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معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولاحمد اسماعيل فاضل1

معيدضعيفضعيفجيدمقبولمقبولمقبولاحمد ابراهيم محمد2

معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفاحمد جاسم محمد دلي  3

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفجيد جدااحمد حمد حسن4

ناجحمتوسطامتيازجيد جداجيدجيدضعيفأحمد حسين علي5

معيدضعيفضعيفمتوسطضعيفمقبولمقبولاحمد محسن علي6

معيدمقبولمتوسطمقبولمقبولجيدجيداحمد محمد حسن7

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفأحمد محمد صبحي8

ناجحمتوسطامتيازامتيازجيدجيد جداامتيازاحمد مؤيد احمد       9

معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولاحمد نجم عبداهلل10

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفاسماعيل عبدالجبار صالح11

معيدضعيفمقبولمتوسطضعيفمتوسطجيداشرف كامل عباس12

ناجحجيدامتيازجيد جداجيدجيدامتيازانس محمد صالح13

ناجحمقبولمقبولجيدمتوسطجيدجيدانعام سالم سلمان14

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفانور رزوق محمود15

االسم

عبدالرزاق حمد حسين. د.ا
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حاتم علي عبدهللا. د.م
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معيدضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاوس رعد رجب16

ناجحمقبولمتوسطجيدمتوسطمقبولمتوسطاية جمال احمد17

ناجحمقبولجيد جدامتوسطمقبولمتوسطجيدايهاب محمد حمادي18

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفبرزان ابراهيم سليم19

معيدضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولبشير ابراهيم محمود20

معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفبكر عدنان حاتم21

معيدضعيفضعيفضعيفمقبولمتوسطضعيفبالل احمد عالوي22

معيدمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفبيان نوفان محيميد23

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولثائر علوان سلمان24

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفجاسم احمد عبداهلل25

معيدضعيفمقبولمتوسطضعيفمتوسطمقبولجاسم محمد جاسم26

معيدمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولمتوسطحسن عبداهلل حسن27

معيدضعيفمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولحسن علي خلف28

معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفحسيب خلف صالح29

ناجحمقبولمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولحسين ابراهيم مخلف30

معيدضعيفمقبولمتوسطمقبولمتوسطجيدحسين عبد حسين31

معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفحسين عدنان فارس32

معيدضعيفمقبولمقبولضعيفمتوسطمقبولحسين علي صالح33

ناجحمقبولجيد جدامتوسطمقبولمتوسطمقبولحيدر فالح حسن34

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولخضر وليد زكري35

عبدالرزاق حمد حسين. د.ا

عميد الكلية

حاتم علي عبدهللا. د.م
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ناجحمتوسطجيدجيدمقبولجيد جدامتوسطدحام عبد حمد36

ناجحجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطجيد جداامتيازدعاء جواد كاظم37

معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفرائد علي صالح38

ناجحمقبولمتوسطامتيازجيدجيدجيدرجب جاسم محمد39

معيدضعيفضعيفمتوسطمقبولمقبولمقبولرضوان علي عبد40

معيدمقبولمقبولمتوسطضعيفجيدجيدرونق جابر محمود41

معيدمقبولمقبولضعيفضعيفمتوسطجيدزيدون خلف مهدي صالح42

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمتوسطزينة نزار كامل43

معيدمقبولمقبولجيدضعيفجيدمتوسطسحر وضاح صالح الدين بنوش44

معيدضعيفضعيفجيدضعيفمقبولجيدسعد محمد عطية45

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسعيد عذال احميد46

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسفيان عبد هزاع47

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسفيان عماد خلف48

ناجحمتوسطجيد جداجيد جدامقبولمتوسطجيد جداسوسن غازي عبداالمير عبداهلل49

معيدضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولمتوسطسند رعد يوسف50

ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولشهد ثائر مصطفى51

معيدضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفصفاء حامد عويد52

معيدضعيفضعيفجيدضعيفمقبولمتوسططارق حسن كردي53

معيدضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفعبدالخالق موسى بطوش54

معيدضعيفمقبولجيد جداضعيفجيدمقبولعبدالرحمن علي شعبان55

عبدالرزاق حمد حسين. د.ا

عميد الكلية

حاتم علي عبدهللا. د.م

رئيس القسم

عبدهللا محمود عبدهللا. د.     م

            رئيس اللجنة



الكورس االول/ المرحلة االولى/ نتائج قسم ادارة االعمال

 الدراسات المسائية2017/ 2016للعام الدراسي 

جامعة تكريت

كلية االدارة واالقتصاد

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدالرحمن عمر صالح56

معيدامتيازامتيازامتيازمتوسطضعيفضعيفعبدالغني محمود محمد خلف57

ناجحجيد جداجيد جداامتيازجيدجيد جداجيد جداعبداهلل اسماعيل لطيف58

معيدضعيفضعيفمتوسطضعيفمقبولمتوسطعبداهلل عادل حميد59

معيدمقبولمقبولمتوسطضعيفمقبولمتوسطعبداهلل عصام حسين60

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدالمجيد ناصر عبدالمجيد61

معيدمتوسطضعيفمقبولمقبولمتوسطضعيفعبدالملك هاشم حمد62

معيدمقبولمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفعدي خلف محمود نجم63

معيدضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفعلي ابراهيم راوي64

معيدمقبولمتوسطمقبولضعيفمتوسطمتوسطعلي صبحي خلف65

معيدمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولعلي محمد ناصر66

ناجحمتوسطامتيازامتيازجيدامتيازجيد جداعمار عيسى محمد67

معيدضعيفضعيفمتوسطضعيفمقبولضعيفعمار مظهر محمود68

معيدمقبولمقبولمتوسطضعيفمتوسطمقبولعيسى حميد عيسى69

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعيسى علي نواف70

معيدضعيفامتيازجيدمتوسطامتيازجيد جداغالب فهد علي71

ناجحمقبولجيدجيد جدامقبولجيدجيدغسان جاسم أحمد72

ناجحجيدمقبولجيدمقبولجيدجيدغيث اسماعيل خليل73

معيدضعيفمتوسطجيدضعيفمتوسطمتوسطفيصل عبداهلل حمادي74

معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفقصي حمدان احمد75

عبدالرزاق حمد حسين. د.ا

عميد الكلية

حاتم علي عبدهللا. د.م
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معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفماجد خلف عبدالرحمن76

ناجحجيدمتوسطمتوسطمقبولجيدجيد جدامثنى خضر عبود77

معيدمقبولجيدجيدضعيفمقبولمقبولمثنى سطام جاسم78

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمجيد محمد علي سلمان79

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمحمد ابراهيم عبد حسين80

ناجحمقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولمحمد حسن حمد81

ناجحمتوسطمقبولجيد جدامقبولجيدمتوسطمحمد عبدالعزيز عباس82

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد عواد فرحان83

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمود أحمد حسن84

معيدضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمحمود ضامن ركاض85

معيدمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولمرادي نواف حيران86

معيدضعيفمقبولامتيازمتوسطمتوسطمقبولمزهر عواد خليفة87

معيدمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولمصطفى اسماعيل خليل88

معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولمصطفى زياد عبود89

معيدمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمصطفى سبهان جياد90

ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمصطفى ظاهر حبيب91

معيدضعيفمقبولمتوسطضعيفمقبولضعيفمصطفى مظهر عمر92

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمعتز ابراهيم نجرس93

معيدمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولمهدي جمعة حمادي 94

معيدضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفمقبولمهند اسماعيل خليل95

عبدالرزاق حمد حسين. د.ا

عميد الكلية

حاتم علي عبدهللا. د.م
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ناجحمتوسطمتوسطامتيازمتوسطجيدمتوسطمهند عبدالعزيز احمد96

ناجحمقبولجيدجيدمقبولمتوسطمتوسطمهند علي عطاهلل عبداهلل97

ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدمتوسطجيدمهند مراد ابراهيم98

ناجحجيدجيد جداجيدجيد جداامتيازامتيازنبراس حميد عبد99

معيدمقبولمقبولجيدضعيفمقبولمتوسطنجم ابراهيم عبداهلل100

ناجحامتيازمتوسطجيدجيدجيد جدامتوسطنضال عبدالواحد عمران101

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفنمير علي حمزة102

معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفنور الدين مطلك سلمان103

معيدضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولنوري نايف ظاهر104

معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفهارون شهاب احمد105

معيدضعيفجيدجيد جداضعيفمتوسطمتوسطهجيل الجبوري ذياب106

ناجحمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولهدى حميد حمادي107

ناجحمتوسطجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جداهدير اركان عطاهلل فياض108

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفوائل جمال ابراهيم109

معيدضعيفمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطوسام لطيف جاسم110

ناجحمقبولمتوسطجيدمقبولمتوسطمقبولوفاء عبدالرحمن محمد111

معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفوليد علي جاسم112

معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفيوسف صباح حسن113

عبدالرزاق حمد حسين. د.ا

عميد الكلية

حاتم علي عبدهللا. د.م

رئيس القسم

عبدهللا محمود عبدهللا. د.     م

            رئيس اللجنة


