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 قناة القبول الدراسة المختارة االسم ت

درجة 
االمتحان 

التنافسي  من 
(100) 

 المالحظات

1.  
-محمد-عباس-عادل-انوار

 رشيد-علي-بشرى
رة كلية االدا\جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  22 امتيازات

2.  
-عوده-عليوي-مجرن-انور

 عجاج-احمد-ليلى
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  17 امتيازات

3.  
-امل-عبد-عباس-مظهر-ايهاب

 محمود-شكر
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  17 امتيازات

4.  
-خلف-جاسم-حميد-جيهان

 خلف-عطيه-عليه
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  20 امتيازات

5.  
-نحسي-محمد-جاسم-رهام
 عباس-عبدالحسين-هناء

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد

  26 امتيازات

6.  
-قويه-حسن-متعب-ناظم-سامر

 حمدا-صالح
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  27 امتيازات

7.  
-عبدهللا-علي-عبدالكريم-سجى

 غزال-جميل-خلود
كلية االدارة \جامعة تكريت\اتالجامع\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  27 امتيازات

8.  
-علي-عطية-حسين-سرمد

 علي-سعيد-عمشه
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  20 امتيازات

9.  
-حسين-خلف-جاسم-سرى

 صالح-حواس-كيفيه
رة كلية االدا\جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  16 امتيازات

10.  
-خلف-حسين-احمد-قتيبه

 سالم-هذال-بشرى
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  18 امتيازات

11.  
-شفاء-علي-فرج-موفق-قدامه

 عبيد-ذياب
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  27 امتيازات

12.  
-وداد-شكر-حميد-فالح-محمد

 شكر-محمود
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  16 امتيازات

13.  
-بجلي-عبدهللا-لطيف-محمد

 علي-سمير-منيره
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  18 امتيازات

14.  
-طلب-عدنان-طالب-مصطفى

 احمد-منير-احالم
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  14 امتيازات

15.  
-عدله-خلف-حمد-ياسين-نوري

 عبوش-احمد
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  22 امتيازات

16.  
-يوسف-عبد هللا-علي-ياسر

 يوسف-محمد-خيريه
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  11 امتيازات

17.  
-نادية-هالل-صالح-علي-االء

 امين-محمد
كلية االدارة \تجامعة تكري\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  16 القبول العام

18.  
-صالح-محمد-دحام-انعام

 شالل-محسن-سعدية
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  10 القبول العام

19.  
-ابتسام-حماده-احمد-اياد-بان

 حميد-عبدالرحمن
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\بةقسم المحاس\واالقتصاد
 غياب --- القبول العام

20.  
-سعيد-حسين-عبدالكريم-بدور

 عباس-علي-سعاده
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  58 القبول العام

21.  
-جمعه-خلف-عادل-براء

 سويد-خميس-صبحه
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \جستيرما\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  28 القبول العام

22.  
-سليمان-عزيز-عمران-برهان

 محمد-صالح-صالحه
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  30 القبول العام

23.  
-ايمان-حسين-علي-دلف-بشار

 قدوري-علي
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  27 بول العامالق

  18 لعامالقبول اكلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\-عبدهللا-محمد-ابراهيم-جبران  .24
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 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد عبدهللا-عطيه-خلفه

25.  
-حميد-الرحمنعبد-حارث
 جادهللا-علي-فاطمه-محسن

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد

  19 القبول العام

26.  
-عبد هللا-محمود-خالد-رسل

 خلف-علي-منى
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  22 القبول العام

27.  
-سلطان-بنيان-ياسين-رندا

 احمد-محمد-حصه
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  24 القبول العام

28.  
-احمد-شهاب-حاتم-رونق

 محمد-هواس-سيناء
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  31 القبول العام

29.  
-ايمان-تعيب-ديلي-مالك-سجاد

 مجيد-ناجي
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  12 القبول العام

30.  
-احمد-صالح-هاشم-صابرين

 شعيب-هادي-عواطف
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\صادواالقت
  20 القبول العام

31.  
-حمد-صبري-صباح-صدى

 علي-محمد-ريمه
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  40 القبول العام

32.  
-احالم-عبود-كاظم-موفق-عادل

 هندي-كريم
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  50 القبول العام

33.  
-طه-علي-تحسين-عبدالقادر
 سعيد-عبدالسالم-لميعه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
 \ماجستير\المحاسبةقسم \واالقتصاد

  40 القبول العام

34.  
-حمد-نعمة-واثق-عبدالمنعم
 حمد-سليمان-فضيلة

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد

  29 القبول العام

35.  
-رحمن-اسماعيل-خليل-عبير

 ميكرم-ابراهيم-وحيده
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  37 القبول العام

36.  
-فاطمه-مطر-ثامر-محمد-عالء

 عواد-ساجت
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\بةقسم المحاس\واالقتصاد
  12 القبول العام

37.  
-اسماعيل-حمادي-يعقوب-علي

 صالح-لطيف-فاتن
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  25 القبول العام

38.  
-ابراهيم-محسن-عمر

-طارق-مديحه-عبدالرحمن
 عباس

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد

  20 القبول العام

39.  
-يحيى-محمدعلي-فيصل-فراس

 محمد-عبدالرحمن-سناء
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  33 القبول العام

40.  
-ناديه-شاكر-حميد-شاكر-لمى

 يوسف-ياسين
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  50 القبول العام

41.  
-ابراهيم-زاقعبد الر-ليث

 مطر-خضر-سعديه-عطيه
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  30 القبول العام

42.  
-بكر-غازي-فيصل-مروان

 رجب-جالل-هدى
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  32 القبول العام

43.  
-سليمان-عبدالواحد-مريم

 احمد-خضر-وداد-محمود
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  13 القبول العام

44.  
-عزيز-حيدر-نريمان-مسعود

 فتاح-ابراهيم-بهيه
كلية االدارة \جامعة تكريت\جامعاتال\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  8 القبول العام

45.  
-عبد-محمد-جاسم-مصطفى
 مهدي-محسن-بتول

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد

  22 القبول العام

46.  
-خيرو-احمد-بدران-مضر

 خيرو-عبدالكريم-زهراء
االدارة كلية \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  41 القبول العام

47.  
-وفاء-حمد-مجيد-جمال-ميس

 كامل-ممدوح
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\دواالقتصا
  36 القبول العام

48.  
-خليل-خلف-زيدان-ميالد

 خليل-حسين-فوزيه
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  34 القبول العام

  30 القبول العامكلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\-علية-خلف-محيميد-خلف-ندى  .49
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 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد خلف-اسماعيل

50.  
-مصلح-علوان-احمد-نيران

 محمود-جاسم-شمسه
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  15 القبول العام

51.  
-ازهار-محمد-حكمت-طالل-هبه

 زناد-نعمة
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  15 القبول العام

52.  
-حسن-داود-عباس-نياسي

 منصور-امين-خجه
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  35 القبول العام

53.  
-هالله-عبد-محمد-جاسم-احمد

 عساف-عبود
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
 غياب --- النفقة الخاصة

