
2017-2016نتائج الرابع صباحي  جامعة تكريت

كلية االدارة واالقتصاد

قسم ادارة االعمال
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مكملمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولابراهيم احمد مصطفى1

69ناجحمتوسطجيد جداجيدمتوسطمقبولجيدمتوسطجيدمتوسطاحالم قدوري اسماعيل ابراهيم2

0مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد اسماعيل علوان 3

79.6095ناجحجيدجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جدااحمد جاسم محمد الطيف4

مكملضعيفجيدضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفاحمد جمال جسام مخلف5

64.7048ناجحمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجيد جدامتوسطجيدمتوسطاحمد حاتم مسير 6

مكملضعيفمتوسطجيدمقبولمقبولجيدمتوسطمتوسطمتوسطاحمد خضير عباس7

مكملضعيفمتوسطمقبولضعيفمقبولجيد جداضعيفضعيفمقبولاحمد رشيد احمد فرحان8

58.3524ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطاحمد زكي ابراهيم شالش9

د عبد الرزاق حمد حسين    .ا

عميد الكلية

د حاتم علي عبدهللا.م

رئيس القسم

كفاح عباس الجنابي.  م

 رئيس اللجنة



2017-2016نتائج الرابع صباحي  جامعة تكريت

كلية االدارة واالقتصاد

قسم ادارة االعمال

مكملضعيفجيد جدامقبولمتوسطجيدمتوسطمتوسطضعيفمقبولاحمد سعيد هادي10

مكملضعيفمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولاحمد شعالن بدر11

مكملمقبولجيد جداجيدمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولاحمد عطية احمد12

مكملضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد عكلة حسين عبدهللا13

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد علي عبدهللا حسن14

85.181ناجحجيد جداجيد جداامتيازجيد جدامتوسطجيد جداامتيازجيد جداامتيازاحمد فائق مطر علي15

16
احمد محمد شعبان حميد 

التكريتي
64.2381ناجحمقبولامتيازمتوسطمتوسطجيدمتوسطمتوسطمقبولمتوسط

17
احمد محمود جياد حمادي 

العيساوي
89.9048ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيد جدا

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد مريش عزاوي18

19
احمد منيف حمدان مياح 

الشمري
مكملمقبولجيدمتوسطمقبولضعيفمتوسطمتوسطمقبولمتوسط

مكملضعيفجيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد نصيف جاسم20

مكملمقبولمقبولمقبولجيدضعيفجيدمتوسطمتوسطمقبولاحمد يوسف موسى جاسم21

د عبد الرزاق حمد حسين    .ا

عميد الكلية

د حاتم علي عبدهللا.م

رئيس القسم

كفاح عباس الجنابي.  م

 رئيس اللجنة



2017-2016نتائج الرابع صباحي  جامعة تكريت

كلية االدارة واالقتصاد

قسم ادارة االعمال

مكملضعيفمتوسطمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفارشد صباح عاصي22

86.4667ناجحجيدامتيازامتيازجيد جدامتوسطامتيازامتيازجيد جداامتيازاسامه عبد الرحمن نجم عبدهللا23

77.1333ناجحجيدمقبولجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيد جدااسراء صالح ايوب24

63.9714ناجحمقبولمقبولجيدمتوسطجيدجيدمقبولمتوسطجيداسماء ثاني حسين محمود25

68.1905ناجحمتوسطمقبولجيد جداجيدمقبولجيدمتوسطمتوسطمتوسطاسماء مجيد خميس26

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاشراق طالب محمد27

مكملضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفمتوسطضعيفامير سعد صالح28

58.4286ناجحمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولمقبولانمار شهاب احمد29

مكملضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفايالف ابراهيم عبادي30

مكملمقبولمقبولجيدجيدضعيفجيدمتوسطمقبولمتوسطايالف محمود علي محمد31

77.781ناجحمتوسطامتيازجيد جدامتوسطجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداايمان ابراهيم علي32

