممبولممبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفطه شاكر طه ٌحٌى الدوري101

0.000معٌدممبولممبولمتوسطممبولضعٌفجٌدضعٌفممبولطٌبة فاضل علً بخٌت السامرائ102ً



صباحي/ الصف الثاني 

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

قسم االدارة العامة

ادارة تسوٌكاالسمت
ادارة موارد 

بشرٌة

المانون 
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المحاسبة 

المتوسة

تطور الفكر 

التنظٌمً
الحاسوباسالٌب كمٌة

اللغه 

االنكلٌزٌة
المعدلالنتٌجة

83.850ناجحجٌد جداجٌدمتوسطامتٌازجٌدجٌد جداجٌد جداامتٌازظله عبد السالم حمودي عبد الغفور العان103ً

0.000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفممبولضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفعادل حسون عزٌز عدوان 104

0.000معٌدضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفجٌدضعٌفضعٌفعارف سعود كعشوش وكٌان الشمري105

0.000معٌدممبولضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفجٌد جداضعٌفضعٌفعائشة عبدهللا علً عبد الكٌالنً 106

0.000معٌدممبولمتوسطضعٌفممبولضعٌفجٌدضعٌفضعٌفعبد الباسط كنعان اسماعٌل ابراهٌم السامرائ107ً

0.000معٌدممبولضعٌفممبولمتوسطجٌدجٌدممبولممبولعبد العزٌز غانم رشٌد فرحان السعدي 108

0.000معٌدمتوسطضعٌفممبولممبولضعٌفجٌد جداممبولضعٌفعبد الواحد هٌثم برع سعد أطعٌمة109

0.000معٌدجٌدمتوسطجٌد جدامتوسطامتٌازامتٌازضعٌفممبولعبد الوهاب عبدهللا حرجان جاسم الحمدان110ً

0.000معٌدجٌدمتوسطضعٌفجٌدضعٌفجٌدمتوسطممبولعبدالجبار حمادي حسن عطٌة الجبوري111

60.550ناجحممبولمتوسطممبولممبولممبولجٌدممبولجٌد جداعبدالرحمن حاتم جاسم 112

0.000معٌدمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفممبولضعٌفضعٌفعبدالستار صبار حسو113

0.000معٌدممبولممبولممبولمتوسطمتوسطجٌد جداجٌدضعٌفعبدهللا ثابت شجاع الجبوري114

0.000معٌدمتوسطضعٌفضعٌفممبولضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفعبدهللا ثابت ناٌف ابراهٌم الخزرج115ً

0.000معٌدضعٌفممبولضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفعبدهللا ثائر سلمان مجٌد الربٌعً 116

0.000معٌدجٌدضعٌفجٌدجٌدمتوسطجٌد جدامتوسطمتوسطعبدهللا جالل عبدهللا117

0.000معٌدممبولممبولضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفعبدهللا رعد جاسم حسٌن الحسٌناوي 118

0.000معٌدممبولممبولضعٌفضعٌفضعٌفممبولضعٌفضعٌفعثمان احمد صالح حسن البازي119



صباحي/ الصف الثاني 

الكورس االول
2020-2019نتائج العام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد- جامعة تكريت 
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المتوسة

تطور الفكر 

التنظٌمً
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اللغه 

االنكلٌزٌة
المعدلالنتٌجة

72.650ناجحمتوسطممبولجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداممبولعثمان بدري ابراهٌم علٌوي                                    120

70.300ناجحمتوسطممبولمتوسطمتوسطمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌدعثمان مهند عامر فٌاض الجناب121ً

0.000معٌدممبولضعٌفمتوسطممبولمتوسطجٌدضعٌفضعٌفعزت ابراهٌم صبار احمد الجبوري122

76.950ناجحجٌد جدامتوسطجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌد جداجٌد جدامتوسطعمبة عمار عبد عبدهللا 123

0.000معٌدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطضعٌفجٌد جداجٌدمتوسطعلً خماس علً حمٌد العبٌدي124

77.750ناجحمتوسطمتوسطجٌدجٌد جداممبولجٌد جداامتٌازامتٌازعلً سالم حماد حسن الناصري125

