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2019-2018نتائج العام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد- جامعة تكريت 

قسم االدارة العامة

انُرٛدحاَكهٛض4٘زاعٕبتسٕز ػًهٛاخَظى عٛاعٛحذششٚؼاخػهى انُفظ2زكٕيٛحػاللاخ ػايحاالعىخ

يمثٕليمثٕليمثٕلاتشاْٛى صازة زغٍٛ خاعى انثٛاذٙ 1

يرٕعظاتشاْٛى دمحم ػٙ زًادج اندثٕس2٘

يمثٕلاتشْٛى يٓذ٘ ػثذانغفٕس 3

اثٛش زاذى اتشاْٛى يٓذ٘ اندثات4ٙ

ضؼٛفيمثٕليمثٕلضؼٛفضؼٛفضؼٛفاثٛش يٛضس اتشاْٛى 5

ازًذ اكشو عطاو ازًذ انؼدٛه6ٙ

يرٕعظخٛذازًذ خاعى دمحم ػثاط انغهًاَٙ 7

ازًذ زكًد خهف زغٍٛ انسٛا8َٙ

خٛذازًذ سافذ خهف صانر انؼدٛه9ٙ

يمثٕليمثٕليمثٕليمثٕليمثٕلازًذ سيضاٌ يسًٕد10

يمثٕليمثٕلضؼٛفضؼٛفيمثٕلضؼٛفازًذ ػثذهللا صت11ٍ

ازًذ ػهٙ يسًٕد أزًذ  12

ازًذ فٓذ زغٍ ػهٙ انثٛاذٙ 13

يمثٕليمثٕلازًذ ْاشى زًاد٘ خضٛش انؼثٛذ14٘

ادْى زايذ زغٍٛ صٔٚذ اندُات15ٙ

يمثٕلخٛذضؼٛفيمثٕلادٚاٌ سػذ ػضٚض صثر  انسًذاَٙ 16

يمثٕلاصْاس ػُاد اتشاْٛى17

اعرثشق إتشاْٛى ػاشٕس انؼثٛذ٘ 18

اعساق عفٛاٌ خذٚغ طؼًّ انؼضا19٘ٔ

اشٕاق ازًذ اعؼذ ػثذهللا انصثٛس20ٙ

اضٕاء يسًٕد ػه21ٙ

افُاٌ ػثذانغالو شاكش يسًٕد  22

يمثٕليمثٕليمثٕليمثٕليمثٕلاالء خانذ ازًذ ػثذ انغالو 23
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يمثٕلانسًضج يرؼة ْالل زًذ انذٔس24٘

إَاس َصٛف خاعى زغٍ االزثات25ٙ

إَس يسًٕد يطشٔد دمحم   انًسًذ٘ 26

اٚاخ دمحم ػهٙ زًذ انسًذا27َٙ

خٛذاٚالف ْشاو فٛصم فشزاٌ 28

يمثٕلضؼٛفضؼٛفضؼٛفاًٍٚ فُش ػهٙ ػثٕد29

اّٚ تصٛش زانٕب كاظى انغايشائٙ 30

اّٚ فاسٔق َذٚى دزاو انغايشائ31ٙ

تالل عالو اعًاػٛم اتشاْٛى انذٔس32٘

يمثٕليمثٕلتٓاء زغٍٛ طشاد 33

ضؼٛفضؼٛفيمثٕلضؼٛفضؼٛفضؼٛفيمثٕلتٛذاء عؼذ صانر ػٛغ34ٗ

ذاج انذٍٚ دمحم شكش٘ يسًٕد 35

ذثاسن أغضٕ٘ ػداج 36

ذسغٍٛ صانر دمحم ْاد٘ انشاٚغ37

ذالل يًذٔذ ػالٔ٘ شطة اندُات38ٙ

يرٕعظضؼٛفخاعى دمحم اعًاػٛم39

خٕاٌ ثائش يغؼٕد ػثاط انؼضا40٘ٔ

يمثٕلزغٍ خًؼح زغٍٛ زًاد انطائ41ٙ

يرٕعظزغٍ ػهٙ رٚاب زًذ انؼدٛه42ٙ

زغٍٛ عفٛاٌ طهفاذ ػثٕد انضَاد 43

ضؼٛفيمثٕلزغٍٛ شٓاب شكٕس زغٍ انَٕذا44٘ٔ

يمثٕلضؼٛفزغٍٛ ػثذ انشزًٍ ػثذ انسًٛذ شاكش45

زغٍٛ ػهٙ دْاو ػثٛذ انؼثٛذ46٘
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ضؼٛفيرٕعظيمثٕليمثٕلزًذ فؤاد زًذ زًٕد انؼضا47٘ٔ