33
ايه احمد حمدي صالح 

الجعفري
مكملضعيفامتيازمقبولمتوسطمتوسطجيدمقبولمتوسطمقبول

د عبد الرزاق حمد حسين    .ا

عميد الكلية

د حاتم علي عبدهللا.م

رئيس القسم

كفاح عباس الجنابي.  م

 رئيس اللجنة



2017-2016نتائج الرابع صباحي  جامعة تكريت

كلية االدارة واالقتصاد

قسم ادارة االعمال

34
ايوب وليد يونس علوان 

السامرائي
مكملضعيفمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسط

مكملضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولآن منذر كمال عبد اللطيف 35

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفبالل عدنان محمد مصطفى36

مكملضعيفجيدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجيد جدامقبولمتوسطبيداء خليل ابراهيم37

69.9619ناجحمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطجيد جداجيدمقبولجيد جداتمارة سمير سليمان داود38

مكملضعيفجيدضعيفضعيفضعيفمتوسطمقبولضعيفضعيفثابت حميد خلف عواد39

مكملضعيفمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولثامر حاتم محمد40

مكملمتوسطجيد جدامتوسطمقبولضعيفمتوسطمتوسطمقبولمقبولحاتم صباح ابراهيم41

مكملضعيفجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولحسام يوسف غايب عفات42

43
حسن عطاهلل محيميد صالح 

الربيعي
مكملمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمتوسطضعيفمقبولمقبول

مكملمتوسطجيدجيد جدامتوسطضعيفجيدجيدجيد جدامتوسطحميد مجيد عبد نايل44

66.4571ناجحمتوسطمقبولجيدمتوسطمقبولجيد جداجيدمتوسطمقبولحنان عيسى جاسم45

د عبد الرزاق حمد حسين    .ا

عميد الكلية

د حاتم علي عبدهللا.م

رئيس القسم

كفاح عباس الجنابي.  م

 رئيس اللجنة
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كلية االدارة واالقتصاد

قسم ادارة االعمال

46
حنين حسين عبدهللا ابراهيم 

الدوري
75.381ناجحمتوسطامتيازجيد جداجيدجيدامتيازجيدمتوسطجيد جدا

90.3905ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيد جداحيدر ابراهيم صالح47

مكملمقبولجيد جداضعيفمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطحيدر عماد صالح حسن48

68.9333ناجحمقبولجيد جدامتوسطمتوسطمقبولمتوسطجيدجيدجيد جداخالد جاسم محمد49

50
خلدون عبد االمير ندا حماد 

الجنابي
مكملمقبولجيدجيد جدامتوسطضعيفجيدمتوسطمقبولمقبول

70.2667ناجحمتوسطمتوسطجيدجيدمتوسطجيد جداجيدمتوسطمتوسطخليفة حمد خليفة 51

مكملضعيفجيدمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطدعاء احمد داود52

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفراسكو نجاة فخر الدين53

59.4571ناجحمقبولجيدمتوسطجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولراغب شهاب احمد54

مكملضعيفجيدمتوسطمتوسطمقبولجيدمتوسطمقبولمتوسطرانية احمد حازم55

مكملمقبولجيدمتوسطمتوسطضعيفمقبولمتوسطمتوسطمقبولرائد عواد صبحي56

74.0571ناجحجيدجيد جدامتوسطجيدجيد جداجيدمتوسطجيدجيدرجاء عبد حسين عبود57

د عبد الرزاق حمد حسين    .ا

عميد الكلية

د حاتم علي عبدهللا.م

رئيس القسم

كفاح عباس الجنابي.  م

 رئيس اللجنة



2017-2016نتائج الرابع صباحي  جامعة تكريت

كلية االدارة واالقتصاد

قسم ادارة االعمال

79.1905ناجحمتوسطجيد جداجيد جداجيدجيدامتيازامتيازجيدامتيازرسل مامون هارون58

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفرنا رجب حسين59

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفرنده ظاهر فهد60

85.1333ناجحجيدامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيدرنين جمال خطاب61

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفرويده خلف 62

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفرويده سعد حمدان 63

مكملضعيفجيدمتوسطضعيفمقبولجيد جدامتوسطمقبولمقبولريام عبد عبش بنيان القيسي64

82.5238ناجحمتوسطجيد جداجيدجيدجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداريم مناف حسن65

