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الكورس االول

2018-2017نتائج العام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد- جامعة تكريت 

قسم ادارة االعمال

المعدلالنتٌجةحاسوباقتصادٌاتمحاسبة تكالٌفادارة مشارٌعادارة مصارفادارة استراتٌجٌةادارة مالٌةاالسمت

0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفابراهٌم أحمد ابراهٌم 1
69.2105ناجحجٌدجٌدجٌدجٌدمتوسطمقبولمتوسطابراهٌم محمد ابراهٌم عناز 2
74.7368ناجحجٌدجٌدجٌدجٌدجٌدمتوسطجٌد جدااثٌر غانم صالح 3
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد زكً لفتة 4
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد عادل احمد 5
74.5263ناجحجٌدمتوسطجٌد جداجٌدجٌدمقبولجٌد جدااحمد عدنان عبد الجلٌل  6
0.0000معٌدضعٌفمقبولمتوسطمقبولمقبولضعٌفمقبولاحمد علً لطٌف7
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد شهاب احمد8
0.0000معٌدمقبولمتوسطضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفاحمد علً ندا  علً العجٌل9ً
0.0000معٌدمتوسطمتوسطمقبولجٌدجٌدضعٌفضعٌفاحمد ناهض ابراهٌم 10
0.0000معٌدضعٌفمتوسطضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمتوسطاركان مزهر خلٌفة 11
87.7895ناجحجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌدامتٌازجٌد جداامتٌازاسامة اٌوب ٌاسٌن احمد 12
63.7368ناجحمتوسطمقبولجٌدمتوسطمتوسطمقبولجٌدالبراء هاشم احمد صالح الخزرج13ً

0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفامل عواد احمد حمود الجبوري14
64.6316ناجحجٌد جدامتوسطمقبولجٌدمقبولمقبولجٌدامنة عدي هاشم15
0.0000معٌدجٌدمقبولضعٌفمقبولمتوسطمقبولمقبولامنه طه جودي زٌد  الدوري16
0.0000معٌدجٌدمتوسطمقبولجٌد جداجٌدضعٌفجٌداٌة خالد جبر محمد الدوري17
84.6842ناجحامتٌازجٌدامتٌازجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌد جدااٌمان رعد ٌاسٌن18
0.0000معٌدمتوسطمتوسطضعٌفمتوسطمقبولضعٌفمقبولاٌمان سعد عبد جاسم 19
0.0000معٌدمتوسطمتوسطمقبولجٌدمتوسطمقبولضعٌفاٌناس حمٌد شهاب احمد 20
0.0000معٌدمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولألق اركان فاضل التكرٌت21ً
72.0526ناجحمقبولجٌدمتوسطجٌدجٌدمقبولامتٌازباسم حسبً جودي محمود22
0.0000معٌدجٌدجٌدمقبولجٌد جدامتوسطضعٌفمقبولبدر مطلك حمٌد عبد23
88.1053ناجحامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌدبسمة ظاهر فهد مربط 24
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفبشار موسى طالل 25
84.5789ناجحجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازجٌدمتوسطجٌد جدابالل صكر عبدهللا حسن العجٌل26ً
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولبالل منعم خطاب مرعً التكرٌت27ً
75.3684ناجحجٌد جداجٌدجٌد جدامتوسطجٌد جدامقبولجٌدتغرٌد زٌاد خلف علو 28
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفجاسم محمد ابراهٌم 29
0.0000معٌدمقبولمقبولضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفحارث عواد خلف جاسم 30
0.0000معٌدمقبولجٌدضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفحسام طه علً الطٌف 31
0.0000معٌدمقبولضعٌفمقبولمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفحسام لؤي رشٌد احمد 32

