
صباحي/ الصف االول 

الكورس االول

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

شعبة أ/ قسم ادارة االعمال 

النتيجةلغة عربيةحاسوباحصاء1محاسبة1اقتصاد1ادارةاالسمت

ناجحمتوسطجيدجيدمقبولجيد جداجيد جداابتسام قحطان عدنان عبد الرحمن الدوري1

ناجحجيدمتوسطجيدمقبولمقبولجيدابراهيم شاكر محمود علي الجنابي2

معيدجيدجيدجيدضعيفجيدجيد جداابو زيد حازم ابراهيم حسين الجبوري3

ناجحجيدامتيازمقبولجيدمتوسطمتوسطاحمد حمود احمد سليم الجبوري4

ناجحجيدجيد جداجيدمقبولامتيازجيداحمد رضا عبد االمير علوان العبيدي5

ناجحجيدجيدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطاحمد سالم حميد خضير النجدي6

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد محمد علي جدوع اللهيبي7

ناجحجيد جداامتيازجيد جدامقبولمتوسطجيد جدااسراء محمود ايوب حمادي البياني8

ناجحجيد جداجيد جداجيدجيدمتوسطجيداسعد صباح محمود عباس البياتي9

ناجحجيد جدامتوسطمتوسطمقبولمقبولجيداماني كريم ويس عبدهللا الجبوري10

ناجحمتوسطجيد جداجيدمقبولمتوسطمتوسطانجي شوقي عبده محمد الصلي11

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفانمار عطاهلل لطيف12

ناجحجيد جداجيدمقبولمقبولمتوسطمتوسطايالف ارحيم طه بكر العبيدي13

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفايالف رحيم محي ابراهيم االسودي14

ناجحمتوسطمتوسطجيدمقبولمقبولمتوسطايالف نجاة عبد الرحمن15

معيدجيدمتوسطجيدضعيفمقبولمتوسطايه عبدالقادر جمال خورشيد الونداوي16

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفبشار عبود فرحان عجيل النمراي17

ناجحجيدجيد جدامقبولمقبولجيدجيد جدابالل ابراهيم حميد حسين الهندريز18

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفتبارك عبدالرزاق كريم عمر العبيدي19

ناجحجيد جداجيد جدامتوسطمقبولمتوسطمتوسطجنان اياد عبد هللا جاسم الجبوري20

ناجحمتوسطجيدمتوسطجيدمتوسطمتوسطجيان زياد حسن مهندس الطائي21

معيدمتوسطمتوسطمقبولضعيفمتوسطجيدحسام عماد احمد جواد االسحاقي22

معيدجيدمقبولمقبولجيدضعيفمتوسطحسن محمد حسن طه الجميلي23

ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولحسين سالم زيدان هياوي النداوي24

معيدجيدمتوسطمقبولضعيفمقبولمقبولحمد احمد محمد سطام الجيسي25

ناجحمتوسطجيدمتوسطجيدمتوسطجيدحمزه إسماعيل خلف جاسم النيساني26

معيدجيد جداجيد جدامتوسطضعيفجيدجيدحمزه حسين علي فليح الجواري27

معيدمقبولمتوسطمقبولضعيفمقبولجيدحمزه نزار سلمان عبد المكدمي28

ثامر عكاب حواس. د.م

رئيس اللجنة االمتحانية



صباحي/ الصف االول 

الكورس االول

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

شعبة أ/ قسم ادارة االعمال 

النتيجةلغة عربيةحاسوباحصاء1محاسبة1اقتصاد1ادارةاالسمت

معيدجيدمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولحنين هيثم محمد صباح29

ناجحامتيازامتيازمتوسطمقبولامتيازجيد جداحيدر عابدين علي ابراهيم ترزيلو30

ناجحمتوسطجيد جدامتوسطجيدمقبولمتوسطخطاب منعم غزال هراط الجنابي31

ناجحمتوسطجيدمقبولمتوسطجيدمتوسطدعاء جاسم حميد منفي الحمداني32

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفرائد محمد محسن33

ناجحمتوسطمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولرنا خالد مزهر شالل الدليمي34

معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفرواد صباح سليمان احمد العزاوي35

معيدمتوسطجيدمتوسطضعيفجيد جدامتوسطزبيده رعد خلف محل البياتي36

ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولزهراء احمد فرحان علي الخزرجي37