54.  
-اميره-حمد-خلف-خضر-احمد

 عبيد-عبليش
كلية االدارة \عة تكريتجام\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
 غياب --- النفقة الخاصة

55.  
-وداد-جمعة-منير-ناصر-احمد

 عبد اللطيف-شوكت
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  25 النفقة الخاصة

56.  
-عوض-حديد-اسماعيل-اسراء

 علي-حسين-بشرى
كلية االدارة \معة تكريتجا\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
 غياب --- النفقة الخاصة

57.  
-احمد-مسلط-احمد-اكرم

 نجم-مطر-صالحة
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  17 النفقة الخاصة

58.  
-بشرى-محمد-رشيد-زياد-اية

 فاضل-عبدالقادر
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\المحاسبةقسم \واالقتصاد
 غياب --- النفقة الخاصة

59.  
-منى-محمد-احمد-محمد-بيداء

 حسن-محي
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  31 النفقة الخاصة

60.  
-صالح-حسين-علي-جالل

 صالح-حسن-صالحه
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  27 النفقة الخاصة

61.  
-مصطفى-احمد-شهاب-داليا

 جواد-احمد حمدي-نضال
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  15 النفقة الخاصة

62.  
-عبدهللا-اسماعيل-نعانك-رامي

 قاضي-محمد-سميعة
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  15 النفقة الخاصة

63.  
-محمد-شامل-القعبدالخ-رغد

 محمد-بدر-سرور
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  39 النفقة الخاصة

64.  
-كاطع-اسماعيل-احمد-شيماء

 عبطان-محمد-وضحه
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  36 النفقة الخاصة

65.  
-احمد-عبد-محمود-عبد هللا

 حسين-علي-اسماء
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  21 النفقة الخاصة

66.  
-جعفر-حسن-عبدالباسط

 علوان-ابراهيم-هاشميه-علوان
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\بةقسم المحاس\واالقتصاد
  23 النفقة الخاصة

67.  
-هاشم-محمد-عبدالعزيز

 حسين-ناصر-منى-عبدالعزيز
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  24 النفقة الخاصة

68.  
-احمد-حسن-خلف-عبدالوهاب

 اسماعيل-جعاطه-نمشه
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\لمحاسبةقسم ا\واالقتصاد
  22 النفقة الخاصة

69.  
-حمد-حمود-عباس-علي

 حمد-محمد-صبرية
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  23 النفقة الخاصة

70.  
-رحيم-خضير-امجد-عمر

 عبدهللا-شاكر-افتخار
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  13 النفقة الخاصة

71.  
-زينا-علي-مصطفى-مازن-فهد

 كوشان-كامل
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
 غياب --- الخاصة النفقة

72.  
-احمد-شهاب-اياد-قصي

 احمد-مجيد-شكرية
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
 غياب --- النفقة الخاصة

73.  
-زركان-عواد-عطاء هللا-ليث

 كاظم-احمد-قيسيه
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  13 النفقة الخاصة

74.  
-الماس-صالح-قادر-مولود-لينا

 طة-محمد شاكر
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  30 النفقة الخاصة
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75.  
-رزوقي-عبدالغفور-محمد

 شكر-بدران-بدريه-حسين
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  17 النفقة الخاصة

76.  
-عبدالحميد-بدهللاع-عواد-محمد

 طه-عيسى-انتصار
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  35 النفقة الخاصة

77.  
-عليان-حمد-ياسين-محمد

 محمد-عثمان-صالحه
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  28 النفقة الخاصة

78.  
-مصطفى-محمد-معاد-مروه

 رحيم-علي-عدويه
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  40 النفقة الخاصة

79.  
-ابتسام-حماده-احمد-اياد-مريم

 حميد-عبدالرحمن
كلية االدارة \جامعة تكريت\جامعاتال\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  17 النفقة الخاصة

80.  
-علي-شوكت-خالد-مصطفى

 شيت-سالم-هيفاء
كلية االدارة \ريتجامعة تك\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  29 النفقة الخاصة

81.  
-سعدة-محمد-احمد-خلف-معن

 محمد-جاسم
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  26 النفقة الخاصة

82.  
-عسكر-نايف-محمد-نايف

 عسكر-احمد-نظيره
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\سبةقسم المحا\واالقتصاد
  16 النفقة الخاصة

83.  
-عبدهللا-محمد-مولود-وائل

 صالح-حواس-فريدة
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  23 النفقة الخاصة

84.  
-حميد-هادي-احمد-يوسف

 كامل-حسن-سلوى
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم المحاسبة\واالقتصاد
  19 النفقة الخاصة

85.  
-مراد-محمود-شاكر-احمد

 محمد-جسام-فهيمة
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  64 امتيازات

86.  
-فليحه-علي-حسن-فليح-انمار

 فرحان-رشيد
كلية االدارة \جامعة تكريت\اتالجامع\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  46 امتيازات

87.  
-خلف-عباس-صعب-ردام

 خلف-فياض-حمديه
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قتصادقسم اال\واالقتصاد
  53 امتيازات

88.  
-محيميد-عبدهللا-وهيب-رعد

 خلف-سلمان-رقيه
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  39 امتيازات

89.  
-مريم-احمد-شهاب-سعيد-ريم

 طه-خلف
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  52 امتيازات

90.  
-جاسم-محمد-ابراهيم-صابرين

 جداع-يسر-افتخار
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  37 امتيازات

91.  
-محمد-ابراهيم-خطاب-ضيغم

 احمد-خلف-سميره
ة االدارة كلي\جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  47 امتيازات

92.  
-مهدي-حميد-منصور-متوكل

 نجم-نعمان-انتصار
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  52 امتيازات

93.  
-عباس-احمد-هيثم-محمد امين
 عباس-مجيد-والء

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد

  40 امتيازات

94.  
-محمد-حديد-احمد-محمد

 محمد-خلف-صباحه
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  31 امتيازات

95.  
-عبدهللا-حردان-احمد-مصطفى

 محمد-علي-نورا
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  40 امتيازات

96.  
-حسين-لطيف-سلمان-ناديه

 محمد-هادي-حفوظه
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  43 امتيازات

97.  
-زهيه-سالم-محمد-هزاع-نمي

 سالم-صبحي
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  40 امتيازات

98.  
-امل-علي-حسين-محمد-وسام

 زيدان-ابراهيم
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  32 امتيازات

99.  
-فرحان-محمود-عامر-اثير

 احمد-مطر-سورية
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  33 القبول العام

100.  
-اسماعيل-ابراهيم-احمد
 محمود-حسين-ناديه-دمبوس

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد

  39 القبول العام
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101.  
-حسين-ابراهيم-خليل-انسام

 رشيد-محمود-صالحه
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  44 القبول العام

102.  
-احمد-بهاء الدين-ايمان
 سلطان-محمد-مريم-سلطان

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد

  29 القبول العام

103.  
-شهباء-علي-امين-خالد-ايه

 دحام-جابر
كلية االدارة \كريتجامعة ت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  49 القبول العام

