
 كلية االدارة واالقتصاد                                                                        نتائج امتحانات الدور التكميلي –جامعة تكريت 

 8102 - 8102                                                                                              قسم االدارة العامة 

 

 

 

 

 8109 – 8108صباحً / الدراسة نتائج الدور التكمٌلً المرحلة االولى / الكورس االول والثانً 

 الكورس الثانً  الكورس االول   

ادارة  االسم الثالثً ت
عامة 

0 

اللغة  لراءات حاسوب احصاء التصاد
 العربٌة

اللغة 
 االنكلٌزٌة

ادارة 

 8عامة 

حاسوب  محاسبة رٌاضٌات

8 

حموق 
 وحرٌات

اللغة 
 االنكلٌزٌة

       ممبول       براء ارشد ٌوسف 0

       ممبول       خالد حسن كردي 8

    ممبول   متوسط       عمر سمٌر مطشر 3

    ممبول  متوسط     ممبول متوسط  طه اٌاد محمود 4

           ممبول   اسد رضوان خضٌر  5

    ممبول          لصً شاكر محمود 6

    ممبول          محمود بكر حسٌن 7

    ممبول          مرتضى نظٌر حسٌن 8

 ضعٌف             ٌونس صالح الدٌن  9

 

 

 

 



 كلية االدارة واالقتصاد                                                                        نتائج امتحانات الدور التكميلي –جامعة تكريت 

 8102 - 8102                                                                                              قسم االدارة العامة 

 

 

 

 

 

 8109 – 8108نتائج الدور التكمٌلً المرحلة االولى / الكورس االول والثانً / الدراسة المسائٌة 

 الكورس الثانً  الكورس االول   

ادارة  الثالثًاالسم  ت
عامة 

0 

حاسوب  احصاء التصاد

0 

اللغة  لراءات
 العربٌة

اللغة 
االنكلٌزٌة 

0 

ادارة 

 8عامة 

حاسوب  محاسبة رٌاضٌات

8 

حموق 
 وحرٌات

اللغة 
االنكلٌزٌة 

8 

    متوسط          بدر حردان محٌمٌد 0

    ممبول          خمٌس دمحم ردٌنً 8

 متوسط   ممبول متوسط  ممبول    ممبول   رباح مزهر محمود 3

    ضعٌف          سارة صكبان دمحم 4

    ممبول          عامر مشرف عبٌد 5

    ممبول          عبدالحك بدر محمود 6

    ممبول          عمار حمود هٌفً 7

    متوسط          لبنى عبدالعزٌز محمود 8

 

 

 

 



 كلية االدارة واالقتصاد                                                                        نتائج امتحانات الدور التكميلي –جامعة تكريت 

 8102 - 8102                                                                                              قسم االدارة العامة 

 

 

 

 

 

 

 8109 – 8108الثانٌة / الكورس االول والثانً / الدراسة صباحً نتائج الدور التكمٌلً المرحلة 

 الكورس الثانً الكورس االول  

لانون  موارد تسوٌك االسم الثالثً ت
 اداري

فكر  متوسطة
 تنظٌمً

اسالٌب 
 كمٌة

اللغة  0حاسوب

 0االنكلٌزٌة

النظم  تشرٌعات حكومٌة عاللات 
 السٌاسٌة

بحوث 
 عملٌات

حاسوب 

8 

اللغة 

 8االنكلٌزٌة

         ممبول      متوسط احمد عبدهللا زبن 0

  ممبول      جٌد        بٌداء سعد صالح 8

        جٌد ممبول      متوسط دمحم حسٌن احمد 3

         ضعٌف  ممبول     عمر ناجً عجاج 4

         ضعٌف       اٌمن فنر عبود 5

عبدالرحمن محمود  6
 عبدالرحمن

         ضعٌف      

     متوسط           دمحم اٌوب سامً 7

   ممبول             هاشم عباس خضٌر 8

  ممبول              حمد فؤاد محمود 9

 

 



 كلية االدارة واالقتصاد                                                                        نتائج امتحانات الدور التكميلي –جامعة تكريت 

 8102 - 8102                                                                                              قسم االدارة العامة 

 

 

 

 

 8109 – 8108نتائج الدور التكمٌلً المرحلة الثالثة / الكورس االول والثانً صباحً 

 كورس ثانً كورس اول  

 السٌاسات المالٌة االدارة المالٌة االسم الثالثً ت

 ممبول  اسٌل سرحان عبٌد 0

 ممبول ممبول افتخار نافع مردان 8

   اٌمن عبٌس عٌدان 3

 ممبول ممبول سرواء دمحم احمد 4

  ممبول شٌماء بركان جاسم 5

 ممبول  عبدالسالم انس صالح 6

 ممبول  عذراء عارف فارس 7

  ممبول علً طامً منذر 8

 ممبول  لتٌبة جاسم نصٌف 9

 ممبول ممبول دمحم هاشم شكور 01

 ممبول  مؤٌد احمد ابراهٌم 00

  ممبول وسٌم باسم عبداللطٌف 08
 


