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2018-2017نتائج العام الدراسي 

الدور الثاني

كلية االدارة واالقتصاد- جامعة تكريت 

قسم االدارة العامة

النتٌجةحاسوب أسالٌب كمٌة فكر تنظٌمً محاسبة متوسطة لانون إداري إدارة الموارد البشرٌة إدارة تسوٌكاالسمت

ضعٌفممبولممبولممبولممبولابراهٌم شهاب احمد ابراهٌم العبٌدي1

اثٌر جاسم علو هالل الحمدان2ً

ممبولممبولممبولاثٌر حاتم ابراهٌم مهدي الجباب3ً

ممبولممبولممبولاثٌر مهند كرٌم ابراهٌم الجبوري4

ضعٌفضعٌفممبولضعٌفضعٌفاحمد اكرم سطام احمد العجٌل5ً

ضعٌفضعٌفممبولاحمد فهد حسن علً البٌاتً 6

احمد عبدهللا علً حسٌن الجبوري7

اركان اسماعٌل لدوري تركً العباس8ً

ممبولضعٌفمتوسطممبولاسٌل سرحان عبٌد شانً الشمري9

ممبولممبولممبولمتوسطممبولاسعد كاظم درب رشٌد الخالدي 10

ممبولممبولافتخار نافع مردان دمحم الجبوري11

ممبولممبولاٌمن عبٌس عٌدان صكبان12

ممبولممبولضعٌفضعٌفضعٌفالحمزة متعب هالل حمد الدوري13

متوسطمتوسطبدره ضٌاء حسٌن دمحم التكرٌت14ً

ممبولممبولبشرى جاسم عبد الوهاب احمد الجبوري15

تبارن عالء اسماعٌل خلف العاص16ً

متوسطتبارن عادل عبد اللطٌف 17

جوان ثائر مسعود عباس العزاوي18

حاضر حمٌد حسن عبدهللا الجبوري 19

ضعٌفممبولضعٌفضعٌفضعٌفحسٌن شهاب شكور حسن الونداوي20

ممبولضعٌفممبولضعٌفحسٌن سفٌان طلفاح عبود الزناد 21

حمود  جمال عواد احمد22

ضعٌفممبولممبولضعٌفضعٌفضعٌفحسٌن عبد الرحمن عبد الحمٌد شاكر23

ممبولضعٌفممبولحنان عزٌز خالص شحاذه الخزرج24ً

ممبولممبولضعٌفضعٌفممبولحنان ناصر حمدي حسٌن اللهٌب25ً

ممبولضعٌفممبولضعٌفحارث صالح دمحم عواد 26

جٌدحٌدر باسم مهدي صالح 27
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ممبولممبولممبولضعٌفممبولممبولخدٌجة سعد صالح عٌسى الجبوري 28

خالد ولٌد خالد طه الدوري29

ضعٌفممبولممبولممبولممبولممبولرامً رسول كمال ارحٌم الدوري30

رحاب جبار محمود ارحٌم الدوري31

متوسطرنا نصٌر علً وهٌب التكرٌت32ً

ممبولزٌنب ابراهٌم حمزه دمحم الجبوري33

زٌنب عبدالجبار عبدالوهاب 34

زهراء مانع دمحم فٌاض العجٌلً 35

سارة غالب فهمً رمضان التكرٌت36ً

ممبولضعٌفممبولسجى علً سلمان دروٌش الجبوري37

سحر داود سلمان عبد الجبار العبٌدي38

سحر دمحم اشالش خلف الجبوري39

ممبولسرواء دمحم احمد عبد الجبوري40

سعد ناٌف ضٌدان حوٌل الطعٌمه41

سالم مخلف ابراهٌم علً التمٌم42ً

شٌماء بركان جاسم دمحم الخزرج43ً

ممبولممبولممبولصبا اٌاد جمعه جابر العجٌل44ً

ضحى عبد الخالك حمزة دمحم الحٌان45ً

ممبولممبولضعٌفضعٌفضعٌفصفاء محسن مدلول حمد الجمٌل46ً

ممبولممبولضعٌفطاهر علً عبدهللا ٌوسف الجمٌل47ً

طه شاكر طه ٌحٌى الدوري48

عبد الحلٌم عمار عبد الحلٌم صالح العبٌدي49

ممبولممبولعبد السالم انس صالح احمد 50

ضعٌفضعٌفعبد هللا دمحم صالح ابراهٌم البٌات51ً

ممبولممبولممبولممبولعبد الهادي عدنان رشٌد صالح الجبوري52

ممبولضعٌفعبدالعزٌز ابراهٌم ماجد حسٌن 53

متوسطضعٌفعبدالعزٌز باسم ابراهٌم حسٌن االجدع54
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ضعٌفممبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبدهللا دمحم حسٌن خلف الجبوري55