104.  
-ابراهيم-اسماعيل-حسن-باسم

 عطاهلل-سليمان-فوزة
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  54 القبول العام

105.  
-محمد-سليم-عبدهللا-جنور

 عبدهللا-محمود-كلجين
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  42 القبول العام

106.  
-سعديه-صالح-احمد-كريم-حاتم

 سعيد-حسين
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\القتصادوا
  63 القبول العام

107.  
-عبدهللا-صالح الدين-حسن
 الطيف-مزهر-الهام-حسن

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد

  54 القبول العام

108.  
-فائزه-موسى-كامل-احمد-حياة

 موسى-طه
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\دواالقتصا
  41 القبول العام

109.  
-فطيم-محمد-عبدهللا-سالم-داود

 محمد-جاسم
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  58 القبول العام

110.  
-خضير-طالب-ذو الفقار

 محمود-علي-ابتسام-العزاوي
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  48 القبول العام

111.  
-عذاب-خليف-احمد-رسول

 خلف-سمير-رسليه
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  66 القبول العام

112.  
-صالح-جاسم-محمد-نهزي

 علي-حميد-سحر
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  47 القبول العام

113.  
-صالح-حميد-عيسى-سرواء

 طياوي-محمد-مريم
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  26 القبول العام

114.  
-فرحان-حسن-لورنس-سمر

 نايم-رشيد-زاهده
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  59 القبول العام

115.  
-سكنه-عبد-خليل-صالح-سهيله

 عباس-خلف
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  37 القبول العام

116.  
-عبدهللا-حسين-علي-ضياء

 حمد-حمزه-سعده
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  59 القبول العام

117.  
-حسين-جاسم-مهدي-عباس

 عنان-خنجر-ترفة
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  50 القبول العام

118.  
-صالح-عبدهللا-احمد-عبدهللا

 محمد-جاسم-عديله
ة كلية االدار\جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  53 القبول العام

119.  
-طالل-اسماعيل-سعد-عزيزه

 سرحان-سحاب-بدريه
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  32 القبول العام

120.  
-شرهان-زغير-حسين-عالء

 حسوني-حميد-كاظميه
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\قتصادواال
  60 القبول العام

121.  
-عللو-محمود-اسماعيل-غاده

 شريف-جالل-مرجانه
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  60 القبول العام

122.  
-سليمان-خلف-علي-فرحان

 حمادي-لطيف-صبيحه
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \يرماجست\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  40 القبول العام

123.  
-عالوي-سلمان-حسين-قحطان

 عزبه-احمد-حمدة
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  55 القبول العام

124.  
-برجس-بهلول-ساير-قيصر

 منوخ-رشيد-نفوذ
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  42 العام القبول

125.  
-حمده-جاسم-محمد-هذال-كوثر

 عطيه-علي
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  41 القبول العام

126.  
-خنجر-علي-خلف-محمد

 خنجر-احمد-زوينة
كلية االدارة \جامعة تكريت\معاتالجا\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  44 القبول العام
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127.  
-زبط-محمد-عطاهللا-محمد

 حسين-محمد-سعدية
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  42 القبول العام

128.  
-شويش-حمد-علي-محمود

 ابراهيم-غني-ايمان
كلية االدارة \ة تكريتجامع\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  30 القبول العام

129.  
-حسين-عبدالكريم-محمد-هدى

 جاسم-محمود-سعاد
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\صادقسم االقت\واالقتصاد
  60 القبول العام

130.  
-جدي-سرحان-مشعل-وسن

 جدي-فرحان-حليمه
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  50 بول العامالق

131.  
-احالم-خليل-نافع-عدنان-وليد

 خليل-ابراهيم
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  59 القبول العام

132.  
-سبع-يعل-عبدهللا-ابراهيم

 عبد-احمد-فطيم
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  45 النفقة الخاصة

133.  
-دحام-نامس-ادريس-احمد

 محمود-هزاع-عائشه
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  30 النفقة الخاصة

134.  
-كوثر-عبد-سعد-كاصد-احمد

 جاسم-خليل
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  60 النفقة الخاصة

135.  
-صالح-حنيه-محمد-امين

 احمد-سليمان-صالحه
كلية االدارة \جامعة تكريت\عاتالجام\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
 غياب --- النفقة الخاصة

136.  
-موسى-حسين-عبدهللا-باسل

 محمد-حسين-نوفه
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  50 النفقة الخاصة

137.  
-نصره-عطيه-عيسى-بدر-باسم

 حميد-حنين
الدارة كلية ا\جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
 غياب --- النفقة الخاصة

138.  
-ارزيق-حميد-سالمه-بسام

 محمد-قاسم-ليلى
ة االدارة كلي\جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
 غياب --- النفقة الخاصة

139.  
-خلف-رمضان-علي-تحسين

 محسن-حمد-هديه
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  40 النفقة الخاصة

140.  
-سهام-قدراني-طه-احمد-ثابت

 يوسف-طعمه
ة كلية االدار\جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  47 النفقة الخاصة

141.  
-حمودي-جبار-ستار-رافد

 هالل-حوفي-اميره
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
 غياب --- النفقة الخاصة

142.  
-ز بار-محمد-عماد-رواء

 علوان-حسين-ازهار
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  48 النفقة الخاصة

143.  
-دانحر-جياد-محمد-سرى

 احمد-شاكر-سعدية
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  55 النفقة الخاصة

144.  
-خلف-محمود-زيدان-سالم

 خلف-زيدان-فليحه
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  37 النفقة الخاصة

145.  
-صالح-سعيد-جمال-شهد

 صالح-ممدوح-سرور
كلية االدارة \جامعة تكريت\امعاتالج\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  50 النفقة الخاصة

146.  
-حميد-عيسى-عبيد-صهيب

 كنوش-خلف-عليه
كلية االدارة \تكريتجامعة \الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  38 النفقة الخاصة

147.  
-خلف-زيدان-مكي-عبد هللا

 عبد هللا-علي-مهيه
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\القتصادوا
  38 النفقة الخاصة

148.  
-موسى-عبدهللا-عبدالرحمن

 حميد-سعود-ميثاق-حميد
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  37 النفقة الخاصة

149.  
-حسن-خضير-ياسين-عالء

 حسن-عباس-مدينة
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  44 النفقة الخاصة

150.  
-ويس-رزوقي-احمد-علي

 عبد العزيز-احمد-عفاف
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\سم االقتصادق\واالقتصاد
  47 النفقة الخاصة

151.  
-محسن-علي-حسين-علي

 حسين-سالم-كريمه
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  46 النفقة الخاصة

152.  
-غفور-محمد-دحام-علي

 فهد-حميد-كلدران
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \اجستيرم\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  60 النفقة الخاصة
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153.  
-عزاوي-عباس-جعفر-كرار

 حلبوص-محمد-خديجة
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  61 النفقة الخاصة

154.  
-عيسى-جاسم-حسن-لؤي

 عيسى-علي-عمشه
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  39 النفقة الخاصة

