
قسم االقتصاد 

الدراسة الصباحٌة
2020-2019الدور االول للعام - نتائج المرحلة الثالثة الكورس االول   جامعة تكرٌت

كلٌة االدارة واالقتصاد

انمعدلاننتيجةانكهيزيتنميةبيئةزراعيصنبعيدونيمبنيةريبضي كهياالسمت

56.409نبجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمتوسطمقبول ابرار صالح احمد علوان1

46.727مكممضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولاثٌر محمد جدوع ناصر2

54.045مكممضعيفمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمتوسطاجوان كامل زٌدان3

73.682نبجحمقبولمتوسطمتوسطجيد جدامتوسطجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدااحمد جاسم ٌاسٌن عطٌة4

56.909مكممضعيفمقبولمقبولمتوسطمتوسطجيدمتوسطمقبولمقبولاحمد حمٌد رشٌد5

52.364مكمممقبولضعيفمقبولمقبولمتوسطجيدمتوسطمقبولضعيفاحمد مرعً حمد جاسم6

33.318مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفادهم عدنان ٌاسٌن مجٌد7

30.545مكممضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفازهر حسن محمد حرب8ً

60.091مكمممتوسطمقبولجيدمقبولجيدجيد جداضعيفمتوسطمقبولاسراء حسن ارحٌم9

65.818نبجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطجيد جداجيدمتوسطجيداسماء عاٌد احمد خضٌر10

65.455مكمممقبولجيدجيدضعيفجيدجيدجيدضعيفجيداسماء منذر ظٌف11

51.682مكممضعيفضعيفجيدمقبولمقبولجيدضعيفمتوسطمقبولاكرم طالب علوان12

53.455مكمممقبولمقبولمقبولضعيفضعيفجيدضعيفمقبولمقبول االء مزاحم شجاع13

68.682نبجحمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجيد جداامتيبزجيدمتوسطمتوسط العباس صالح احمد غثوان14

37.727مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمتوسطضعيفمقبولضعيفامنة ماهر حسٌن15

45.364مكممجيدضعيفمتوسطمتوسطضعيفمتوسطضعيفمقبولضعيفاوس سامً عبدالرحمن16

82.455نبجحجيدمتوسطمتوسطامتيبزجيدامتيبزجيد جداامتيبزامتيبزاٌمان شاكر احمد17

49.227مكممضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولجيدمقبولمقبولمقبول اٌمن عبدهللا خلف عبدهللا18

60.955مكممضعيفمقبولمتوسطجيدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبول اٌهاب عدنان توفٌق جاسم19

44.136مكممضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولمتوسطضعيفمقبولمقبولاٌوب حمود رجب20

73.591نبجحمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولجيدجيد جداامتيبزامتيبز اٌوب خلف عباس حسٌن21

5.864مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفباسم اسماعٌل جاسم احمد22

58.136نبجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطبتول احمد ٌعقوب23

39.545مكممضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولبركات علً زامل اجٌاد24

62.136نبجحمقبولمقبولجيدجيدمتوسطجيدمقبولمقبولمتوسط بسمة عبدهللا محً محمود25

82.227نبجحجيد جدامتوسطجيدامتيبزجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداجنة ولٌد خالد ابراهٌم26

33.545مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفحسام ثامر حسٌن27

59.227مكممضعيفضعيفجيدجيدجيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولحسن هادي لفتة حسن28

0.000مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحسٌن حمد خٌطان كرز29

0.000مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحكم شكر حمود مضح30ً

79.818نبجحجيدمتوسطجيدمتوسطجيد جداامتيبزجيد جداجيد جداجيد جدا  حمد محمود ٌاسٌن حمد31

64.136مكمممقبولمتوسطجيدضعيفمتوسطجيدمتوسطجيدمتوسطحمزة صالح حردان حسٌن32

65.545نبجحجيدمقبولمتوسطجيدمقبولجيدجيد جدامقبولجيدحمزة نصرت عمر مهدي33

60.000نبجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولجيدمقبولمتوسطمتوسط حنٌن طه حبٌب حسٌن34

55.727مكمممقبولمقبولمتوسطمقبولجيدجيدضعيفمقبولمتوسطخٌرهللا خلف عبدهللا حمٌد35

48.318مكمممقبولضعيفضعيفمتوسطضعيفجيدمتوسطمقبولضعيفدحام حاجم فهد حواس36



قسم االقتصاد 

الدراسة الصباحٌة
2020-2019الدور االول للعام - نتائج المرحلة الثالثة الكورس االول   جامعة تكرٌت

