
الدراسة الصباحية

 قسم االقتصاد

2020/2019نتائج المرحلة الرابعة الدور الثاني للكورسين للعام  جامعة تكريت  

  كلية االدارة واالقتصاد

نفطنقدٌةاالسمت
دراسة 

جدوى
بحوثتخطٌطتموٌلنظمقٌاسً

اسالٌب 

البحث

لغة 

انكلٌزٌة

تقٌٌم 

مشارٌع

بحث 

تخرج

طجٌدابراهٌم ضٌاء ابراهٌم ٌاسٌن1

طجٌدجٌدجٌدمتوسطمتوسطابراهٌم عالءالدٌن عبدالستار2

طجٌدجٌدجٌدمقبولمتوسطاحمد حسن علً فزع3

طمتوسطجٌدجٌدجٌدمقبول بقرارمتوسطمتوسطاحمد حماد احمد4

طمقبولجٌدجٌدجٌد مقبولغائبمتوسطجٌداحمد حمد كوكز5

متوسططجٌدجٌدمقبولجٌدمتوسطمقبولمتوسطمقبولاحمد خلٌل نوري6

طمتوسطمقبولاحمد فٌصل جاسم7

طجٌدمقبول بقرارجٌدجٌدمتوسطمتوسطمتوسطجٌداحمد محل مزبان8

طجٌدجٌدمتوسطجٌدمقبولمتوسطمتوسطاشرف ربٌع خلٌل9

طجٌدجٌدجٌدالباب محمود عطٌة10

طجٌدجٌدمتوسطجٌدجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطمتوسطجٌدالخنساء حردان مشحن عباس11

طمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولجٌدانمار احمد صالح روضان12

طجٌدجٌدمقبولمقبولمتوسطاٌة ابراهٌم متعب محمد13

طجٌداٌمن لؤي اٌوب محمد14

طمقبولجٌد جدامتوسطاٌناس اكرم صبحً 15

طجٌدمقبولمقبولمقبولبسام رشٌد كنعان16

طمتوسطمقبولجٌدجٌدجٌدمقبولمتوسطمتوسطمتوسطبشٌر حسٌب ٌوسف17

طجٌدبالل جاسم محمد عطٌة18

طجٌدبالل فرحان عباس19

طجٌدجٌدجٌدجٌدمقبولمتوسطمتوسطبهاء حسٌن حسن حمدي20

طمتوسطمقبولمقبولتمارة هانً حاتم احمد21

طجٌدحسان ثابت نعمان22

طجٌدجٌدجٌدمتوسطحسن مجبل محمد حسٌن23

طمقبولجٌدجٌدمقبولمتوسطحسٌن حماد محمد24

طمقبولجٌدجٌدجٌدمقبولجٌدمتوسطجٌد جداحفصة صدام كامل25

طجٌدمقبول بقرارمتوسطحمزة اكرم احمد ٌوسف26

كورس ثانيكورس اول
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طجٌدجٌدحٌدر حسن كرٌم27

طجٌدمقبولجٌدجٌدمقبولجٌدخالد شاكر اسماعٌل28

طمقبولمتوسطخطاب علً حسن صالح29

طجٌدجٌدمتوسطدرٌد احمد جاسم علٌوي30

طجٌدمقبولجٌد جداجٌدجٌدمتوسطمتوسطمتوسطرسل محمد موسى 31

طجٌدمتوسطمقبولجٌدجٌدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجٌدرعد شهٌد صالح محٌمٌد32

طجٌد جداجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌدرهان خلف محمود حمد33

طجٌدمقبول بقرارجٌدجٌدمقبولجٌدجٌد جدارهان هاشم اسماعٌل خضر34

مقبولطمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجٌدرٌم عبدالسالم عمر وهٌب35

طمقبولجٌدجٌدزٌنا ٌاسٌن مخلف حسن 36

طجٌدغائبمقبولجٌدجٌدمقبولمتوسطمقبولجٌدسالم جادهللا محمود37

طمتوسطجٌدجٌدجٌدمقبولمتوسطمتوسطمتوسطسالم عواد عجم38ً

طمتوسطجٌدمتوسطجٌدسرحان منذر سرحان39

طمتوسطجٌدمتوسطجٌدمتوسطمتوسطجٌدسعد مبارك توفٌق40

طمقبولسعد محمد خضٌر41

طجٌدمتوسطجٌدمقبولمقبولمقبولمتوسطسالم ظاهر علً 42

طجٌدجٌد جدامتوسطسمٌة نصٌف جاسم حمد43

طجٌد جداسٌف نجم تركً عبد44

طجٌد جدامقبولسٌناء كرٌم نزال 45

طمقبولجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطشهد جاسم محمد عبدهللا46