71.3048ناجحجيدجيدجيدجيدمقبولجيدمتوسطجيدجيدزياد شحاذة محمد يوسف66

67
زيد ثامر محمد طويسان 

الجنابي
مكملضعيفجيد جداضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولمتوسط

مكملمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولسامال حميد ابراهيم68

69.0476ناجحمقبولامتيازجيدمتوسطمقبولجيدجيد جداجيدمتوسطسجى وليد خالد69

د عبد الرزاق حمد حسين    .ا

عميد الكلية

د حاتم علي عبدهللا.م

رئيس القسم

كفاح عباس الجنابي.  م

 رئيس اللجنة



2017-2016نتائج الرابع صباحي  جامعة تكريت

كلية االدارة واالقتصاد

قسم ادارة االعمال

65.9905ناجحمقبولجيدمتوسطمتوسطمقبولجيدمتوسطجيدمتوسطسحر علي حسين70

88.1905ناجحجيدامتيازامتيازجيدامتيازجيد جداامتيازامتيازامتيازسراب عكاب عجاج71

70.981ناجحجيدجيدجيدمتوسطمقبولجيدمقبولجيدجيدسعد حمود اسماعيل72

مكملضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفسلمان عدنان علي عبد قدوري73

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسيف الدين فوزي سردي74

مكملجيدجيد جداضعيفجيدمتوسطامتيازامتيازجيد جداضعيفشاكر لطيف كريم عمر75

74.9524ناجحمتوسطامتيازجيد جداجيدجيد جدامتوسطجيد جداجيدمتوسطشهد رفعت صالح اسماعيل76

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفشيماء عادل عبدالرحمن77

مكملضعيفجيدمقبولمتوسطمقبولجيدجيد جدامتوسطجيدصباح صابر محمد زهو78

مكملضعيفجيدمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفصفا عبدهللا ابراهيم 79

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفصالح نعمه جواد80

59.7905ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجيد جدامقبولمتوسطمقبولطه محمد ابراهيم81

د عبد الرزاق حمد حسين    .ا

عميد الكلية

د حاتم علي عبدهللا.م

رئيس القسم

كفاح عباس الجنابي.  م

 رئيس اللجنة



2017-2016نتائج الرابع صباحي  جامعة تكريت

كلية االدارة واالقتصاد

قسم ادارة االعمال

82
عادل لطيف حمود علي 

التميمي
مكملضعيفمتوسطمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفضعيف

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبد الحميد مؤيد خضير83

64.2667ناجحمقبولجيد جداجيدمتوسطمقبولجيدمتوسطمتوسطمتوسطعبد اللطيف مهدي عبد الستار84

68.181ناجحمتوسطجيد جدامتوسطجيدمقبولجيدجيد جدامتوسطمقبولعبد هللا كامل عباس  الخزرجي85

67.781ناجحمتوسطجيدجيدجيدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطعبدهللا احمد عبدهللا 86

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدهللا غالب خلف87

54.1714ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولعبدهللا محمود صالح 88

79.3333ناجحجيد جدامتوسطامتيازجيد جدامتوسطجيد جداجيدجيد جداجيدعثمان ميسر اعبيد مجيت89

مكملجيدجيدجيد جداجيدمتوسطمتوسطجيد جداجيد جداضعيفعدنان مخلف صالح90

65.6952ناجحمقبولجيدجيدمقبولمتوسطجيدجيدجيدمتوسطعالء تركي علي91

مكملضعيفجيدمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولعلي حرب حسين مصلح92

64.3143ناجحمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولعلي سبتي حسن جاسم93

د عبد الرزاق حمد حسين    .ا

عميد الكلية

د حاتم علي عبدهللا.م

رئيس القسم

كفاح عباس الجنابي.  م

 رئيس اللجنة



2017-2016نتائج الرابع صباحي  جامعة تكريت

كلية االدارة واالقتصاد

قسم ادارة االعمال

80.7619ناجحجيدامتيازجيدجيدمتوسطامتيازجيد جداجيد جداجيد جداعلي عادل جدعان لهمود94

مكملضعيفمتوسطمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفعلي عامر شهاب95