كلٌة االدارة واالقتصاد

انمعدلاننتيجةانكهيزيتنميةبيئةزراعيصنبعيدونيمبنيةريبضي كهياالسمت

39.273مكممضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولجيد جداضعيفضعيفضعيفدعاء ارحٌم خلف37

68.091نبجحمقبولجيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجيدجيدمتوسطرانٌا رفعت حسن عل38ً

56.455نبجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسط رانٌا صكر ٌاسٌن39

59.545مكمممتوسطمتوسطمتوسطضعيفمتوسطجيدمقبولمقبولمقبولرائد خضر حمٌد جمعة40

79.864نبجحامتيبزمقبولجيدجيدجيد جداجيدجيدجيد جداامتيبز رحمة احمد سامً كامل41

69.773نبجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطامتيبزجيد جداجيدجيدرفعات شوٌش احمد42

38.500مكممضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفجيدرنا محمود صالح43

70.591نبجحمقبولمتوسطمتوسطمتوسطجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيدرونق خالد حمٌد محمد44

50.500مكمممقبولضعيفمتوسطمقبولمقبولجيدضعيفمتوسطضعيف رٌم طارق فارس حاجم45

86.227نبجحجيدجيدجيدامتيبزامتيبزامتيبزامتيبزجيد جداامتيبززٌاد ادهام حسن خلف46

68.955نبجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولجيد جداجيدجيدجيد جدا سارة فٌصل احمد محمد47

80.591نبجحمتوسطمتوسطجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيبزامتيبزسامان مجٌد رشٌد محمود48

80.409نبجحمقبولجيدامتيبزجيدجيد جداامتيبزجيد جداجيدامتيبز  سبعاوي علً صالح عبد49

37.000مكممجيدضعيفمقبولضعيفضعيفمتوسطمقبولضعيفضعيفسبهان زٌد مرٌف50

64.318نبجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولجيدمتوسطمتوسطجيدسحر نزهان علً معروف51

72.636نبجحمقبولجيدمتوسطجيدجيد جداجيد جدامتوسطجيدجيدسراب مثنى سامً جمٌل52

52.227مكممضعيفضعيفمقبولمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولمقبولسراج احمد عواد فٌاض53

57.409نبجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطجيدمقبولمقبولمقبولسرى سٌف الدٌن عدنان مصطفى54

52.818مكممضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولجيدمقبولمتوسطمتوسط سعد مهدي حمادة ٌاسٌن55

68.500مكممضعيفمقبولجيدجيدامتيبزجيد جداجيدمتوسطجيدسعد مؤٌد علً جسام56

47.318مكممضعيفضعيفجيدمتوسطمتوسطمتوسطضعيفضعيفضعيفسٌف حازم فرج57

73.318نبجحمتوسطمقبولمتوسطجيدجيدجيدجيدجيد جداامتيبزسٌف سعد سلٌمان58

59.318نبجحمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولمتوسطمقبولشرف الدٌن احمد رمضان59

54.318مكممضعيفضعيفمقبولمتوسطجيدجيدمتوسطمقبولمقبولشهاب احمد تركً محمد60

78.182نبجحمتوسطمتوسطمتوسطجيد جداجيدجيد جداامتيبزجيد جداجيد جداشهد سالم جابر ابراهٌم61

74.591نبجحجيدمتوسطجيدجيدامتيبزجيد جدامتوسطجيدامتيبز شهد ٌحٌى كرٌم نصٌف62

65.682نبجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطجيدجيدجيدمتوسطصبا زامل روضان جاسم63

40.864مكممضعيفضعيفمقبولمقبولمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفصفاء عالء مشعل جدعان64

30.273مكممضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفصكر فاروق طلفاح65

43.864مكممضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفجيدمقبولضعيفضعيفصهٌب نجم عبدهللا خضر66

71.955نبجحجيد جدامتوسطجيدمتوسطجيدجيدجيدمتوسطجيدطه محمد زك67ً

58.818نبجحمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولمتوسطعاصم عبدالرزاق خضٌر عباس68

49.227مكمممقبولضعيفمقبولمقبولمقبولجيدمقبولضعيفضعيفعبدالرحمن جبار نقدي69

71.273نبجحمقبولجيدجيدجيدجيدجيد جداجيدجيدمتوسطعبدالرحمن علً محمد70

85.864نبجحامتيبزجيدجيد جداجيد جداامتيبزامتيبزامتيبزجيد جدامتوسط عبدالرحمن مزهرعلوان حسٌن71