91.1053ناجحامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازجٌدامتٌازحسٌن محمود حسن33
0.0000معٌدجٌدجٌدجٌدمتوسطجٌدضعٌفمقبولحمزه نصار عبد الجبار سعٌد 34
0.0000معٌدمتوسطمتوسطضعٌفمتوسطمقبولضعٌفمتوسطحنٌن وسام مصلح نجم 35
0.0000معٌدضعٌفمتوسطضعٌفمتوسطمقبولضعٌفضعٌفحٌدر ابراهٌم خلٌل 36
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفحٌدر هالل جاسم علً 37
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفخلف فالح مناور 38
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفخلود خوام بحر هزاع العزاوي39
79.6842ناجحجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌدمتوسطجٌدجٌد جداخلٌل براهٌم محمد عبدهللا40
0.0000معٌدضعٌفمتوسطضعٌفمتوسطجٌدمقبولمتوسطدعاء عبد علً لطٌف الجبوري41
68.5789ناجحامتٌازجٌدمقبولجٌد جداجٌدمتوسطمقبولدعاء عواد محمود حسن 42
70.4211ناجحجٌد جداجٌدجٌدجٌدمتوسطمقبولمتوسطدٌانا جودت جوٌر جاسم 43
0.0000معٌدمتوسطمتوسطجٌدجٌدمتوسطضعٌفجٌددٌانا عادل معٌدي سبع 44
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0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفرائد اسماعٌل محمد 45
64.4211ناجحجٌدجٌدمتوسطجٌدمقبولمقبولجٌدرسل هزبر فاضل متعب 46
69.8421ناجحجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدمتوسطمقبولمتوسطروٌده تركً محً محمد 47
62.1579ناجحمتوسطجٌدمتوسطجٌدمقبولمقبولمتوسطزوبع حامد سلٌمان علً 48
0.0000معٌدضعٌفمتوسطضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولسٌف شاكر حاتم علوان 49
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولشرٌف ناٌف طه خنفر 50
0.0000معٌدضعٌفمتوسطمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفصفٌه سعٌد مدحت عبد الوهاب 51
69.9474ناجحجٌدمقبولجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطمتوسطضحى مازن جاسم نجم 52
0.0000معٌدمقبولمقبولضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفطاهر جاسم محمد 53
0.0000معٌدجٌدضعٌفمقبولمتوسطمقبولضعٌفضعٌفظافر عباس محمد وادي 54
0.0000معٌدمتوسطمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفعبد الرحمن حاتم عبد الرحمن علوان55
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفجٌد جدامتوسطضعٌفمقبولعبد الرحمن دحام صبحً لطٌف البازي56
0.0000معٌدمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبد الرحمن عبد المحسن محمد 57

80.7368ناجحجٌدجٌد جداامتٌازامتٌازجٌدجٌدمتوسطعبد الوهاب عراك اسماعٌل58
60.0526ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولجٌدعبدهللا مظفر عبدهللا برع الجناب59ً
55.2105ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولعبٌر حسٌن ٌاسٌن حسٌن الطائ60ً
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفعبٌر هٌثم غافل عبجل التكرٌت61ً
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفعثمان فزع صالح احمد62
65.2632ناجحجٌدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجٌدمقبولعالء اٌاد احمد علوان 63
77.6842ناجحجٌد جداجٌدامتٌازجٌد جدامتوسطمتوسطجٌد جداعلً جاسم محمد الطٌف الجبوري64
71.4737ناجحجٌد جداجٌدامتٌازمتوسطجٌد جدامتوسطمقبولعلً حجاب عالوي فٌاض65
0.0000معٌدضعٌفمقبولمتوسطمتوسطمقبولضعٌفمتوسطعلً عبدهللا حسٌن علً البكري66
0.0000معٌدمتوسطمتوسطضعٌفمتوسطمقبولمتوسطمقبولعلً عدنان حمود فٌاض الحمدان67ً
81.6842ناجحجٌدجٌد جداجٌدامتٌازامتٌازجٌدجٌد جداعلً عزٌز عل68ً
70.5263ناجحجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌدمتوسطمقبولمتوسطعلً فالح حسن علً 69
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعمر ثائر كلٌب 70
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعمر فندي مهدي صالح الصمٌدع71ً
0.0000معٌدجٌدمتوسطمتوسطجٌدضعٌفضعٌفمتوسطعمر قاسم محمود راضً الكرطان72ً
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعمر قٌس حمود شٌر العزاوي73
68.3684ناجحمتوسطجٌدمقبولجٌد جداجٌدمتوسطمتوسطغسان مزحم لطٌف هندي74
67.8947ناجحجٌدجٌدمقبولمقبولمتوسطمتوسطجٌدغفران سعٌد ابراهٌم 75
75.2632ناجحجٌدجٌدمتوسطجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌد جدافاطمه خضٌر صالح صاٌل الخزرج76ً

