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0.0000معٌدمتوسطجٌدمقبولمتوسطمتوسطضعٌفمقبولابراهٌم اركان طه 1
0.0000معٌدمتوسطمقبولمتوسطجٌدمتوسطمقبولضعٌفابراهٌم ماهر طلب حمود2
67.4737ناجحجٌد جدامتوسطمقبولجٌدجٌدمتوسطمقبولآبً عبدهللا رشٌد صالح 3

0.0000معٌدمقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفاحمد ادرٌس علً 4
84.1053ناجحامتٌازجٌد جداامتٌازجٌد جدامتوسطجٌدجٌد جدااحمد خلف عطٌة 5
0.0000معٌدمقبولمستوفًمستوفًمستوفًضعٌفضعٌفضعٌفاحمد زكً لفتة 6
64.0000ناجحجٌدجٌدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولاحمد ٌوسف محمد حسٌن7
71.8421ناجحجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدجٌدمقبولمقبولارٌج عمار نزهان رشٌد8
0.0000معٌدمستوفًمستوفًمستوفًمستوفًمستوفًضعٌفمستوفًالق اركان فاضل9
65.3684ناجحجٌد جدامتوسطمتوسطجٌدمقبولجٌدمقبولاكرم هادي حسن 10
0.0000معٌدجٌدمتوسطمقبولجٌدمتوسطضعٌفمقبولامنه حكم صعب 11
65.7368ناجحجٌدمقبولجٌد جداجٌدمتوسطمقبولمقبولانس عبد الكرٌم حمد 12
77.0000ناجحامتٌازجٌدامتٌازجٌد جداجٌد جدامقبولمتوسطاٌاد خلف عبد كعود13
0.0000معٌدمقبولمتوسطمتوسطجٌدمتوسطضعٌفضعٌفاٌاد خلف محمد حمد14
80.0000ناجحامتٌازجٌدجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌدمتوسطاٌناس سالم مرعً حمد 15
0.0000معٌدمتوسطمتوسطامتٌازمقبولجٌدضعٌفضعٌفبارق ابراهٌم لطٌف خشمان 16
87.1579ناجحامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جدابراء مثنى ابراهٌم رشٌد 17
0.0000معٌدمستوفًمستوفًمستوفًمستوفًمستوفًضعٌفمستوفًبشار موسى طالل18