155.  
-علي-خميس-جاسم-محمد

 صالح-عبدهللا-حمده
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  38 النفقة الخاصة

156.  
-عبدهللا-علي-خضر-محمد

 محمود-جاسم-عليه
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  36 النفقة الخاصة

157.  
-احمد-محمد-جاسم-مرتضى
 احمد-عبد الهادي-بتول

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد

  50 النفقة الخاصة

158.  
-يوسف-صبحي-زيدان-مروة

 سلوم-داود-الهام
كلية االدارة \ريتجامعة تك\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  27 النفقة الخاصة

159.  
-خير هللا-فاضل-محمد-مصطفى

 خضير-هادي-ندى
االدارة كلية \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  27 النفقة الخاصة

160.  
-حسين-حميد-محمد-منتظر

 حسن-عبد علي-كفاء
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  26 النفقة الخاصة

161.  
-حسن-ناجي-طالل-ميامين

 هادي-كريم-زينب
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  40 النفقة الخاصة

162.  
-ازهار-احمد-حسن-علي-نغم

 عبدالجبار-ضامن
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\سم االقتصادق\واالقتصاد
 غياب --- النفقة الخاصة

163.  
-خليل-ابراهيم-يوسف-يعقوب

 سبع-خلف-غبشه
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

 \ماجستير\قسم االقتصاد\واالقتصاد
  41 اصةالنفقة الخ

164.  
-حمدان-عزاوي-امريش-احمد

 محمد-ابراهيم-سعديه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  26 امتيازات

165.  
-حسين-هندي-هيثم-احمد

 ججان-حمادي-سوسن

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  40 امتيازات

166.  
-ناصر-غفوري-محمود-انوار

 هادي-مهدي-منيره

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  40 امتيازات

167.  
-حريه-دحام-رعد-عصام-رغد

 منادي-محنه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  37 امتيازات

168.  
-علي-عبدالخالق-فاروق-ساره

 محمد-حسين-يازي

كلية االدارة \امعة تكريتج\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  37 امتيازات

169.  
-جبار-عبد الكاظم-سالم-سرمد

 عبد الحسين-نجم-ابتسام

كلية االدارة \جامعة تكريت\تالجامعا\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  25 امتيازات

170.  
-حسين-عبدهللا-صباح-سماح

 حمزة-عبد الحسين-بلقيس

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  45 امتيازات

171.  
-نعيمه-عبد-حميد-محمد-عباس

 عبيد-مجيد

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  37 امتيازات

172.  
-علي-حسان-كاظم-بدالرزاقع

 محمد-حسين-فضيلة

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  19 امتيازات

173.  
-اسماعيل-عراك-عبدالوهاب

 عبد-خضر-كمليه-ابراهيم

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  46 امتيازات



  جامعة تكريت
 كلية االدارة واالقتصاد
 شعبة الدراسات العليا 
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174.  
-حسن-نجم-حواس-عصام

 حسين-علي-بهيجة

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  37 امتيازات

175.  
-كاظم-هالل-جاسم-علي

 نصيف-جساب-رسميه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  39 امتيازات

176.  
-خاطب-حويد-محمد-علي

 حماد-عبدالواحد-هنديه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  48 امتيازات

177.  
-علي-صالح-توفيق-فراس

 عبدالعباس-عطيه-رسميه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  36 امتيازات

178.  
-عيدان-كريم-عبدالعال-كريم

 فرج-احمد-ليلى

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  29 امتيازات

179.  
-امين-عسكر-قاسم-كون ال

 شكر-محمد نوري-صون كول

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  43 امتيازات

180.  
-محمد-جاسم-عبد هللا-ليث

 احمد-محمد-فهنو

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  51 امتيازات

181.  
-محمد-ابراهيم-فايق-ماهر

 باسمج-عبدهللا-ماريه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  39 امتيازات

182.  
-طلب-دولت-عبدهللا-محمد

 طلب-عبد-مديحه

كلية االدارة \عة تكريتجام\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  14 امتيازات

183.  
-حمدي-مهدي-صفاء-محمود

 مجيد-حميد-رفقه

رة كلية االدا\جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  25 امتيازات

184.  
-غالي-عبدالهادي-نوري-ناديه

 كاظم-حميد-االء

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  17 امتيازات

185.  
-نصيف-عبد الجبار-نجاح

 حمد-عباس-مريم-جاسم

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \قتصادواال

 \ماجستير\االعمال
  25 امتيازات

186.  
-نايلة-جاسم-محمد-سالم-وسام

 محمد-جاسم

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد

 \ماجستير\لاالعما
 غياب --- امتيازات

187.  
-مخلف-خضير-ثاير-يحيى

 شكر-بدران-اقبال

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
ة قسم ادار\واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  34 امتيازات

188.  
-علوان-عطيه-فارس-يوسف

 صالح-علي-صبحه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  28 امتيازات

189.  
-هناء-علي-محمود-ثائر-احمد

 احمد-يوسف

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  60 العام القبول

190.  
-حسن-عبدهللا-علي-احمد

 خليفه-عويد-بسومه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  51 القبول العام

  45 القبول العامكلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\-احمد-ياسين-ايوب-اسامه  .191
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قسم ادارة \واالقتصاد احمد-مصطفى-صبيحه
 \جستيرما\االعمال

192.  
-حمودي-نجم-محمد-اسماعيل

 حمودي-صالح-منهيه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  43 القبول العام

193.  
-اقبال-عبد-حسن-صالح-االء

 سلمان-محمد

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \اجستيرم\االعمال

  45 القبول العام

194.  
-انتصار-نجم-عمر-خطاب-امنه

 صالح-عمر

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  51 القبول العام

195.  
-توفيق-محمد-نوزاد-انجام

 احمد-اسماعيل-جوان

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  35 القبول العام

196.  
-سمين-كمر-عبدالرحمن-باسم

 زينل-جالل-سعدية

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  39 القبول العام

197.  
-محمد-مهاوش-حبيب-بشائر

 حسين-زكريا-نوريه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \اجستيرم\االعمال

  71 القبول العام

198.  
-حسن-عبدهللا-صكر-بالل

 هاشم-عدنان-بلقيس

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  53 القبول العام

199.  
-ارحيم-محمود-شاكر-بيداء

 عبدهللا-محمد-بشرى

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  41 القبول العام

200.  
-صالح-محمد-عالوي-جاسم

 سحاب-عباس-فطيم

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  44 القبول العام

201.  
-محمد-جمعه-اسام-جمانه

 حسن-احمد-سهى

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  31 القبول العام

202.  
-لطيف-خزعل-محمد-جميل

 خلف-احمد-نجود

كلية االدارة \امعة تكريتج\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  49 القبول العام