63.4211ناجحمقبولجٌدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطفرج علً حمد ٌوسف الدلٌم77ً
73.6316ناجحجٌد جداجٌدجٌدجٌدجٌدمتوسطجٌدكوثر رحٌم سعٌد طعمة الصمٌدع78ً
64.3158ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولجٌد جدامثنى ابراهٌم محمد محٌسن 79
61.1053ناجحجٌدجٌدمقبولجٌدمتوسطمقبولمقبولمحمد جمعة محمد عواد80
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد جمعة اسماعٌل 81
0.0000معٌدمقبولجٌد جداضعٌفجٌدجٌد جدامتوسطضعٌفمحمد ضاري  عمر82
85.7368ناجحجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازجٌد جداجٌدجٌد جدامحمد طارق حمدي محمود البازي83
81.5789ناجحجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداامتٌازمتوسطجٌد جدامحمد عبد الحق اسماعٌل احمد الحدٌث84ً
79.8421ناجحجٌدجٌد جداامتٌازجٌدامتٌازمقبولجٌد جدامحمد فارس محمد عبدهللا85
91.7895ناجحامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازمحمود احمد ٌاسٌن86
0.0000معٌدمقبولمتوسطضعٌفمتوسطجٌد جداضعٌفضعٌفمروه صالح مهدي 87
82.8947ناجحجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جدامتوسطامتٌازمصطفى حامد ادلٌان الطٌف الهادي88
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93.0526ناجحامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازمنٌب علً حسٌن89
65.5263ناجحمتوسطجٌدمتوسطجٌد جدامتوسطمقبولمقبولمها حسٌن علً محمود الجبوري90
87.5789ناجحامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازمتوسطجٌد جدامٌاده خضٌر احمد علً الجبوري91
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفمقبولجٌدمقبولضعٌفنادٌة احمد محمد ابراهٌم الفراج92ً
0.0000معٌدمقبولجٌد جداضعٌفمتوسطمتوسطمقبولمقبولنبأ سعدون جابر ابراهٌم الدهمش93ً
63.0000ناجحمقبولامتٌازمقبولمقبولمتوسطمقبولجٌدنرمٌن محٌسن غربً شفلح الجبوري94
0.0000معٌدضعٌفمتوسطضعٌفجٌدمتوسطضعٌفمقبولهانً شاكر خلف حمد 95
76.1579ناجحمتوسطجٌدجٌدامتٌازجٌدمتوسطجٌد جداهبه خضٌر علً حمزه الخزرج96ً
86.1579ناجحامتٌازامتٌازمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداهدى هٌثم عصام رشٌد السامرائ97ً
0.0000معٌدمقبولجٌدضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفوداد صالح حسٌن محمد الجبوري98
0.0000معٌدضعٌفمتوسطضعٌفمقبولمتوسطضعٌفمقبولوسام احمد محمد حسٌن الجبوري99
72.5263ناجحجٌدجٌدمتوسطجٌد جداجٌدمتوسطجٌدٌحٌى اٌاد شاكر طه الوٌس100
0.0000معٌدمقبولمتوسطضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفٌحٌى ثاٌر خضٌر مخلف العزاوي101

66.4737ناجحمقبولجٌد جدامتوسطجٌدمتوسطمقبولجٌدٌمامة زٌاد ابراهٌم حسن الدوري102
64.1579ناجحمتوسطمقبولجٌدمتوسطمقبولمتوسطجٌدٌوسف فٌصل محمد حسٌن103
0.0000معٌدجٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعمر عبدهللا حمٌد104
0.0000معٌدضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفنبهان محسن عبٌد105
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