61.364مكمممقبولضعيفمتوسطجيدمتوسطجيد جدامتوسطمقبولمتوسطعبدالقادر عبدهللا احمد عبدهللا72



قسم االقتصاد 

الدراسة الصباحٌة
2020-2019الدور االول للعام - نتائج المرحلة الثالثة الكورس االول   جامعة تكرٌت

كلٌة االدارة واالقتصاد

انمعدلاننتيجةانكهيزيتنميةبيئةزراعيصنبعيدونيمبنيةريبضي كهياالسمت

54.364مكمممتوسطضعيفجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولعبدهللا احمد حماد محمود73

68.727نبجحمقبولمقبولجيدجيدجيدجيد جداجيدجيدمتوسطعبدهللا احمد مطرود خلٌفة74

52.545مكممضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفجيدمقبولمقبولمقبول عبدهللا ثامر خضٌر حسن75

64.409مكممضعيفجيدمتوسطمتوسطمتوسطجيدجيدمتوسطمتوسطعبدهللا جاسم رجب عوض76

54.818مكممضعيفضعيفمقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبول عبدهللا خلف صالح مبارك77

61.636نبجحمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيدجيدمتوسطمقبولعبدهللا عبدالكرٌم هادي78

43.773مكمممقبولضعيفمتوسطضعيفضعيفمتوسطضعيفمقبولضعيفعبدهللا محمود ترك79ً

65.864نبجحجيدمقبولمتوسطجيدجيدجيد جدامقبولمتوسطمتوسطعبدالوهاب محمد سلٌمان حمد80

45.773مكممضعيفضعيفمتوسطمقبولضعيفمتوسطمقبولمقبولضعيفعدنان خلف احمد حبٌب81

51.545مكممضعيفضعيفمتوسطمتوسطمقبولجيدضعيفمتوسطمقبولعذراء منٌر اسماعٌل82

53.227مكممضعيفضعيفمقبولمتوسطمتوسطجيدمتوسطضعيفمقبولعلً جمعة محمد83

56.273مكمممقبولضعيفمقبولضعيفمتوسطجيد جداضعيفجيدجيدعلً خلف عمٌري عل84ً

48.000مكممضعيفمتوسطمتوسطضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولضعيف علً شهاب احمد كنج85

74.273نبجحمقبولجيدجيدجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جدامتوسطعلً ظافر سلٌمان حبٌب86

68.864مكممضعيفمتوسطجيد جداجيدجيدجيدجيدجيد جدامقبولعلً عبدالستار حمد محمد87

50.591مكمممقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمتوسطضعيفجيدمقبول علً عسكر محمد عل88ً

54.864مكمممقبولمقبولمقبولمتوسطجيدجيدمقبولمقبولضعيف علً عمر علً زٌدان89

69.182نبجحمتوسطمقبولجيدجيدجيد جداجيد جدامقبولمقبولجيد جداعلٌة حسون عمر حدٌد90

34.682مكممضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفعمار جبار حسن عبدهللا91

35.364مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفعمر خلٌل ابراهٌم92

35.682مكممضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفعمر سعٌد سطام احمد93

73.773نبجحجيدمقبولمتوسطجيدجيد جداجيد جدامتوسطجيد جداجيد جداعٌدان اسعد محمد عوٌد94

47.727مكممضعيفضعيفمتوسطضعيفمقبولجيدضعيفضعيفضعيفغسق فاضل حسن95

32.091مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفغفران احمد ابراهٌم حسن96

75.045نبجحمتوسطجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدفاطمة حمد كصٌر خلف97

48.636مكممضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفماهر ادرٌس محمد حسٌن98

53.682مكممضعيفضعيفمقبولمتوسطمتوسطجيدمتوسطمقبولمقبولمحمد جاسم حمٌد مجٌد99

56.273مكمممقبولضعيفمقبولضعيفمتوسطجيدمقبولمتوسطمتوسط محمد حمٌد جودر100

4.727مكممضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد حٌدر عبدالكرٌم سلمان101

44.000مكممضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمتوسطضعيفمقبولمقبولمحمد خالد فهد عل102ً

49.136مكممضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولجيدضعيفمقبولمقبولمحمد رافد عبود103

36.545مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفمحمد سطم حمد مجٌد104

29.909مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمحمد سفٌان خضٌر105



قسم االقتصاد 

الدراسة الصباحٌة
2020-2019الدور االول للعام - نتائج المرحلة الثالثة الكورس االول   جامعة تكرٌت