203.  
-لمياء-عباس-مجيد-اياد-حارث

 محمود-كرشا

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  29 القبول العام

204.  
-كاظم-حسين-حافظ-حسين

 كاظم-احمد-بلقيس

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  26 القبول العام

205.  
-عبدهللا-احمد-محمد-حنان

 مجيد-حميد-اسراء

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  36 القبول العام

206.  
-عبير-احمد-ذياب-باسم-حنين

 مهدي-حافظ

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  31 القبول العام

207.  
-ابراهيم-عبدهللا-حسين-حنين

 يمانسل-كريم-امل

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  42 القبول العام

208.  
-يوسف-شاكر-نزار-خالد

 ادرعبدالق-مظهر-سميره
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

قسم ادارة \واالقتصاد
  42 القبول العام
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 \ماجستير\االعمال

209.  
-كريمه-عبدهللا-نجم-عامر-ديار

 رةخسا-درويش

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  39 القبول العام

210.  
-خلف-حسين-عبدالواحد-رافع

 لفخ-عكاب-صفيه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  55 القبول العام

211.  
-سلطان-حاجم-رياض-رامي

 سلطان-حافظ-ايمان

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  38 القبول العام

212.  
-محمد-جاسم-محمد-رحاب

 يوسف-محمد-وسميه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  37 القبول العام

213.  
-حسين-احمد-رعد-رسل

 حسن-فليح-خديجه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  26 القبول العام

214.  
-بيداء-عمر-كريم-لطيف-شاكر

 احمد-اسماعيل

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

 غياب --- القبول العام

215.  
-عواد-عبد الرحمن-شيماء
 راضي-جلوب-ناديه-ابراهيم

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  37 القبول العام

216.  
-تركي-مجبل-لرحمنعبدا-عايد

 سليم-عرمان-رابعة

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  32 القبول العام

217.  
-امحشول-محمد-عبد هللا
 صالح-منديل-عيده-عثمان

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  38 القبول العام

218.  
-حيود-احمد-محمد-عبدالكريم
 خلف-عبدهللا-نايله

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  38 القبول العام

219.  
-فضيل-جاسم-حمزه-عبدهللا

 محيميد-حسن-ريمه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  43 القبول العام

220.  
-موسى-مجيد-احمد-عدنان

 محمد-هاشم-فاطمه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  25 القبول العام

221.  
-خوله-بطاح-علي-صباح-علي

 فندي-محمد

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  24 القبول العام

222.  
-فوزية-عكاب-علي-عزيز-علي

 صالح-عبد

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  31 القبول العام

223.  
-خلف-صبحي-محمد-علي

 جاسم-كرجي-حمديه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  39 القبول العام

224.  
-عبدالقادر-عبداللطيف-علياء
 نوري-قطب الدين-نفيسه-خلف

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  52 القبول العام

225.  
-خلف-زيدان-مطلك-عماد

 عذبان-سلمان-مراتب

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  36 القبول العام
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226.  
-ابراهيم-صالح-شعالن-عمر

 مهدي-مصحب-امونة

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  56 القبول العام

227.  
-ياسين-ينور-عبدالواحد-عمر

 يونس-جار هللا-نورالهدى

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  49 القبول العام

228.  
-حماده-جادهللا-صالح-فارس

 طه-حمد-وضحه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  36 القبول العام

229.  
-ابراهيم-محمد-جاسم-محمد

 ابراهيم-دحام-رحاب

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  54 القبول العام

230.  
-رجب-محمد-رجب-محمد

 رجا-جمعه-صالحه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  48 القبول العام

231.  
-موسى-خلف-علي-محمد

 علي-حسين-عمشه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  39 القبول العام

232.  
-احمد-يونس-ذنون-محمود

 عبو-محمود-نجاة

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  51 القبول العام

233.  
-اسماعيل-عبد الرزاق-مهند

 حمود-عجيل-وجيهة-محمد

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  37 القبول العام

234.  
-سعاد-حسن-خليفة-علي-هبة

 حسين-جاسم

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  32 القبول العام

235.  
-ابراهيم-اسماعيل-هادي-هبه

 ابراهين-عليوي-رحمه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  25 القبول العام

236.  
-محمدجميل-جاسم-طارق-هديل

 دليان-عبدهللا-رحاب

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
م ادارة قس\واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  39 القبول العام

237.  
-عبدهللا-محمد-عطيه-هشام

 عبدهللا-مجيد-بيجيه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
ادارة  قسم\واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  32 القبول العام

238.  
-لطيف-علوان-حسن-هيثم

 بردي-عطية-مدينه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  46 القبول العام

239.  
-خماس-احمد-اسماعيل-وسام

 فر هاد-عباس-سعاد

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
 قسم ادارة\واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  44 القبول العام

240.  
-احمد-حسن-داود-وسام

 احمد-محمد-ساميه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  43 القبول العام

241.  
-حسن-ابراهيم-زياد-يمامه

 مهدي-محمد-كافي

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  45 القبول العام

242.  
-اسماعيل-يقضان-ابرار

 احمد-طه-ندى-قدوري

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

 49 النفقة الخاصة
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243.  
-عناز-ابراهيم-محمد-ابراهيم

 عناز-صالح-سميره

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  33 قة الخاصةالنف

244.  
-عز الدين-احسان-احمد

 علي-عمر-اسراء-عارف

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  31 النفقة الخاصة

245.  
-محمد-حسن-اسماعيل-احمد

 ياسين-فرحان-سنيه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  40 نفقة الخاصةال

246.  
-عيسى-عبد-جاسم-احمد

 سالمة-حديد-حمدية

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  35 النفقة الخاصة

247.  
-تركيه-حميد-احمد-عطيه-احمد

 عبدهللا-خلف

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  28 خاصةالنفقة ال

248.  
-محمد-مردان-نافع-احمد

 حمد-زبن-وسمية

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  20 النفقة الخاصة

249.  
محمد -محمد صالح-طه-ارام
 محمد امين-كريم-ناسك-امين

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

 غياب --- اصةالنفقة الخ

250.  
عبد -عبداالله-حاتم-ارشد
 طه-اسماعيل-كواكب-الحميد

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  29 النفقة الخاصة

251.  
-احمد-جميل-فائق-اسحاق

 مهدي-منصور-نوريه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  41 النفقة الخاصة

252.  
-عبدالحسين-كاظم-فائز-اسراء

 صالح-عثمان-وفاء

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  25 النفقة الخاصة

253.  
-ذكاء-ياس-فائق-رائد-الحكم

 عباس-خليل

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  35 النفقة الخاصة

254.  
-حسن-عبد الجبار-سعد-امير

 حسين-علي-وداد

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  36 النفقة الخاصة

255.  
-حسن-خلف-محسن-ايات

 حمود-عطية-كميلة

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  40 الخاصةالنفقة 

256.  
-حتلوفة-اسود-احمد-طالب-اياد

 خلف-محمد

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  36 النفقة الخاصة

257.  
-انعام-علي-كامل-لؤي-ايراهيم

 عبداللة-صديق

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  39 الخاصةالنفقة 

258.  
-عبدهللا-احمد-مهدي-ايمان

 فارس-مجيد-بريهان

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  24 النفقة الخاصة

259.  
-احمد-عبدالموجود-ايناس

 عبدالجبار-ياسين-امال-ذنون

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ستيرماج\االعمال

 30 النفقة الخاصة
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260.  
-محمد-اسماعيل-عبد-ثامر

