
مسائي/ الصف الرابع 

الكورس االول

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

قسم ادارة االعمال

المعدلالنتٌجةمخاطرعقوداخالقٌاتنظمدولٌةانتاجاالسمت

61.87ناجحجٌدمقبولمقبولمقبولجٌد جدامقبولاحمد اركان ٌاسٌن خلف الخزرج1ً

76.00ناجحامتٌازجٌد جدامقبولمتوسطجٌد جداجٌداحمد جمعه شحاذة حسٌن الجبوري3

67.93ناجحجٌدمتوسطجٌدمقبولجٌد جدامقبولاحمد ذنون ٌونس هادي 5

76.73ناجحجٌدمتوسطمتوسطجٌدامتٌازجٌداحمد صالح خلف خضر8

86.07ناجحجٌدامتٌازجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌداحمد عبدالرحمن صالح حسٌن القٌس9ً

57.53ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولبرزان جالل احمد عالوي الفراج10ً

71.13ناجحجٌدمتوسطمقبولجٌدجٌد جدامتوسطبرزان حمٌد خلف حسٌن الجٌوري11

74.47ناجحجٌد جداجٌدجٌدجٌدجٌدمتوسطبكر حسن مجٌد مهوس الجبوري12

66.60ناجحجٌدمقبولمتوسطمتوسطجٌدمتوسطترتٌل تحسٌن نظٌر مصطفى 13

60.93ناجحمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطتٌسٌر فهمً محمد14

92.27ناجحامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازجٌد جداجاسم عالوي محمد صالح العٌساوي15

68.20ناجحمتوسطمقبولمتوسطجٌدجٌدمتوسطجلٌل ابراهٌم صالح مهدي البدري 16

0.00معٌدجٌد جدامتوسطضعٌفمقبولجٌدمقبولحسن محمد حسن حمد18

79.07ناجحجٌدجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌد جداجٌدحسٌن حمد عكلة عوض الجبوري19

0.00معٌدمتوسطمتوسطضعٌفمقبولمتوسطمقبولحمدان خلف احمد خلف الجبوري20

89.13ناجحامتٌازجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جداحمزة طه حمٌد وٌس 21

64.53ناجحمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجٌد جدامتوسطحٌدر ابراهٌم خلٌل هندي الجبوري22

0.00معٌدمقبولضعٌفمتوسطمقبولمتوسطضعٌفروما جاسم محمد جاسم الجبوري23

82.93ناجحجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدامتٌازجٌد جداسامر فارس احمد عبدهللا الجبوري25

62.20ناجحمتوسطمقبولمقبولمتوسطجٌدمقبولسٌف الدٌن سعٌد جاسم محمد الحار26

66.60ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولجٌد جدامتوسطسٌف صالح عبدهللا علٌوي العباس27ً

54.13ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطصون كول كمال احمد29

69.67ناجحجٌد جدامتوسطمقبولجٌدجٌد جدامقبولضحى حمدي عبدالمجٌد اسماعٌل 30

62.20ناجحجٌدمقبولمقبولمقبولجٌد جدامقبولعامر حمد محمود31

69.00ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجٌد جدامتوسطعامر هاشم صالح ضاحً الدلٌم32ً

0.00معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبد احمد محمود احمد33

69.87ناجحجٌدمتوسطمتوسطمتوسطجٌد جدامتوسطعمر عبدالغنً ذٌاب احمد المفرج35ً

68.73ناجحجٌد جدامتوسطمقبولجٌدجٌدمتوسطغٌث محمد نجم خلف الجبوري38

55.93ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولفلٌحه حسن علً عوٌد الكروي39

0.00معٌدمتوسطمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌففٌصل محمد سلٌم40

65.40ناجحجٌدمقبولمقبولمتوسطجٌد جدامتوسطقٌس مهدي نعمة حمد الجبوري41

0.00معٌدمتوسطمقبولضعٌفمقبولمتوسطمقبولكرم محمد فرحان حمود الجبوري42

0.00معٌدجٌدجٌد جدامتوسطضعٌفجٌد جداجٌدالرا فؤاد علً عبد43

67.20ناجحمتوسطجٌدمقبولمقبولامتٌازمتوسطماجد احمد جنداري44

71.13ناجحجٌد جداجٌدمقبولمتوسطجٌد جدامتوسطمحمد شكر كامل45

72.13ناجحجٌدجٌدمتوسطمتوسطجٌد جدامتوسطمحمد عبدهللا حسٌن عبدالرحمن 46

70.27ناجحجٌد جداجٌدمتوسطمتوسطامتٌازمقبولمحمد موسى احمد خلف الجبوري49

60.40ناجحجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمصطفى عادل عباس51

69.40ناجحجٌدجٌدمقبولمتوسطجٌد جدامتوسطمصطفى عاصم فاضل رجب 52

0.00معٌدجٌدمتوسطضعٌفمقبولجٌد جدامتوسطمظهر طه شالش 53

0.00معٌدمتوسطمقبولضعٌفمقبولمقبولضعٌفمهند عادل عباس54

0.00معٌدمقبولضعٌفضعٌفمقبولمتوسطمقبولمهند نمٌر جلٌل55

69.67ناجحجٌد جداجٌدمقبولجٌدجٌدمقبولنبأ عقٌل عباس خضٌر56

96.60ناجحامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازنمٌر صالح نوري نافع الناصري57

حاتم علي عبدهللا. د.م

رئيس اللجنة االمتحانية

علي احسان عبدالكريم. م.م

عضو اللجنة االمتحانية
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62.87ناجحمتوسطمقبولمقبولمتوسطجٌدمتوسطنوار محمد مجٌد عبٌد العبٌدي58

82.67ناجحجٌدجٌد جداجٌدامتٌازجٌد جداجٌدهدى اٌوب علوان احمد البدري59

64.20ناجحمتوسطمتوسطمقبولمقبولجٌدمقبولهٌثم طعمه خلف مطر البدري60

70.07ناجحجٌد جداجٌدجٌدمتوسطجٌد جدامقبولهٌمان هادي حسن محمود البٌات61ً

0.00معٌدمتوسطضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفوعدهللا أحمد عبدهللا62

66.87ناجحجٌد جدامقبولمتوسطمقبولجٌد جدامقبولولٌد خالد عبدهللا جاسم الجبوري63

80.80ناجحجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداٌوسف فٌصل محمد65
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نسبة النجاح

نسٌة الرسوب

تمنٌاتنا للجمٌع بالنجاح والموفقٌة

حاتم علي عبدهللا. د.م

رئيس اللجنة االمتحانية

علي احسان عبدالكريم. م.م

عضو اللجنة االمتحانية