72.450ناجحمتوسطمتوسطجٌدجٌدجٌدجٌد جداجٌدمتوسطعلً طه أسوٌد علً الجبوري126

70.150ناجحجٌدممبولمتوسطجٌدممبولجٌد جداجٌدمتوسطعلً عباس فهد شرٌمط الدمحمي 127

0.000معٌدضعٌفضعٌفممبولممبولضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفعلً لاسم دمحم علً الدلٌم128ً

0.000معٌدممبولمتوسطمتوسطجٌدضعٌفجٌد جدامتوسطممبولعلً مزهر احمد ٌاسٌن العبٌدي129

73.250ناجحجٌد جداجٌد جداممبولجٌدمتوسطجٌدجٌدمتوسطعلً نهاد عبد دمحم السامرائ130ً

73.850ناجحجٌدممبولجٌد جداجٌدمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌدعماد فرج دمحم احمد الفهداوي131

0.000معٌدضعٌفممبولضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفعمر زهٌر عبدهللا دمحم البدران132ً

0.000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفممبولضعٌفضعٌفعمر سمٌر مطشر مراد133

0.000معٌدممبولضعٌفضعٌفممبولضعٌفجٌدضعٌفضعٌفعمر طه شاكر محمود المٌس134ً

0.000معٌدجٌد جدامتوسطضعٌفممبولضعٌفممبولضعٌفضعٌفعمر دمحم حسن طه الحدٌث135ً

0.000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفعٌسى حسٌن علً نجم الجبوري136
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الكورس االول
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االنكلٌزٌة
المعدلالنتٌجة

0.000معٌدمتوسطممبولممبولممبولضعٌفجٌدضعٌفضعٌفغسك زٌد خلٌل ابراهٌم الجبوري 137

0.000معٌدممبولممبولممبولمتوسطضعٌفجٌدممبولممبولغفران حافظ جٌج138ً

82.500ناجحجٌد جداجٌدجٌدامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدفاروق علً محمود حسٌن العٌساوي139

66.350ناجحمتوسطممبولمتوسطممبولجٌدجٌدجٌدمتوسطفتحٌة كرٌم عزٌز جرمط التوٌجري140

0.000معٌدمتوسطمتوسطممبولجٌدضعٌفجٌد جدامتوسطضعٌففراس احمد دمحم141

0.000معٌدضعٌفمتوسطجٌدجٌد جداجٌدامتٌازجٌدممبولفرح احمد خلف كصٌر العبٌدي142

0.000معٌدممبولمتوسطجٌدجٌدمتوسطجٌد جداضعٌفضعٌففرٌدون غٌدان خلف 143

0.000معٌدضعٌفضعٌفممبولمتوسطمتوسطجٌدممبولضعٌففٌصل أبراهٌم دمحم سلطان 144

0.000معٌدجٌدممبولضعٌفممبولضعٌفجٌدضعٌفضعٌفلصً شاكر محمود علً البٌات145ً

0.000معٌدمتوسطجٌد جداممبولجٌدممبولجٌد جداممبولضعٌفلصً نداء اسماعٌل ابراهٌم الجبوري146

0.000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفممبولضعٌفضعٌفلٌس سعد دٌكان سكر الخزرج147ً

0.000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفلمى عبدهللا جاسم دمحم الجبوري148

0.000معٌدمتوسطجٌدجٌدمتوسطضعٌفجٌدممبولضعٌفلٌث خلٌل فنوش ناصر العبٌدي149

0.000معٌدضعٌفمتوسطممبولجٌدممبولجٌدممبولممبوللٌث غانم نجم ناٌف الجدادي 150

0.000معٌدممبولمتوسطممبولمتوسطضعٌفجٌدممبولضعٌفمازن سالم احمد سلمان الدوري151

69.050ناجحجٌدجٌد جداممبولمتوسطجٌدجٌد جداجٌدممبولمثنى حارث اٌوب حسٌن الحداد 152

80.500ناجحجٌدمتوسطجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازجٌد جدامتوسطدمحم اكرم جعفر عباس الدجٌلً 153



صباحي/ الصف الثاني 

الكورس االول
2020-2019نتائج العام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد- جامعة تكريت 
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المتوسة

تطور الفكر 

التنظٌمً
الحاسوباسالٌب كمٌة

اللغه 

االنكلٌزٌة
المعدلالنتٌجة

0.000معٌدممبولمتوسطممبولجٌد جداضعٌفجٌدمتوسطممبولدمحم جمال علً جاسم المعٌن154ً

67.300ناجحجٌد جداممبولمتوسطمتوسطمتوسطجٌدمتوسطممبولدمحم جمعه جاسم دمحم العبٌدي 155