 عبدهللا-نجرس-هدله

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  39 النفقة الخاصة

261.  
-عز الدين-نظام الدين-جيهان

-محمد هادي-هدى-علي مردان
 محمد نجيب

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  37 النفقة الخاصة

262.  
-يسرى-نجم-محمد-جاسم-خالد

 محمد-رمضان

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  46 النفقة الخاصة

263.  
-عبدهللا-محمد-ابراهيم-خليل

 عثمان-عناز-نايله

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  43 النفقة الخاصة

264.  
-هدية-امين-نصار-ثابت-دعاء

 خضر-فندي

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  24 النفقة الخاصة

265.  
-فاطمه-حسين-عمر-كريم-دنيا

 امين-صابر

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  35 النفقة الخاصة

266.  
-رفعه-عبدهللا-محمد-رافع-رائد

 جمعه-مشاري

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  25 النفقة الخاصة

267.  
-عبدهللا-حاتم-عدي-رشا
 عبداللطيف-عبدالكريم-عروبه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  24 النفقة الخاصة

268.  
-مخلف-محمد-حسن-رغده

 مخلف-زيدان-سعديه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  20 النفقة الخاصة

269.  
-ايمان-جاسم-خلف-طالب-رفل

 نعمان-ثابت

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  44 النفقة الخاصة

270.  
-اسيل-حاتم-ثامر-انمار-سجاد

 محمد-فيصل

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  22 النفقة الخاصة

271.  
كامل -ضياء-سيف الدين

عبد -جالل-مياده-محمد-صندل
 يدالمج

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

 غياب --- النفقة الخاصة

272.  
-شباط-سعيد-حسين-صدام
 داوود-عبدالرحمن-مريم

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  45 النفقة الخاصة

273.  
-مهدي-تثاب-باسم-صفا

 حاتم-عبد الرضا-سوزان

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  21 النفقة الخاصة

274.  
-حبيب-محمود-نزهان-طارق

 عماره-جاسم-مهيره

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  26 النفقة الخاصة

275.  
-عثمان-اعيلاسم-عبد الجليل

 حسن-محمد-سعديه-سليمان

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  29 النفقة الخاصة

276.  
-يوسف-صباح-عدي

-ياسين-رقيه-عبدالعزيز
 مصطفى

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

 31 النفقة الخاصة
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277.  
-يوسف-عايد-سحاب-عقيل

 مهدي-اللطيف-سنان

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  40 النفقة الخاصة

278.  
-فراس-محمدعلي-صداع-علي

 روضان-نواف-نوريه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

 غياب --- النفقة الخاصة

279.  
عبد -رفعت-عبد الكريم-علي

 عبد-نجم-سعاد-العزيز

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  29 النفقة الخاصة

280.  
-حسو-محمد-ابراهيم-عمار

 كنجو-فيصل-فيان

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  30 النفقة الخاصة

281.  
-حسن-عيلاسما-سري-عمر

 حسن-محي-سعاد

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  29 النفقة الخاصة

282.  
-رمضان-فهمي-غالب-عمر

 حسن-علي-عروبه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  34 النفقة الخاصة

283.  
-خلف-دحمي-مرشد-عمر

 خلف-احمد-وهبيه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  41 النفقة الخاصة

284.  
-شحاذه-زيدان-محجوب-غسان

 بكر-شكر-كالويز

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

 غياب --- النفقة الخاصة

285.  
-اسماعيل-خليل-محمد-غسان

 صالح-احمد-سعدية

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  43 النفقة الخاصة

286.  
-احمد-ابشه-صباح-فارس

 عزيز-حسون-هناء

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  35 النفقة الخاصة

287.  
-عمانن-حسين-صالح-فرحان

 حسين-احمد-مطره

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  45 النفقة الخاصة

288.  
-مطر-مهدي-صالح-لبنان

 مطر-عايد-خوله

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  35 النفقة الخاصة

289.  
-كافيه-طه-سعيد-يوسف-ليلى

 محمد-كريم

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  39 النفقة الخاصة

290.  
-نجم-توفيق-نوري-مؤيد

 ندكس-شالل-عربيه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  49 النفقة الخاصة

291.  
-جاسم-سالمه-صعب-مازن

 جاسم-سويد-رمثه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  55 النفقة الخاصة

292.  
-ابراهيم-ارحيم-خضير-مثنى

 عمر-خطاب-نجود

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  35 النفقة الخاصة

293.  
-جميل-صبري-ثامر-محمد

 خضير-حميد-سليمة

كلية االدارة \جامعة تكريت\جامعاتال\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

 46 النفقة الخاصة
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294.  
-خلف-احمد-جواد-محمد

 سليم-حسين-عمشه

كلية االدارة \جامعة تكريت\معاتالجا\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  51 النفقة الخاصة

295.  
-عطية-علي-ياس-محمد

 خضر-عبدهللا-شاميه

االدارة كلية \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  36 النفقة الخاصة

296.  
-جمعه-حميد-فوزي-محمود

 حميد-محمد-سعده

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  22 النفقة الخاصة

297.  
-خميس-شحاذة-حسن-مدين

 جبار-ظاهر-كلبهار

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \تصادواالق

 \ماجستير\االعمال
  41 النفقة الخاصة

298.  
-عنود-منوخ-ندا-حمد-مروان

 مشوح-تركي

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  50 النفقة الخاصة

299.  
-خديجه-فهد-محمد-علي-معن

 عبدهللا-سعود

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
سم ادارة ق\واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  49 النفقة الخاصة

300.  
-احمد-سلطان-احمد-مقداد

 محمد-صويلح-زهره

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  34 النفقة الخاصة

301.  
-مصلح-صوان-صبحي-منار

 محمد-شاكر-انوار

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
ادارة  قسم\واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  25 النفقة الخاصة

302.  
-قسام-عبدالرزاق-محمد-مهى

 هادي-عليان-ساهره

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \قتصادواال

 \ماجستير\االعمال
 غياب --- النفقة الخاصة

303.  
-جمعه-احمد-صالح-موفق

 جمعه-محمد-ورده

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  24 النفقة الخاصة

304.  
-جوان-فرج-قادر-شكور-ميوان

 احمد-نوري

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \قتصادواال

 \ماجستير\االعمال
  58 النفقة الخاصة

305.  
-صالح-عجيل-محمد-نكتل

 فياض-محمد-مريم

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  39 النفقة الخاصة

306.  
-بتول-نايف-ضايع-ياسين-نور

 طويسان-محمد

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
م ادارة قس\واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  32 النفقة الخاصة

307.  
-ليلى-نجم-توفيق-سهام-هبه

 حسون-مرعي

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد

 \ماجستير\عمالاال
  32 النفقة الخاصة

308.  
-محل-ذياب-سامي-هشام

 محل-صبار-رشديه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  47 النفقة الخاصة

