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إٌر١جح1ادصاء 1اٌٍغح االٔى١ٍس٠ح 1اٌٍغحاٌعرت١ح 1ِذاضثح 1داضٛب دمٛق1ِثادئ الرصاد 1ِثادئ ادارج االضُخ

ادّذ ضف١اْ ور٠ُ عساي اٌخسرج1ٟ

ادّذ صاٌخ عثذهللا ِذ١ّ١ذ اٌجثٛر2ٞ

ج١ذادّذ صذ٠ك إترا١ُ٘ ضٍّاْ اٌطاِرائ3ٟ

ادّذ عاِر عٍٟ عٛاد اٌعثاض4ٟ

ادّذ عثذ اٌٛ٘اب ٔاجٟ ادّذ5

ادّذ ع١ذاْ ِذّٛد دطٓ اٌعطىر6ٞ

إِٗ فالح دّذ صاٌخ اٌى١ّد7

ِرٛضظا١ِر عٍٟ واظُ دط١ٓ اٌعرث8ٟ

ِمثٛيِمثٛيا٠طر ضف١اْ زتار جٛ٘اْ اٌشّرٞ 9

ا٠ٕاش لادر ِٙذٞ صاٌخ اٌفراج10ٟ

أشرف ِٕٙذ ٌط١ف ٠عىٛب  اٌعسا11ٞٚ

أٔٛر زوٟ عثذاٌىر٠ُ غفٛر12ٞ

ِرٛضظأٔٛر صثاح ِٙذٞ ِذرب اٌطاعذ13ٞ

تذر صفٛن تذر عٍٟ اٌذٚر14ٞ

تراق عثذ إٌثٟ ِٛالْ ِطٍة15

ج١ذدطاَ دمحم عثعٛب دمحم اٌخ١ال16ٟٔ

دطٓ ادّذ ٔجُ عثذهللا اٌذّذا17ٟٔ

دطٓ ض١اء داِذ ٠اض١ٓ ا٠ٌٛط18ٟ

دط١ٓ ر٠اب ادّذ ض١ٍُ اٌجثٛر19ٞ

د١ٕٓ فالح إترا١ُ٘ عٍٟ اٌذ20ّٟ١ٌ

خاٌذ ور٠ُ خٍف فرج اٌثاتر21ٟ

دا١ٌا ٘الي دطٓ ادّذ اٌفراج22ٟ

راضُ دمحم خٍف ٚادٞ اٌعى١ذ23ٞ

راِٟ شٙاب ادّذ ِج١ذ إٌع24ّٟ١

رائذ دمحم ِذطٓ جاضُ اٌث١اذ25ٟ



صباحي/ الصف االول 

الكورس االول
كلية االدارة واالقتصاد- جامعة تكريت  دور ثاني2020-2019نتائج العام الدراسي 

قسم االدارة العامة
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رضٛي صا٠ً دط١ٓ عٍٟ اٌع١طا26ٞٚ

رل١ح عثذ األ١ِر دّذ ٘ذٖٚ اٌست١ذ27ٞ

رٔا جٛاد ض١ٍّاْ دّٛد اٌذ28ّٟ١ٌ

رٔا ل١صر ٔٛرٞ ِٙذٞ اٌذٚر29ٞ

ر٠اح عثذاٌرد١ُ دمحم عثاش اٌشجا30ٌٟ

ر٠ذاب ٔسار شٙاب ادّذ اٌذٚر31ٞ

ز٘راء ِذّٛد ز٠ذاْ خٍف اٌث١اذ32ٟ

ز٠ذ ضعذ خٍف ضثع اٌطثذا33ٞٚ

ضارج ض١ّر رِضاْ ِٙذٞ اٌعج34ٍٟ١

ضذر ضالَ داِذ عٍٟ اٌذرتا35ٞٚ

ضٛضٓ ِؤ٠ذ ِذٟ اٌذ٠ٓ عٍٛاْ إٌع36ّٟ١

ص١ٙة ر٠اض خ١ٍفٗ إترا37ُ١٘

ج١ذِمثٛيضارٞ ٚضاح شعالْ د١ّذ 38

ِمثٛيِمثٛيِمثٛيضافر ٌط١ف صاٌخ عٍٛ اٌفراج39ٟ

طٗ ا٠اد ِذّٛد ٠عىٛب اٌجثٛرٞ 40

طٗ ٔجُ عثذهللا ض١ٍّاْ اٌذذ٠ث41ٟ

غائةعثذ اٌخاٌك لطاَ دمحم جذٞ اٌّجّع42ٟ

عثذ اٌرزاق ِع١ٛف ادّذ دطٓ اٌجثٛر43ٞ

عثذ اٌمادر ا٠اد صثرٞ دّذ ا١ٌٙازعٟ 44

عثذهللا خ١ّص ٌط١ف اٌذ١ٌّٟ 45

عث١ر دمحم شٕذار دّذ اٌشّر46ٞ

عثّاْ صاٌخ ٔص١ف ض١ًٙ ا١ٌٕطا47ٟٔ

عساٌذ٠ٓ ادّذ داجُ ضٍطا48ْ

عٍٟ داِذ ِذطٓ غاٌٟ اٌرت١ع49ٟ

عٍٟ خاٌذ د١ّذ جاضُ اٌرت١ع50ٟ
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عٍٟ ٘اشُ دمحم عثاش اٌعرث51ٟ

