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متوسطممبولابراهٌم شهاب احمد ابراهٌم العبٌدي1

اثٌر جاسم علو هالل الحمدان2ً

ممبولاثٌر حاتم ابراهٌم مهدي الجباب3ً

ممبولممبولممبولضعٌفاثٌر مهند كرٌم ابراهٌم الجبوري4

ضعٌفممبولممبولضعٌفاحمد اكرم سطام احمد العجٌل5ً

ممبولضعٌفضعٌفاحمد فهد حسن علً البٌاتً 6

احمد عبدهللا علً حسٌن الجبوري7

اركان اسماعٌل لدوري تركً العباس8ً

متوسطممبولاسٌل سرحان عبٌد شانً الشمري9

ممبولممبولممبولاسعد كاظم درب رشٌد الخالدي 10

ضعٌفممبولممبولممبولممبولافتخار نافع مردان دمحم الجبوري11

ممبولضعٌفاٌمن عبٌس عٌدان صكبان12

ممبولضعٌفممبولضعٌفالحمزة متعب هالل حمد الدوري13

ممبولجٌدبدره ضٌاء حسٌن دمحم التكرٌت14ً

ممبولممبولبشرى جاسم عبد الوهاب احمد الجبوري15

تبارن عالء اسماعٌل خلف العاص16ً

ممبولمتوسطممبولتبارن عادل عبد اللطٌف 17

جوان ثائر مسعود عباس العزاوي18

حاضر حمٌد حسن عبدهللا الجبوري 19

ممبولممبولضعٌفضعٌفحسٌن شهاب شكور حسن الونداوي20

ممبولممبولضعٌفحسٌن سفٌان طلفاح عبود الزناد 21

حمود  جمال عواد احمد22

ضعٌفضعٌفضعٌفممبولضعٌفحسٌن عبد الرحمن عبد الحمٌد شاكر23

ضعٌفحنان عزٌز خالص شحاذه الخزرج24ً

ممبولضعٌفضعٌفممبولضعٌفحنان ناصر حمدي حسٌن اللهٌب25ً

ممبولمتوسطممبولحارث صالح دمحم عواد 26

متوسطحٌدر باسم مهدي صالح 27
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ممبولممبولممبولممبولخدٌجة سعد صالح عٌسى الجبوري 28

ممبولممبولخالد ولٌد خالد طه الدوري29

ضعٌفممبولممبولرامً رسول كمال ارحٌم الدوري30

ممبولرحاب جبار محمود ارحٌم الدوري31

رنا نصٌر علً وهٌب التكرٌت32ً

زٌنب ابراهٌم حمزه دمحم الجبوري33

زٌنب عبدالجبار عبدالوهاب 34

زهراء مانع دمحم فٌاض العجٌلً 35

سارة غالب فهمً رمضان التكرٌت36ً

ممبولضعٌفسجى علً سلمان دروٌش الجبوري37

ممبولسحر داود سلمان عبد الجبار العبٌدي38

ممبولمتوسطسحر دمحم اشالش خلف الجبوري39

ضعٌفممبولممبولسرواء دمحم احمد عبد الجبوري40

ممبولسعد ناٌف ضٌدان حوٌل الطعٌمه41

ضعٌفممبولضعٌفسالم مخلف ابراهٌم علً التمٌم42ً

متوسطضعٌفممبولممبولممبولمتوسطشٌماء بركان جاسم دمحم الخزرج43ً

ضعٌفضعٌفممبولصبا اٌاد جمعه جابر العجٌل44ً

ممبولممبولضحى عبد الخالك حمزة دمحم الحٌان45ً

ممبولممبولممبولممبولصفاء محسن مدلول حمد الجمٌل46ً

ضعٌفممبولضعٌفطاهر علً عبدهللا ٌوسف الجمٌل47ً

طه شاكر طه ٌحٌى الدوري48

عبد الحلٌم عمار عبد الحلٌم صالح 49

عبد السالم انس صالح احمد 50

ضعٌفعبد هللا دمحم صالح ابراهٌم البٌات51ً

ضعٌفعبد الهادي عدنان رشٌد صالح الجبوري52

ممبولمتوسطعبدالعزٌز ابراهٌم ماجد حسٌن 53

عبدالعزٌز باسم ابراهٌم حسٌن االجدع54
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ضعٌفممبولضعٌفضعٌفممبولضعٌفعبدهللا دمحم حسٌن خلف الجبوري55