طمقبولجٌدمتوسطجٌدمقبولمتوسطمتوسطمتوسطشٌبان خضٌر عبد47

طمتوسطجٌدجٌدمتوسطمقبولمتوسطجٌدصافً سعٌد سنو 48

طجٌدجٌد جدامتوسطصائب صبار زبار نزال49

مقبولطجٌدمقبولجٌدمتوسطجٌد جدامقبولمتوسطمقبولجٌدصباح مشعان مهدي50

طجٌدمتوسطمقبولجٌدمتوسطجٌدمقبولمتوسطمتوسطمقبولصهٌب صباح فاضل عبود51

طجٌد جدامقبولجٌدمتوسطمتوسطصهٌب منذر ضاري رزوق52ً
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طمتوسطجٌدجٌدمتوسطعبد الصمد حماد جاسم53

طمقبولجٌدجٌدجٌدمتوسطمتوسطمتوسطعبدهللا محمد خٌرو حمادي54

طمتوسطجٌدمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطعبد هللا هزبر عواد ٌونس 55

طجٌدمتوسطمقبولجٌدجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطمتوسطعبٌر رافع ظاهر56

طجٌدمقبولجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطمتوسطعثمان كاظم عبد هللا57

طجٌدجٌدعدنان سعدون صالح58

مقبولطمقبولمتوسطمقبولجٌدجٌدجٌدمقبولمتوسطمتوسطمقبولعدنان فاضل عباس صالح59

طجٌدجٌدمتوسطعصام جاسم محمد60

طجٌدجٌدمتوسطمتوسطعلً جعفر زٌدان61

طمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولعلً موسى عبش بنٌان62

طجٌدمقبولمتوسطمقبولعماد حاوي شرموخ63

طجٌدجٌدمتوسطعمر ذٌاب احمد64

طجٌدجٌدعمر ضاحً محمد محمود 65

طمقبولجٌدجٌدمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولعمر عبدالودود ٌاسٌن محمود66

طجٌد جدامتوسطعهد خلٌل ابراهٌم67

طجٌد جدامقبولمقبولغازي محمود ندا هجار 68

طجٌدجٌدغفران نزهان موالن ترك69ً

طمقبولمقبولمقبولجٌدجٌدمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولفرج حسٌن نجم70

طجٌدجٌدجٌدجٌدمتوسطمقبولمتوسطفرحان احمد صالح بشٌر71

طمتوسطمقبولجٌدمقبولمتوسطمقبولجٌدفؤاد منذر احمد72

طمقبول بقرارجٌدجٌدجٌدمتوسطجٌدمقبولمتوسطقصً جمعة عائد73

طجٌد جداجٌدلؤي غاٌب احمد جاسم74

طمتوسطمقبوللٌلى عبد فرج جدوع 75

طجٌد جداماجدة محمد احمد سلمان76

طمتوسطجٌدجٌدجٌد جدامقبولمقبولمتوسطجٌدمأمون محمد حسن 77

طجٌدمتوسطجٌدمقبولمتوسطمتوسطمحمد احمد فرج لفتة78
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طمتوسطمتوسطمحمد حسٌن علً عجم79ً

طمتوسطمقبولمقبول بقرارمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد خضٌر عباس80

طجٌدجٌدمقبولمقبولمتوسطجٌدمحمد صبحً خلف غالم81

مقبولطجٌد جدامقبولجٌدجٌدجٌد جدامقبولمتوسطمتوسطجٌدمحمد عبداللطٌف صالح82

طمتوسطجٌدجٌدمحمد عالءالدٌن كرٌم83

طمتوسطجٌدمحمد قصً وجٌه عتوي 84

طجٌدجٌد جداجٌد جدامقبولمتوسطمتوسطجٌدمحمد محمود حمٌد سلمان85

طجٌدمقبولجٌدجٌدمقبولجٌدمحمود جمعة مطر محمد86

طجٌدجٌدمحمود محمد خرٌف87

ط مقبول بقرارجٌدجٌدمقبولمتوسطمتوسطجٌدمرٌم خلف عبد هللا عمٌرة 88

طجٌدمقبولمقبولمتوسطمصطفى سعد محمد حسن89

طمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمصطفى مطر سلٌمان90

طجٌدمتوسطمفٌد احمد عوده91

طجٌدجٌدمناف صباح ابراهٌم92

طمتوسطجٌدمتوسطجٌدمقبولمتوسطمتوسطمها دهام محمد ناعم93

طغائبجٌدمقبولمٌثم قدوري جدعان94

طمتوسطمقبولجٌدمٌس حسٌن محمد عبد هللا 95

طجٌدجٌدجٌدمتوسطجٌدمتوسطمتوسطنبهان حمٌد محمد صالح 96

طجٌد جداجٌد جدامتوسطمتوسطنور هدى عبدالجبار رمضان97

طجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداورود جاسم محمد98

طمتوسطمقبولورود صفاء عبدالجبار99

طجٌدجٌدوئام ضامن سلطان جمعة100

طجٌد جداجٌدجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطٌاسر صالح صبحً حمد101

طمتوسطمقبولمتوسطجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطٌاسٌن ابراهٌم عبدهللا مطر102

طمتوسطمقبولمتوسطجٌدجٌد جدامقبولمتوسطمتوسطمتوسطٌوسف عبدالرزاق نوري103