كلٌة االدارة واالقتصاد

انمعدلاننتيجةانكهيزيتنميةبيئةزراعيصنبعيدونيمبنيةريبضي كهياالسمت

46.864مكمممقبولضعيفمقبولضعيفمقبولجيد جداضعيفمقبولضعيف محمد طٌب حسٌن خلف106

40.000مكمممقبولضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفمتوسطضعيفمحمد عباس فاضل107

57.955مكممضعيفضعيفمقبولمتوسطجيدجيدمقبولجيدمتوسطمحمد عبدهللا محمود108

50.818مكممضعيفضعيفمقبولمتوسطمتوسطجيدضعيفمتوسطمقبولمحمد عبدالمجٌد محمد حسن109

37.455مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفجيدضعيفضعيفضعيفمحمد علً حسٌن عل110ً

72.409نبجحامتيبزمقبولجيدجيدجيدجيد جدامتوسطمتوسطجيد جدامحمد علً زٌدان خلف111

41.409مكمممقبولضعيفمقبولضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفمقبولمحمد فتاح علً جدوع112

52.818مكممضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفجيدمقبولمقبولمقبول محمد لؤي فٌصل ابراهٌم113

59.727مكممضعيفمقبولمتوسطمقبولضعيفجيد جدامقبولجيدمتوسطمحمد محمود ناهً حمٌد114

46.318مكممضعيفضعيفمقبولمتوسطمقبولجيدمقبولضعيفضعيفمرتضى غدار عبدالجبار115

36.273مكممضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولمساهر جواد مساهر نارٌم116

69.136نبجحمقبولمتوسطجيدجيدجيدجيد جدامتوسطجيدمتوسطمشاري الفً هادي117

64.727مكممضعيفمتوسطمتوسطمقبولجيدجيدمتوسطجيدمتوسط مصطفى خوام ساجر لفته118

45.182مكممضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفجيدمقبولمقبولضعيفمصطفى نضٌر جلٌل119

52.500مكممضعيفضعيفمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمضر قاسم نصٌف جاسم120

40.955مكمممقبولضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمعاوٌة سفٌان ضاحً قدوري121

54.909مكممضعيفمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمنتظر ابراهٌم قنصر ابراهٌم122

75.409نبجحمتوسطمتوسطجيدجيدجيد جداامتيبزجيدمتوسطجيدمهند فالح احمد123

47.955مكمممتوسطضعيفضعيفمقبولضعيفجيدضعيفجيدمقبول موج كاظم ماهر124

72.273نبجحمتوسطمقبولجيدمتوسطمقبولجيد جداجيدجيد جداجيد جداموسى علً جاسم125

49.318مكممضعيفمقبولمقبولمقبولمتوسطجيد جداضعيفضعيفمقبولمٌس عماد لطٌف جمعة126

0.000مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف مٌالد اٌاد ممدوح صالح127

65.227نبجحمتوسطمقبولمتوسطجيدمتوسطجيدمتوسطمقبولمتوسطنبراس محمد محمود موالن128

48.364مكممضعيفضعيفمقبولمقبولجيدجيدمقبولضعيفمقبولنزهان ٌونس صالح129

88.091نبجحمتوسطامتيبزامتيبزامتيبزامتيبزامتيبزامتيبزجيد جداجيد جدانور باسل صالح عبدهللا130

72.636نبجحجيد جدامقبولمقبولجيدجيدامتيبزجيدجيدمتوسطنور محمد لطٌف محمود131

51.818مكممجيدضعيفمقبولمتوسطضعيفمتوسطمقبولضعيفمقبولنوفل اسماعٌل احمد132

63.909مكمممقبولضعيفمتوسطمتوسطجيد جداجيدمتوسطمتوسطجيد هبة قصً طه شكر133

80.773نبجحجيد جدامتوسطجيد جداامتيبزجيد جداامتيبزامتيبزجيدجيدهمسة مثنى قاسم محمد134

51.500مكممجيدضعيفمقبولضعيفمقبولمتوسطضعيفمقبولمقبولهٌثم اٌاد محمد عل135ً

41.409مكممضعيفضعيفمقبولمتوسطضعيفجيدضعيفضعيفمتوسطوثاق عطا هللا حلو136

43.909مكممضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولوسام كنعان محمود137

71.091نبجحمقبولجيدمتوسطجيدجيدجيد جداجيدجيدمتوسطوفاء عٌسى عطٌة بدر138

79.318نبجحجيدمتوسطجيد جداجيدامتيبزجيد جداجيد جداجيدجيد جداٌاسٌن زٌاد عبدالرحمن خلف139

45.591مكممضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولٌوسف حمٌد خلف حوٌجة140

34.091مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفمقبولٌوسف صباح طاٌس عبدهللا141