مكملمقبولمقبولمتوسطمتوسطضعيفمتوسطمقبولمقبولمقبولعلي عبد الحميد نايف96

64.2952ناجحمتوسطمتوسطجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولمتوسطجيدعلي عبيد كيطان97

مكملضعيفجيد جدامقبولمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولعلي غازي حسين98

93.8095ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازعلي محمد حويد99

مكملضعيفجيد جداضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفمتوسطعمر سمير عاصي100

64.2857ناجحمقبولجيد جدامتوسطجيدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولعمر مظهر علي101

مكملضعيفجيدمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولغزوان حسين علي 102

مكملضعيفجيدمتوسطمقبولضعيفمتوسطمقبولمقبولمقبولغصون شهاب احمد103

89.3905ناجحجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتيازجيدجيد جداامتيازامتيازغفران صالح جالل104

72.9619ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدمتوسطجيدجيدجيدجيدغيث حسن محمد محمود105

د عبد الرزاق حمد حسين    .ا

عميد الكلية

د حاتم علي عبدهللا.م

رئيس القسم

كفاح عباس الجنابي.  م

 رئيس اللجنة



2017-2016نتائج الرابع صباحي  جامعة تكريت

كلية االدارة واالقتصاد

قسم ادارة االعمال

64.9524ناجحمقبولجيدمتوسطجيدمقبولجيدجيدمقبولمتوسطفادي محمود شكر محمود106

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيففؤاد فاضل سليم107

108
قتيبة حسن علوان لطيف 

العزاوي
68.6095ناجحمتوسطجيدجيدجيدمتوسطجيد جدامقبولجيدمتوسط

مكملضعيفجيدضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفقحطان عدنان حمدان109

مكملضعيفجيدمتوسطمتوسطمقبولجيدمتوسطمتوسطجيدلؤي حاجم محمد شهاب 110

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفلؤي حسام محمد111

71.8476ناجحمتوسطامتيازجيدجيدمتوسطجيدمقبولجيدمتوسطليث حماده عياش112

مكملمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمتوسطمقبولضعيفضعيفماريا شعالن احمد113

66.7429ناجحمقبولمقبولمتوسطجيدمقبولجيد جدامتوسطجيدجيدماهرة مدهللا عبدهللا114

75.819ناجحجيدجيدجيدجيدمتوسطجيدجيد جداجيد جداجيدمجيد جاسم مجيد115

مكملضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد احمد صالح نايف116

117
محمد احمد ضاحي محمد 

السامرائي
مكملضعيفجيد جداضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيف

د عبد الرزاق حمد حسين    .ا

عميد الكلية

د حاتم علي عبدهللا.م

رئيس القسم

كفاح عباس الجنابي.  م

 رئيس اللجنة



2017-2016نتائج الرابع صباحي  جامعة تكريت

كلية االدارة واالقتصاد

قسم ادارة االعمال

مكملضعيفمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولضعيفجيدمقبولمحمد اسماعيل ابراهيم118

65.1143ناجحمتوسطجيد جدامقبولمتوسطمقبولجيدمتوسطمتوسطمتوسطمحمد عبد الحميد سطام119

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد عدنان رشيد120

121
محمد عطاهلل محيميد صالح 

الربيعي
74.8476ناجحجيدمتوسطمتوسطجيدمتوسطجيد جداجيدجيد جداجيد جدا

مكملضعيفجيد جدامقبولمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولمحمد قاسم محمد122

83.8952ناجحجيد جداجيد جداامتيازجيدجيدجيد جداامتيازجيد جداجيد جدامحمد مجيد محمد123

124
محمد محمود جياد حمادي 

العيساوي
مكملمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولضعيفضعيفمتوسطضعيف

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمود سالم غربي شفلح125

مكملمقبولجيدضعيفمتوسطمتوسطضعيفضعيفجيدمتوسطمحمود عدنان عايد126

مكملمقبولجيدمتوسطجيدضعيفجيدمقبولمتوسطجيدمروان حاتم شهاب127

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمروان صالح عزاوي128

مكملمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطضعيفمقبولمروان عبد الستار رشيد129