309.  
-فرحة-جاسم-حسن-احمد-هيثم

 عباس-خضير

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  26 النفقة الخاصة

310.  
-خوله-احمد-رشيد-كريم-هيثم

 اسماعيل-حسين

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  37 النفقة الخاصة

  27 النفقة الخاصةكلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\-ابراهيم-اسماعيل-الزم-وسام  .311
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قسم ادارة \واالقتصاد مخلف-عباس-شكرية
 \ماجستير\االعمال

312.  
-عبدهللا-صيهود-عبدهللا-وطبان

 حسن-مجبل-عمشه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
ارة قسم اد\واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  43 النفقة الخاصة

313.  
-برجد-رشيد-قحطان-ياسين

 شكور-محمد-امينه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \ماجستير\االعمال

  39 النفقة الخاصة

314.  
-عبد هللا-سالم-مظهر-ايمن

 احمد-حسين-ايمان

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \دكتوراه\االعمال

  44 امتيازات

315.  
-محجوب-عبدهللا-محمود-محمد

 درويش-محمد-كريمه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \كتوراهد\االعمال

  51 امتيازات

316.  
-سلطان-حاجم-مولود-ياسر

 عبدهللا-نجم-سعديه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \دكتوراه\االعمال

  30 امتيازات

317.  
-مرزوك-عبد-محمد-ابراهيم
 مجيد-عبدالحميد-االء

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \دكتوراه\االعمال

  33 القبول العام

318.  
-خالدة-طه-حسين-كنعان-احمد

 محمود-ابراهيم

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \دكتوراه\االعمال

  32 القبول العام

319.  
-نجم-عبدالرحمن-اسامه
 اسعد-طاهر-امل-عبدهللا

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد

 \دكتوراه\العمالا
  47 القبول العام

320.  
-جاسم-محمد-فاضل-تحسين

 جاسم-نعمة-هدية

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \دكتوراه\االعمال

  41 القبول العام

321.  
-مطر-عبدهللا-عواد-سراج

 مطر-مهدي-صالحة

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد

 \دكتوراه\عمالاال
  21 القبول العام

322.  
-محمد-خليل-اسماعيل-شيرين

 سلمان-حسين-كريمه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \دكتوراه\االعمال

  37 القبول العام

323.  
-صالح-سعد-عبد الرسول

 حبيب-عكله-نعيمه-حسن

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
دارة قسم ا\واالقتصاد
 \دكتوراه\االعمال

  22 القبول العام

324.  
-حمد-حسين-ابراهيم-علياء

 جواد-جاسم-انتصار

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \دكتوراه\االعمال

  38 القبول العام

325.  
-هناء-يونس-حمد-عبد-فدعم

 صالح-خضر

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
رة قسم ادا\واالقتصاد
 \دكتوراه\االعمال

  36 القبول العام

326.  
-سلمان-رشيد-حسن-فراس

 حسن-خلف-فوزية

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \دكتوراه\االعمال

  46 القبول العام

327.  
-عبد-حماده-ابراهيم-قتيبة

 كوان-عبدهللا-مجود

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
دارة قسم ا\واالقتصاد
 \دكتوراه\االعمال

  --- القبول العام

328.  
-صحن-جمعه-سلمان-محمد

 ظاهر-حماد-حبيبة
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

قسم ادارة \واالقتصاد
  33 القبول العام
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 \دكتوراه\االعمال

329.  
-عبدهللا-يوسف-عبدهللا-مروه

 عبدهللا-خليل-سعاد

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \دواالقتصا
 \دكتوراه\االعمال

  49 القبول العام

330.  
-شيحان-محمد-حمد-موسى

 بدوي-ادهام-فطومه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \دكتوراه\االعمال

  15 القبول العام

331.  
-سليمان-بدوي-عبدهللا-نسرين

 خالد-محمد-كرحة

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \قتصادواال

 \دكتوراه\االعمال
  57 القبول العام

332.  
-حواس-جفال-حدو-احمد

 زعالن-نمر-غظيه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \دكتوراه\االعمال

  41 النفقة الخاصة

333.  
-مريم-رشيد-حسين-علي-اريج

 رشيد-عبد

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
م ادارة قس\واالقتصاد
 \دكتوراه\االعمال

  42 النفقة الخاصة

334.  
-حمود-مصلح-صالح-رشا

 حسن-نايف-سميره

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \دكتوراه\االعمال

  41 النفقة الخاصة

335.  
-منى-شبيب-حاجم-حامد-مريم

 مجيد-عبد الرحمن

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
ادارة قسم \واالقتصاد
 \دكتوراه\االعمال

  42 النفقة الخاصة

336.  
-صالح-عبد الواحد-مصطفى

-حردان-هيفاء-محمد امين
 محمد

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \دكتوراه\االعمال

  41 النفقة الخاصة

337.  
-احمد-عبد المطلب-مناف
 صالح-فخري-رفيقة-رجب

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \دكتوراه\االعمال

  48 النفقة الخاصة

338.  
-فرحان-محسن-مزهر-مها
 عبد الحميد-عبد الستار-نضال

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \دكتوراه\االعمال

  21 النفقة الخاصة

339.  
-ارميض-عبد الكريم-مهند

 موسى-حميد-ليلو-نومان

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
قسم ادارة \واالقتصاد
 \دكتوراه\االعمال

  17 النفقة الخاصة

340.  
-صالح-كتاب-محمود-احمد

 ماجد-احمد-جنان

كلية االدارة \جامعة تكريت\لجامعاتا\
تخطيط \قسم ادارة االعمال\واالقتصاد

تخطيط استراتيجي \استراتيجي
 \ماجستير\مهني

  63 النفقة الخاصة

341.  
-عبدهللا-احمد-فارس-سامر

 ناصر-عبد-ليلى

االدارة كلية \جامعة تكريت\الجامعات\
تخطيط \قسم ادارة االعمال\واالقتصاد

تخطيط استراتيجي \استراتيجي
 \ماجستير\مهني

  51 القبول العام

342.  
-فحل-دحم-جاسم-سعدي

 الطيف-محمود-خضيره

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
تخطيط \قسم ادارة االعمال\واالقتصاد

تخطيط استراتيجي \استراتيجي
 \ماجستير\مهني

  54 النفقة الخاصة

343.  
-عمر-محمد-صالح-عبدالستار
 حسين-محمود-عيده

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
تخطيط \قسم ادارة االعمال\واالقتصاد

تخطيط استراتيجي \استراتيجي
 \ماجستير\مهني

  43 النفقة الخاصة

344.  
-صالح-سلمان-احمد-عبدهللا

 بنيان-ربيع-دكره
كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\

تخطيط \قسم ادارة االعمال\واالقتصاد
  48 النفقة الخاصة



  جامعة تكريت
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تخطيط استراتيجي \استراتيجي
 \ماجستير\مهني

345.  
-حمادي-هيفي-حمود-عمار

 جاسم-شياع-نوفه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
تخطيط \قسم ادارة االعمال\واالقتصاد

