
مسائي/الصف االول 

الكورس االول

2019-2018نتائج العام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد- جامعة تكريت 

قسم ادارة االعمال

المعدلالنتٌجةانكلٌزيلغة عربٌةحاسوبقراءات ادارٌةرٌاضٌات1محاسبة1اقتصاد1ادارةاالسمت

72.9412ناجحجٌد جدامتوسطجٌدمتوسطجٌدجٌدجٌد جدامتوسطالحسن علً محمد2

0.0000معٌدضعٌفمقبولجٌد جداضعٌفجٌدضعٌفمتوسطمتوسطأحمد خلف مصطفى4

0.0000معٌدضعٌفمقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولاحمد ٌاسٌن طه5

69.0588ناجحجٌد جداامتٌازجٌدجٌدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطاٌاد عسكر محمد6

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاٌمن حمٌد خلف7

0.0000معٌدمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفأحمد جمال محمد خضر8

0.0000معٌدمقبولمتوسطجٌدمتوسطضعٌفضعٌفمتوسطجٌدأحمد عبدهللا حسٌن9

0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفأحمد عبود محمد10

65.7059ناجحجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌدجٌد جدامقبولمقبولمقبولأرشد حمٌد حسن11

0.0000معٌدجٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفبكر عدنان حاتم طاٌس12

0.0000معٌدمقبولمتوسطمتوسطضعٌفجٌدجٌدمتوسطجٌدجاسم خلٌل خلف13

0.0000معٌدجٌدضعٌفمتوسطضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفجمال جاسم محمد شلش14

0.0000معٌدجٌدمقبولضعٌفمتوسطمتوسطضعٌفمتوسطضعٌفحسام عبد أحمد15

0.0000معٌدضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفحسن غازي محمد16

98.4118ناجحامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازحمد ابراهٌم سوٌد17

0.0000معٌدمقبولمتوسطجٌدضعٌفجٌدجٌدمقبولمتوسطحمد صالح عبد18

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفحمزة عبدالوهاب احمد19

0.0000معٌدجٌد جداجٌدجٌدمتوسطمقبولمقبولجٌدضعٌفخنساء عبدالواحد 20

0.0000معٌدضعٌفمقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفرافد محً عل21ً

66.4118ناجحمقبولجٌدمتوسطجٌدمتوسطجٌدمقبولمتوسطرافع علً مجٌد جوري22

0.0000معٌدجٌد جدامتوسطمقبولجٌد جدامتوسطمقبولضعٌفمقبولرٌم محمد مجٌد23

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفزٌاد خلف حمادي حسٌن24

0.0000معٌدضعٌفجٌدمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفسامً مصطفى رسن 25

0.0000معٌدمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفسبأ محمد نجم احمد26

0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفسبأ فارس أحمد27

0.0000معٌدضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفسمٌر محمد مصلح30

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفجٌد جداضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفصالح وسام عبدهللا31

0.0000معٌدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولصالح تركً مٌسر32

0.0000معٌدضعٌفجٌدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولضعٌفضٌاء حوٌد دخٌل33

66.8235ناجحامتٌازجٌد جداجٌدجٌدمتوسطمقبولمتوسطمتوسططٌف نعمان صبار 34

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفظافر محً هالل مزعل35

0.0000معٌدمتوسطمتوسطجٌد جدامقبولمقبولضعٌفمقبولمتوسطعبادة محمد خلٌفة36

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبدالصمد زاهر احمد 37

0.0000معٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطضعٌفمقبولمقبولعبدالعزٌز خلٌل مزهر38

78.4118ناجحجٌدامتٌازجٌد جداجٌدمتوسطجٌدجٌد جداجٌدعبدالكرٌم جمٌل ابراهٌم39

0.0000معٌدمتوسطمقبولمتوسطجٌدمقبولضعٌفمقبولضعٌفعبٌر حمٌد خلف حسن 40

0.0000معٌدضعٌفمقبولمقبولضعٌفمقبولمتوسطضعٌفضعٌفعزالدٌن سلمان عبد41

0.0000معٌدمتوسطضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفغفران عقٌل عبدالمجٌد43

0.0000معٌدجٌد جداضعٌفمتوسطجٌد جداضعٌفمقبولضعٌفمقبولفارس فرحان صالح44

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولفهد جٌاد عاٌد45

0.0000معٌدمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولمأمون أبراهٌم عبدالباقً 46

0.0000معٌدضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمحمد جمال كامل47

0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد جالل سعٌد حسن48

0.0000معٌدامتٌازمقبولجٌدمقبولمقبولضعٌفضعٌفمقبولمحمد حمود عصمان49

حاتم علي عبدهللا. د.م

رئيس اللجنة االمتحانية

احمد خلف حمدان. م

عضو اللجنة االمتحانية
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0.0000ناجحمستوفًمقبولمستوفًمستوفًمستوفًمستوفًمستوفًمستوفًمحمد ضامن ركاض0

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد عبدهللا عبد50

0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد عبٌد حامد51

79.7059ناجحامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جدامتوسطمتوسطجٌد جداجٌد جدامحمد مرعً حسن52

81.8824ناجحجٌد جدامتوسطامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداجٌدمتوسطمحمد مجٌد حمادي53

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمصعب علً حسان55ً

64.8235ناجحمقبولجٌدجٌدمتوسطجٌدمقبولجٌدمقبولمصطفى مجٌد حمادي56

0.0000معٌدمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفمقبولمناور ذعذاع بطوح58

63.0588ناجحمتوسطمتوسطمقبولجٌدمقبولمقبولجٌدجٌدموج محمود جاسم59

0.0000معٌدضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمً حمٌد محمد60

64.1176ناجحضعٌفمتوسطجٌد جدامتوسطمقبولمقبولمقبولجٌدناجً نواف جراد61

90.8824ناجحامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌدامتٌازامتٌازهدى علً حسٌن 62

0.0000معٌدمتوسطمتوسطمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفهزاع محمد فٌصل63

0.0000معٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جدامتوسطضعٌفجٌد جداجٌد جداولٌد ٌاس نزال66

0.0000معٌدضعٌفجٌدجٌدمتوسطمقبولمقبولضعٌفمتوسطٌاسر أسماعٌل عبدالرحمن67

المحملٌن68

احمد حمٌد رشٌد69

0.0000معٌدضعٌفاحمد فائق علوان70

0.0000ناجحمقبولمقبولسٌف مزهر عبدهللا71

0.0000معٌدمقبولضعٌفعدنان عبدالقادر حمٌد72
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تمنٌاتنا للجمٌع بالنجاح والموفقٌة
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