
صباحي/ الصف الثالث 

الكورس االول
2019-2018نتائج العام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد- جامعة تكريت 

قسم االدارة العامة

االعُخ
االداسج اٌّا١ٌح 

اٌؼاِح

اتشا١ُ٘ ؽٙاب ادّذ اتشا١ُ٘ اٌؼث١ذ1ٞ

اث١ش جاعُ ػٍٛ ٘الي اٌذّذا2ٟٔ

ظؼ١فاث١ش ِٕٙذ وش٠ُ اتشا١ُ٘ اٌجثٛس3ٞ

ادّذ ػثذهللا ػٍٟ دغ١ٓ اٌجثٛس4ٞ

اسواْ اعّاػ١ً لذٚسٞ تشوٟ اٌؼثاع5ٟ

اعؼذ واظُ دسب سؽ١ذ اٌخاٌذٞ 6

اع١ً عشداْ ػث١ذ ؽأٟ اٌؾّش7ٞ

ظؼ١فافتخاس ٔافغ ِشداْ دمحم اٌجثٛس8ٞ

ا٠ّٓ ػث١ظ ػ١ذاْ صىثا9ْ

تذسٖ ظ١اء دغ١ٓ دمحم اٌتىش٠ت10ٟ

ِمثٛيتؾشٜ جاعُ ػثذ اٌٛ٘اب ادّذ اٌجثٛس11ٞ

تثاسن ػادي ػثذ اٌٍط١ف 12

تثاسن ػالء اعّاػ١ً خٍف اٌؼاص13ٟ

داسث صاٌخ دمحم ػٛاد 14

داظش د١ّذ دغٓ ػثذهللا اٌجثٛسٞ 15

دٕاْ ػض٠ض خاٌص ؽذارٖ اٌخضسج16ٟ

د١ذس تاعُ ِٙذٞ صاٌخ 17

خاٌذ ١ٌٚذ خاٌذ غٗ اٌذٚس18ٞ

خذ٠جح عؼذ صاٌخ ػ١غٝ اٌجثٛسٞ 19

ساِٟ سعٛي وّاي اسد١ُ اٌذٚس20ٞ

سداب جثاس ِذّٛد اسد١ُ اٌذٚس21ٞ

سٔا ٔص١ش ػٍٟ ١٘ٚة اٌتىش٠ت22ٟ
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الكورس االول
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قسم االدارة العامة

االعُخ
االداسج اٌّا١ٌح 

اٌؼاِح

ص٘شاء ِأغ دمحم ف١اض اٌؼج١ٍٟ 23

ص٠ٕة اتشا١ُ٘ دّضج دمحم اٌجثٛس24ٞ

ص٠ٕة ػثذاٌجثاس ػثذاٌٛ٘اب 25

عاسج غاٌة فّٟٙ سِعاْ اٌتىش٠ت26ٟ

ظؼ١فعجٝ ػٍٟ عٍّاْ دس٠ٚؼ اٌجثٛس27ٞ

عذش داٚد عٍّاْ ػثذ اٌجثاس اٌؼث١ذ28ٞ

ِمثٛيعذش دمحم اؽالػ خٍف اٌجثٛس29ٞ

ظؼ١فعشٚاء دمحم ادّذ ػثذ اٌجثٛس30ٞ

ِمثٛيعؼذ ٔا٠ف ظ١ذاْ د٠ًٛ اٌطؼ31ّٗ١

عالَ ِخٍف اتشا١ُ٘ ػٍٟ اٌت32ّٟ١ّ

ظؼ١فؽ١ّاء تشواْ جاعُ دمحم اٌخضسج33ٟ

صثا ا٠اد جّؼٗ جاتش اٌؼج34ٍٟ١

ظذٝ ػثذ اٌخاٌك دّضج دمحم اٌذ١ا35ٟٔ

ػثذ اٌذ١ٍُ ػّاس ػثذ اٌذ١ٍُ صاٌخ 36

ػثذ اٌغالَ أظ صاٌخ ادّذ 37

ػثذ اٌٙادٞ ػذٔاْ سؽ١ذ صاٌخ اٌجثٛس38ٞ

ظؼ١فػثذاٌؼض٠ض اتشا١ُ٘ ِاجذ دغ١ٓ 39

ِمثٛيػثذاٌؼض٠ض تاعُ اتشا١ُ٘ دغ١ٓ االجذع40

ػثّاْ دغٓ دمحم ِذّٛد اٌطشت41ٌٟٛ

ظؼ١فػزساء ػاسف فاسط ادّذ اٌىشغا42ٟٔ

ظؼ١فػٍٟ صثاح ٌط١ف ٠اع١ٓ اٌذؾّا43ٞٚ

ظؼ١فػٍٟ غاِٟ ِٕزس دغٓ اٌؼث١ذ44ٞ
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قسم االدارة العامة

