
صباحي/ الكورس االول 

الفصل االول

2020-2019نتائج العام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد- جامعة تكريت 

الدراسات الصباحية- قسم االدارة العامة 

االسمت

اقتصاد جزئي

ECON101

1محاسبة مالية

ACTG101

 1ادارة

BADM101

1احصاء

STAT101

1لغة عربية

TUAL122

حاسوب 

TUCS123

جٌدجٌد جداجٌدممبولجٌد جداجٌداحمد سفٌان كرٌم عزال الخزرج1ً

جٌدجٌد جداضعٌفممبولجٌدممبولاحمد صالح عبد هللا محٌمٌد 2

ممبولمتوسطممبولضعٌفجٌد جداضعٌفاحمد صدٌك إبراهٌم سلمان السامرائ3ً

متوسطجٌدممبولمتوسطجٌد جدامتوسطاحمد عبد الوهاب ناجً احمد الخزرج4ً

جٌدجٌدمتوسطممبولجٌد جدامتوسطاحمد عٌدان محمود حسن العسكري5

جٌد جداامتٌازجٌدامتٌازجٌدامتٌازامنه فالح حمد صالح الكمٌت6

متوسطجٌدممبولضعٌفامتٌازممبولامٌر علً كاظم حسٌن العتب7ً

ممبولممبولضعٌفضعٌفجٌدضعٌفأٌسر سفٌان زبار جوهان الشمري8

جٌد جداجٌد جداممبولمتوسطجٌد جداجٌداٌناس لادر مهدي صالح الفراج9ً

جٌدجٌد جداجٌد جدامتوسطامتٌازجٌد جداأشرف مهند لطٌف ٌعكوب العزاوي10

جٌد جداجٌد جداممبولممبولجٌد جدامتوسطأنور زكً عبد الكرٌم غفوري العبٌدي11

متوسطمتوسطممبولضعٌفامتٌازمتوسطأنور صباح مهدي محرب الساعدي12

جٌدامتٌازجٌد جداممبولجٌد جداجٌدبراق عبد النبً موالن مطلب العجٌل13ً

ممبولمتوسطممبولضعٌفجٌد جدامتوسطحسام دمحم عبعوب دمحم الخٌالن14ً

متوسطجٌد جداممبولضعٌفجٌد جدامتوسطحسن احمد نجم عبد هللا الحمدان15ً

متوسطجٌدممبولضعٌفمتوسطجٌدحسن ضٌاء حامد ٌاسٌن الوٌس16ً

جٌدامتٌازجٌد جدامتوسطامتٌازجٌد جداحسٌن ذٌاب احمد سلٌم الجبوري17

متوسطامتٌازجٌدجٌدمتوسطمتوسطحنٌن فالح إبراهٌم علً الدلٌم18ً

متوسطامتٌازممبولضعٌفجٌدجٌدخالد كرٌم خلف فرج الثابت19ً

جٌدجٌدضعٌفممبولجٌد جداممبولدالٌا هالل حسن احمد الفراج20ً

متوسطجٌدمتوسطممبولجٌد جدامتوسطرامً شهاب احمد مجٌد النعٌم21ً

متوسطجٌدممبولضعٌفجٌد جداجٌدرسول صاٌل حسٌن علً العٌساوي22

جٌدجٌد جداممبولمتوسطامتٌازجٌدرنا جواد سلٌمان حمود الدلٌم23ً

جٌدامتٌازممبولجٌدجٌدمتوسطرنا لٌصر نوري مهدي الدوري24



صباحي/ الكورس االول 

الفصل االول

2020-2019نتائج العام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد- جامعة تكريت 