تخطيط استراتيجي \استراتيجي
 \ماجستير\مهني

  44 النفقة الخاصة

346.  
-موسى-عبدالرحمن-لمى

-فاضل-انتصار-عبدالرزاق
 عباس

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
يط تخط\قسم ادارة االعمال\واالقتصاد

تخطيط استراتيجي \استراتيجي
 \ماجستير\مهني

  76 النفقة الخاصة

347.  
-زهو-محمد-صابر-صباح

 زهو-ياسين-فضيله

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
تخطيط \قسم ادارة االعمال\واالقتصاد

تخطيط استراتيجي \استراتيجي
 \ماجستير\مهني

  35 القبول العام

348.  
-غضيب-محمد-احمد-صفاء

 عبدهللا-خضر-نايله

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
تخطيط \قسم ادارة االعمال\واالقتصاد

تخطيط استراتيجي \استراتيجي
 \ماجستير\مهني

  61 القبول العام

349.  
-سلمان-هادي-عبدالكريم-علي

 يمابراه-اسماعيل-ناهده

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
تخطيط \قسم ادارة االعمال\واالقتصاد

 \دبلوم عال\استراتيجي
  68 القبول العام

350.  
-عزيز-حسين-عباس-فارس

 رشبد-جالل-اوات

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
تخطيط \قسم ادارة االعمال\واالقتصاد

تخطيط استراتيجي \استراتيجي
 \ماجستير\مهني

  59 القبول العام

351.  
-حسن-يوسف-رشيد-مازن

 عبود-محمد-حياة

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
تخطيط \قسم ادارة االعمال\واالقتصاد

تخطيط استراتيجي \استراتيجي
 \ماجستير\مهني

  40 القبول العام

352.  
-سمران-ناصر-طالب-مشتاق

 سمران-احمد-امنه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
تخطيط \عمالقسم ادارة اال\واالقتصاد

تخطيط استراتيجي \استراتيجي
 \ماجستير\مهني

  58 القبول العام

353.  
-علي-حميد-عبدالرحمن-عمر

 علي-عباس-حمديه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
تخطيط \قسم ادارة االعمال\واالقتصاد

تخطيط استراتيجي \استراتيجي
 \ماجستير\مهني

  22 امتيازات

354.  
-عباس-خضير-حمد-مثنى

 ناصر-عطيه-همدني

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
تخطيط \قسم ادارة االعمال\واالقتصاد

تخطيط استراتيجي \استراتيجي
 \ماجستير\مهني

  41 امتيازات

355.  
-حسن-محمد-عبدهللا-نجم

 جاسم-درويش-خميسه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات\
تخطيط \قسم ادارة االعمال\واالقتصاد

يط استراتيجي تخط\استراتيجي
 \ماجستير\مهني

  48 امتيازات

356.  
-كناص-عبدالرزاق-رشيد-احمد

 محمد-سعدي-سعده

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات
تخطيط \قسم ادارة االعمال\واالقتصاد

 دبلوم عال\استراتيجي
  66 القبول العام

357.  
-سعيد-علي-جمعه-اسامه

 محمد-علي-حليمه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات
تخطيط \قسم ادارة االعمال\واالقتصاد

 دبلوم عال\استراتيجي
  59 ول العامالقب

  44 القبول العامكلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات-انس-زيدان-احمد-يحيى-انس  .358



  جامعة تكريت
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تخطيط \قسم ادارة االعمال\واالقتصاد احمد-يحيى
 دبلوم عال\استراتيجي

359.  
-راضي-كاظم-ابراهيم-بشرى

 رحيم-حطاب-كريمه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات
تخطيط \قسم ادارة االعمال\واالقتصاد

 دبلوم عال\استراتيجي
  45 القبول العام

360.  
-وضحه-خالد-احمد-علي-دحام

 محل-حسين

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات
تخطيط \قسم ادارة االعمال\واالقتصاد

 دبلوم عال\استراتيجي
  33 القبول العام

361.  
-غنيه-علي-حسن-عيسى-سعد

 علوان-محمود

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات
تخطيط \قسم ادارة االعمال\واالقتصاد

 دبلوم عال\استراتيجي
  71 القبول العام

362.  
-امل-خلف-علوان-خالد-صفا

 فخل-ذياب

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات
تخطيط \قسم ادارة االعمال\واالقتصاد

 دبلوم عال\استراتيجي
  52 القبول العام

363.  
-حسين-وهيب-باسم-عالء

 كعيد-محمد-فاطمة

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات
تخطيط \قسم ادارة االعمال\واالقتصاد

 دبلوم عال\استراتيجي
  25 القبول العام

364.  
-الهام-شالل-محمد-فاضل-عالء

 راضي-حمزه

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات
تخطيط \قسم ادارة االعمال\واالقتصاد

 دبلوم عال\استراتيجي
  49 القبول العام

365.  
-عبد الكريم-عبد الهادي-علي

 جاسم-صالح-نبيهه-قدوري

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات
تخطيط \قسم ادارة االعمال\واالقتصاد

 دبلوم عال\استراتيجي
  40 القبول العام

366.  
-خضير-عبد الحسين-عماد

 حيدر-حسن-زهره-ساجت

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات
تخطيط \قسم ادارة االعمال\واالقتصاد

 دبلوم عال\استراتيجي
  47 القبول العام

367.  
-رفعة-عصمي-عبد-احمد-عمار

 محمد-محمود

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات
تخطيط \قسم ادارة االعمال\واالقتصاد

 دبلوم عال\استراتيجي
  66 القبول العام

368.  
-نائله-عطية-حسن-حمد-عمر

 عباب-جاجان

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات
تخطيط \قسم ادارة االعمال\واالقتصاد

 دبلوم عال\استراتيجي
  68 القبول العام

369.  
-حسن-قوام-كمال الدين-قوام

 مصطفى-ماهر-نسرين

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات
تخطيط \قسم ادارة االعمال\واالقتصاد

 دبلوم عال\استراتيجي
  70 القبول العام

370.  
-برهان الدين-محمد
-شوقية-محمدامين-عبدالرحمن

 سعيد-كريم

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات
تخطيط \قسم ادارة االعمال\واالقتصاد

 دبلوم عال\استراتيجي
  33 القبول العام

371.  
-حميده-علي-كرم-جبار-نمير

 حوشي-مجيد

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات
تخطيط \قسم ادارة االعمال\واالقتصاد

 دبلوم عال\استراتيجي
  42 القبول العام

372.  
-حسن-رحمان-صادق-نور

 جاسم-صالح-وجدان

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات
تخطيط \قسم ادارة االعمال\واالقتصاد

 دبلوم عال\استراتيجي
  43 القبول العام

373.  
-عبد االمير-عبد الكريم-وسام

 صاحب-مدلول-نجيحه-حسين

كلية االدارة \جامعة تكريت\الجامعات
تخطيط \قسم ادارة االعمال\واالقتصاد

 دبلوم عال\استراتيجي
  52 القبول العام

 


