
 قسم االقتصاد

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

 كلٌة االدارة واالقتصاد

انمعدلاننتيجةحاسوبانكهيزي1احصاء1حسابات1رياضياتمواردوقائعنقود1جزئياالسمت

76.632ناجحجيدمتوسطامتيازامتيازجيدجيدجيدجيدمقبولابراهٌم حسام الدٌن صالح1

47.474مكمممقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفابراهٌم نصٌر كامل2

59.211مكمممقبولجيدجيدمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولضعيف احمد بكر شاكر محسن3

44.158مكمممقبولمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولضعيف احمد حسٌن محمود جاسم4

45.105مكمممقبولمقبولمتوسطضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولضعيف احمد حمٌد محمد دودح5

74.316مكممجيد جداجيد جداجيدجيدضعيفجيدامتيازجيد جدامتوسط احمد محمود جواد فزع6

0.000مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفارشد حمٌد علوان7

33.421مكممضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفاسراء عباس محمد عباس8

42.053مكمممقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاسمهان سعد علً شهاب9

70.474ناجحمتوسطجيدجيدجيدمقبولجيد جداجيد جداجيدمتوسطاسماء مجٌد عبل10

47.316مكمممقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفاكرم علً محمود علٌوي11

50.632مكممجيد جدامتوسطضعيفجيد جدامقبولمقبولضعيفمقبولضعيفامانً صفاء عاجل سلطان12

3.474مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفامجد رمضان جدوع13

9.158مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفامنة عبدالباسط عبدهللا14

77.737ناجحمتوسطمتوسطامتيازمتوسطجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جدا امٌر حسن احمد علً حسٌن15

71.000ناجحجيد جدامتوسطجيدجيدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجيدانور اسماعٌل حمٌد16

71.105ناجحمقبولجيدجيدجيدجيد جدامتوسطجيدجيدجيداٌثر حاٌف محمد17

8.211مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولاٌمن عبد شحاذة18

53.632مكمممقبولمتوسطجيد جداضعيفمقبولجيدمقبولمقبولضعيف اٌمن كاوه علً كرٌم19

69.158مكممجيدمقبولامتيازمتوسطجيدمتوسطجيدجيدضعيفاٌمن نجم زٌدان خلف20

77.684ناجحجيد جدامتوسطمتوسطجيدمتوسطجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدا اٌه طه مساعد إسماعٌل21

48.947مكمممقبولمقبولمتوسطمتوسطضعيفمقبولمقبولمقبولضعيف بركات مهدي نزال عبد الرضا22

75.737ناجحجيد جداجيدامتيازجيد جدامتوسطجيدجيدمتوسطمتوسطبنان صفاء محمود23

78.526ناجحجيد جداجيدجيدجيد جداجيدمتوسطجيدجيد جداجيد جدا بهاء مفٌد محمود خلٌفه24

54.211مكمممتوسطمتوسطمتوسطمتوسطضعيفجيدمقبولمقبولضعيفتبارك اركان عمر نجم25

67.842مكممجيدمتوسطجيدجيدضعيفجيدجيد جداجيدمقبولحاتم محمد خلف26

55.368مكمممقبولجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطضعيفحسام لطٌف جاسم محمد27

51.000مكمممقبولمتوسطجيد جدامتوسطضعيفمقبولمقبولضعيفضعيف حسن احمد صالح احمد28

0.000مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحسن علً مرزوك سعٌد29

57.211مكمممقبولمتوسطجيدمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولضعيفحسن علً مطشر سعدون30

58.263مكمممقبولامتيازمقبولمتوسطضعيفمقبولمتوسطمقبولمقبولحسون احمد حسون شكر31

7.263مكممضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحسٌن ظافر حسن32

56.105مكمممقبولمقبولمقبولضعيفمتوسطمتوسطمقبولجيدمقبولحمزة علً حمد شهاب33

34.421مكمممقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحمزة موفق حاجم سلطان34

64.579مكمممتوسطمقبولجيدمقبولضعيفجيد جداجيدجيد جداضعيفخمٌس جمعة محمود محسن35
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51.263مكمممقبولمقبولضعيفجيدضعيفمتوسطمقبولضعيفمقبولدٌار عمار محمد شالش36