االعُخ
االداسج اٌّا١ٌح 

اٌؼاِح

ػٍٟ ٔصشهللا اتشا١ُ٘ جغاَ اٌج١ٍّٟ 45

ػّاد ػثذ اٌشصاق  سِعاْ ػثذهللا 46

ػّش ادّذ دمحم دغ١ٓ اٌذشت47ٟ

ػّش جاعُ دمحم وّاػ اٌخضسج48ٟ

ػّش دغٓ دمحم ِخٍف اٌؼضا49ٞٚ

ػّش ؽّظ اٌذ٠ٓ دغ١ٓ ِذّٛد 50

ػّش ػٍٟ ؽاوش ِذّٛد اٌثٛ ِٙذ51ٞ

ػّش وّاي ِشػٟ دغٓ اٌؼثاع52ٟ

غ١ذاء ف١صً ػثذ هللا دّادٞ اٌجثٛس53ٞ

فاتٓ فشج دمحم ادّذ 54

فاغّح ِذّٛد سصن عؼ١ذ اٌفشاج55ٟ

ِمثٛيلت١ثٗ جاعُ ٔص١ف جاعُ اٌّشع56ِٟٛ

وّاي ِض٘ش جاعُ دمحم اٌذٚس57ٞ

وّاي ِغا٘ش ػا٠ذ ػٍٟ اٌؼث١ذ58ٞ

دمحم ػادي ِذّٛد خطاب اٌىشاػ59ٟ

دمحم ٔج١ة ادّذ ظ٠ٛف اٌٙاؽ60ّٟ

دمحم ٔصش سجا ػط١ٗ اٌخضسج61ٟ

ظؼ١فدمحم ٘اؽُ ؽىٛس ِذّٛد 62

دمحم ٚد١ذ ٌٟٚ داسٖ اٌذاٚد63ٞ

ِصطفٝ ادّذ خ١ٍفٗ ادخ١ً اٌم١غ64ٟ

ِصطفٝ ؽاوش تذس ػثاط اٌؼث١ذ65ٞ

ِصطفٝ غاسق ػثذاٌثاسٞ اٌخط١ة  66



صباحي/ الصف الثالث 

الكورس االول
2019-2018نتائج العام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد- جامعة تكريت 

قسم االدارة العامة

االعُخ
االداسج اٌّا١ٌح 

اٌؼاِح

ِصطفٝ ػادي ِذّٛد خطاب اٌىشاػ67ٟ

ِٕتظش ٔص١ف جاعُ ِصطاف اٌخضسج68ٟ

ِؤ٠ذ ادّذ اتشا١ُ٘ غؼّح اٌذٚس69ٞ

ِؤ٠ذ ػثذ اٌغتاس داسط سؽ١ذ اٌؼث١ذ70ٞ

ٔثأ ا١٘ظ دداَ ادّذ إٌاصش71ٞ

ٔذٜ صثاح خ١ًٍ دمحم 72

ٔؾٛاْ خ١شهللا خطاب تىش اٌجج73ٛ

ٔٙٝ ادّذ وش٠ُ خٍف اٌجٛاس74ٞ

٘ثح ٔث١ً ادّذ ِذّٛد اٌت75ّٟ١ّ

٘ذٜ ػثذ اٌىش٠ُ ِذ١ّ١ذ ِؼشٚف 76

ٕ٘اء سؽ١ذ دّٛد ٔص١ف اٌؼث١ذ77ٞ

ِمثٛيٕ٘ذ دغٓ اتشا١ُ٘ ِٕصٛس اٌؼ١غا78ٞٚ

ٕ٘ذ وش٠ُ د١ّذ ػثذ اٌجثاس اٌخضسج79ٟ

ٚاتً صثاح ِصطفٝ دغٓ اٌتىش٠تٟ 80

ظؼ١فٚع١ُ تاعُ ػثذ اٌٍط١ف ػثذ اٌىش٠ُ 81

١ٌٚذ ِذّٛد خٍف ٔا٘ط اٌجثٛس82ٞ

٠اعش ادّذ ِطٍك صػ١اْ اٌذ١ٌّٟ 83

٠اعش فاظً وش٠ُ ِطٍه اٌفشاج84ٟ