65.200ناجحجٌدمتوسطممبولجٌدمتوسطجٌدممبولممبولدمحم حاتم امٌن علً الناصري156

0.000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفدمحم حسٌن احمد خلف157

70.100ناجحمتوسطجٌد جداجٌدجٌدمتوسطجٌد جدامتوسطمتوسطدمحم حمٌد مطلن هامل التمٌمً 158

0.000معٌدضعٌفممبولضعٌفمتوسطضعٌفجٌدممبولضعٌفدمحم دحام عبد اللطٌف نصٌف العجٌل159ً

0.000معٌدضعٌفمتوسطضعٌفممبولضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفدمحم سفر شعبان عطٌة المٌس160ً

0.000معٌدممبولجٌدمتوسطممبولضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفدمحم صالح مهدي صالح الجبوري 161

0.000معٌدجٌدمتوسطضعٌفممبولضعٌفجٌدضعٌفممبولدمحم عبدهللا حسٌن طه 162

0.000معٌدممبولممبولممبولمتوسطمتوسطجٌدضعٌفضعٌفدمحم عبدهللا دمحم عبدهللا المجمعً 163

82.250ناجحجٌد جدامتوسطمتوسطجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جدادمحم عصام عبدالواحد محمود الرفاع164ً

70.500ناجحجٌدجٌدجٌد جدامتوسطممبولجٌد جداجٌدممبولدمحم عمر عبد السالم جاسم دمحم الدهمشً 165

68.250ناجحمتوسطجٌدممبولجٌدمتوسطجٌدجٌدمتوسطدمحم ناظم غضبان نصٌف الجناب166ً

0.000معٌدمتوسطضعٌفممبولجٌدجٌدجٌد جداجٌدمتوسطدمحم هاشم احمد عل167ً

0.000معٌدممبولضعٌفضعٌفممبولضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفمحمود بكر حسٌن علً الدراجً 168

0.000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفمداح هاشم ابراهٌم محمود الحٌال169ً

0.000معٌدممبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفممبولضعٌفضعٌفمرتضى نظٌر حسٌن علً العنبك170ً



صباحي/ الصف الثاني 

الكورس االول
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التنظٌمً
الحاسوباسالٌب كمٌة

اللغه 

االنكلٌزٌة
المعدلالنتٌجة

0.000معٌدضعٌفمتوسطضعٌفجٌدضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفمرشد طارق كاظم علً الجناب171ً

0.000معٌدممبولضعٌفضعٌفممبولضعٌفممبولضعٌفضعٌفمروان وهاب حمد احمد172

0.000معٌدممبولممبولضعٌفضعٌفضعٌفجٌدممبولضعٌفمروه دارا خضر خلٌل الجبوري173

62.250ناجحمتوسطممبولممبولمتوسطممبولامتٌازمتوسطممبولمروه دلٌل احمد علً التمٌم174ً

0.000معٌدجٌد جداجٌدممبولجٌدممبولجٌد جداجٌدضعٌفمسلم دمحم زٌدان خلف البٌاتً 175

69.950ناجحمتوسطجٌد جداامتٌازمتوسطجٌدجٌدمتوسطممبولمصطفى خزعل ذٌاب حسٌن البدرانً 176

83.400ناجحمتوسطجٌد جداامتٌازجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جدامتوسطمصطفى صبحً حسٌن مهدي النٌسان177ً

76.450ناجحجٌدمتوسطجٌد جداجٌدمتوسطامتٌازجٌدجٌد جدامصطفى دمحم دلس كاٌم العزاوي178

66.100ناجحمتوسطجٌد جداجٌدمتوسطمتوسطامتٌازممبولممبولمعن زبن حبتور خلف المعٌنً 179

62.400ناجحمتوسطممبولممبولجٌدممبولجٌد جدامتوسطممبولمالٌٌن راشد حماد سلطان180

0.000معٌدجٌدممبولمتوسطمتوسطضعٌفجٌدممبولمتوسطملن كامل موسى لنبر البٌاتً 181

0.000معٌدجٌد جدامتوسطضعٌفجٌدمتوسطجٌدممبولممبولمنار حازم شندوح زٌدان الموسوي 182

64.600ناجحمتوسطجٌدمتوسطجٌدممبولجٌدجٌدممبولمها مجبل صالح روضان الجبوري183

70.450ناجحمتوسطمتوسطممبولجٌد جدامتوسطامتٌازمتوسطمتوسطمٌس ناظم دمحم جاسم البو عباس184

