
صباحي/ الصف الرابع 

الكورس االول

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

قسم ادارة االعمال

المعدلالنتٌجةمخاطرعقوداخالقٌاتنظمدولٌةانتاجاالسمت

0.00معٌدمتوسطمقبولمقبولضعٌفمتوسطضعٌفابراهٌم احمد عبدهللا1

0.00معٌدجٌدجٌدضعٌفمقبولجٌد جدامقبولابراهٌم عبد االمٌر كبسون2

69.73ناجحجٌدمتوسطمقبولمتوسطجٌد جداجٌدابراهٌم محمد ابراهٌم عناز3

78.60ناجحجٌد جداجٌد جداجٌد جدامتوسطامتٌازمتوسطاثٌر غانم صالح4

84.33ناجحامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جدااحمد عدنان عبد الجلٌل5

0.00معٌدجٌدمقبولضعٌفضعٌفجٌدمقبولاحمد علً لطٌف6

58.40ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولجٌد جدامقبولاحمد علً ندا  عل7ً

72.80ناجحمتوسطجٌد جدامتوسطمتوسطجٌد جداجٌداحمد ناهض ابراهٌم8

85.73ناجحامتٌازجٌدامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جدااسامة اٌوب ٌاسٌن احمد10

0.00معٌدجٌدمتوسطضعٌفمقبولجٌد جدامقبولالبراء هاشم احمد صالح11

0.00معٌدمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطضعٌفامل عواد احمد حمود12

0.00معٌدجٌدمتوسطضعٌفمقبولجٌد جداضعٌفامنة عدي هاشم13

68.07ناجحجٌد جدامتوسطمقبولمتوسطجٌد جدامقبولامنه طه جودي زٌد14

0.00معٌدمتوسطمقبولضعٌفمقبولجٌدمقبولامٌر صفاء شهاب احمد15

72.13ناجحجٌد جداجٌد جدامتوسطمقبولجٌد جدامتوسطاٌة خالد جبر محمد16

79.67ناجحامتٌازجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداجٌداٌمان رعد ٌاسٌن17

0.00معٌدمتوسطجٌدضعٌفمقبولجٌدضعٌفاٌمان سعد عبد جاسم18

اٌناس حمٌد شهاب احمد19

65.20ناجحجٌدجٌد جدامقبولمقبولجٌدمقبولباسم حسبً جودي محمود20

0.00معٌدجٌدمتوسطضعٌفمتوسطمقبولمقبولبدر مطلك حمٌد عبد21

76.73ناجحجٌد جداامتٌازجٌدجٌدجٌدمقبولبسمة ظاهر فهد مربط22

83.27ناجحجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌد جداجٌد جدابالل صكر عبدهللا حسن23

74.73ناجحجٌد جدامتوسطمتوسطمتوسطجٌد جداجٌدتغرٌد زٌاد خلف علو24

0.00معٌدجٌدمقبولمقبولمتوسطجٌد جداضعٌفحارث عواد خلف جاسم25

0.00معٌدمتوسطضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفحسام طه علً الطٌف26

88.47ناجحجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌدامتٌازامتٌازحسٌن محمود حسن27

78.87ناجحجٌدجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداحمزه نصار عبد الجبار سعٌد28

0.00معٌدجٌد جدامقبولمقبولمقبولجٌدضعٌفحٌدر هالل جاسم عل29ً

78.40ناجحجٌد جداجٌد جدامقبولجٌد جداامتٌازمتوسطخلٌل إبراهٌم محمد عبدهللا30

70.40ناجحجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطجٌد جدامقبولدعاء عواد محمود حسن31

77.87ناجحجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جدامقبولدٌانا جودت جوٌر جاسم32

68.67ناجحجٌد جدامقبولمتوسطجٌدجٌد جدامقبولدٌانا عادل معٌدي سبع33

64.53ناجحجٌدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطرسل هزبر فاضل متعب34

0.00معٌدجٌدجٌدمقبولمقبولجٌدضعٌفروٌده تركً محً محمد35

0.00معٌدجٌدمتوسطضعٌفمقبولجٌد جدامقبولزوبع حامد سلٌمان عل36ً

66.27ناجحجٌدمقبولمقبولمتوسطجٌدمتوسطسرمد احمد حبٌب38

0.00معٌدجٌدمتوسطضعٌفمقبولجٌدضعٌفسعد احمد حسن كرٌم39

0.00معٌدجٌدضعٌفضعٌفمقبولمتوسطمتوسطصفٌه سعٌد مدحت عبد الوهاب41

71.00ناجحجٌدمتوسطجٌدمتوسطامتٌازمقبولضحى مازن جاسم نجم42

0.00معٌدمقبولمقبولضعٌفضعٌفجٌدمقبولطاهر جاسم محمد43

69.93ناجحجٌد جداجٌدمقبولمتوسطجٌد جدامتوسطعبد الرحمن دحام صبحً لطٌف44

86.80ناجحجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداامتٌازعبد الوهاب عراك اسماعٌل45

