
امتحان تنافسي ماجستير ادارة اعمال 

2020/ 2019للعام الدراسي 

جامعة تكريت

كلية االدارة واالقتصاد

قسم ادارة االعمال

قناة القبولاالسمت
الدرجة من 

100

31تعوٌض متضررٌنحمٌد-محمود-خمٌس-اسد1

51تعوٌض متضررٌنزٌدان-احمد-شهاب-انمار2

23تعوٌض متضررٌنلدوري-نعمان-غازي-انوار3

40تعوٌض متضررٌنناصر-غفوري-محمود-انوار4

40تعوٌض متضررٌنمال هللا-محمود-حسٌن-سام5ً

28تعوٌض متضررٌنوهاب-رشٌد-مدحت-سهاد6

47تعوٌض متضررٌنعبدهللا-صالح-عبدهللا-شرٌف7

30تعوٌض متضررٌنمصطفى-حسن-ابراهٌم-عذراء8

39تعوٌض متضررٌنحسٌن-صالح-علً-عمر9

42تعوٌض متضررٌنٌونس-جمعه-احمد-دمحم10

28تعوٌض متضررٌنكرٌد-خلف-نوري-مٌثم11

تعوٌض متضررٌندمحم-خلف-عبدالجبار-نظٌر12

37ذوي الشهداءمهدي-حمٌد-جاسم-بهاء13

43ذوي الشهداءمعروف-احمد-حسن-شٌماء14

31ذوي الشهداءصاٌل-دعجٌل-بداع-عمر15

28ذوي الشهداءكرٌم-رشٌد-كرٌم-هلو16

47ذوي شهداء الحشدحمد-دمحم-سالم-صباح17

32ذوي شهداء الحشدحسٌن-صالح-مهدي-صباح18

33ذوي شهداء الحشدخلف-ضاري-خمٌس-ٌمٌن19

25القبول العامدمحم-جاسم-سبهان-احمد20

48القبول العامحسن-عبدهللا-علً-احمد21

30القبول العامبنٌان-اسود-ممداد-احمد22

31القبول العامحمادي-اٌوب-صالح-اسراء23

54القبول العامناصر-كرٌم-دمحم-اسراء24

34القبول العامحمودي-نجم-دمحم-اسماعٌل25

32القبول العامحسن-خلف-محسن-اٌات26

34القبول العاممعروف-علً-ابراهٌم-اٌمان27

41القبول العامالعبد عبدهللا-جاسم-دمحم-اٌمن28

26القبول العامذنون-احمد-عبدالموجود-اٌناس29

32القبول العامعبدهللا-شكور-كرٌم-برهان30

35القبول العامعماش-ابراهٌم-خلٌل-بٌداء31

34القبول العامدمحم-جمعه-اسام-جمانه32

28القبول العامدمحم-جاسم-عٌسى-حنان33

33القبول العاماحمد-ذٌاب-باسم-حنٌن34

34القبول العامسعٌد-مجٌد-رعد-حٌدر35

41القبول العامنجم-دمحم-جاسم-خالد36
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41القبول العامعباس-فاضل-اٌاد-رسل37

