
                                                            تكرٌت جامعة

 الرابعة المرحلة نتائج                                                                       واالقتصاد اإلدارة كلٌة
 7102-7102 الدراسً للعام الثانً الدور                                            المسائٌة الدراسات/  االقتصاد قسم

 

 النتيجة النهائية نتيجة مواد التحميل نتيجة الدور الثاني سم الطالبا ت

 ناجح / ناجح اسكندر غدار محمود محمد 1
 ناجح / ناجح اوس عناد عبد عواد شكر 2
 ناجحة بقرار / ناجحة بقرار بٌداء حسٌن عبد اللطٌف 3
 ناجحة / ناجحة حنٌن اٌاد عرٌبً 4
 ناجح / ناجح حٌدر صباح ابراهٌم 5
 ناجحة / ناجحة دنٌا اٌاد عرٌبً 6
 راسب راسب ناجح رافع صبار فهد مطلك 7
 ناجح بقرار / ناجح بقرار زكرٌا حسن مبارك شالل 8
 ناجح بقرار / ناجح بقرار زٌد مؤٌد عبٌد جاسم 9
 ناجح بقرار / ناجح بقرار وهٌب سمٌر عدنان 11
 ناجح / ناجح سٌف سعد محمد مصطفى الجوعانً 11
 ناجح / ناجح سعٌد حبٌب سعٌد 12
 راسب / راسب صالح علً عطٌة مهدي 13
 ناجحة بقرار / ناجحة بقرار طارق فرج صفا 14
 راسب / راسب عبد السالم اسماعٌل فتحً هندي 15
 ناجح بقرار / بقرار ناجح عبدالسالم صباح احمد 16
 ناجح بقرار / ناجح بقرار عبدهللا حسٌن عمر خالد 17
 ناجح بقرار / ناجح بقرار عبدهللا قادر عبدهللا 18
 ناجح / ناجح جبر عبدهللا محمود محمد 19
 ناجح / ناجح عبدهللا نزهان احمد اكرٌم الدوري 21
 ناجح / ناجح عالء حردان خلٌل بكر 21
 ناجح / ناجح احمد عبدهللا محمودعمر دخٌل  22
 ناجح / ناجح قانع احمد محمد 23
 ناجح / ناجح كوان خلف دروٌش 24
 ناجح بقرار / ناجح بقرار مازن جاسم محمد 25
 ناجح / ناجح محمد عبد الجبار صالح ربٌع  26
 ناجح / ناجح محمد فاضل خضر 27
 ناجح / ناجح معتز عبد القٌوم سوادي 28
 راسب / راسب منتصر عماد عاٌد قدوري البزونً 29
 ناجح بقرار / ناجح بقرار منصور خلف محمود محمد الجبوري 31



                                                            تكرٌت جامعة

 الرابعة المرحلة نتائج                                                                       واالقتصاد اإلدارة كلٌة
 7102-7102 الدراسً للعام الثانً الدور                                            المسائٌة الدراسات/  االقتصاد قسم

 

 النتيجة النهائية نتيجة مواد التحميل نتيجة الدور الثاني سم الطالبا ت

 راسبة / راسب نبأ شرٌف محمد احمد 31
 ناجحة / ناجحة هدى محمد حمد 32
 ناجح برار / ناجح بقرار ٌعكوبوسام نابلٌون  33

 