51.263مكمممقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمتوسطمقبولضعيفضعيفرانٌا راسم خلف عبدهللا37

47.947مكمممقبولمقبولمقبولمتوسطضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفرحمة عاٌد رحٌم خلٌفة38

13.474مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفرشا عبود عذاب39

58.368مكمممقبولمتوسطمقبولجيدضعيفمتوسطمتوسطضعيفمتوسط رند ومٌض كمال عبدالرحمن40

51.526مكمممقبولمتوسطمتوسطمقبولضعيفمتوسطجيدمقبولضعيف رٌم ولٌد خالد عبد األمٌر41

40.632مكمممقبولمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف  زٌد علً جواد كاظم42

54.368مكممجيدجيدمتوسطمقبولمقبولمتوسطضعيفمقبولضعيفزٌنة علً محمد محمود43

67.263ناجحمقبولمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطجيد جدامقبولمتوسطسالم ندا خزعل عل44ً

54.211مكمممقبولمتوسطجيدمتوسطضعيفمقبولمقبولمتوسطضعيفسٌف  مثنى إسماعٌل احمد45

10.737مكممضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسٌف كمال عٌسى نجرس46

80.947ناجحمتوسطجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيد شادان كنعان رحمن فرج47

1.684مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفصباح عبدالكرٌم شعٌب48

61.053مكمممتوسطجيدجيد جدامقبولجيدمتوسطمقبولمقبولضعيف طه عاٌد عامج عبدهللا49

40.895مكممضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفعباس عدنان سكران لطٌف50

1.053مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعباس علً حسٌن عباس51

4.105مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدالخالق حمد عبدهللا52

61.053مكممجيدجيدمتوسطجيد جداضعيفجيدمتوسطمقبولضعيفعبدالرحمن ثانً عمر53

81.947ناجحجيد جداجيدجيدمتوسطجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جداعبدالرزاق عامر حسن عل54ً

0.000مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدالقادر عامر خالد55

47.947مكمممقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمتوسطمتوسطضعيفضعيفعبداللطٌف قاسم عل56ً

76.263ناجحجيدجيدامتيازمتوسطجيد جداجيدجيدجيدجيدعبدهللا احمد عل57ً

65.000ناجحمتوسطمتوسطجيد جداجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبول عبدهللا باسم قدور جمٌل58

4.895مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدهللا برهان اكرٌم59

0.000مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدهللا خضر عبدالواحد60

51.316مكمممقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفمتوسطجيدمقبولضعيفعبدهللا عمر ابراهٌم عل61ً

45.579مكمممقبولمتوسطجيدضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيف عبدهللا قحطان جلمود حسٌن62

59.211مكمممقبولجيدمقبولمقبولمتوسطجيدمتوسطمتوسطضعيفعبدهللا محمد علً مناع63

30.895مكممضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف عبد الوهاب جمال علً محمد64

36.842مكمممقبولمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفعبدالوهاب محمدعبدالجبار حمادي65

50.579مكمممقبولمقبولمقبولمتوسطضعيفمتوسطمقبولمقبولضعيفعثمان حمدان عجاج محمد66

51.947مكمممقبولمتوسطمقبولمتوسطضعيفمتوسطمتوسطمقبولضعيف عفراء فٌصل احمد طعمه67

53.368مكمممقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمتوسطضعيفضعيف عقٌل طلب محمد فنتش68

43.474مكممضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفعقٌل محمد مهدي عباس69

56.053مكممجيدمتوسطمتوسطمتوسطضعيفمتوسطمقبولمقبولضعيفعال محمد ناٌف حسن70
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41.684مكممضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفعلً جاسم كرٌم عباس71

0.000مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعلً حمد احمد شكط72ً

44.316مكممضعيفمقبولجيدمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيف علً عادل حسٌن عبد73

2.526مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعلً عبدهللا صالح74

47.368مكمممقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفعلً عدنان محسن طارش75

0.000مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعلً نزار نجم عبدهللا76

58.211ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولعمر قاسم حامد دلٌان77

