
مسائي/ المرحلة الثالثة

الكورس االول

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

قسم ادارة االعمال

المعدلالنتٌجةحاسوباقتصادٌاتمحاسبة تكالٌفادارة مشارٌعادارة مصارفادارة استراتٌجٌةادارة مالٌةاالسمت

0.0000معٌدضعٌفضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفاحمد ابراهٌم محمد1
83.1579ناجحامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌداحمد حسٌن عل2ً
0.0000معٌدمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفأحمد خلف شعبان3

0.0000معٌدمستوفًمستوفًضعٌفمستوفًمستوفًضعٌفضعٌفأحمد عراك عبد5
0.0000معٌدجٌد جداجٌدمتوسطجٌدجٌدمقبولضعٌفاحمد محمد حسن6
0.0000معٌدجٌدمقبولضعٌفمقبولجٌدضعٌفضعٌفاحمد معن كامل 7
95.5789ناجحامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌاز       احمد مؤٌد احمد8
0.0000معٌدجٌدجٌدمقبولمقبولمتوسطضعٌفضعٌفاسماعٌل عبدالجبار صالح9
81.4737ناجحامتٌازامتٌازجٌدجٌدامتٌازمتوسطجٌد جداانس محمد صالح10
75.5263ناجحجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدمقبولجٌدانعام سالم سلمان11
0.0000معٌدمتوسطجٌدمتوسطمقبولضعٌفضعٌفضعٌفاوس رعد رجب12
0.0000معٌدمقبولمستوفًضعٌفمستوفًمستوفًضعٌفضعٌفأٌمن أحمد محمد14
80.2105ناجحامتٌازمتوسطامتٌازامتٌازجٌدجٌدمتوسطاٌة جمال احمد15
68.8421ناجحامتٌازجٌدمتوسطجٌدجٌدمقبولمتوسطاٌهاب محمد حمادي16
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفبسمان خضٌر حسٌن17
0.0000معٌدمتوسطضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفبشٌر ابراهٌم محمود18
0.0000معٌدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجٌدضعٌفضعٌفبالل احمد عالوي19
0.0000معٌدمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفبٌان نوفان محٌمٌد20

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفحذٌفة أحمد حسٌن21
60.8947ناجحمقبولمقبولجٌدمتوسطمتوسطمقبولمقبولحسن علً خلف22
0.0000معٌدمتوسطمقبولجٌدمقبولمتوسطضعٌفضعٌفحسٌن ابراهٌم مخلف 23
0.0000معٌدمقبولجٌدمتوسطجٌد جداجٌدضعٌفمقبولحسٌن عبد حسٌن24
0.0000معٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفحمد صالح هالل25
0.0000معٌدمتوسطمقبولضعٌفمقبولمتوسطضعٌفضعٌفخالص محمود عبدهللا26
70.1053ناجحمتوسطمتوسطامتٌازمتوسطمتوسطمتوسطمتوسط دحام عبد حمٌد زٌدان27
82.5789ناجحامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌددعاء جواد كاظم 28
0.0000معٌدجٌدجٌدمتوسطجٌد جداجٌدمقبولضعٌفرجب جاسم محمد29
0.0000معٌدمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفرضوان علً عبد30

حاتم علي عبدهللا. د.م

رئيس اللجنة االمتحانية

عبدهللا محمود عبدهللا.د.م

عضو اللجنة االمتحانية
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0.0000معٌدجٌدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولضعٌفرونق جابر محمود31
65.6842ناجحجٌدجٌدمتوسطمتوسطامتٌازمقبولمقبولزٌنة نزار كامل32
0.0000معٌدجٌدمتوسطمقبولمقبولمتوسطضعٌفضعٌفزٌنب حسٌن عطا33
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمستوفًضعٌفضعٌفصاحب رشٌد حمد35
84.7368ناجحامتٌازجٌد جداامتٌازجٌدامتٌازجٌدجٌدعبدالغنً محمود محمد خلف37
0.0000معٌدضعٌفمستوفًضعٌفضعٌفمستوفًضعٌفضعٌف  عبدالقادر بدوي عبد 38
76.4737ناجحجٌد جدامتوسطامتٌازجٌد جداجٌدمتوسطمتوسطعبدهللا اسماعٌل لطٌف39
0.0000معٌدمستوفًمستوفًضعٌفمستوفًمستوفًضعٌفمستوفًعبدالهادي عبد حسٌن40
0.0000معٌدجٌدمقبولجٌدمقبولجٌدضعٌفضعٌفعدي خلف محمود نجم41
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفعلً عبدالفتاح أحمد42
88.7368ناجحامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جدامتوسطعمار عٌسى محمد44
88.6842ناجحامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌدغالب فهد عل45ً
65.0000ناجحمتوسطجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطمقبولمقبولغٌث اسماعٌل خلٌل46
0.0000معٌدمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولضعٌفمثنى خضر عبود47
0.0000معٌدمتوسطجٌد جداجٌد جدامتوسطمقبولضعٌفمقبولمثنى سطام جاسم48
0.0000معٌدمتوسطجٌد جدامتوسطجٌد جدامقبولضعٌفضعٌفمحمد ابراهٌم عبد حسٌن49
0.0000معٌدجٌد جدامتوسطجٌدمتوسطمتوسطمقبولضعٌفمحمد حسن حمد 50
0.0000معٌدمقبولجٌدمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد سلمان أحمود51
74.3684ناجحجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جدامقبولمقبولمحمد عبدالعزٌز عباس 52
0.0000معٌدمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمحمد عبدالهادي صالح53
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد نوار عزٌز 54
0.0000معٌدضعٌفمتوسطضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفمرادي نواف حٌران55
0.0000معٌدضعٌفمتوسطمتوسطمتوسطجٌد جدامقبولضعٌفمزهر عواد خلٌفة56
0.0000معٌدمقبولمتوسطمتوسطضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمصطفى ظاهر حبٌب57
64.0526ناجحامتٌازجٌدجٌدمقبولمتوسطمقبولمقبولمهند عبدالعزٌز احمد58
0.0000معٌدمقبولمقبولمقبولضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفمهند علً عطاهلل عبدهللا59
73.8947ناجحجٌد جداامتٌازجٌدجٌد جداجٌدمتوسطمقبولنبراس حمٌد عبد61
0.0000معٌدمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمقبولمقبولضعٌفنجم ابراهٌم عبدهللا62

حاتم علي عبدهللا. د.م

رئيس اللجنة االمتحانية

عبدهللا محمود عبدهللا.د.م

عضو اللجنة االمتحانية
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0.0000معٌدمتوسطجٌدضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفهدى حمٌد حمادي63
72.1579ناجحجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطمقبولمقبولهدٌر اركان عطاهلل فٌاض64
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمصطفى مظهر عمر65
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمستوفًضعٌفشٌبان مثنى ابراهٌم66

66المشتركون

20الناجحون

46الراسبون

0.303نسبة النجاح

0.697نسبة الرسوب

تمنٌاتا للجمٌع بالموفقٌة والنجاح

حاتم علي عبدهللا. د.م

رئيس اللجنة االمتحانية

عبدهللا محمود عبدهللا.د.م

عضو اللجنة االمتحانية


