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الكورس االول

2018-2017نتائج العام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد- جامعة تكريت 

قسم اإلدارة العامة

النتٌجةاللغة األنكلٌزٌة اللغة العربٌة لراءات ادارٌة الحاسوب مبادئ اإلحصاء مبادئ اإللتصاد االدارة العامةاالسمت

احمد رافد خلف صالح العجٌلً 1

احمد ابراهٌم جاسم دمحم الجبوري 2

احمد عدنان جاسم دمحم3

احمد عالء سوٌد دلً الطربولً             4

احمد هاشم حمادي خضٌر العبٌدي5

اسامة عفٌف جمعة نوري الراوي           6

اسحاق سفٌان جدٌع طعمه العزاوي  7

ممبولممبولممبولممبولاألء خالد أحمد عبدالسالم الحدٌثً  8

ضعٌفامٌر خلف كامل حسٌن العمابً               9

اٌه بصٌر حالوب كاظم السامرائً 10

ممبولممبولممبولممبولممبولممبولأبراهٌم صاحب حسٌن جاسم البٌاتً 11

ممبولممبولأبراهٌم دمحم عً حمادي الجبوري   12

ممبولأبراهٌم مهدي عبدالغفور حمٌد العٌساوي  13

ممبولممبولممبولضعٌفضعٌفأثٌر مٌزر أبراهٌم مخلف العجٌلً  14

أحمد جاسم دمحم عباس السلمانً 15

أحمد رعد دمحم علً المٌسً 16

ضعٌفممبولممبولأحمد رمضان حمود حمد المٌسً  17

ضعٌفممبولممبولممبولضعٌفممبولأحمد شاكر محمود سلمان  18

ممبولممبولممبولممبولممبولضعٌفممبولأحمد عبدهللا زبن الحمدانً 19

ممبولممبولضعٌفأحمد عبدالمطلب صالح حماده المٌسً  20

أحمد علً محمود أحمد الجبوري 21

أحمد ماهر حسن لطٌف الخزرجً  22

أدهم حامد حسٌن زوٌد الجنابً  23

متوسطممبولأدٌان رعد عزٌز صبح  الحمدانً 24

ممبولضعٌفأزهار عناد ابراهٌم عبد الدلٌمً  25

أستبرق إبراهٌم عاشور العبٌدي 26
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أسراء عطاهللا رشٌد عنان الجواري  27

ضعٌفضعٌفضعٌفأسماء خلف حسن خلف الجبوري 28

أشرف صالح أحمد دمحم الجبوري 29

أشواق احمد أسعد عبدهللا  30

أضواء محمود علً حمد الدراجً  31

متوسطأفنان عبدالسالم شاكر محمود الحدٌثً 32

ألبال أحمد حمٌد دمحم  33

ممبولممبولضعٌفضعٌفممبولأكحٌص حاتم طلن شالل الشمري  34

أنوار نصٌف جاسم حسن األحبابً  

ممبولأنور محمود مطرود دمحم   الدمحمي 

أٌات دمحم علً حمد الحمدانً  

جٌدأٌة فاروق ندٌم دحام السامرائً  

أٌالف هشام فٌصل فرحان  

ممبولضعٌفممبولضعٌفأٌمن فنر علً عبود 

أٌهاب مرشود لطٌف عطٌه العبٌدي 

بالل سالم أسماعٌل ابراهٌم الدوري  

ممبولممبولممبولبهاء حسٌن طراد ضاري العجٌلً  

ممبولبٌداء سعد صالح علً الجبوري

تاج الدٌن دمحم شكري محمود الوطنً  

تبارن أغضوي عجاج محٌمٌد الجنابً  

تبارن معتز عبدالكرٌم السامرائً 

تحسٌن صالح دمحم هادي الشاٌع  

تالل ممدوح عالوي شطب الجنابً  

ضعٌفضعٌفجاسم فرحان شرٌف فاضل الجبوري  

ممبولممبولجاسم دمحم أسماعٌل مطلك النمراوي  

جهٌنة حبٌب رشٌد عبدهللا السعدي 

حسن باسم جواد كاظم 
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حسن جمعة حسٌن الطائً

