
مسائي/ الصف الثالث 

الكورس االول

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

قسم ادارة االعمال

المعدلالنتٌجةحاسوباقتصادٌاتمحاسبة تكالٌفادارة مشارٌعادارة مصارفادارة استراتٌجٌةادارة مالٌةاالسمت

0.0000معٌدمقبولضعٌفمقبولمتوسطضعٌفضعٌفجٌداحمد اركان ٌاسٌن خلف1
0.0000معٌدمتوسطجٌدضعٌفمقبولمتوسطمقبولمتوسطاحمد إسماعٌل حسن حسٌن2
0.0000معٌدمتوسطمتوسطمقبولجٌدمتوسطضعٌفجٌداحمد جمعة شحاذة حسٌن3
احمد حسٌن خضر حمود4

احمد خلف شعبان عبد5

0.0000معٌدمقبولجٌدضعٌفمقبولمتوسطضعٌفضعٌفاحمد ذنون ٌونس هادي6
احمد رمضان احمد طعمة7

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد صالح احمد حنظل8
0.0000معٌدمتوسطجٌدضعٌفجٌدمقبولمقبولضعٌفاحمد صالح صبحً حسٌن9
62.2632ناجحمقبولجٌدمتوسطجٌدمقبولمقبولمقبولاحمد صالح خلف خضر10
75.3684ناجحجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداجٌدجٌدمتوسطاحمد عبد الرحمن صالح حسٌن11
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفاحمد عراك عبد معروف12
احمد محمد محمود13

0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاٌاد عبد جمٌل14
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاٌمن احمد محمد15
54.0526ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولبرزان جالل احمد عالوي16
65.0526ناجحمقبولجٌد جدامقبولجٌدمقبولمقبولجٌد جدابرزان حمٌد خلف حسٌن17
74.1579ناجحجٌدجٌدامتٌازجٌدجٌدمقبولجٌدبكر حسن مجٌد مهوس18
0.0000معٌدمقبولجٌدمتوسطمقبولمقبولضعٌفمتوسطترتٌل تحسٌن نظٌر مصطفى19
93.2632ناجحامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازجاسم عالوي محمد صالح20
0.0000معٌدمقبولمتوسطضعٌفمقبولجٌد جداضعٌفمقبولجلٌل إبراهٌم صالح مهدي21
حاتم محمود حسن حسٌن22

0.0000معٌدضعٌفمتوسطمقبولمقبولمتوسطضعٌفضعٌفحسن محمد حسن حمد23
حسٌن حمد عكلة عوض24

0.0000معٌدضعٌفمتوسطضعٌفمتوسطمقبولضعٌفضعٌفحمدان خلف احمد خلف25
90.3158ناجحامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌدامتٌازحمزة طه حمٌد وٌس26
0.0000معٌدضعٌفمتوسطجٌدمتوسطمقبولضعٌفمتوسطحٌدر إبراهٌم خلٌل هندي27
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفخلف احمٌد احمد سعٌد28
روما جاسم محمد جاسم29

0.0000معٌدمقبولمقبولضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفساجر صالح مهدي حمد30
0.0000معٌدمقبولمتوسطضعٌفمتوسطمقبولضعٌفضعٌفسارة حسن علً حسن31
73.6842ناجحجٌدمتوسطامتٌازجٌد جداجٌدمقبولمتوسطسامر فارس احمد عبدهللا32

0.0000معٌدمقبولمتوسطضعٌفجٌدمقبولمقبولضعٌفسداد محمد احمد كناص33
0.0000معٌدضعٌفجٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفسٌف الدٌن سعٌد جاسم محمد34
0.0000معٌدضعٌفجٌدمقبولمتوسطمتوسطضعٌفمتوسطسٌف صالح عبدهللا علٌوي35
0.0000معٌدمقبولمتوسطضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمقبولشهد محمود محمد صالح36
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفصاحب رشٌد حمد37
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفصدام جاسم حمد عل38ً
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفصون كول كمال احمد39
65.0000ناجحمتوسطجٌدمقبولمتوسطجٌدمتوسطجٌدضحى حمدي عبد المجٌد 40
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعاصم شكر حمود هٌمص41
0.0000معٌدمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولضعٌفمقبولعامر حمد محمود42
عامر هاشم صالح ضاح43ً