زًضج ػهٙ ازًذ انثٕ أعٕد 48

زًٕد  خًال ػٕاد ازًذ49

زًٛذ خٛش٘ يدٛذ ػهٕاٌ اندثٕس٘ 50

زُاٌ َاصش زًذ٘ زغٍٛ انهٓٛث51ٙ

زٍُٛ شٓاب ازًذ ػثذهللا اندثٕس52٘

زٛاج ػايش زًٕ زغاَٙ انذٔس53٘

يمثٕليمثٕلضؼٛفيمثٕليمثٕلخانذج دمحم ػٕٚذ يٕال54ٌ

يمثٕليمثٕليمثٕلخطاب ػايش أزًذ خطاب انضتٛذ٘ 55

خهذٌٔ فاضم ازًذ عانى اندٛال56٘ٔ

دانٛا فشزاٌ ياخذ صٚذاٌ اندٕاس57٘

سزاب أزًذ شكش 58

سزًّ َاظى زغٍٛ ػضٚض انؼكٛذ59٘

سضا يسًٕد ػثذ خهف60

سغذِ زغٍ ػهٙ خضٛش انؼثٛذ61٘

ضؼٛفيمثٕليمثٕلضؼٛفضؼٛفيمثٕليمثٕلسفم عايٙ عانى دمحم62

سلّٛ دمحم ازًٛذ زغٍٛ انذن63ًٙٛ

سًٚاٌ كشٚى دمحم عؼٛذ انر64ًًٙٛ

صُٚة يسًٕد زًاد خاعى انؼثٛذ65٘

عايش خانذ زايذ اتشاْٛى انسذٚث66ٙ

عراس صسكاٌ عهطاٌ ػضس 67

عفٛاٌ عؼذ غضثاٌ ٔسٔس انضٚذ68٘

عٓٛهّ اٚاد طاسق ْالل انثٕ تذس69٘



صباحي/ الصف الثاني 

الكورس الثاني

2019-2018نتائج العام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد- جامعة تكريت 

قسم االدارة العامة

انُرٛدحاَكهٛض4٘زاعٕبتسٕز ػًهٛاخَظى عٛاعٛحذششٚؼاخػهى انُفظ2زكٕيٛحػاللاخ ػايحاالعىخ

عُٛاء سػذ ْدٛح صكش انًؼُٛٙ 70

يمثٕليمثٕلشًٛاء زغٍ ػاٚذ يسغٍ انُاصش٘ 71

يمثٕليمثٕلصانر عهطاٌ ازًذ ػٕاد اندثٕس72٘

يرٕعظصفا غضٔاٌ إَس شسارِ انركشٚر73ٙ

صفاء يسغٍ يذنٕل زًذ اندًٛه74ٙ

يمثٕليمثٕلصكش الفٙ زٛة َضال75

يرٕعظصٓٛة زًٛذ يُاْٙ خهف انؼثٛذ76٘

ضسٗ يدٛذ يُذٚم يٓٛذ٘ انؼدٛه77ٙ

يمثٕلضًٛش يٛضس اتشاْٛى يخهف انؼدٛه78ٙ

ضٛاء انذٍٚ خاعى دمحم 79

يمثٕلطاْش ػهٙ ػثذهللا ٕٚعف اندًٛه80ٙ

طّ صٚاد طّ زًذ81

طّ شاكش طّ ٚسٛٗ انذٔس82٘

طٛثح طايٙ خاعى زًذ انخضسخ83ٙ

يمثٕليمثٕلػايش صانر خهٛم 84

يمثٕلضؼٛفػثاط ػايش خاعى 85

يمثٕلػثذ االنّ طّ أزًذ خهٛفح انذساخٙ  86

يرٕعظػثذ انشزًٍ ازًذ صٚذاٌ يسًٛٛذ 87

ػثذ هللا دمحم صانر اتشاْٛى انثٛاذ88ٙ

يمثٕلػثذ انًؤيٍ يدثم زغٍ 89

يمثٕلػثذ انْٕاب ازًذ زغٍٛ زًٛذ 90

يمثٕليمثٕلػثذانشزًٍ خاعى دمحم 91

ػثذانشزًٍ يسًٕد ػثذانشز92ًٍ
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يرٕعظيرٕعظػثذانؼضٚض يدٛذ أزًذ 93