ممبولضعٌفضعٌفحسن عبد صالح جار الجبوري  

جٌدحسن علً ذٌاب حمد العجٌلً  

حسٌن رسول بدر علً النعٌمً  

ممبولممبولحسٌن علً دهام عبٌد العبٌدي  

ممبولممبولممبولحمد فؤاد حمد حمود العزاوي  

حمزة علً احمد البو أسود 

حمزة فاضل عباس علوة الجنابً 

حمٌد خٌري مجٌد علوان الجبوري  

ضعٌفممبولضعٌفضعٌفممبولحنٌن جودي دمحم عبدالرحمن العوادي  

ممبولحنٌن شهاب أحمد عبدهللا الجبوري  

حٌاة عامر حمود حسانً الدوري  

حٌدر سعد عباس حمد الخزرجً  

ضعٌفممبولضعٌفممبولخالد جمال فٌاض محمود الجواري  

ممبولممبولممبولخالدة دمحم عوٌد موالن الجواري  

!VALUE#خطاب عامر أحمد خطاب الزبٌدي 

ممبولخلدون فاضل أحمد سالم الجٌالوي  

دالٌا فرحان ماجد زٌدان الجواري  

دالل عزٌز ابراهٌم حمود الجبوري  

ربٌعة ستار احمد جاسم التمٌمً     

رحاب أحمد شكر محمود الجبوري  

رحمة ناظم حسٌن عزٌز العكٌدي  

ممبولرضا محمود عبد خلف الجبوري 

رغد خضر أبراهٌم موسى الشمري  

رغده حسن علً خضٌر العبٌدي  

ممبولممبولممبولممبولممبولرفل سامً سالم دمحم الجنابً 

رلٌة دمحم أحمٌد حسٌن الدلٌمً  
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رواء باسم عدنان مجٌد الزهٌري 

ممبولممبولممبولممبولضعٌفرواء سلٌم حمادي حران طرفه  

ضعٌفرٌحان مشعان ساهً كعٌد الخزرجً 

رٌمان كرٌم دمحم سعٌد التمٌمً  

زٌنب محمود حماد حاتم العبٌدي  

ضعٌفضعٌفضعٌفساجد حمٌد حمود المٌسً 

سامر خالد حامد ابراهٌم الحدٌثً  

ستار زركان سلطان عزر طرشاوي 

سراج الدٌن شهاب أحمد الحمٌري  

ممبولممبولممبولممبولضعٌفضعٌفسعد محمود رشٌد مصطفى العجٌلً 

سفانة حمد كردي محاسن طرفة

ممبولممبولسفٌان سعد غضبان ورد الغرٌري  

سهٌلة أٌاد طارق هالل البو بدري  

متوسطممبولسٌناء رعد هجٌج صكر المعٌنً 

سٌناء صالح محمود معروف األلوسً 

ممبولممبولممبولممبولشٌماء حسن عاٌد محسن الناصري 

ممبولممبولممبولممبولصالح سلطان احمد عواد الجبوري  

ممبولممبولصفا غزوان أنور شحاذة التكرٌتً  

ضعٌفممبولممبولممبولصكر الفً حدٌب نزال الشمري 

صالح حمٌد حسٌن السبعاوي 

ممبولممبولممبولصهٌب حمٌد مناهً خلف العبٌدي  

صهٌب رٌاض خلٌفة أبراهٌم العبٌدي 

ضاري وضاح شعالن حمٌد التكرٌتً  

ضحى مجٌد مندٌل مهٌدي العجٌلً  

ممبولضمٌر مٌزر أبراهٌم مخلف العجٌلً  

ممبولممبولممبولضعٌفضٌاء الدٌن جاسم دمحم حسن الجبوري  

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفطه اٌاد محمود ٌعكوب الجبوري  
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ممبولطٌبة طامً جاسم حمد الخزرجً  