58.526مكمممتوسطمقبولجيدمتوسطضعيفمقبولجيدمتوسطمقبولعمر محمود ٌاسٌن78

7.263مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمر ممدوح دحام حسن79

73.211ناجحمتوسطمتوسطجيد جداجيدجيد جداجيدمتوسطجيدمتوسطعمر مهدي صالح حسٌن80

59.842مكمممتوسطمقبولمتوسطجيد جداضعيفجيدجيدمتوسطضعيف عٌسى عمار عٌسى محمد81

5.368مكممضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفغزوة تركً حسٌن82

37.211مكممضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفغضبان كرٌم فرحان هالل83

50.000مكمممقبولمقبولمتوسطمقبولضعيفجيدمقبولمقبولضعيفغٌداء عبدالسالم عزاوي خلف84

46.632مكممضعيفمقبولمتوسطجيدضعيفمقبولمقبولضعيفضعيففاطمة جاسم محمد رمٌض85

88.737ناجحجيد جداجيد جداامتيازامتيازجيد جداامتيازامتيازامتيازجيدفاطمة عارف دلٌان86

72.263ناجحجيدمتوسطجيدمقبولمتوسطامتيازجيد جداجيد جدامتوسط قصً صدام حسٌن ضٌف87

55.000مكمممقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولضعيف لطٌف محمود حسن حسٌن88

40.105مكمممقبولجيدمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفلٌث حسٌن محمد كعٌد89

39.211مكممضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمحمد احمد عبدهللا محمد90

51.789مكممضعيفمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفمحمد اٌوب محمود محمد91

59.579ناجحمقبولمقبولمتوسطجيدمقبولجيدمتوسطمقبولمقبول محمد توفٌق إبراهٌم حمد92

66.158مكمممقبولجيد جداجيدضعيفضعيفجيدجيد جداجيدمتوسط محمد خلف جارهللا سلطان93

47.474مكمممقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمحمد روضان اسماعٌل روضان94

38.789مكممضعيفضعيفمتوسطمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيف محمد عامر ٌحٌى سالم95

14.316مكممضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد عمار عبدالكرٌم مركز96

0.000مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد كرٌم فارس غضب97

84.526ناجحجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداامتيازامتيازجيد جدامحمد مداح بطٌن شرق98ً

0.000مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد نصٌف جاسم جابر99

44.158مكمممقبولضعيفمقبولمقبولضعيفجيدمقبولضعيفضعيف محمود حسٌن محمد حسٌن100

29.947مكممضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمود حمٌد محمود حسن101

41.895مكممضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمحمود صبار عبدالستار محمود102

52.842مكمممقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولضعيفمحمود مجول حمد حسٌن103

67.053مكمممتوسطجيدجيد جدامتوسطمقبولمتوسطجيدجيدضعيفمدٌحة محمود قاسم عل104ً

0.000مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمراد مساهر مصلح105
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47.842مكمممقبولمقبولمتوسطضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمروان ناجً نواف جراد106

0.000مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمسلم فرحان جحٌل عواد107

61.474ناجحمقبولمقبولجيدمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمصطفى شبٌب خمٌس جداع108

2.368مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمصطفى مطر حسن صالح109

0.000مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمنٌر ابراهٌم ذٌاب110

69.895ناجحمتوسطمتوسطجيدمتوسطجيدمتوسطجيد جداجيدمتوسط نبأ صباح طلب حسن111

81.842ناجحجيدجيد جداجيدامتيازامتيازجيدجيد جداجيد جداجيد نجوى موفق عبد ثامر112

0.000مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف نمارق ابراهٌم حسن عبٌد113

67.632مكمممتوسطمتوسطجيد جداامتيازضعيفجيد جداجيد جداجيد جداضعيفنمٌر عبدالفتاح محمد114

86.211ناجحجيد جداجيدامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازجيد نهى مولود حسٌن حمد115

1.579مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفنور حمٌد رمضان116

0.000مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفنٌران محمود رشٌد حمٌد117

63.421مكمممقبولضعيفامتيازمتوسطجيدمتوسطجيدمتوسطمتوسطهاشم مبروك عابر حسٌن118

64.316ناجحمقبولمتوسطمتوسطجيدمتوسطمتوسطجيدمقبولمتوسطهدٌل صفاء زكً عل119ً

0.000مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفوعد عدنان حسٌن حمٌد120

75.842ناجحمتوسطمقبولامتيازجيد جدامقبولجيد جداامتيازجيد جداجيدولٌد ضٌاء عٌفان محمد121

5.263مكمممقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفٌوسف رسول فهد محمد122