الدراسات الصباحية- قسم االدارة العامة 

االسمت

اقتصاد جزئي

ECON101

1محاسبة مالية

ACTG101

 1ادارة

BADM101

1احصاء

STAT101

1لغة عربية

TUAL122

حاسوب 

TUCS123

جٌدامتٌازمتوسطممبولامتٌازمتوسطرٌاح عبد الرحٌم دمحم عباس الشجال25ً

متوسطامتٌازممبولمتوسطجٌدمتوسطرٌحاب نزار شهاب احمد الدوري26

متوسطجٌد جداممبولممبولممبولمتوسطزهراء محمود زٌدان خلف البٌات27ً

ممبولجٌدممبولضعٌفجٌد جداممبولزٌد سعد خلف سبع الصبٌحاوي28

جٌدجٌدمتوسطمتوسطجٌدجٌدسارة ضمٌر رمضان مهدي العجٌل29ً

جٌدامتٌازجٌدامتٌازجٌد جداجٌد جداسوسن مؤٌد محً الدٌن علوان النعٌم30ً

متوسطجٌد جداممبولممبولجٌدممبولصهٌب رٌاض خلٌفه إبراهٌم العبٌدي31

متوسطمتوسطضعٌفممبولضعٌفممبولضاري وضاح شعالن حمٌد التكرٌت32ً

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفطه اٌاد محمود ٌعكوب الجبوري33

جٌدمتوسطجٌدممبولجٌدجٌدطه نجم عبد هللا سلٌمان الحدٌث34ً

ممبولممبولضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطظافر لطٌف صالح علو الفراج35ً

متوسطامتٌازمتوسطممبولجٌد جداجٌد جداعبد الخالك لسام دمحم جدي المجمع36ً

جٌدجٌد جداجٌدضعٌفجٌدممبولعبد هللا خمٌس لطٌف الدلٌم37ً

جٌدامتٌازجٌد جداممبولامتٌازامتٌازعبد الرزاق معٌوف احمد حسن 38

متوسطممبولضعٌفممبولجٌدممبولعبد المادر اٌاد صبري حمد الهٌازع39ً

امتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداعبٌر دمحم شنداخ حمد الشمري40

متوسطامتٌازجٌدجٌدجٌدجٌدعثمان صالح نصٌف سهٌل النٌسان41ً

متوسطجٌدممبولجٌد جداجٌد جداجٌدعزالدٌن احمد حاجم سلطان الزوبع42ً

جٌدجٌدممبولممبولجٌد جداجٌد جداعلً حامد محسن غالً الربٌع43ً

جٌدجٌد جداجٌدممبولامتٌازمتوسطعلً خالد حمٌد جاسم الربٌع44ً

جٌدجٌدممبولممبولامتٌازجٌد جداعلً هاشم دمحم عباس العتب45ً

متوسطجٌدممبولممبولجٌدممبولعمار شكري رشٌد عطٌة العبٌدي46

متوسطجٌدمتوسطضعٌفضعٌفممبولعمار سالم توفٌك سلمان المجمع47ً

متوسطجٌدمتوسطمتوسطامتٌازجٌد جداعمر سلٌمان عبد هللا ذٌاب العٌساوي48
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متوسطامتٌازممبولممبولجٌدمتوسطعمر سهٌل نجم عبد هللا التكرٌت49ً