ػثذهللا ػثذاإلنّ دمحم صانر انمٛغٙ 94

يمثٕلضؼٛفضؼٛفػثذهللا دمحم زغٍٛ خهف اندثٕس95٘

يمثٕلػزساء ػثذ االيٛش ػاٚذ ػًش 96

يمثٕلػزساء َشأخ خاس هللا صانر 97

يرٕعظػهٙ أزًذ ػثذ دمحم انًشعٕيٙ 98

يمثٕليمثٕلضؼٛفضؼٛفػهٙ زغٍ ػثذهللا زغٍ اندثٕس٘ 99

ػهٙ شٓٛذ اتشاْٛى كاظى انؼرث100ٙ

ػهٙ صانر دػثٕل صانر اندثٕس٘ 101

يمثٕليمثٕلػهٙ صذاو َصٛف خاعى انغايشائٙ 102

ػهٙ طّ اعٕٚذ ػهٙ اندثٕس٘ 103

ػهٛاء دمحم صانر خًٛم ػهٙ انسٛانٙ 104

ػًاس ػثذ اندثاس عانى زغٍٛ انؼثٛذ105٘

ػًش ازًذ ػهٙ زغٍ انسشًا106٘ٔ

ػًش زغٍٛ خًؼح دمحم انغالي107ٙ

يمثٕليمثٕليمثٕليرٕعظػًش صانر ػاصٙ 108

ضؼٛفيمثٕليمثٕليمثٕلضؼٛفضؼٛفػًش َاخٙ ػداج109

فاسٔق أيٛش زثٛة خهف انثٕ ػثاط 110

يمثٕلفاطًح انضْشاء ضٛف هللا خاعى 111

يمثٕليمثٕليمثٕلفاطًح زٛذس زًضج112

فاطًّ شاكش اتشاْٛى سخة انُاصش113٘

كشاس ْاشى ػ114َٕٙ

يمثٕلضؼٛفضؼٛفكشو يٕفك ايٍٛ اسزٛى انؼًش115٘
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نًٗ تشٛش شاكش ػثذهللا انذٔس116٘

نًٗ ػثذهللا خاعى117

يرٕعظيأيٌٕ دمحم ازًذ يسدٕب انمٛغ118ٙ

يمثٕليمثٕليمثٕلضؼٛفيمثٕلدمحم إٚب عايٙ 119

يمثٕلدمحم زغٍ ازًٛذ 120

ضؼٛفيمثٕليمثٕليمثٕلضؼٛفيمثٕلضؼٛفدمحم زغٍٛ ازًذ خهف 121

يمثٕلدمحم خهف صانر رٌَٕ اندثٕس122٘

ضؼٛفدمحم خٛش هللا فشزاٌ يطش اندثٕس123٘

يمثٕليمثٕلضؼٛفدمحم سخة ػثذ هللا خًؼّ انغالي124ٙ

دمحم ػثذ انٓاد٘ اتشاْٛى زغٍٛ 125

دمحم يدٛذ أزًذ 126

يسًٕد أزًذ َاٚف زًذ انؼثٛذ٘ 127

يسًٕد تٓاء َؼًاٌ خاعى انركشٚر128ٙ

يسًٕد زغٛة رػزاع تطاذ 129

يسًٕد خهف ػكهح شٓاب اندًٛه130ٙ

يمثٕليمثٕليخراس يدٛذ ايٍٛ يسًٕد 131

يشِٔ لصٙ إَس دمحم انذٔس132٘

يمثٕليغاير خًال غذٚش 133

يصذق يخهف يضتاٌ انؼدٛهٙ 134

يصطفٗ زغٍٛ يُٛف 135

يصطفٗ فانر عؼٛذ 136

يصطفٗ دمحم فاضم عهًاٌ انؼثاع137ٙ

خٛذيمثٕليمثٕليصطفٗ يسًٕد ازًذ 138
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يمثٕليمثٕليؼار عانى صثسٙ زغٌٕ اندثٕس139٘

يُشذ خهف يُشذ فهٛر اندٕسا140َٙ

يٓا ػثذ دمحم خثش اندثٕس141٘

يرٕعظيرٕعظيُٓذ اتشاْٛى ػثذهللا ػهٕاٌ انًخهث142ٙ

يمثٕليمثٕليمثٕليمثٕلضؼٛفيمثٕليُٛا غغاٌ زًٛذ شكش143

يمثٕليمثٕلَادٚح ػهٙ ػثٕد ازًذ انًكذي144ٙ

يمثٕليمثٕلَاصش ػاصف ػضأ٘ ػهٙ 145

َدالء ػهٙ ْالل 146

يمثٕلَزٚش ٚاعش خضٛش يضػم انذنًٛٙ 147

يمثٕلَٕس انذٍٚ أزًذ دمحم 148

َٕس انٓذٖ صثاذ ػهص زًٛذ 149

َٕس سػذ ػثذانكشٚى ط150ّ

يرٕعظَٕس صكٙ زغٍ دمحم انذٔس151٘

ْاسٌٔ ػثذ انثاعظ عشزاٌ زغٍٛ 152

ضؼٛفْاشى ػثاط خضش اسزٛى153

يمثٕليرٕعظْذٖ زغٍ صانر ازًذ اندثٕس154٘

ٔسٔد اعايح زغٍ صتٍ انُاصش155٘

يمثٕلٚاعًٍٛ طانة صثٛر ػثذهللا 156

يمثٕليمثٕليمثٕلٕٚعف خثاس دمحم يسًٕد انطشتٕن157ٙ