0.0000معٌدمتوسطمتوسطجٌدمتوسطمقبولضعٌفضعٌفبكر حازم محمد جاسم19
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفبالم منعم خطاب20
73.2632ناجحامتٌازجٌدمتوسطجٌد جداامتٌازمقبولمقبولبٌداء محسن طه طالب21
82.1053ناجحجٌد جداجٌدجٌد جداامتٌازامتٌازجٌدجٌدتبارك عباس حسٌن جاسم22
62.1579ناجحجٌدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولجاسم ابراهٌم جاسم محمد 23
0.0000معٌدمتوسطجٌدجٌد جدامتوسطجٌدضعٌفمتوسطجاسم محمد عاٌد فنخ24
65.5789ناجحجٌدمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولحبٌب شالل حبٌب عبٌد25
0.0000معٌدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولضعٌفحسام سعدون عبود 26
0.0000ناجحمستوفًمستوفًمستوفًمستوفًمستوفًمقبولمستوفًحسام لؤي رشٌد27
0.0000معٌدجٌدمتوسطامتٌازمتوسطجٌدضعٌفمقبولحسن نبٌل احمد حسٌن 28
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83.6842ناجحجٌد جداجٌدامتٌازجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدحسٌن جوٌد كاظم فرٌح 29
65.4211ناجحجٌدجٌدجٌدجٌدمتوسطمقبولمقبولحسٌن علً محمد ثلج 30
0.0000معٌدمتوسطجٌدضعٌفمتوسطجٌدضعٌفمقبولحمد شاكر محمود 31
64.8421ناجحجٌد جداجٌدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولحمزة صباح حمٌد زٌدان 32
0.0000معٌدجٌدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولضعٌفحمزة عفر طرٌد فرحان33
0.0000معٌدمستوفًمستوفًضعٌفمقبولمستوفًضعٌفمستوفًخلف فالح مناور34
0.0000معٌدمقبولمستوفًضعٌفمستوفًمستوفًضعٌفمستوفًخلود خوام بحر 35
71.3684ناجحجٌد جداجٌدجٌدمتوسطجٌد جدامقبولمتوسطخلٌل ابراهٌم عبدهللا محمد 36
0.0000معٌدجٌدجٌدمتوسطجٌدجٌدضعٌفمتوسطدانٌا فراس منذر37
0.0000معٌدمقبولمتوسطضعٌفمتوسطمقبولضعٌفضعٌفدعاء خضٌر اسماعٌل38
0.0000معٌدمستوفًمستوفًضعٌفمستوفًمستوفًمستوفًمستوفًدعاء عبد علً لطٌف39
69.4737ناجحجٌدجٌد جداجٌدجٌدجٌدمقبولمتوسطرافد خضٌر عباس احمد 40
81.2105ناجحامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطرحاب اٌاد حردان ٌونس 41
70.3684ناجحمتوسطجٌدامتٌازمتوسطجٌد جدامقبولمقبولرسل احمد جاسم حمادي42
87.4211ناجحامتٌازجٌد جداامتٌازجٌد جداامتٌازمتوسطجٌد جدارسل رافع جمال ٌعقوب43
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفرسول غازي عبدهللا44
63.4211ناجحجٌد جدامتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطرشا محمد علً عٌسى نجرس 45
0.0000معٌدمتوسطجٌدضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفرعد رحمن علً 46
74.0000ناجحجٌد جداامتٌازجٌدجٌد جداجٌد جدامقبولمقبولرفٌدة احمد عبدهللا حسٌن 47
67.2632ناجحمتوسطجٌد جدامتوسطجٌد جدامتوسطمقبولمتوسطروان عامرصالح محمود 48
70.1053ناجحجٌدجٌدجٌدجٌدجٌد جدامقبولمقبولروبا خلف احمد عطٌة 49
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفرٌام ضٌغم جلٌل 50
79.0000ناجحامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جدامقبولجٌدرٌهام عبدالعزٌز شهاب حمٌد 51
63.4737ناجحمتوسطجٌدمتوسطمتوسطجٌدمقبولمقبولزبار محمد جاسم علً 52
65.0000ناجحجٌدجٌدمقبولجٌدجٌد جدامقبولمقبولزهراء محمد احمد عمر 53
0.0000معٌدمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولضعٌفزٌد سوٌد محمود صالح 54
0.0000معٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفزٌنب زٌاد جاسم 55
80.5263ناجحامتٌازجٌدامتٌازجٌدجٌد جدامقبولجٌد جدازٌنب محمد عاٌد56
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80.4211ناجحامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌدامتٌازمقبولامتٌازسارة نوري جواد حسون 57
76.7368ناجحامتٌازمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطجٌدسالً اسماعٌل ابراهٌم سلمان 58
72.0526ناجحمتوسطمتوسطجٌدجٌد جداجٌدجٌدمقبولسامر محارب كاظم زعل59
84.2632ناجحجٌد جداجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌدجٌد جداسحر عبدالخالق سعدون 60
0.0000معٌدمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفسرى فرج عبد هجٌج61
0.0000معٌدضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفسعد فاضل عدوان 62
0.0000معٌدمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفسعد نامس سرحان63
0.0000معٌدجٌد جدامقبولامتٌازضعٌفمتوسطضعٌفمقبولسلطان نافع سالم الهً 64
0.0000معٌدضعٌفمستوفًضعٌفمستوفًمستوفًضعٌفمستوفًسٌف شاكر حاتم65
0.0000معٌدضعٌفمستوفًضعٌفمستوفًمستوفًضعٌفمستوفًشرٌف ناٌف طه خنفر66
68.3684ناجحجٌدمتوسطمتوسطجٌدجٌدمتوسطمقبولشٌبان ناٌف شاكر67