جٌدعثمان حسن دمحم محمود الطربول56ً

ممبولضعٌفممبولعذراء عارف فارس احمد الكرطان57ً

ممبولممبولعلً نصرهللا ابراهٌم جسام الجمٌلً 58

ممبولممبولممبولممبولعلً صباح لطٌف ٌاسٌن الحشماوي59

ممبولممبولعلً طامً منذر حسن العبٌدي60

علً عبد هللا عران جودر الجبوري61

ضعٌفممبولعمار عبد الجبار سالم حسٌن العبٌدي62

عماد عبد الرزاق  رمضان عبدهللا المٌسً 63

عمر احمد دمحم حسٌن الحرب64ً

ممبولممبولممبولعمر جاسم دمحم كماش الخزرج65ً

عمر حسن دمحم مخلف العزاوي66

عمر شمس الدٌن حسٌن محمود الطربول67ً

ممبولممبولممبولضعٌفعمر علً شاكر محمود السامرائ68ً

ممبولممبولعمر كمال مرعً حسن العباس69ً

ممبولممبولغٌداء فٌصل عبد هللا حمادي الجبوري70

فاتن فرج دمحم احمد 71

ممبولفاطمة محمود رزن سعٌد الفراج72ً

ممبولممبولممبوللتٌبه جاسم نصٌف جاسم المرسوم73ً

ممبولممبولضعٌفضعٌفضعٌفكرم موفك امٌن ارحٌم العمري74

كمال مزهر جاسم دمحم الدوري75

كمال مساهر عاٌد علً العبٌدي76

ممبولضعٌفضعٌفممبولضعٌفضعٌفضعٌفدمحم رجب عبد هللا جمعه السالم77ً

دمحم عادل محمود خطاب الكراع78ً

دمحم نجٌب احمد ضوٌف الهاشم79ً

دمحم نصر رجا عطٌه الخزرج80ً

ممبولممبولممبولدمحم هاشم شكور محمود 81
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ممبولدمحم وحٌد ولً داره الداودي82

ممبولممبولممبولممبولممبولمحمود بهاء نعمان جاسم التكرٌت83ً

ممبولممبولضعٌفضعٌفمحمود خلف عكلة شهاب الجمٌل84ً

ممبولممبولممبولضعٌفمصطفى احمد خلٌفه ادخٌل المٌس85ً

ممبولممبولممبولمصطفى شاكر بدر عباس العبٌدي86

مصطفى عادل محمود خطاب الكراع87ً

ممبولممبولممبولضعٌفمصطفى طارق عبدالباري الخطٌب  88

ممبولممبولضعٌفمنتظر نصٌف جاسم مصطاف الخزرج89ً

ممبولممبولضعٌفضعٌفضعٌفمها عبد دمحم جبر الجبوري90

مؤٌد احمد ابراهٌم طعمة الدوري91

مؤٌد عبد الستار حارس رشٌد العبٌدي92

نبأ اهٌس دحام احمد الناصري93

ممبولنشوان خٌرهللا خطاب بكر الججو94

ممبولممبولنهى احمد كرٌم خلف الجواري95

نور زكً حسن دمحم الدوري96

نذٌر ٌاسر خضٌر مزعل الدلٌمً 97

ندى صباح خلٌل دمحم 98

هبة نبٌل احمد محمود التمٌم99ً

ضعٌفممبولضعٌفضعٌفممبولهدى حسن صالح احمد الجبوري100

ممبولهدى عبد الكرٌم محٌمٌد معروف الجبوري101

متوسطممبولهناء رشٌد حمود نصٌف العبٌدي102

جٌدهند حسن ابراهٌم منصور العٌساوي103

ممبولممبولممبولممبولهند كرٌم حمٌد عبد الجبار الخزرج104ً

وابل صباح مصطفى حسن التكرٌتً 105

ورود اسامة حسن زبن الناصري106

وسٌم باسم عبد اللطٌف عبد الكرٌم العبٌدي107

ممبولمتوسطولٌد محمود خلف ناهض الجبوري108
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ٌاسر فاضل كرٌم مطلن الفراج109ً

ممبولٌاسر احمد مطلك زعٌان الدلٌم110ً