32القبول العامعبد-بدر-حمٌد-رشٌد38

36القبول العامزٌنل-جبار-احمد-زهراء39

25القبول العامحمٌد-مصلح-عبدالجلٌل-سعد40

40القبول العامعلً-محسن-سامً-سالم41

41القبول العاممهدي-حمود-مهدي-سهاد42

14القبول العاملادر-مٌرزالدٌن-نجم الدٌن-سوران43

33القبول العامجورج-كارنٌن-سامً-سٌمون44

50القبول العامهٌالن-علً-فائك-شذى45

لم يمتحنالقبول العامزهو-دمحم-صابر-صباح46

35القبول العامحٌود-احمد-دمحم-عبدالكرٌم47

35القبول العامسلٌمان-حمد-اسماعٌل-عبدهللا48

46القبول العامعبدهللا-حسٌن-جاسم-عبدهللا49

34القبول العامسلمان-حمزه-دمحم-عبدهللا50

50القبول العامعلً-جاسم-سهٌل-عدنان51

29القبول العامناصر-لعٌبً-عبد هللا-عل52ً

22القبول العامدمحم-هادي-رٌاض-عمر53

28القبول العاماحمد-شهاب-علً-فٌصل54

54القبول العامنعمه-علً-طارق-لٌنه55

47القبول العامإبراهٌم-دمحم-جاسم-دمحم56

32القبول العامحرٌمص-ابراهٌم-سلٌمان-محمود57

25القبول العامعبد-نجم-سهٌل-منتصر58

47القبول العامحسن-خلٌفة-علً-هبة59

46القبول العاماسعد-خطاب-سالم-هند60

34القبول العامخلف-خضٌر-اسماعٌل-وسام61

31القبول العامجاسم-دمحم-سالم-وسام62

50القبول العامدمحم-ختالن-ممدوح-ٌاسمٌن63

لم يمتحنالقبول الخاصصلبً-حمد-فاضل-احمد64

28القبول الخاصحمٌدي-كردي-فواز-احمد65

24القبول الخاصخلٌف-حسٌن-حردان-اوراس66

27القبول الخاصعبد هللا-احمد-مهدي-اٌمان67

27القبول الخاصفرج-نورالدٌن-فخرالدٌن-بشتٌوان68

38القبول الخاصمحمود-شكور-عبد هللا-ثامر69

33القبول الخاصعباس-دمحم-خالد-ثائر70

29القبول الخاصكعٌد-ساهً-محمود-حسٌن71

31القبول الخاصهزاع-محمود-نزار-حٌدر72

27القبول الخاصدمحم-عواد-رٌاض-دعاء73
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33القبول الخاصدمحم-سعٌد-عبدهللا-دلشاد74

37القبول الخاصاحمد-علً-حسٌن-رائد75

51القبول الخاصعزٌز-عبدالكرٌم-برهان-رٌباز76

54القبول الخاصصالح-محسن-ناجً-سرور77

50القبول الخاصدمحم سعٌد-عبد الرزاق-عادل-شهد78

30القبول الخاصجعفر-عبد الحمٌد-ضرغام79

32القبول الخاصسالمة-عكله-عطٌه-طه80

43القبول الخاصحسٌن-صالح-دمحم-عبدالغفور81

29القبول الخاصسعود-غالم-دمحم-عبدالوهاب82

46القبول الخاصٌوسف-عاٌد-سحاب-عمٌل83

32القبول الخاصمحجوب-عزاوي-جمعة-عل84ً

23القبول الخاصضاري-حمٌد-حمد-عل85ً

38القبول الخاصشهاب-حسٌن-خلف-عل86ً

39القبول الخاصدمحم-عبدالوهاب-فؤاد-عل87ً

41القبول الخاصفرج-خلٌل-موسى-عل88ً

47القبول الخاصخلف-زٌدان-مطلن-عماد89

47القبول الخاصاحمد-محمود-ناظم-فاطمه90

39القبول الخاصعلً-حسٌن-مشعان-فرات91

29القبول الخاصدمحم-خضر-ٌاسٌن-فراس92

26القبول الخاصاحمد-عبد-احمد-لاسم93

42القبول الخاصمطر-مهدي-صالح-لبنان94

24القبول الخاصخلف-سلطان-حسن-مثنى95

32القبول الخاصعباس-خضر-طالل-دمحم96

35القبول الخاصحسٌن-احمد-شهاب-محمود97

39القبول الخاصلسام-عبدالرزاق-دمحم-مهى98

56القبول الخاصٌوسف-ٌاسٌن-سامً-هدى99

19القبول الخاصفتاح-كرٌم-نجم الدٌن-هرٌم100

44القبول الخاصاحمد-رشٌد-كرٌم-هٌثم101

38القبول الخاصزوٌد-محٌمٌد-خالد-وجدي102

29احتياجات خاصةعٌسى-صالح-دمحم-فاطمة103
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المالحظات
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