ناجحجيد جداجيد جدامتوسطمقبولامتيازجيد جدازهراء عالء عثمان علوان المولى38

ناجحجيدجيد جدامتوسطجيدجيد جداجيدزينه عبد الرحمن خنجر صالح الجبوري39

ناجحجيد جداجيد جداجيدمقبولمتوسطجيدساره موسى احمد حبيب البوهادي40

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفساري غازي بكر41

ناجحجيدامتيازجيدمقبولمتوسطجيدسامي شاكر طاهر اسماعيل42

معيدضعيفجيدمقبولضعيفمقبولمتوسطسجاد حرب فيصل عبود السعوري 43

معيدجيدجيد جدامتوسطضعيفمتوسطمتوسطسعد احمد مظلوم دخيل الحلبوسي44

ناجحمتوسطجيد جداجيدمتوسطمتوسطجيد جداسعد عبد هللا عبد حمد الدليمي45

ناجحجيدجيد جدامتوسطجيدجيدجيدسعد عبد عدوان إبراهيم الجميلي46

معيدضعيفمقبولمقبولمتوسطضعيفمقبولسفيان عبد الرحمن خلف سلمان الجبوري47

ناجحجيدامتيازمتوسطمقبولمتوسطجيدسهى حمدان محمد محجوب القيسي48

ناجحجيدامتيازمتوسطمقبولمتوسطمتوسطسهى محمد عواد حسن العزي49

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسيفان فواز خليل50

ناجحجيدجيدجيدجيدجيد جداجيدشمس إسماعيل إبراهيم سلمان الكيم51

ناجحجيدجيد جدامتوسطمقبولمتوسطجيدشهد نجم ندا جبر القيسي52

معيدجيدجيدمقبولجيدضعيفمتوسطصدى عبدهللا كريم محمود الناصري53

ناجحجيدامتيازمتوسطجيدجيدجيد جداعائشة احمد ذياب حامد الناصري54

ناجحجيدجيد جدامقبولجيدمقبولمتوسطعائشة حسام احمد  خضير الدوري 55

ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيدامتيازجيد جداعائشة حكم صعب خلف العبيدي56

ثامر عكاب حواس. د.م

رئيس اللجنة االمتحانية



صباحي/ الصف االول 

الكورس االول

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

شعبة أ/ قسم ادارة االعمال 

النتيجةلغة عربيةحاسوباحصاء1محاسبة1اقتصاد1ادارةاالسمت

ناجحمتوسطجيدمتوسطجيدمتوسطجيدعبد السالم اسعد ادريس عباس الدوري57

ناجحمتوسطجيدمقبولجيدمقبولمتوسطعبد الواحد علي حسين علي البازي58

ناجحجيدامتيازمتوسطمقبولجيد جداجيد جداعبد صالح مرعي محمد الجبوري59

معيدمتوسطمتوسطمقبولجيدمقبولضعيفعبدالقادر عبدهللا محمد عيسى الطائي60

ناجحجيد جداجيدمقبولجيد جدامقبولمقبولعبدهللا احمد عطية نجم السامرائي61

معيدجيدامتيازجيدضعيفجيدمتوسطعبدهللا صدام نمر مجيد الجوراني62

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعال حيدر فاضل63

ناجحجيدجيدجيدمقبولمتوسطمتوسطعلي خالد جميل عبد الجنابي64

ناجحجيدجيد جداجيدمتوسطجيدجيدعلي دومان محبر فريح الطرمشاوي65

معيدضعيفجيدمتوسطجيدجيدمتوسطعلي محمد صبر عسكر الكرعاوي66

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعلي محمد مراد جميل الجبوري67

ناجحمتوسطجيد جدامقبولمتوسطمقبولمقبول عمر فهمي فتح هللا خضر الخالدي68

ناجحمقبولجيدمتوسطمقبولمتوسطمقبولعمر محمد موسى خلف الدليمي69

معيدجيد جداجيدجيدمقبولضعيفجيد جداعمر مضر يونس70

معيدضعيفمتوسطضعيفمقبولضعيفضعيفعمر ناصر حسين علي الفراجي71

ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولفاروق رمضان احمد سلطان الجميلي72

معيدضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيففاطمة حسين محمد حسن الطائي73

ناجحجيد جداجيد جدامقبولجيدجيدجيدفاطمة مناف ياسين توفيق الثويني74

معيدجيد جداضعيفضعيفجيدضعيفضعيففرح سعد ابراهيم حسين الطائي75

ناجحمتوسطجيدمقبولمقبولمقبولمتوسطفالح جميل ابراهيم76

ناجحمتوسطجيد جدامتوسطمقبولجيد جدامتوسطفهد نوفل ورد سحاب الفهداوي77

ناجحجيدجيدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطكامل نهاد محمد جمعة السالمي78

ناجحمقبولجيدمقبولمقبولمتوسطمتوسطكرم جمعة حمود عبد هللا الجبوري79

معيدضعيفجيدمقبولمقبولمقبولمقبولكريم جمهور محمد فاضل العبيدي80

ناجحجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدليث حسين بيج ياس الرفيعي81