جٌدجٌدممبولضعٌفضعٌفممبولعمر طارق سلمان داود المٌس50ً

متوسطجٌد جداممبولممبولجٌدجٌدعمر نجم عبد دروٌش المجمع51ً

متوسطجٌدممبولممبولضعٌفامتٌازعمر نوري حبٌب حسٌن البالري52

جٌدجٌد جدامتوسطمتوسطجٌد جدامتوسطعهد احمد مجٌد داود التكرٌت53ً

جٌدامتٌازجٌدجٌدمتوسطجٌدغدٌر علً حازم علً التكرٌت54ً

متوسطجٌد جدامتوسطمتوسطمتوسطجٌد جداغسان سالم علً حسٌن المهداوي55

متوسطجٌدممبولممبولجٌدمتوسطغفران حسٌن دمحم سرهٌد التمٌم56ً

متوسطجٌد جداممبولممبولمتوسطمتوسطفاطمة منٌر كامل سلطان الدهمش57ً

ممبولجٌد جداممبولمتوسطمتوسطمتوسطفالح حسن عبٌس تركً المجمع58

متوسطجٌد جداممبولممبولجٌد جداجٌدلٌصر إسماعٌل حمٌد مجٌد الحنظل59

متوسطجٌدممبولممبولجٌد جداممبولكرار عادل علٌوي ناصر الخزرج60ً

متوسطجٌد جداممبولمتوسطمتوسطممبوللمى ناصر جاسم حمادي التكرٌت61ً

جٌدجٌدممبولممبولجٌدجٌدلٌث حامد صالح عبد الدلٌم62ً

ممبولجٌد جداممبولممبولامتٌازجٌد جدادمحم أدهم سحب مهدي البٌات63ً

متوسطجٌدممبولضعٌفجٌدجٌددمحم اٌاد هاشم عطٌة التكرٌت64ً

متوسطجٌدمتوسطممبولجٌدممبولدمحم حسٌن شولً خلٌل الحمدان65ً

ممبولجٌد جداممبولممبولضعٌفجٌددمحم رافع دمحم صالح الجبوري66

متوسطجٌد جداممبولممبولجٌدجٌددمحم رائد عبد حمادي الحمدان67ً

متوسطجٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفدمحم سالم عبد حمٌد أٌوب البٌات68ً

جٌدامتٌازمتوسطجٌدامتٌازامتٌازدمحم سونمز زٌن العابدٌن محمود 69

ضعٌفجٌد جداممبولضعٌفجٌد جداضعٌفدمحم صادق فاضل محمود مخلف 70

جٌدجٌد جدامتوسطمتوسطجٌد جداامتٌازدمحم عبد العزٌز عباس صالح 71

جٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداامتٌازدمحم عبد هللا إبراهٌم عبد هللا الجبوري72
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ممبولجٌدممبولممبولضعٌفممبولدمحم عبد الواحد هادي جاسم المكدم73ً

جٌدجٌد جدامتوسطممبولجٌد جداجٌددمحم مشعان كرٌم حسن الخوالن74ً

جٌد جداامتٌازجٌدامتٌازامتٌازامتٌازمحمود سعدون مكً علً الناصري75

متوسطجٌد جداممبولممبولامتٌازمتوسطمصطفى احمد علً حسٌن العبٌدي76

متوسطجٌدممبولضعٌفجٌد جدامتوسطمصطفى نواف حمٌد إبراهٌم العزاوي77

جٌدامتٌازممبولممبولجٌدممبولمنار كمال مصطفى مطلن البٌات78ً

متوسطامتٌازمتوسطجٌدمتوسطجٌدمنار لؤي احمد خلف العٌساوي79

جٌدجٌد جداممبولممبولجٌدجٌدمهند احمد حبٌب خلف الصعب80ً

جٌدامتٌازمتوسطممبولامتٌازجٌدمهند حكمت حسن مهٌدي الدوري81

جٌد جداامتٌازجٌدامتٌازجٌد جداامتٌازمهٌمن إبراهٌم مخلف حسن العٌساوي82

ممبولجٌدممبولممبولمتوسطمتوسطمٌسر عبد حسن علً العبٌدي83

متوسطامتٌازممبولجٌدجٌدمتوسطناظم غازي فٌصل دمحم العبٌدي84

جٌدامتٌازمتوسطامتٌازجٌدممبولندى حاجم طحٌبر حمد الشمري85

ممبولجٌد جداممبولممبولجٌد جدامتوسطنهى ضاري سالم درب الرهاوي86

متوسطجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌد جداجٌدنورس وسام عباس موسى العمٌري87

متوسطامتٌازمتوسطجٌدجٌد جداجٌدهبه ذٌاب دمحم شالل المخلب88ً

جٌدامتٌازمتوسطمتوسطمتوسطامتٌازهدى علً دمحم رضٌمه الفراج89ً

متوسطامتٌازمتوسطجٌد جدامتوسطجٌد جداهمام رٌاض ٌونس صالح العباس90ً

متوسطامتٌازممبولممبولجٌد جداجٌدوضاح رعد عسل محمود الجبوري91

جٌدجٌد جدامتوسطممبولامتٌازامتٌازٌوسف ٌاسٌن صابر كرٌم92