عثمان حسن دمحم محمود الطربول56ً

ممبولممبولعذراء عارف فارس احمد الكرطان57ً

علً نصرهللا ابراهٌم جسام الجمٌلً 58

ممبولضعٌفعلً صباح لطٌف ٌاسٌن الحشماوي59

ضعٌفممبولعلً طامً منذر حسن العبٌدي60

علً عبد الحمٌد حسٌن حسن التمٌم61ً

علً عبد هللا عران جودر الجبوري62

ممبولضعٌفضعٌفضعٌفعمار عبد الجبار سالم حسٌن العبٌدي63

متوسطممبولعماد عبد الرزاق  رمضان عبدهللا 64

عمر احمد دمحم حسٌن الحرب65ً

ضعٌفعمر جاسم دمحم كماش الخزرج66ً

ضعٌفممبولممبولعمر حسن دمحم مخلف العزاوي67

عمر شمس الدٌن حسٌن محمود 68

عمر علً شاكر محمود السامرائ69ً

ممبولضعٌفممبولممبولعمر كمال مرعً حسن العباس70ً

متوسطممبولغٌداء فٌصل عبد هللا حمادي الجبوري71

فاتن فرج دمحم احمد 72

ممبولمتوسطجٌدفاطمة محمود رزن سعٌد الفراج73ً

ممبولضعٌفلتٌبه جاسم نصٌف جاسم المرسوم74ً

متوسطضعٌفممبولضعٌفممبولضعٌفكرم موفك امٌن ارحٌم العمري75

جٌدكمال مزهر جاسم دمحم الدوري76

كمال مساهر عاٌد علً العبٌدي77

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفدمحم رجب عبد هللا جمعه السالم78ً

دمحم عادل محمود خطاب الكراع79ً

دمحم نجٌب احمد ضوٌف الهاشم80ً

دمحم نصر رجا عطٌه الخزرج81ً



صباحي/ الصف الثاني 

الكورس الثاني

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

قسم االدارة العامة

النتٌجةاللغة االنكلٌزٌةالحاسوببحوث العملٌاتالنظم السٌاسٌةتشرٌعات الخدمة المدنٌةعلم النفس االداريمحاسبة حكومٌةالعاللات العامةاالسمت

ممبولممبولضعٌفدمحم هاشم شكور محمود 82

ممبولممبولدمحم وحٌد ولً داده الداودي83

ضعٌفضعٌفضعٌفمحمود بهاء نعمان جاسم التكرٌت84ً

ضعٌفمحمود خلف عكلة شهاب الجمٌل85ً

ممبولممبولمصطفى احمد خلٌفه ادخٌل المٌس86ً

ممبولمتوسطمصطفى شاكر بدر عباس العبٌدي87

مصطفى عادل محمود خطاب الكراع88ً

ممبولممبولضعٌفمصطفى طارق عبدالباري الخطٌب  89

ممبولممبولضعٌفمنتظر نصٌف جاسم مصطاف الخزرج90ً

ممبولضعٌفضعٌفضعٌفمها عبد دمحم جبر الجبوري91

مؤٌد احمد ابراهٌم طعمة الدوري92

مؤٌد عبد الستار حارس رشٌد العبٌدي93

نبأ اهٌس دحام احمد الناصري94

ممبولنشوان خٌرهللا خطاب بكر الججو95

ضعٌفنهى احمد كرٌم خلف الجواري96

نور زكً حسن دمحم الدوري97

نذٌر ٌاسر خضٌر مزعل الدلٌمً 98

ندى صباح خلٌل دمحم 99

هبة نبٌل احمد محمود التمٌم100ً

هدى حسن صالح احمد الجبوري101

جٌد جداجٌدهدى عبد الكرٌم محٌمٌد معروف 102

ممبولهناء رشٌد حمود نصٌف العبٌدي103

ضعٌفهند حسن ابراهٌم منصور العٌساوي104

ممبولممبولهند كرٌم حمٌد عبد الجبار الخزرج105ً

وابل صباح مصطفى حسن التكرٌتً 106

ورود اسامة حسن زبن الناصري107

ممبولضعٌفوسٌم باسم عبد اللطٌف عبد الكرٌم 108
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ممبولولٌد محمود خلف ناهض الجبوري109

ممبولٌاسر فاضل كرٌم مطلن الفراج110ً

ٌاسر احمد مطلك زعٌان الدلٌمً 111