عّار ضاٌُ ذٛف١ك ضٍّاْ اٌّجّعٟ 52

عّار شىرٞ رش١ذ عط١ٗ اٌعث١ذ53ٞ

عّر ض١ٍّاْ عثذهللا ر٠اب اٌع١طا54ٞٚ

عّر ض١ًٙ ٔجُ عثذهللا اٌرىر٠ر55ٟ

ِرٛضظِمثٛيعّر طارق ضٍّاْ داٚد اٌم١ط56ٟ

عّر ٔجُ عثذ در٠ٚش اٌّجّع57ٟ

ِرٛضظعّر ٔٛرٞ دث١ة دط١ٓ اٌذجا58ٌٟ

عٙذ ادّذ ِج١ذ داٚد اٌرىر٠رٟ 59

غذ٠ر عٍٟ دازَ عٍٟ اٌرىر٠ر60ٟ

غطاْ ضاٌُ عٍٟ دط١ٓ اٌّٙذا61ٞٚ

غفراْ دط١ٓ دمحم ضر١٘ذ اٌر62ّٟ١ّ

فاطّح ١ِٕر واًِ ضٍطاْ اٌذّ٘ش63ٟ

فالح دطٓ عث١ص ذروٟ اٌّجّع64ٟ

لذطاْ عذٔاْ ١ًٍ٘ إترا١ُ٘ اٌجثٛر65ٞ

ل١صر إضّاع١ً د١ّذ ِج١ذ اٌذٕظ66ً

ورار عادي ع١ٍٛٞ ٔاصر اٌخسرج67ٟ

ٌّٝ ٔاصر جاضُ دّادٞ اٌرىر٠ر68ٟ

١ٌث داِذ صاٌخ عثذ اٌذ69ّٟ١ٌ

دمحم ادُ٘ ضذة ِٙذٞ اٌث١اذ70ٟ

دمحم ا٠اد ٘اشُ عط١ح اٌرىر٠ر71ٟ

دمحم دط١ٓ شٛلٟ خ١ًٍ اٌذّذا72ٟٔ

ِمثٛيدمحم رافع دمحم صاٌخ اٌجثٛر73ٞ

دمحم رائذ عثذ دّادٞ اٌذّذا74ٟٔ

ِرٛضظِمثٛيِرٛضظدمحم ضالَ عثذ د١ّذ أ٠ٛب اٌث١اذ75ٟ
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دمحم ضّٛٔس ز٠ٓ اٌعاتذ٠ٓ ِذّٛد76

ِرٛضظدمحم صادق فاضً ِذّٛد ِخٍف77

دمحم عثذاٌعس٠س عثاش صاٌخ اٌّشٙذا78ٟٔ

دمحم عثذهللا إترا١ُ٘ عثذهللا اٌجثٛر79ٞ

دمحم عثذاٌٛادذ ٘ادٞ جاضُ اٌّمذ80ِٟ

دمحم ِج١ذ عثذهللا دط١ٓ اٌجثٛر81ٞ

دمحم ِشعاْ ور٠ُ دطٓ اٌخٛال82ٟٔ

ِذّٛد ضعذْٚ ِىٟ عٍٟ إٌاصر83ٞ

ِصطفٝ ادّذ عٍٟ دط١ٓ اٌعث١ذ84ٞ

ِصطفٝ ٔٛاف د١ّذ إترا١ُ٘ اٌعسا85ٞٚ

ِٕار وّاي ِصطفٝ ِطٍه اٌث١اذ86ٟ

ِٕار ٌؤٞ ادّذ خٍف اٌع١طا87ٞٚ

ِٕٙذ ادّذ دث١ة خٍف اٌصعث88ٟ

ِٕٙذ دىّد دطٓ ١ِٙذٞ اٌذٚر89ٞ

١ِّٙٓ إترا١ُ٘ ِخٍف دطٓ اٌع١طا90ٞٚ

١ِطر عثذ دطٓ عٍٟ اٌعث١ذ91ٞ

ٔازن عثذ اٌذ١ّذ صاٌخ ِذ١ّ١ذ اٌجثٛر92ٞ

ٔاظُ غازٞ ف١صً دمحم اٌعث١ذ93ٞ

ٔذٜ داجُ طذ١ثر دّذ اٌشّر94ٞ

ٔٙٝ ضارٞ ضاٌُ درب اٌر٘ا95ٞٚ

ٔٛرش ٚضاَ عثاش ِٛضٝ اٌع١ّر96ٞ

٘ثح ر٠اب دمحم شالي اٌّخٍث97ٟ

٘ذٜ عٍٟ دمحم رض١ّٗ اٌفراج98ٟ

ّ٘اَ ر٠اض ٠ٛٔص صاٌخ اٌعثاض99ٟ

ٚضاح رعذ عطً ِذّٛد اٌجثٛر100ٞ
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٠ٛضف ٠اض١ٓ صاتر ور٠ُ 101
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