معيدمتوسطجيدمقبولضعيفمقبولمتوسطمحمد اثير عبد الستار حسن السامرائي 82

ناجحمقبولمتوسطمتوسطجيدمقبولمتوسطمحمد احمد إبراهيم حسن الفراجي83

معيدجيدمتوسطمقبولضعيفضعيفمقبولمحمد احمد عزاوي علي التكريتي84

ثامر عكاب حواس. د.م

رئيس اللجنة االمتحانية



صباحي/ الصف االول 

الكورس االول

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

شعبة أ/ قسم ادارة االعمال 

النتيجةلغة عربيةحاسوباحصاء1محاسبة1اقتصاد1ادارةاالسمت

ناجحمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطمقبولمتوسطمحمد جمال مصطفى محمد الجبوري85

معيدجيدجيد جدامقبولضعيفمقبولمتوسطمحمد خليل جهاد فنخ الجبوري86

معيدجيد جداجيدمتوسطضعيفمتوسطمتوسطمحمد زياد عبدالكريم حسن الخزرجي87

ناجحمتوسطجيدمقبولمقبولمتوسطمقبولمحمد صالح نجم عباس العباس88

ناجحجيدمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمحمد صفاء محمود إسماعيل العبيدي89

ناجحجيدجيدمتوسطمقبولمقبولجيدمحمد صالح سليمان خورشيد الهرمزي90

ناجحامتيازجيدمتوسطجيد جدامقبولمتوسطمحمد علي ثامر زنزل االسودي91

ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد علي حمد اسليم الجبوري92

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد علي صالح93

معيدضعيفمتوسطمقبولضعيفمقبولمقبولمحمد فايق احمد هذال االحبابي94

ناجحجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداجيدمحمد محمود بخيت محمد البازي95

ناجحمتوسطجيدجيدمتوسطمتوسطمقبولمحمد مغيرعلوان حمده الجبوري96

ناجحجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيدمحمد نوفل مجيد حسن السعدي97

معيدمتوسطضعيفمقبولضعيفمقبولمتوسطمحمود خيرهللا حماد شرقي اللهيبي 98

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمود رافع صالح يوسف التكريتي99

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمود عصمت محمود علي البياتي100

معيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولضعيفمتوسطمحمود محمد غني حمزة البياتي101

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمتوسطضعيفمرتضى غسان مسلم مهدي العزاوي102

معيدضعيفمقبولمقبولجيدمتوسطضعيفمروان حمود حمد طعمة حسين الجبوري103

ناجحمتوسطجيد جداجيدمقبولجيدجيد جدامريم خير هللا صالح غايب المفرجي104

ناجحجيد جدامتوسطمتوسطمقبولجيدجيدمصطفى احمد تركي عبدالجبار الجنابي105

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمصطفى حميد عبدهللا موسى العاني106

ناجحجيدجيدجيدمقبولجيدجيد جدامصعب زاهد محمد صالح العزاوي107

ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمعاوية محمد جاسم محمد العكيدي108

ناجحجيدجيدجيدجيدجيدجيدمها مؤيد صبحي محمد الدوري109

ناجحمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطموفق عامر خليفه غريب110

ناجحجيدجيدمتوسطمتوسطمتوسطجيدمولود ابراهيم صالح حمد111

ناجحجيد جدامتوسطمتوسطجيدمقبولمتوسطميادة صابر حمد محمود العباسي112

ثامر عكاب حواس. د.م

رئيس اللجنة االمتحانية



صباحي/ الصف االول 

الكورس االول

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

شعبة أ/ قسم ادارة االعمال 

النتيجةلغة عربيةحاسوباحصاء1محاسبة1اقتصاد1ادارةاالسمت

ناجحمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولميسم مرزوق جمعه سعيد العبيدي114

معيدمتوسطجيدمتوسطضعيفمقبولمتوسطميالد علي خضر محمود الحمداني115

ناجحمتوسطجيدمقبولمقبولمتوسطمتوسطنجم عبدهللا حسن عيدان العبيدي116

ناجحجيد جداجيد جداجيدجيدامتيازمقبولهمام نعمة حسين117

معيدجيدجيد جداجيد جداضعيفمتوسطجيدهند فاضل عبد خليفة البازي118

معيدضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفياس عمار ياسين119

ناجحجيد جداجيدجيدجيدجيدجيدياسر ضياء عبد120

معيدمتوسطضعيفمقبولضعيفمقبولمتوسطياسر عمار ياسين121

ناجحجيدجيدمتوسطجيدجيدجيدياسمين يوسف ياسين خنفر العجيلي122

معيدمتوسطجيدمقبولضعيفمقبولمقبولياسين جعفر جبار رشيد النعيمي123

معيدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطضعيفجيدياسين مصطفى جاسم محمد الجبوري124

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفيحيى عبيد امين بكر الطائي125

115

72

43

0.63

0.37

المشتركون

الناجحون

الراسبون

نسبة النجاح

نسبة الرسوب

تمنياتنا للجميع بالموفقية والنجاح
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