د عبد الرزاق حمد حسين    .ا

عميد الكلية

د حاتم علي عبدهللا.م

رئيس القسم

كفاح عباس الجنابي.  م

 رئيس اللجنة



2017-2016نتائج الرابع صباحي  جامعة تكريت

كلية االدارة واالقتصاد

قسم ادارة االعمال

مكملضعيفجيد جدامقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمصطفى طه شكر130

60.3524ناجحمقبولجيدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمصطفى عايد جاسم131

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمصطفى عباس خضر مصطفى132

80.4857ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جدامتوسطجيد جداجيد جداجيدجيد جدامصطفى عطا حبيب133

134
مصطفى غالب محي رديف 

الدوري
63.981ناجحمقبولجيدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجيدمتوسط

مكملمقبولجيدمتوسطمقبولضعيفمتوسطمقبولمقبولمتوسطمصطفى محمد احمد حسن135

مكملمقبولجيدمقبولضعيفضعيفجيدجيدمقبولمتوسطمصعب موفق جابر مرعي136

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمكي ادريس مجيد137

69.0381ناجحمتوسطجيدمتوسطمتوسطمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطجيدموج احمد حمود  غريب الجنابي138

مكملضعيفجيدمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولنادية منذر حسن 139

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفناصر احمد محمد 140

62.4286ناجحمقبولجيد جدامتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطناهض عباس محمد141

د عبد الرزاق حمد حسين    .ا

عميد الكلية

د حاتم علي عبدهللا.م

رئيس القسم

كفاح عباس الجنابي.  م

 رئيس اللجنة



2017-2016نتائج الرابع صباحي  جامعة تكريت

كلية االدارة واالقتصاد

قسم ادارة االعمال

مكملضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولنبا سعد حسين142

مكملضعيفجيدضعيفضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفنبراس حسين خلف143

69.219ناجحمقبولجيدجيدمقبولمتوسطجيد جدامتوسطجيدجيد جدانشوان حسين علي محمود144

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفنشوان قاسم محمد145

146
نوار سعيد حمو حساني 

الدوري
مكملضعيفجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبول

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفنور خميس حسن147

71.6952ناجحمقبولجيد جداجيدجيدمقبولجيد جداجيد جداجيدمتوسطنور طالب عويد148

مكملضعيفجيدضعيفضعيفمقبولمقبولمتوسطضعيفمقبولنورى شهاب149

61.7524ناجحمقبولجيدمتوسطمتوسطمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولهارون رشيد صالح150

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفهبه محسن غنام 151

78.4381ناجحجيد جداامتيازمتوسطجيدمتوسطامتيازجيد جداجيدجيدهديل خالد عبد حمادي152

91.5333ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازهند ابراهيم حسن153

د عبد الرزاق حمد حسين    .ا

عميد الكلية

د حاتم علي عبدهللا.م

رئيس القسم

كفاح عباس الجنابي.  م

 رئيس اللجنة



2017-2016نتائج الرابع صباحي  جامعة تكريت

كلية االدارة واالقتصاد

قسم ادارة االعمال

80.6476ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيدامتيازجيد جداجيد جداورقاء محمد سليمان طلحة154

67.3048ناجحمقبولجيد جداجيدجيدمقبولجيدمتوسطمقبولجيد جداوسام داود حسن155

65.6952ناجحمتوسطجيدمتوسطجيدمقبولجيدمتوسطمتوسطمتوسطوالء محمد عزاوي156

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفوليد اصغر حسن عبد157

73.7143ناجحمتوسطجيد جداجيدجيد جدامتوسطجيد جداجيدجيدجيدوميض علي حسين فرج158

مكملضعيفجيدمقبولمتوسطضعيفمقبولمتوسطمقبولمتوسطيقين خميس ضاري159

62.7714ناجحمقبولجيدمتوسطمتوسطمقبولجيدمتوسطمتوسطمتوسطيوسف رمضان حميد 160

86.7238ناجحجيدجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيد جدايوسف نايف بالل161

59.0762ناجحمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطيونس محمد عطيه162

د عبد الرزاق حمد حسين    .ا

عميد الكلية

د حاتم علي عبدهللا.م

رئيس القسم

كفاح عباس الجنابي.  م

 رئيس اللجنة


