
قسم االقتصاد

الدراسة المسائٌة

2020-2019نتائج المرحلة الرابعة الكورس االول الدور االول للعام  جامعة تكرٌت 

 كلٌة االدارة واالقتصاد

انمعذلاننتيجةنغة انكهيزيةاسانيب انبحجبحوثتخطيط تمويمنظمقياسيجذوى اقتصاديةنفطنقذيةاالسمت

0.000مكمممقبولضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفمتوسطمقبولضعيفاحمد دخٌل حٌاوي1

62.083ناجحمقبولمقبولجيذمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجيذمتوسطمقبولاحمد عبدهللا حجً خلف2

اروى سعد كرٌم احمد3

0.000مكممجيذجيذمتوسطضعيفمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولضعيفاكرم مزبان محمود4

80.000ناجحمتوسطجيذ جذامتوسطجيذامتيازامتيازجيذامتيازجيذمتوسطاٌشان جلبً محمد بربر5

91.500ناجحامتيازامتيازجيذ جذاامتيازجيذ جذاامتيازجيذ جذاامتيازامتيازامتيازبرزان خالد ماهر6

75.000ناجحمقبولجيذ جذاامتيازجيذجيذجيذجيذجيذ جذاجيذمتوسطبهاء الدٌن حسٌن حمد خلف7

0.000مكمممقبولمقبولمتوسطضعيفمتوسطمقبولمقبولجيذمقبولضعيفبٌداء فارس سعٌد عبدالجبار8

0.000مكمممقبولضعيفضعيفمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولضعيف حاتم اكرم صبح9ً

0.000مكمممتوسطضعيفمقبولضعيفمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولضعيف حسام ابراهٌم الطٌف خلف10

67.792ناجحجيذجيذ جذامتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجيذ جذاجيذمقبولحسن زبن مهوس11

0.000مكمممقبولمقبولمقبولضعيفمتوسطمقبولمقبولجيذمقبولضعيفحسٌن شهاب احمد12

0.000مكمممقبولمقبولضعيفمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولضعيفخالد حسٌن جاسم13

0.000مكممضعيفمتوسطضعيفمقبولجيذمتوسطمقبولجيذمقبولمقبولخالد طٌب احمد علٌوي14

60.125ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطجيذ جذامقبولمقبولخلف علً حاذور15

68.625ناجحمقبولجيذامتيازمقبولجيذمتوسطجيذمتوسطمتوسطمتوسطدحام اسماعٌل حمٌد16

0.000مكممضعيفمتوسطضعيفضعيفمتوسطمتوسطمتوسطجيذمتوسطضعيفراجح محمد صالح عبدهللا17

0.000رسل ثامر محمد عثمان18

0.000مكمممتوسطضعيفضعيفضعيفمتوسطمتوسطمقبولجيذمقبولضعيفرضا خالد عبد19

0.000مكمممقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمتوسطجيذمقبولضعيفرعد زٌن العابدٌن محسن20

0.000مكمممتوسطمقبولضعيفضعيفمتوسطمتوسطمقبولجيذمقبولمقبولرٌاض جاسم محمد خلف21

68.417ناجحمتوسطمقبولجيذمقبولجيذجيذمتوسطجيذجيذمتوسطسعد سامً سعٌد خلف22

86.292ناجحامتيازجيذ جذامقبولجيذامتيازامتيازجيذامتيازامتيازجيذ جذاسناء اٌوب محمد احمد 23

0.000مكمممقبولمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطضعيفسٌف محمد زٌدان24

0.000مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمتوسطجيذ جذاضعيفضعيفصفاء سالمة حمادة 25

ضً صباح سهٌل نجم26

56.833ناجحمتوسطمتوسطجيذمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولطه احمد ذٌاب عطٌة27

66.542ناجحمقبولمتوسطامتيازمقبولجيذمتوسطمتوسطجيذجيذمقبولعبدهللا خلف دعٌجان رجا الشمري28

عبٌد خلف دعٌجان رجا29

68.542ناجحمتوسطجيذ جذامقبولمتوسطجيذ جذامتوسطجيذجيذمتوسطجيذعزام خلف احمد30
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انمعذلاننتيجةنغة انكهيزيةاسانيب انبحجبحوثتخطيط تمويمنظمقياسيجذوى اقتصاديةنفطنقذيةاالسمت

0.000مكممضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمتوسطمقبولمقبولعلً ٌاسٌن قائم31

0.000مكمممقبولضعيفمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولجيذمقبولمقبولعلً عبدهللا محمد سعد32

62.208ناجحمتوسطمتوسطمقبولمقبولجيذمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبول عمر عبدهللا محمد33

0.000مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفغانم ادرٌس عبد الكرٌم34

0.000مكمممقبولمقبولمقبولضعيفمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولغٌث جلٌل نوفان عبدهللا35

فاطمة بسام طاٌس36

0.000مكمممقبولمقبولضعيفضعيفجيذمقبولمقبولمتوسطضعيفضعيفقصً اسعد داود جواد37

61.917ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولجيذجيذمتوسطمتوسطمتوسطمقبوللقاء هاشم محمد عٌسى38

لٌث عبد السالم صالح 39

محمد سلٌمان عل40ً

0.000مكمممتوسطمتوسطجيذضعيفمتوسطمتوسطجيذجيذ جذامقبولمقبولمحمد علً صالح عنبر41

68.167ناجحمتوسطمقبولجيذ جذامقبولجيذجيذجيذجيذجيذمقبولمحمد علً مصلح42

مصطفى محمد خلف عوٌد43

0.000مكممجيذمقبولمتوسطضعيفمقبولضعيفجيذجيذضعيفمقبولمعاذ رعد صالح44

71.125ناجحمقبولمتوسطامتيازمقبولمتوسطمتوسطجيذ جذاجيذ جذامتوسطمتوسطمنذر حسٌن سالم حسٌن45

0.000مكمممقبولمقبولمقبولضعيفمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولنذٌر ابراهٌم حسٌن داود46

63.667ناجحمقبولمتوسطجيذ جذامقبولمتوسطمتوسطمقبولجيذمتوسطمقبولنصٌف جاسم محمد اسماعٌل47

63.750ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولجيذمتوسطمتوسطجيذ جذامتوسطمقبولنور علً خلف مطٌران48

نور نوري صالح صبح49ً

0.000مكمممقبولضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولهدى عماد ابراهٌم جاسم50

64.250ناجحمقبولمتوسطجيذ جذامقبولمتوسطمقبولجيذمتوسطمقبولمتوسطوسام احمد عبد الحمٌد كمون51

0.000مكمممقبولمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولوالء صالح محً قدوري52

57.458ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطجيذمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولولٌد خالد علً حسٌن53

83.333ناجحجيذجيذ جذاجيذ جذاجيذ جذاامتيازامتيازجيذ جذاامتيازجيذجيذٌسرى جمعة عطٌة فرج54

0.000مكمممقبولضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمصطفى علً عبد الكرٌم55
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