عبد احمد محمود احمد44

م زاهد محمد صالح.م
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0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبد القادر بدوي عبد45
0.0000معٌدضعٌفمتوسطضعٌفمقبولمتوسطضعٌفضعٌفعبد هللا احمد محمد حسٌن46
0.0000معٌدضعٌفجٌد جداضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفعبد الهادي عبد حسٌن عطٌة47
علً محمود حسٌن احمد48

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعمار أنور حمٌد49
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعمار احمد محمد 50
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعمر عبد الغنً ذٌاب احمد51
عوف عبد الرحمن خزعل عل52ً

63.3684ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطجٌد جدامقبولجٌدغٌث محمد نجم خلف53
طارق عطٌة عل54ً

0.0000معٌدضعٌفمتوسطضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌففالح نوري فرحان55
0.0000معٌدمقبولضعٌفضعٌفمتوسطمتوسطضعٌفمقبولفلٌحة حسن علً عوٌد56
فٌصل محمد سلٌم57

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفقٌس نعمة مهدي حمد58
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفكرم محمد فرحان حمود59
0.0000معٌدمقبولجٌدضعٌفجٌدمقبولضعٌفضعٌفالرا فؤاد علً عبد60
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفلٌث اٌاد حسن حمادة61
0.0000معٌدمقبولجٌد جدامتوسطمتوسطجٌدضعٌفمتوسطماجد احمد جنداري62
70.1053ناجحجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطمقبولجٌدمحمد شكر كامل63
0.0000معٌدضعٌفمتوسطضعٌفجٌدمتوسطمقبولجٌدمحمد عبدهللا حسٌن عبد الرحمن64
محمد عبدهللا هنٌد عل65ً

0.0000معٌدمتوسطمتوسطضعٌفجٌدمقبولضعٌفضعٌفمحمد علً صالح خلف66
66.7895ناجحمقبولجٌدمتوسطجٌد جدامتوسطمقبولمتوسطمحمد موسى احمد خلف67
محمد ناظم خمٌس 68

محمد نوار عزٌز محسن69

0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفمتوسطمقبولضعٌفمقبولمصطفى عادل عباس70
58.1579ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمصطفى عاصم فاضل رجب71
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمصطفى محمود دهام72
0.0000معٌدمقبولمقبولمقبولجٌد جدامتوسطضعٌفضعٌفمظهر طه شالش73
0.0000معٌدضعٌفجٌدضعٌفضعٌفمقبولمقبولمقبولمهند عادل عباس74
0.0000معٌدضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمهند نمٌر جلٌل75
67.2632ناجحجٌد جدامتوسطمتوسطجٌد جدامقبولمقبولمتوسطنبأ عقٌل عباس خضٌر 76

95.5789ناجحامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازنمٌر صالح نوري نافع77
نوار محمد مجٌد عبٌد78

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفهدى أٌوب علوان احمد79
0.0000معٌدضعٌفمتوسطمقبولمتوسطمتوسطضعٌفضعٌفهٌثم طعمة خلف مطر 80
69.3158ناجحجٌدجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌدمقبولمقبولهٌمان هادي حسن محمود81
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفوضاح مولود علوان82
وعدهللا احمد عبدهللا محجوب83

0.0000معٌدمقبولجٌدمتوسطمقبولمتوسطضعٌفمتوسطولٌد خالد عبدهللا جاسم84
0.0000معٌدمقبولجٌدضعٌفمقبولمتوسطضعٌفمتوسطتٌسٌر فهمً محمد85
ٌحٌى ثاٌر خضٌر86

م زاهد محمد صالح.م
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