0.0000معٌدمتوسطجٌدجٌدمتوسطمقبولضعٌفضعٌفصالح حمود عطٌة 68
0.0000معٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفصباح احمد حسن علً 69
65.6842ناجحجٌد جدامتوسطجٌدمتوسطمتوسطمقبولمقبولصباح محمد بدٌوي سهو70
0.0000معٌدمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفصفا سعد ٌاسٌن 71
84.1053ناجحجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازمتوسطجٌد جداصفا مظفر احمد ٌوسف72
78.1053ناجحامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطمتوسطصفاء حسٌن لطٌف جاسم 73
73.7895ناجحجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطمقبولصالح هزبر صبار صالح 74
0.0000معٌدمتوسطمتوسطضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفضحى قصً ٌحٌى75
69.3158ناجحجٌدمتوسطامتٌازجٌد جدامتوسطمقبولمقبولطاهر مشرف عبد معروف 76
66.8421ناجحجٌد جدامتوسطجٌدمتوسطجٌدمقبولمتوسططٌبة صفاء خالص ٌونس 77
0.0000ناجحمستوفًمستوفًمستوفًمستوفًمستوفًمتوسطمستوفًظافر عباس محمد وادي78
0.0000معٌدمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولضعٌفضعٌفعبد الرحمن جاسم محمد79
0.0000معٌدمستوفًمستوفًمقبولمستوفًمستوفًضعٌفمستوفًعبد الرحمن حاتم عبدالرحمن80
0.0000معٌدمستوفًمستوفًمتوسطمستوفًمستوفًضعٌفمستوفًعبدالرحمن عبدالمحسن0
0.0000معٌدمتوسطمتوسطمتوسطجٌدمتوسطضعٌفضعٌفعبد الرحمن مجٌد علً 81
0.0000معٌدمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولضعٌفعبد القادر طالب صالح حمزة82
0.0000معٌدمتوسطمقبولجٌدجٌد جدامتوسطضعٌفضعٌفعبد المهٌمن عبداالمٌر ٌاس  83
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0.0000معٌدمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطضعٌفضعٌفعبدهللا ثامرفاضل رجب 84
0.0000معٌدمتوسطضعٌفجٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفعبدهللا عبد عطٌة 85
0.0000معٌدمتوسطضعٌفمتوسطمقبولمقبولضعٌفضعٌفعبدهللا محمد عبدالحمٌد شكوري86
0.0000معٌدمتوسطضعٌفمتوسطمقبولجٌدمقبولمقبولعبدهللا ناطق فرج 87
74.5263ناجحجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطعبٌر امٌن حمدان احمد 88
0.0000معٌدمستوفًمستوفًضعٌفمستوفًمستوفًمستوفًضعٌفعبٌر هٌثم غافل 89
0.0000معٌدجٌدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطضعٌفضعٌفعثمان جمال جاسم 90
0.0000معٌدمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولضعٌفضعٌفعثمان خلٌل ابراهٌم صالح 91
0.0000معٌدجٌدمتوسطجٌدضعٌفجٌد جدامقبولمقبولعثمان خلٌل رفعات عبدهللا 92
0.0000معٌدمتوسطمقبولضعٌفمقبولمتوسطضعٌفضعٌفعكلة فؤاد عكلة 93
0.0000معٌدمتوسطمتوسطضعٌفمتوسطمقبولمقبولضعٌفعالء سامً كعود 94
0.0000معٌدجٌدمقبولمتوسطمتوسطجٌدمقبولضعٌفعالء عداي حسٌن 95
83.0000ناجحجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداعلً ماجد فصال دلً 96
88.8421ناجحامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌدجٌد جداعماد محمد خلف عزٌز 97
0.0000معٌدجٌدجٌد جدامقبولمتوسطمتوسطضعٌفمقبولعمر عبدالمنعم عبدالكرٌم98
0.0000معٌدمقبولضعٌفضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفعمر فاروق علً 99
0.0000معٌدامتٌازمتوسطضعٌفمتوسطمتوسطضعٌفضعٌفعمر محمد عثمان سعد 100
0.0000معٌدضعٌفجٌدضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفعمر ودعً مظهر 101
0.0000معٌدمقبولمتوسطضعٌفمقبولمتوسطضعٌفضعٌفغزوه كمال مولود ٌاس 102
0.0000معٌدمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌففارس حسن حمد شوٌش 103
0.0000معٌدجٌد جداجٌدامتٌازجٌدجٌدمتوسطضعٌففاضل مهدي حسٌن هنٌدي 104
0.0000معٌدجٌد جداجٌد جدامقبولجٌد جدامتوسطجٌدضعٌففاطمة سمٌر مح105ً
0.0000معٌدمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطضعٌففاطمة فاروق عل106ً
67.7895ناجحجٌدمتوسطجٌدجٌدجٌد جدامقبولمقبولفرحان سعود عٌادة عبٌد 107
0.0000معٌدمقبولضعٌفجٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌففهد فاروق عبد 108
0.0000معٌدمتوسطمقبولضعٌفمتوسطمتوسطضعٌفضعٌففهد فائق حسٌن شومل 109
72.6842ناجحجٌدجٌدجٌدمتوسطجٌد جدامقبولمتوسطفواز سلٌمان معٌوف110
0.0000معٌدجٌد جدامتوسطامتٌازمتوسطمتوسطضعٌفمتوسطقتٌبه احمد رمٌض 111
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96.3684ناجحامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازقٌصر محمد ذهب عسل112
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفلمى صالح خلٌل113
0.0000معٌدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولضعٌفمارٌه شعالن عبدالجبار 114