ضعٌفممبولضعٌفعادل حسون عزٌز عدوان المجمعً  

ممبولضعٌفممبولممبولعامر صالح خلٌل عبد عالوي الجبوري 

ممبولعباس عامر جاسم كٌلج بنً سعد   

متوسطعبد االله طه أحمد خلٌفة الدراجً  

ضعٌفعبد المهٌمن احمد عاصً هواس العاصً 

عبد المؤمن مجبل حسن خلف العٌساوي  

عبدالرحمن أحمد زٌدان محٌمٌد الجبوري 

ممبولممبولممبولعبدالرحمن جاسم دمحم خلٌل السامرائً  

ممبولعبدالرحمن محمود عبدالرحمن محمود التكرٌتً 

ضعٌفضعٌفممبولضعٌفممبولضعٌفعبدالستار صبار حسو علو البازي  

عبدالعزٌز مجٌد أحمد دمحم اطعٌمة  

ممبولممبولعبدهللا عبداإلله دمحم صالح المٌسً 

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبدهللا لطٌف جابر صالح النمرازي  

ممبولممبولممبولعبدالوهاب أحمد حسٌن حمٌد السعدي  

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبٌدة نجم عبدهللا أحمد الدوري 

ضعٌفممبولممبولممبولضعٌفممبولعثمان أحمد صالح البازي 

عثمان بدري ابراهٌم علٌوي         

عدنان عبٌد خضٌر الجبوري 

ممبولممبولعذراء عبداألمٌر عاٌد عمر التكرٌتً    

عذراء نشأة جارهللا صالح األحبابً  

ضعٌفعز الدٌن جمال فندي ردام السعدون  

متوسطممبولعلً أحمد عبد دمحم المرسومً  

ممبولممبولممبولممبولممبولعلً حسن عبدهللا حسن الجبوري 

علً شاكر محمود دمحم العبٌدي  

علً شهٌد أبراهٌم كاظم المٌسً  

ممبولعلً صالح دعبول صالح الجبوري 
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ممبولممبولممبولعلً صدام نصٌف جاسم السامرائً 

علً طه اسوٌد علً الجبوري 

علً عباس عٌدان المٌسً 

ضعٌفضعٌفعلً عبدالفتاح محسن علً الداوودي  

علً وضاح عبود صبحً الخزرجً

علٌاء أحمد رحال  بحاوي الحدٌدي 

ممبولعلٌاء دمحم صالح جمٌل علً الحٌالً 

ضعٌفضعٌفضعٌفعمر ابراهٌم حمد حمود المٌسً  

عمر أحمد علً حسن الحشماوي  

ممبولمتوسطعمر حسٌن جمعة السالمً 

عمر خلٌل أبراهٌم  

ممبولضعٌفممبولممبولعمر صالح عاصً الجمٌلً 

ممبولضعٌفممبولضعٌفضعٌفضعٌفعمر عبد الباسط صالح حمادي المٌسً  

ممبولممبولضعٌفعمر دمحم حسن طه الحدٌثً  

ضعٌفممبولعمر ناجً عجاج عبدهللا العٌساوي 

ممبولممبولفاروق أمٌر حبٌب خلف البو عباس 

فاطمة الزهراء ضٌف هللا جاسم 

ضعٌففاطمة حٌدر حمزة خلٌل المكدمً  

فاطمة شاكر أبراهٌم رجب الناصري  

ضعٌفممبولضعٌفضعٌففٌصل أبراهٌم دمحم سلطان الدلٌمً  

ضعٌفضعٌفممبولضعٌفضعٌفضعٌفلحطان عدنان هلٌل أبراهٌم الجبوري  

ممبولكرار هاشم عونً كورة موسى  

لبنى دمحم علً أحمد العٌاش 

لمى بشٌر شاكر عبدهللا الدوري  

ضعٌفضعٌفضعٌفلمى عبدهللا جاسم دمحم الجبوري

ممبولضعٌفممبوللٌث خلٌل فنوش ناصر العمٌري  

لٌث عناد لطٌف صالح الجواري  
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متوسطممبولممبولمأمون دمحم أحمد محمود المٌسً  

