
2017-2016المرحلة الثالثة صباحي / نتائج قسم ادارة االعمال  جامعة تكريت 

كلية االدارة واالقتصاد
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مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفابراهيم سالم محمد عبدهللا1

81.5455ناجحجيدامتيازمتوسطجيدجيد جداجيدجيد جداامتيازجيدابراهيم محمد ابراهيم2

3
ابو بكر نجرس زيدان خلف 

الجبوري
78.1818ناجحجيدجيد جدامقبولجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جدامتوسط

4
احسان عدنان حميد جاسم 

الجنابي
مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف

5
احالم بشير محمد يونس  

الجنابي
مكملمقبولمقبولجيدمقبولضعيفمقبولمقبولمتوسطضعيف

6
احمد احسان عز الدين عارف 

الدوري
مكملمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمتوسطضعيفمقبولضعيف

70.9091ناجحمتوسطجيدمقبولجيد جدامتوسطجيد جداجيدجيدمتوسطاحمد حاتم محسن7

70.1818ناجحمتوسطجيد جدامتوسطجيدمقبولجيدجيد جداجيدمقبولاحمد حميد مجيد8

مكملمتوسطمقبولمقبولمقبولضعيفمتوسطمتوسطمقبولضعيفاحمد خليل عايد صالح العجيلي9

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد زكي لفته 10

مكملمتوسطمتوسطمقبولمتوسطضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد ساطع احمد خلف التكريتي11

د عبد الرزاق حمد حسين.ا

 عميد الكلية

د حاتم علي عبدهللا.م

رئيس القسم

وسام هاشم كامل. م.م

رئيس اللجنة
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مكملمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمتوسطضعيفاحمد سعدي محمد12

77.9091ناجحجيد جداجيد جدامقبولامتيازمتوسطامتيازجيد جداجيدمقبولاحمد سالمة عبد جاسم13

مكملجيدمقبولضعيفمقبولمقبولجيدجيد جدامتوسطمقبولاحمد صافي عبد غنام الجبوري14

15
احمد صالح خلف عبدالكريم  

الجبوري
مكملمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف

68.3182ناجحجيدمتوسطمتوسطجيدمتوسطجيد جداجيدمتوسطمقبولاحمد لطيف شريف16

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد ماهر حميد17

62.5455ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطجيد جدامقبولمقبولاحمد محمد عبد علي18

مكملضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد مزاحم خيرو بكر الخشماني19

20
احمد مصطفى شبيب غضبان 

الجبوري
مكملمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبول

مكملمقبولمتوسطمتوسطمقبولضعيفمتوسطمتوسطمقبولضعيفاحمد نزهان جاسم كاظم 21

مكملضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفاحمد نعيم امين محمود الدوري22

مكملجيدجيدمقبولجيدجيدمتوسطجيد جداجيدضعيفادريس عبد اللطيف ابراهيم23

د عبد الرزاق حمد حسين.ا

 عميد الكلية

د حاتم علي عبدهللا.م

رئيس القسم

وسام هاشم كامل. م.م

رئيس اللجنة
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مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفادهم محمد سلمان24

ضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفاركان مزهر خليفة25

مكملضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفاسيل خالدعلي صالح االحبابي26

مكملمتوسطمقبولمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفاشجان ربيع عبد27

مكملمتوسطمقبولضعيفمتوسطضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفاشرف ابراهيم جاسم28

60.4545ناجحمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطاكثم عبيد خلف عوض الجبوري29

71.5455ناجحجيد جدامتوسطمتوسطجيدمتوسطمتوسطجيدجيدمتوسطاالء صالح حسن عبد الشمري30

31
الحسين سعد صالح عيسى 

الجبوري
مكملمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيف

مكملمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفامجد صباح محمد32

85.3182ناجحجيدجيد جداجيدامتيازجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدامنة خطاب عمر نجم التكريتي33

مكملمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولانعام عبد تركي34

35
اوس زهير نجرس هالل 

الناصري
مكملمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيف

د عبد الرزاق حمد حسين.ا

 عميد الكلية

د حاتم علي عبدهللا.م

رئيس القسم

وسام هاشم كامل. م.م
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78.3182ناجحجيدامتيازمقبولجيد جداجيدامتيازامتيازجيدمقبولايمان اسماعيل جاسم36

مكملمتوسطمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفبرزان ظاهر ضحوي37

65.1364ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطجيدجيد جدامتوسطبشار خالد عبدهللا جاسم38

39
بشار صالح سنودي بكر 

الناصري
مكملمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفبشار موسى طالل خلف الجبوري40

65.2727ناجحمتوسطجيدمقبولجيد جدامقبولمتوسطجيدمتوسطمقبولبشير طارق عبيد41

مكملضعيفمقبولضعيفمتوسطضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفبكر سامي عبدالرحمن42

مكملمتوسطجيدمقبولجيد جدامقبولمتوسطمقبولمتوسطضعيفبهاء فاضل خليل احمد43

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفجاسم محمد ابراهيم44

مكملمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفجالل برع احمد مال العزاوي45

46
حنان محمد احمد عبد هللا 

التكريتي
78.8636ناجحجيدجيد جدامتوسطامتيازجيد جداجيد جداجيدامتيازمتوسط

79.0455ناجحجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيد جداجيدجيدحنين باسم ذياب احمد47

د عبد الرزاق حمد حسين.ا

 عميد الكلية

د حاتم علي عبدهللا.م

رئيس القسم

وسام هاشم كامل. م.م
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87.6818ناجحجيد جداجيد جدامقبولامتيازامتيازامتيازجيدامتيازجيد جداحيدر رعد مجيد سعيد االلوسي48

مكملمقبولمقبولمقبولمتوسطضعيفمقبولضعيفمتوسطمقبولخالد خميس عبدهللا49

مكملمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولضعيفخالد وليد رجب علوان50

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفخلف فالح مناور محسن الوهب51

مكملمتوسطمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفديار علي حمزة محمد الجبوري52

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفرائد اسماعيل محمد حسن53

64.7273ناجحمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولجيدجيدمقبولرائد عبد النبي عباس54

55
رسل صباح سرحان يونس 

العكيدي
65.9545ناجحمتوسطجيدجيدجيدمقبولمتوسطمقبولجيدمقبول

60.3182ناجحجيدجيدمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولرشا عريبي علي56

61.8182ناجحجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولجيدمقبولرغده حسن محمد مخلف العزاوي57

67.7727ناجحمتوسطمتوسطجيدجيدمقبولجيدجيدمقبولمتوسطرفل طالب خلف جاسم الجبوري58

مكملمقبولمقبولمتوسطجيدمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفرنا ادريس محمد يونس الجنابي59

د عبد الرزاق حمد حسين.ا

 عميد الكلية

د حاتم علي عبدهللا.م

رئيس القسم

وسام هاشم كامل. م.م
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مكملمتوسطجيدمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجيدضعيفرنين عبد اللطيف60

مكملمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطضعيفزيد رشيد محمد يوسف الجميلي61

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفزينب محسن علوان62

مكملمتوسطمقبولمقبولمقبولضعيفمتوسطمقبولضعيفضعيفسارة صالح  خير هللا هادي الدوري63

64
سجى عارف حميد علي 

الجبوري
مكملمتوسطجيدمقبولجيد جدامتوسطجيد جداجيدمتوسطضعيف

65
سعد محمود محيميد حمزه 

الجميلي
62.2727ناجحمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطجيدمقبول

مكملجيدجيدمتوسطجيد جدامقبولجيد جداجيدمتوسطضعيفسهيل عطاهلل علي66

69.8182ناجحجيدجيد جدامقبولجيدمتوسطمقبولجيد جداجيدمقبولسيف احمد صالح عبد الحشماوي67

مكملمتوسطجيدضعيفمتوسطجيدمتوسطمتوسطجيدمقبولسيف محمد هادي عبدالرحمن البياتي68

87.8636ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازجيد جداامتيازامتيازجيد جداشذى فائق علي69

