
 ا

 لثة/ المرحلة الثا ادارة االعمالقسم 

 

 

الدراسية المؤشرة ازاء اسم كل اسم منهم للعام الدراسيلمواد لاسماء الطالب الغائبين   

/ الدور األول6102-6102   

 

        الغيابات

 اسم الطالب ت

 

 الدراسة
            المواد الشعبة

 احمد نحم عبد  0
 صباحي

 جميع المواد ا

 احمد نبيلزيدون   6
 صباحي

 مالية ب

 سارة محمد خان  3
 صباحي

 جميع المواد ج

 سرور كريم مجبل  4
 صباحي

  -اقتصاديات  –مالية  –حاسبات  ج

 صادق محمد ورد  5
 صباحي

 ج
اقتصاديات  –مالية  –حاسبات  –خطر  –نكنولوجيا 

- 

 صايل شهاب احمد  2
 صباحي

 مالية ج

 صفا عالء حسين  2
 صباحي

 اقتصاديات ج

 حسين علي العيبيعلي   8
 صباحي

 سلوك ج

 محمد احمد فالح  9
 صباحي

 مالية د

 محمد صالح حميد  01
 صباحي

 جميع المواد د

 محمد عادي شحاذة  00
 صباحي

  -مالية  –سلوك  –تكاليف  د

 محمد هاشم شبيب  06
 صباحي

 جميع المواد د

 حمزة تايه فرج  03
 مسائي

 -مالية  –اقتصاديات  –تكنولوحيا  –تكايف  ا

 عباس فاضل علي  04
 مسائي

 مالية ب

 علي حسن علوان  05
 مسائي

 تحميل  ب



        الغيابات

 محمد كاظم عبد  02
 مسائي

 تكنولوجيا  ج

 المصطفى حسن عز الدين  02
 مسائي

 اساليب ج

 ميران نبيل جميل  08
 مسائي

 تحميل ) حاسبات ( ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



...  السيد رئيس اللجنة األمتحانية المحترم  

6102-6102الدور األول للعام الدراسي  م/احصائيات  

للدراسة الصباحية   

 

 تحية طيبة...

 ادارة االعمالقسم لطلبة  األحصائيات الخاصة بامتحانات الدور األول في ادناه ندرج 

 -: .وكانت كاألتي6102-6102للعام الدراسي للدراسة الصباحية  المرحلة الثالثة

 602=   عدد اسماء الطلبة بالشيت

 -: موزعين كالتالي     02  = الطلبة غير مشمولين بأداء األمتحانعدد 

(+استضافة خارج 3+ترقين قيد )(  6+ راسب بالفياب  )  (3رسوب لعدم المباشرة ))

 (  6( + مؤجل )  5( + استضافة من المسائي ) 0الكلية )

 611=  عدد المشمولين باألمتحان

 نسبة النجاح العامة:

 القراربعد  قبل القرار

51% 52 % 

 

 

  بعد القرار  قبل القرار 

عدد المشمولين 

 باألمتحان

عدد 

 الناجحين

عدد 

 المكملين

عدد 

المستفيدون 

 من القرار

عدد 

 الناجحين

عدد 

 المكملين

نسبة النجاح 

العامة بعد 

 القرار

611 011 011 01 001 82 52% 

 

 



 الدراسية للدور االول / المرحلة الثالثة وادللمنسب النجاح 

 

 

 

عدد  اسم المادة

 الناجحون

عدد 

 الراسبونا

نسبة النجاح  المجموع

% 

نسبة الرسوب 

% 

 3620 92, 39 094 2 082 سلوك تنظيمي

 61683 29, 02 096 41 056 حاسبات

محاسبة 

 تكاليف

093 6 095 98.92 0613 

تكنولوجيا 

 معلومات

025 09 094 91.60 9629 

اقتصاديات 

 اعمال

082 2 096 92688 3606 

 4626 95638 095 9 082 اساليب بحث

ادارة خطر 

 وتامين

021 64 094 82623 06632 

 69632 21624 088 24 004 ادارة مالية

 06686 82608 095 65 021 ادارة دولية

 

 

 

 

 

 

 الدراسة الصباحية



...  السيدرئيس اللجنة األمتحانية المحترم  

6102-6102م/احصائيات الدور األول للعام الدراسي   

للدراسة المسائية   

 

 تحية طيبة...

قسم ادارة االعمال   لطلبة في ادناه األحصائيات الخاصة بامتحانات الدور األول ندرج 

 - : .وكانت كاألتي6102-6102للدراسة المسائية للعام الدراسي   لثةالمرحلة الثا

   036= بالشيت عدد اسماء الطلبة

 -: موزعين كالتالي  2 =  عدد الطلبة غير مشمولين بأداء األمتحان

 (0استضافة خارج الكلية )(+ 2رسوب لعدم المباشرة ))

 (  6راسب بالغش  )     065=  عدد المشمولين باألمتحان

 نسبة النجاح العامة:

 بعد القرار قبل القرار

50,6 % 59,6 % 

 

 

  القراربعد   قبل القرار 

عدد المشمولين 

 باألمتحان

عدد 

 الناجحين

عدد 

 المكملين

عدد 

المستفيدون 

 من القرار

عدد 

 الناجحين

عدد 

 المكملين

نسبة النجاح 

العامة بعد 

 القرار

065 21 59 01 21 19 59,6 % 

 

 

 



 للمواد الدراسية للدور االول / المرحلة الثالثةنسب النجاح 

 

 

 

عدد  المادةاسم 

 الناجحون

عدد 

 الراسبونا

نسبة النجاح  المجموع

% 

نسبة الرسوب 

% 

 2620 93, 39 060 8 003 سلوك تنظيمي

 32659 23, 40 063 45 28 حاسبات

محاسبة 

 تكاليف

009 6 060 98.35 0625 

تكنولوجيا 

 معلومات

019 02 065 82.61 06681 

اقتصاديات 

 اعمال

000 01 060 90624 8662 

 6642 92654 066 3 009 اساليب بحث

ادارة خطر 

 وتامين

016 60 063 86693 2612 

 02661 26681 065 34 90 ادارة مالية

 8662 90624 060 01 000 ادارة دولية

 

 

 

 الدراسة المسائية


