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الدراسة الصباحية//  قسم االقتصاد

اقتصاداالسمت
لغة 

انكلٌزٌة
رٌاضٌاتاحصاءادارةحاسوبلغة عربٌةدٌمقراطٌة

النتٌجة 
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لغة 

انكلٌزٌة
عربًحاسوبرٌاضٌات2احصاءمحاسبة

النتٌجة 

النهائٌة

1ناجحمقبولابراهٌم نصٌر كامل1

راسبمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمقبولابراهٌم ولٌد خلف دروٌش2راسبضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفمقبولابراهٌم ولٌد خلف دروٌش2

راسبمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولابو بكر شاكر علً مصطفى 3راسبضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولابو بكر شاكر علً مصطفى 3

محملضعٌفاحمد حسٌن محمود جاسم 4محملضعٌفاحمد حسٌن محمود جاسم 4

5ناجحمقبولاحمد حمٌد محمد دودح 5

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد سعد صالح عبدهللا6راسبضعٌفضعٌفمقبولمقبولمقبولاحمد سعد صالح عبدهللا6

راسبمقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفجٌد جدامتوسطاحمد عباس عبدهللا صالح7راسبضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولمقبولجٌدضعٌفاحمد عباس عبدهللا صالح7

محملضعٌفاسمهان سعد علً شهاب8اسمهان سعد علً شهاب8

راسبمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولاسٌل خضٌر جاسم9راسبضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاسٌل خضٌر جاسم9

راسبضعٌفاٌاد حمد محمد سالمة 10راسبضعٌفاٌاد حمد محمد سالمة 10

محملضعٌفبركات مهدي نزال عبد الرضا 11ناجحمقبولبركات مهدي نزال عبد الرضا 11

راسبضعٌفضعٌفضعٌفبشٌر جواد كاظم حماد12راسبضعٌفبشٌر جواد كاظم حماد12

محملضعٌفبكر خمٌس حمٌد صفوك13بكر خمٌس حمٌد صفوك 13

محملضعٌفتبارك اركان عمر نجم14محملضعٌفتبارك اركان عمر نجم14

15ناجحمقبولمتوسطحاتم محمد خلف15

محملضعٌفحسن احمد صالح احمد 16حسن احمد صالح احمد 16

ناجحمقبولحسن علً مطشر سعدون17حسن علً مطشر سعدون17

محملضعٌفحمزة علً حمد شهاب18حمزة علً حمد شهاب18

19راسبضعٌفضعٌفحمٌد مربد طه بكر 19

راسبضعٌفخالد حسٌن محمد ذٌاب20راسبضعٌفضعٌفخالد حسٌن محمد ذٌاب20

ناجحمقبولدٌار عمار محمد شالش21ناجحمقبولدٌار عمار محمد شالش21

ناجحمقبولرانٌا راسم خلف عبدهللا22رانٌا راسم خلف عبدهللا22

محملضعٌفرحمة عاٌد رحٌم خلٌفة23محملضعٌفرحمة عاٌد رحٌم خلٌفة23

محملضعٌفرند ومٌض كمال عبدالرحمن 24رند ومٌض كمال عبدالرحمن 24

محملضعٌفزهراء حسن محمود 25ناجحمقبولزهراء حسن محمود 25

26محملضعٌفزٌد علً جواد كاظم  26

محملضعٌفسفٌان علً حسٌن عباس27سفٌان علً حسٌن عباس27

محملضعٌفسٌف  مثنى إسماعٌل احمد28سٌف  مثنى إسماعٌل احمد28

ناجحمقبولعبدهللا قحطان جلمود حسٌن 29عبدهللا قحطان جلمود حسٌن 29

ناجحمقبولعبدهللا ٌونس عبود جاسم30عبدهللا ٌونس عبود جاسم30

محملضعٌفعبدالمهٌمن عبدالكرٌم سعدون31عبدالمهٌمن عبدالكرٌم سعدون31

محملضعٌفعبد الوهاب جمال علً محمد 32عبد الوهاب جمال علً محمد 32

33ناجحمقبولمقبولعقٌل طلب محمد فنتش 33

محملضعٌفعقٌل محمد مهدي عباس34عقٌل محمد مهدي عباس34

محملضعٌفضعٌفعلً جاسم كرٌم عباس35علً جاسم كرٌم عباس35

راسبمقبولضعٌفضعٌفمقبولمقبولعلً حسٌن حمٌد رحٌم36راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفعلً حسٌن حمٌد رحٌم36

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعلً رعد جاسم37راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفعلً رعد جاسم37

ناجحمقبولعلً عادل حسٌن عبد 38علً عادل حسٌن عبد 38

39محملضعٌفعلً عدنان محسن طارش39

40راسبضعٌفعهد كرٌم صالح حروش40

كورس ثانيكورس اول



2018/2019الدور التكميلي  نتائج المرحلة االولى  جامعة تكريت 

 كلية االدارة واالقتصاد

الدراسة الصباحية//  قسم االقتصاد

اقتصاداالسمت
لغة 

انكلٌزٌة
رٌاضٌاتاحصاءادارةحاسوبلغة عربٌةدٌمقراطٌة

النتٌجة 

النهائٌة
اقتصاداالسمت

لغة 

انكلٌزٌة
عربًحاسوبرٌاضٌات2احصاءمحاسبة

النتٌجة 

النهائٌة

كورس ثانيكورس اول

محملضعٌفغٌداء عبدالسالم عزاوي خلف41غٌداء عبدالسالم عزاوي خلف41

محملضعٌفمقبولفاطمة جاسم محمد رمٌض 42محملضعٌففاطمة جاسم محمد رمٌض 42

محملضعٌفمقبوللٌث حسٌن محمد كعٌد43لٌث حسٌن محمد كعٌد43

محملضعٌفلٌث فؤاد محمد44لٌث فؤاد محمد44

ناجحمقبولمحمد توفٌق إبراهٌم حمد 45محمد توفٌق إبراهٌم حمد 45

راسبضعٌفمقبولمحمد حبٌب حسون46محمد حبٌب حسون46

ناجحمقبولمحمد رعد عزٌز حمادي47محمد رعد عزٌز حمادي47

محملضعٌفمحمد عامر ٌحٌى سالم 48محمد عامر ٌحٌى سالم 48

محملضعٌفمحمود حسٌن محمد حسٌن 49محمود حسٌن محمد حسٌن 49

محملضعٌفمسلم نوشاد شادي50محملضعٌفمسلم نوشاد شادي50

محملضعٌفنمٌر عبدالفتاح محمد51نمٌر عبدالفتاح محمد51

راسبضعٌفوطبان خالد دحام طلب52وطبان خالد دحام طلب52

محملضعٌفوعد عدنان حسٌن حمٌد53محملضعٌفوعد عدنان حسٌن حمٌد53