61.33ناجحمتوسطمتوسطمقبولمقبولجٌد جدامقبولعبدهللا مظفر عبدهللا برع46

0.00معٌدجٌد جدامقبولمقبولضعٌفجٌد جداضعٌفعبٌر حسٌن ٌاسٌن حسٌن الطائ47ً

استضافة فً كلٌة االمام الجامعة

حاتم علي عبدهللا. د.م

رئيس اللجنة االمتحانية

زاهد محمد صالح. م.م

عضو اللجنة االمتحانية
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0.00معٌدمتوسطمقبولضعٌفضعٌفجٌدضعٌفعثمان فزع صالح احمد48

70.27ناجحجٌدجٌدمقبولمتوسطجٌد جداجٌدعالء اٌاد احمد علوان49

0.00معٌدجٌدجٌدضعٌفمتوسطجٌدمتوسطعلً جاسم محمد الطٌف50

67.33ناجحجٌدجٌدمقبولمقبولجٌد جدامتوسطعلً حجاب عالوي فٌاض51

0.00معٌدجٌدمتوسطضعٌفمتوسطمقبولضعٌفعلً عبدهللا حسٌن علً البكري52

56.60ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولعلً عدنان حمود فٌاض53

83.60ناجحجٌد جداامتٌازجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدعلً عزٌز عل54ً

65.47ناجحجٌد جدامتوسطمقبولمقبولجٌدمقبولعلً فالح حسن عل55ً

0.00معٌدجٌدضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفعلً محمد حسن عبد56

63.93ناجحجٌدجٌدمقبولمقبولجٌد جدامقبولعمر قاسم محمود راض58ً

86.53ناجحامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازجٌدغسان مزحم لطٌف هندي59

61.20ناجحمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولغفران سعٌد ابراهٌم60

77.33ناجحجٌد جداجٌدمقبولجٌد جداجٌد جداجٌدفاطمه خضٌر صالح صاٌل61

67.00ناجحجٌدمتوسطمقبولجٌدجٌد جدامقبولفرج علً حمد ٌوسف الدلٌم62ً

75.93ناجحجٌدجٌد جدامتوسطجٌدامتٌازجٌدكوثر رحٌم سعٌد طعمة63

68.80ناجحجٌد جدامتوسطمقبولمقبولجٌد جدامتوسطمثنى ابراهٌم محمد محٌسن64

68.27ناجحجٌدجٌدمقبولمتوسطجٌدمتوسطمحمد جمعة محمد عواد65

67.60ناجحجٌدجٌدمقبولمتوسطامتٌازمقبولمحمد ضاري  عمر66

75.33ناجحجٌد جداجٌدمتوسطجٌدجٌد جدامتوسطمحمد طارق حمدي محمود67

68.93ناجحمتوسطجٌدجٌدمقبولامتٌازمقبولمحمد عبد الحق اسماعٌل احمد68

75.13ناجحجٌدجٌدجٌدمتوسطامتٌازجٌدمحمد فارس محمد عبدهللا69

87.47ناجحامتٌازامتٌازجٌدجٌد جداامتٌازامتٌازمحمود احمد ٌاسٌن70

0.00معٌدجٌد جدامقبولمتوسطمتوسطمتوسطضعٌفمروه صالح مهدي71

79.27ناجحجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جدامتوسطمصطفى حامد ادلٌان الطٌف72

90.80ناجحامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جدامنٌب علً حسٌن73

64.47ناجحمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجٌد جدامقبولمها حسٌن علً محمود74

90.07ناجحامتٌازجٌد جداجٌدامتٌازامتٌازامتٌازمٌاده خضٌر احمد عل75ً

0.00معٌدمتوسطمقبولمتوسطمقبولجٌدضعٌفنادٌة احمد محمد ابراهٌم76

58.00ناجحجٌدمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولنبأ سعدون جابر ابراهٌم77

66.27ناجحجٌدمقبولجٌدجٌدجٌد جدامقبولنرمٌن محٌسن غربً شفلح78

0.00معٌدمتوسطمقبولمقبولضعٌفمتوسطمقبولهانً شاكر خلف حمد79

72.80ناجحجٌدجٌدجٌد جداجٌدجٌد جدامقبولهبه خضٌر علً حمزه80

88.73ناجحجٌدامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌدهدى هٌثم عصام رشٌد81

56.67ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولوداد صالح حسٌن محمد82

66.00ناجحجٌد جداجٌدمقبولمقبولجٌد جدامقبولٌحٌى اٌاد شاكر طه الوٌس83

73.60ناجحجٌدجٌدمتوسطمتوسطامتٌازمتوسطٌمامة زٌاد ابراهٌم حسن84

80.00المشتركون

54.00الناجحون

26.00الراسبون

0.675نسبة النجاح

0.325 نسبة الرسوب

مبروك لطالبنا والتوفٌق لهم جمٌعا

حاتم علي عبدهللا. د.م

رئيس اللجنة االمتحانية

زاهد محمد صالح. م.م

عضو اللجنة االمتحانية