71ناجحمتوسطجيدمتوسطجيدمقبولمتوسطمتوسطامتيازمتوسطشمس قيس جعفر70

71
 شيماء ناصر صابر علوان

الطائي
84.3182ناجحجيدجيد جداامتيازجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جداجيد

د عبد الرزاق حمد حسين.ا

 عميد الكلية

د حاتم علي عبدهللا.م

رئيس القسم

وسام هاشم كامل. م.م

رئيس اللجنة
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68.7273ناجحجيدمتوسطمقبولجيدجيدمتوسطمتوسطجيد جدامقبولصباح متيوت محارب72

79.8182ناجحجيدامتيازجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جداجيد جدامقبولصفا كامل تلفاح73

74
 صفاء اكرم عمر حمادة

السامرائي
مكملضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف

مكملمقبولمقبولمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفصفاء دالل عبدهللا حسن75

76
 عبد الرحمن محمود سامي

وفيق الباجالن
65.2727ناجحجيدمتوسطمقبولجيدمتوسطجيدمقبولمتوسطمقبول

73.3182ناجحجيد جدامتوسطمتوسطجيدمقبولجيدمتوسطامتيازجيدعبد الكريم محمد احمد حيود الجميلي77

78
 عبد هللا فالح حسن عبد

المجمعي
مكملمقبولمقبولمقبولمتوسطضعيفمقبولمتوسطمقبولضعيف

79
 عبد هللا نعمه عبد الكريم

محيميد الجبوري
مكملمتوسطضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيف

80
 عبدهللا سعدي حسين علي

العزاوي
مكملضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيف

81
 عبير محمد عبد هللا جاسم

الجبوري
متوسطمقبولجيدمتوسطجيدجيدجيد جداجيدمقبول

مكملجيد جداجيد جداجيدجيد جدامقبولجيدمتوسطمتوسطضعيفعقيل سحاب عايد82

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعلي احمد مصلح83

د عبد الرزاق حمد حسين.ا

 عميد الكلية

د حاتم علي عبدهللا.م

رئيس القسم

وسام هاشم كامل. م.م

رئيس اللجنة
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مكملمتوسطمقبولمتوسطمتوسطضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفعلي اسعد محمد اسماعيل84

مكملجيدجيدمقبولجيدمقبولمتوسطجيدجيدضعيفعلي خليل فرج صالح العزاوي85

مكملامتيازامتيازمتوسطامتيازجيد جداامتيازامتيازجيد جداضعيفعلي رشيد حميد86

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمر ثائر كليب87

88
 عمر خالد رشيد يوسف

الخشماني
مكملمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطضعيف

مكملجيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمر عبدهللا حميد89

مكملمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطضعيفعمر علي عبدهللا عكيل الدليمي90

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمتوسطضعيفغيث راضي عبدالرزاق91

92
 فارس مصطفى حمد خميس

البياتي
مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف

93
 فاطمة نايف ابراهيم

محمدالجبوري
مكملمتوسطمتوسطمقبولمقبولضعيفضعيفجيد جدامقبولمقبول

78.9091ناجحجيد جداجيدمقبولجيد جداجيدجيدجيدامتيازجيد جدافراس حمد عبدهللا حسن القيسي94

71.2273ناجحجيد جداجيدجيدجيدمقبولمتوسطمقبولامتيازمتوسطلبنان صالح مهدي  مطر95

د عبد الرزاق حمد حسين.ا

 عميد الكلية

د حاتم علي عبدهللا.م

رئيس القسم

وسام هاشم كامل. م.م
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96
 ليث عبدهللا عبد عبطان

الجبوري
58.4545ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبول

مكملضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفماجد عبد الحميد جميل97

74.4091ناجحجيدجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطجيد جداجيد جدامتوسطمقبولماهر طه خلف98

91.0909ناجحجيد جداامتيازجيد جداامتيازامتيازجيد جداامتيازامتيازجيدمحمد جاسم محمد ابراهيم99

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد جمعة اسماعيل100

مكملجيدمقبولمتوسطمتوسطمتوسطجيدجيد جدامتوسطضعيفمحمد روكان احمد101

مكملمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمتوسطضعيفمحمد سعدون حلف102