0.000معٌدجٌدضعٌفممبولمتوسطضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفمٌسر اكرم خضر رشٌد البٌات185ً

0.000معٌدجٌدممبولضعٌفجٌد جداضعٌفجٌدمتوسطضعٌفنادٌه دمحم جاسم صالح الجبوري186

74.100ناجحجٌد جداجٌد جداممبولجٌدجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطنبأ سالم علً حسٌن العباس187ً
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االنكلٌزٌة
المعدلالنتٌجة

79.250ناجحجٌدجٌدجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌدنبأ شاكر محمود جمٌل المكدمً 188

0.000معٌدجٌد جدامتوسطممبولجٌدممبولجٌد جداممبولضعٌفنمٌر عبد األمٌر  حسٌن حسن189

85.700ناجحجٌد جداجٌدجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جدانور رعد عبد فرحان الجناب190ً

0.000معٌدضعٌفممبولضعٌفممبولضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفنور رعد عبدالكرٌم طه الوٌس191

0.000معٌدممبولممبولضعٌفممبولضعٌفمتوسطمتوسطضعٌفنور غانم فهد دهش الكراع192ً

0.000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفهادي مطر حمود شطب193

0.000معٌدممبولضعٌفممبولممبولضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفهارون علً حمد دمحم194

0.000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفممبولضعٌفضعٌفهاشم امٌر عبد حمد الحدٌث195ً

0.000معٌدجٌدمتوسطممبولمتوسطجٌدجٌد جداجٌد جداضعٌفهدٌل احمد خلف كصٌر العبٌدي196

0.000معٌدمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفهمام سالم بدٌوي نبع الجناب197ً

0.000معٌدجٌدمتوسطممبولمتوسطجٌدجٌدممبولضعٌفوائل عزٌز سلٌمان شرلً المٌس198ً

0.000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفوجدي ٌوسف ٌاسٌن خنفر199

0.000معٌدجٌد جداممبولضعٌفمتوسطضعٌفجٌدممبولضعٌفورود اسامة حسن زبن الناصري200

0.000وسام ستار ٌوسف احمد الزٌدي201

65.000ناجحمتوسطمتوسطممبولجٌدممبولجٌدجٌد جدامتوسطوسام دمحم احمد مرعً المشاٌخ202ً

0.000معٌدضعٌفممبولممبولمتوسطضعٌفجٌدمتوسطضعٌفولً مصلح عبد سلمان الحشماوي203

0.000معٌدممبولضعٌفضعٌفممبولضعٌفجٌدضعٌفضعٌفولٌد خالد معروف 204
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قسم االدارة العامة

ادارة تسوٌكاالسمت
ادارة موارد 

بشرٌة

المانون 

االداري

المحاسبة 

المتوسة

تطور الفكر 

التنظٌمً
الحاسوباسالٌب كمٌة

اللغه 

االنكلٌزٌة
المعدلالنتٌجة

0.000معٌدممبولضعٌفضعٌفجٌدضعٌفجٌدمتوسطضعٌفٌاسر دمحم ثاٌر هزاع العبٌدي205

78.250ناجحمتوسطمتوسطمتوسطامتٌازامتٌازجٌد جداجٌدجٌدٌعموب حمدون حمد عبدهللا الجبوري 206

0.000معٌدممبولممبولممبولجٌدضعٌفجٌدممبولممبولٌمٌن حمٌد محمود خلف الجواري207

72.200ناجحمتوسطممبولجٌدمتوسطممبولجٌد جداجٌد جداجٌد جداٌوسف عبد الكرٌم ابراهٌم عبد الحمٌد 208

0.000معٌدمتوسطمتوسطممبولجٌدمتوسطجٌد جدامتوسطضعٌفٌوسف لٌس مهدي جاسم الشمري209

0.000معٌدضعٌفجٌدضعٌفضعٌفضعٌفجٌدضعٌفضعٌفٌونس صالح الدٌن عبدالكرٌم السامرائ210ً

0.000حمود جمال عواد احمد 211