0.0000معٌدمثنى نوري عبد عساف 115

67.1579ناجحجٌدجٌدجٌد جدامقبولمتوسطمقبولمتوسطمحمد اسامة محمد فرج 116
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد باسل داود سلٌمان 117
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد جمعة اسماعٌل118
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد صالح عطٌة علو 119
0.0000معٌدجٌد جدامتوسطجٌدمتوسطمتوسطضعٌفضعٌفمحمد طلب عواد عل120ً
0.0000معٌدجٌدضعٌفضعٌفمقبولمتوسطضعٌفضعٌفمحمد عامر اسماعٌل121
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفمحمد عبدالمجٌد صالح علً 122
63.0526ناجحجٌد جدامتوسطجٌدمتوسطمقبولمقبولمتوسطمحمد عدنان مرعً محسن 123
91.6842ناجحامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جدامحمد فاضل عزٌز حمٌد 124
89.0526ناجحامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جدامحمد نزار بدٌع احمد 125
84.1579ناجحامتٌازجٌد جداامتٌازجٌد جداامتٌازمتوسطجٌدمحمود طالب سلمان محمود 126
0.0000معٌدجٌدجٌدمقبولمتوسطمتوسطضعٌفضعٌفمحمود علً لطٌف خشمان 127
0.0000معٌدجٌدضعٌفجٌدجٌدجٌدمقبولمتوسطمصطفى ابراهٌم جاسم 128
0.0000معٌدمتوسطمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفمصطفى ابراهٌم هادي ابراهٌم 129

0.0000معٌدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطضعٌفمصطفى خزعل محمد شالل 130
0.0000معٌدمتوسطضعٌفمقبولمتوسطضعٌفمقبولضعٌفمصطفى روكان محمود جمعة 131
0.0000معٌدمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطضعٌفضعٌفمصطفى صباح اسماعٌل 132
75.2105ناجحامتٌازجٌدجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌدمتوسطمصطفى لٌث عٌاش محسن 133
0.0000معٌدمقبولمتوسطجٌدمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمصطفى مزهر صابررجب 134
88.7368ناجحامتٌازجٌدجٌد جداامتٌازامتٌازجٌدامتٌازمصطفى هادي غنام 135
0.0000معٌدمتوسطمتوسطمقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفمنار مجٌد حسن علٌوي136
63.4211ناجحجٌد جدامتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمنى ولً محمد جاسم 137
0.0000معٌدمتوسطجٌدمقبولمقبولمتوسطمقبولضعٌفمهى هاشم نوري139
0.0000معٌدمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولضعٌفمقبولموج حمٌد رشٌد حمٌد 140

غش

حاتم علي عبدهللا. د.م

رئيس اللجنة االمتحانية

مظهر خالد عبدالحميد. د.م.ا

عضو اللجنة االمتحانية



صباحي/ الصف الثالث 

الكورس االول

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

قسم ادارة االعمال
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0.0000معٌدمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمٌنا زٌد خلف احمد 141
58.3684ناجحمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولنافع هٌالن سعدون فنٌطل142
75.2632ناجحامتٌازجٌد جداجٌدجٌدجٌدجٌدجٌدنبأ انمار رشٌد بٌروتً 143
74.7895ناجحجٌدمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌد جدامتوسطمتوسطنرجس احمد حردان مخلف 144
0.0000معٌدجٌد جداجٌدمتوسطمتوسطمقبولضعٌفمقبولنغم سامً لفته حسن 145
0.0000معٌدجٌد جداجٌد جدامتوسطمتوسطجٌد جداضعٌفضعٌفنور رٌاض نافع فٌصل 146
75.5263ناجحامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدمتوسطمتوسطنور صالح عٌسى محمد 147
96.6842ناجحامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازنور عبدهللا حسٌن مصلح148
0.0000معٌدمتوسطجٌدضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفنور كنعان مردان 149
67.0000ناجحجٌد جدامتوسطجٌدمتوسطمتوسطمقبولمقبولنور نعمان عبدهللا جاسم 150
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفهالة حامد محمد151
0.0000معٌدجٌدمتوسطمقبولجٌدمقبولمقبولضعٌفهدى عامر عٌدان حبٌب152
0.0000معٌدضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفهناء شرٌف فهد سبع 153
0.0000معٌدمقبولمتوسطضعٌفجٌدمقبولضعٌفضعٌفهند شهاب احمد خلف 154
0.0000معٌدجٌدمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولضعٌفوسام باسم عبداللطٌف عبدالكرٌم155
0.0000معٌدجٌدمتوسطجٌدمقبولجٌدضعٌفضعٌفوسام صباح حسن156
0.0000معٌدجٌدمتوسطجٌدمقبولجٌدمقبولضعٌفوسام عادل حبٌب157
0.0000معٌدجٌدمتوسطجٌد جدامقبولجٌدضعٌفمقبولٌاس طارق  ٌاس 158
0.0000معٌدجٌدمقبولجٌدمقبولمتوسطمقبولضعٌفٌاسر سراج الدٌن 159
82.3158ناجحامتٌازجٌدامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدٌاسٌن صباح حسٌن160
0.0000معٌدمقبولمقبولمقبولمتوسطجٌدضعٌفضعٌفٌعقوب فرحان خلف حسٌن 161
0.0000معٌدمتوسطمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفٌوسف معٌوف كرفـــــش 162

162المشتركون

0.3888889نسبة النجاح63الناجحون

0.6111111نسبة الرسوب99الراسبون
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