103
 محمد طاهر اسماعيل طالل

العبيدي
74.5ناجحجيدجيدجيدجيدمتوسطجيد جداجيد جداجيدمقبول

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد عامر برهان 104

مكملمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطضعيفمحمد عباس فاضل105

مكملمتوسطمقبولمقبولجيدضعيفمتوسطمقبولمقبولضعيفمحمد عبد الفتاح ستوري106

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد فائق اسماعيل107

د عبد الرزاق حمد حسين.ا
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مكملجيدجيدمقبولمتوسطمقبولجيدمقبولامتيازضعيفمحمد لطيف كريم عمر العبيدي108

97.5909ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازمحمد مطر محمود109

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمحمد منتظر غسان ممدوح110

111
 محمد مولود ذاكر عبد العزيز

الرفاعي
مكملضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف

112
 محمد نعمة احمد حمود

الجبوري
مكملمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيف

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمود حسين محمد سعدون113

مكملمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمحمود محمد محمود احمد114

115
 مصطفى اركان موسى خلف

الصميدعي
جيدامتيازمتوسطامتيازجيد جداجيد جداامتيازجيد جدامتوسط

116
 مصطفى اكرم مزعل طالب

التكريتي
مكملمتوسطمتوسطضعيفمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطضعيف

117
 مصطفى خالد زيدان خلف

العبيدي
مكملجيدمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولمقبول

118
 مصطفى صباح احمد صالح

الخزرجي
مكملمقبولمقبولمتوسطضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولضعيف

119
 مصطفى طابور عبد هللا خضر

الدوري
مكملمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف

د عبد الرزاق حمد حسين.ا
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مكملمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمصطفى عماد ياسين120

121
 مصطفى فراس حسن حمد

العزاوي
مكملمقبولمقبولمقبولمتوسطضعيفمتوسطمقبولمتوسطضعيف

122
 مصطفى مثنى حميد محمد

الدوري
63.7727ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجيدجيدمتوسطجيد جدامقبول

مكملجيدجيد جداضعيفجيد جداجيدامتيازجيد جداجيد جدامتوسطمضر ربيع خلف طعمه الربيعي123

124
 منار صبحي صوان مصلح

الدليمي
مكملجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولضعيفمقبولجيد جدامقبول

مكملمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمنذر عدوان هنوني125

مكملضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفمهند رياض مهدي صالح العبيدي126

مكملجيدمقبولمتوسطضعيفمقبولمقبولضعيفامتيازمتوسطموج كريم حسن محمد العباسي127

128
 ميالد غزال صعو صالح

العزاوي
98.2727ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتياز

مكملمتوسطمقبولمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولجيدضعيفناطق حمد جمعة129

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفنبهان محسن عبيد 130

71.7727ناجحجيد جداجيد جدامقبولجيد جدامتوسطمتوسطجيدجيدمقبولنزهان خلف حسن131

د عبد الرزاق حمد حسين.ا
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132
 هشام رحيم محمد حردان

العبيدي
مكملمتوسطجيدمتوسطجيد جداجيدمتوسطمتوسطمقبولضعيف

مكملجيدمقبولضعيفجيدمقبولمقبولمتوسطجيد جدامتوسطهناء فرج عبد هجيج الدليمي133

مكملضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفهيثم ضاري حسين134

75.2273ناجحجيد جداجيد جدامتوسطجيد جداجيدمتوسطمقبولامتيازمتوسطوجدان كنعان حياوي135

136
 وسام سالم صدام عبد هللا

المزروعي
53.6818ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول

137
 وعد احمد عبد صالح حسين

القيسي
مكملمتوسطمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفمتوسطضعيف

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفوليد خالد عبود 138

مكملضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفياسر جمال صالح139

مكملضعيفمقبولمتوسطمقبولضعيفضعيفمقبولمتوسطمقبوليوسف زياد يونس يحيى البدري140

141
 يوسف عبدالرحمن حسن

حمادة الحروبي
مكملمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمتوسطمتوسطضعيف

142
 يوسف ياسين جار هللا مطلك

الدوري
مكملمتوسطضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيف

د عبد الرزاق حمد حسين.ا
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