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ناجحجيدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطاحمد صالح خلف خضر1

ناجحمتوسطمتوسطمتوسطامتيازمقبولجيدمتوسطاحمد اركان ياسين خلف الخزرجي2

معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفاحمد جاسم حمدان حسن العيساوي3

ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد جمعه شحاذة حسين الجبوري4

معيدمتوسطضعيفمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولاحمد حسين خضر حمود الجميلي5

معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد خلف أحمد6

معيدمتوسطضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد خلف شعبان عبد الجبوري7

ناجحمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولاحمد ذنون يونس هادي8

معيدمقبولضعيفمقبولمتوسطضعيفمقبولضعيفاحمد رمضان احمد طعمة9

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد صالح احمد حنظل10

معيدضعيفضعيفامتيازضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد صالح صبحي11

ناجحجيد جداجيد جداجيدجيد جدامتوسطامتيازجيداحمد عبدالرحمن صالح حسين12

معيدمتوسطضعيفضعيفمتوسطمقبولضعيفمتوسطاحمد عراك عبد معروف الدليمي13

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفاحمد معن كامل شعبان الخسارة14

معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفاالء خليل ابراهيم عناز الجميلي15
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معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفانتصار عماد الدين16

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفايمن ماجد حميد17

معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفايوب هاشم محمد طياوي الجبوري18

معيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولضعيفمقبولبرزان جالل احمد عالوي الفراجي19

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفبرزان حميد خلف حسين الجيوري20

ناجحجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمتوسطبكر حسن مجيد مهوس الجبوري21

معيدمتوسطضعيفمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولترتيل تحسين نظير مصطفى22

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفجاسم صدام حمد23

ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازجيدجيدامتيازجاسم عالوي محمد صالح العيساوي24

معيدمتوسطضعيفمتوسطامتيازضعيفمقبولمقبولجليل ابراهيم صالح مهدي البدري25

معيدجيدمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفحاتم محمود حسن حسين العباسي26

ناجحمتوسطمقبولمقبولجيد جدامقبولجيدمتوسطحسن محمد حسن حمد27

ناجحجيد جداجيدجيدمقبولجيدجيد جداجيدحسين حمد عكلة عوض الجبوري28

معيدمتوسطضعيفضعيفجيدضعيفمقبولضعيفحمدان خلف احمد خلف الجبوري29

ناجحجيد جداامتيازجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداحمزة طه حميد ويس30

ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولحيدر ابراهيم خليل هندي الجبوري31

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفخالد فريح دانوك32

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفخالص محمود عبداهلل33

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفخلف احميد احمد سعيد الجبوري34

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفرعد احمد حسين حنتو35
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معيدمتوسطمقبولمقبولمتوسطضعيفمتوسطمقبولروما جاسم محمد جاسم الجبوري36

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولساجر صالح مهدي حمد الجبوري37

معيدمتوسطمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفسارة حسن علي حسن38

ناجحجيدمتوسطمقبولجيد جدامقبولمقبولجيد جداسامر فارس احمد عبداهلل الجبوري39

معيدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطضعيفمتوسطمتوسطسداد محمد احمد كناص الفراجي40

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسعد احمد حسن41

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسفيان جاسم احمد حسين الجميلي42

معيدضعيفمتوسطضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولسيف الدين سعيد جاسم محمد الحار43

معيدمتوسطمقبولمقبولمتوسطضعيفمقبولمقبولسيف صالح عبداهلل عليوي العباسي44

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفشهاب احمد خلف احمد الجبوري45

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفشهد ازهر كامل محمد الرحماني46

معيدمتوسطضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفشهد محمود محمد صالح47

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفصاحب رشيد حمد48

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفصالح احمد وحيش عكلة الجبوري49

معيدمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفصدام جاسم حمد علي الجبوري50

معيدضعيفمقبولضعيفمتوسطمقبولمقبولمقبولصون كول كمال احمد51

ناجحجيد جدامقبولجيدجيدمقبولجيدجيدضحى حمدي عبدالمجيد اسماعيل52

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفطه محمد حسن سليم الصميدعي53

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعاصم شكر حمود هيمص الجبوري54

معيدمتوسطضعيفضعيفمتوسطمقبولمقبولمقبولعامر هاشم صالح ضاحي الدليمي55
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معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفجيدمقبولعبد احمد حمود احمد56

معيدمتوسطمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفعبدالسالم صالح ضامن57

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدالرحمن محمود احمد58

معيدمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولعبداهلل احمد محمد حسين الجبوري59

معيدضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفعبدالهادي عبد حسين عطية60

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفعبدالهادي محمود حمد خلف61

معيدمتوسطضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفعدنان خيراهلل عبداهلل احمد الجبوري62

معيدمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفعلي باسل ابراهيم نجرس القيسي63

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعلي صباح ياسين64

معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفعلي عبدالفتاح احمد عبدالرزاق65

معيدمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفعلي محمود حسين احمد العجيلي66

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمار احمد محمد67

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمار فرحان احمد درويش الجميلي68

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمر عبدالغني ذياب احمد المفرجي69

معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفعمر عماد عبدالعزيز70

ناجحامتيازمقبولجيدامتيازجيد جداجيد جداجيد جداعوف عبدالرحمن خزعل علي71

معيدمتوسطضعيفمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفغيث محمد نجم خلف الجبوري72

معيدمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولفالح نوري فرحان مخلف73

معيدمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولفليحه حسن علي عويد الكروي74

معيدمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفجيدمقبولفيصل محمد سليم75
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عميد الكلية

حاتم علي عبدهللا. د.م

رئيس القسم

زاهد محمد صالح. م.     م

          رئيس اللجنة



الكورس الثاني/ المرحلة الثانية/ نتائج ادارة االعمال

 الدراسات المسائية2017/ 2016للعام الدراسي

جامعة تكريت

كلية االدارة واالقتصاد

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفقائد سامي حسين علي الدوري76

معيدمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفقحطان عطااهلل ياسين احمد الدوري77

معيدمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولقصي مصلح ابراهيم عبد78

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفقيس مهدي نعمه حمد الجبوري79

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفكرم محمد فرحان حمود الجبوري80

معيدجيدضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفمقبولالرا فؤاد علي عبد81

معيدمتوسطضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفليث اياد حسن حمادة الظفيري82

معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبول     ليث حسين سعد83

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفليث حمدان مهدي شكران الجبوري84

معيدجيدضعيفمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطماجد احمد جنداري85

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولمامون رشيد محمد عياش86

معيدمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمحمد سليمان احمود صالح الجبوري87

ناجحمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمحمد عبداهلل حسين عبدالرحمن88

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمحمد عبداهلل هنيد علي89

معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولمحمد عبدالهادي صالح90

معيدمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمحمد علي صالح خلف الجبوري91

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد مشعل محمود حسن الجبوري92

معيدجيدمقبولضعيفمتوسطمقبولمقبولمتوسطمحمد موسى احمد خلف الجبوري93

معيدمتوسطضعيفضعيفجيد جداضعيفمقبولضعيفمحمد ناظم خميس نخيالن94

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد نعمة احمد95
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معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمشعان حسن شهاب حمد96

معيدامتيازضعيفامتيازضعيفضعيفضعيفضعيفمصطفى صباح احمد97

ناجحمتوسطمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولمقبولمصطفى عادل عباس98

ناجحمقبولجيدمتوسطجيدمقبولمقبولمتوسطمصطفى عاصم فاضل رجب99

ناجحمتوسطمقبولمقبولجيدمقبولمتوسطمتوسطمظهر طه شالش100

معيدمقبولمتوسطمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمنير سالم عمر مصلح الجبوري101

معيدضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفموسى نجم خلف صالح الجبوري102

ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدمتوسطجيدنبأ عقيل عباس خضير103

ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازنمير صالح نوري نافع الناصري104

معيدمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولنوار محمد مجيد عبيد العبيدي105

ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازمتوسطجيدجيدهاني اسماعيل ابراهيم106

ناجحمتوسطجيد جداجيد جداامتيازجيد جدامتوسطامتيازهدى ايوب علوان احمد البدري107

معيدمتوسطمتوسطمتوسطضعيفمقبولمقبولجيدهيثم طعمه خلف مطر البدري108

ناجحجيدمتوسطمتوسطجيدمقبولمتوسطجيدهيمان هادي حسن محمود البياتي109

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفوضاح مولود علوان110

معيدمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفورقاء خليل ابراهيم عناز الجميلي111

ناجحجيد جدامتوسطمقبولجيد جدامقبولمتوسطمقبولوعداهلل احمد عبداهلل محجوب112

ناجحجيدمقبولمتوسطامتيازمقبولمقبولمتوسطوليد خالد عبداهلل جاسم الجبوري113

معيدمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفياسر عبداهلل خضر خلف الجبوري114

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفامتيازيوسف يونس محمد مدلي115
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