ممبولممبولممبولممبولممبولدمحم اٌوب سامً عبود السامرائً  

ممبولدمحم حسن أحمٌد علً الجبوري  

ضعٌفممبولدمحم حسٌن احمد خلف العٌساوي  

ممبولممبولدمحم خلف صالح ذنون الجبوري  

ممبولممبولدمحم خٌرهللا فرحان مطر الجبوري  

ضعٌفضعٌفممبولممبولضعٌفدمحم دحام عبدالطٌف العجٌلً  

دمحم عبدالهادي ابراهٌم حسٌن الجمٌلً  

دمحم مجٌد أحمد  

ممبولمحمود أحمد ناٌف حمد العبٌدي 

ضعٌفضعٌفمحمود بكر حسٌن علً الدراجً 

محمود حسٌب ذعذاع بطاح طرٌمشاوي  

ممبولممبولضعٌفمختار مجٌد أمٌن محمود الدوري  

مروان زٌاد محمود مجباس العلوانً 

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمروان وهاب حمد الجبوري  

مروة أحمد جبار حمٌد الجواري 

متوسطمتوسطجٌدمروة لصً أنور دمحم الدوري  

ممبولممبولممبولممبولممبولمسامح جمال غدٌر خلف الجنابً  

ممبولمصدق مخلف مزبان العجٌلً 

مصطفى برهان عمر جاسم

مصطفى حسن عبدالحسٌن التمٌمً 

متوسطمصطفى حسٌن منٌف محٌمٌد العبٌدي  

ممبولممبولمصطفى فالح سعٌد منصور العبٌدي  

مصطفى دمحم فاضل سلمان العباسً  

ممبولممبولمصطفى محمود أحمد سلمان البازي  

متوسطمعاذ سالم صبحً حسون الجبوري  

ممبولممبولممبولممبولمنشد خلف منشد ثلج  
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ممبولمهند أبراهٌم عبدهللا علوان المخلبً  

مهند علً فاضل عب العبٌدي

ممبولممبولمها مجبل صالح روضان الجبوري  

مٌنا غسان حمٌد شكر 

ممبولممبولنادٌة علً عبود المكدمً 

ممبولناصر عاصف عزاوي علً المشهدانً  

نجالء علً هالل  

نمٌر عبد األمٌر  حسٌن حسن

ممبولممبولنور الدٌن أحمد دمحم 

نور الهدى صباح علص حمٌد العبٌدي 

ممبولممبولممبولممبولنور رعد عبدالكرٌم طه الوٌس 

نور مال هللا جاسم حسن الشمري 

ضعٌفممبولضعٌفممبولهادي مطر حمود شطب الجنابً 

هارون عبدالباسط سرحان حسٌن العباسً  

ضعٌفممبولممبولممبولممبولهاشم أمٌر عبد حمد الحدٌثً  

ممبولممبولممبولهاشم عباس خضٌر ارحٌم الهٌبً  

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفهمام عبدالمادر عمر نجم الٌعكوب  

ضعٌفضعٌفضعٌفوائل دمحم علوان دمحم العزاوي         

ممبولضعٌفممبولضعٌفممبولوجدي ٌوسف ٌاسٌن خنفر العجٌلً  

والء أبراهٌم خلٌل خلف العزاوي 

ممبولممبولٌاسر نزهان علً جمعة الدوري 

ٌاسمٌن طالب صبٌح عبدهللا الجبوري  

ٌوسف جبار دمحم محمود الطربولً  

ضعٌفٌوسف عبدالكرٌم أبراهٌم عبدالحمٌد الزٌدي 


