
 

 

                                                                                                                            

 

 
 

                                                                                                                                              

                        جمهورية العراق          
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة تكريت          
 كلية التربية للعلوم االنسانية

 قسم اللغة االنكليزية                                    
 

Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education & 

 Scientific Research 

Tikrit University 

        College of Education for Humanities 

Department of English            

 

 ذىرَد –طالح اٌذَٓ  –اٌؼراق 

 (42ص ب )

Iraq – Salahaldin – Tikrit 

P. O. (42) 

 

Website:  http://tu.edu.iq 

E – Mail : tikrit.uni@tu.edu.iq 

 

 
 أمر اداري

  
 نظرا لمقتضيات العمل واستنادا الى الصالحيات المخولة لنا تقرر4

  2012/2013أوال4 ادناه اسماء الطلبة المشمولين بالدور التكميلي ) الدور الرابع( الدراسات الصباحية للعام الدراسي 
 ثانيا4 ينفذ أمرنا من تاريخه أعاله.

 

 حالة الطالب  المرحلة أسم الطالب ت

 ػثىر االوًٌ ادّذ دمحم دطُٓ 1

 ػثىر االوًٌ ػٍٍ رائذ ضاٌُ 2

 ػثىر االوًٌ لذطاْ ِذّىد اتراهُُ 3

 ػثىر االوًٌ زَٕة ػالوٌ دمحم 4

 ػثىر االوًٌ ضؼذ ِجُذ دُّذ 5

 ػثىر االوًٌ ضىزاْ دطُٓ ضٍُُ 6

 ػثىر االوًٌ ِظطفً ذىفُك جارهللا 7

 ػثىر االوًٌ هذي طاٌخ هاشُ 8

 ػثىر االوًٌ تُادر ادطاْ داذُ 9

 ػثىر االوًٌ شهذ جثار ػىاد 11

 ػثىر االوًٌ ػثذ اٌخاٌك دطُٓ ػٍٍ 11

 ػثىر االوًٌ ػمًُ ػٍٍ طاٌخ 12

 ػثىر االوًٌ ػالء ػثذ اٌهادٌ طاٌخ 13

 ػثىر االوًٌ ػّر اتراهُُ خًٍُ 14

 ػثىر االوًٌ ػٕىد خًٍُ رشُذ 15

 ػثىر االوًٌ ٌُس ٔسار ضاٍِ 16

 ػثىر االوًٌ ِاهر ٔىرٌ اضّاػًُ 17

 راضة االوًٌ ػصّاْ طالح دُّذ 18

 راضة االوًٌ دمحم ضالَ طٍة 19

 راضة االوًٌ ِالن دٍُُ دمحم 21

 راضة االوًٌ ِٕار ػثذهللا َىٔص 21

 راضة االوًٌ ٔىرا شاِر ٔىِاش 22

 راضة االوًٌ اضًُ طاٌخ ضذاب 23

 راضة االوًٌ جاضُ دمحم ضؼُذ 24

 راضة االوًٌ دىُ خضُر ػثاش 25
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 راضة االوًٌ رضً تشار دمحم 26

 راضة االوًٌ رَاَ رػذ اضّاػًُ 27

 راضة االوًٌ زتُذج لُص دّىدٌ 28

 راضة االوًٌ زَذ دمحم خضُر 29

 راضة االوًٌ طاترَٓ ادّذ هساع 31

 راضة االوًٌ ػّر ِسادُ خٍف 31

 راضة االوًٌ دمحم ػّر هادٌ 32

 راضة االوًٌ دمحم فاضً ٔظُف 33

 راضة االوًٌ دمحم ٔاظُ فاضً 34

 راضة االوًٌ ِخٍض ػادي ػثذهللا 35

 راضة االوًٌ ِظطفً ٔاهض ضاٍِ 36

 راضة االوًٌ َاضر جّؼح ػٍُىٌ 37

 راضة االوًٌ ادهاَ رشُذ هادٌ 38

 راضة االوًٌ افاق طّظاَ ادّذ 39

 راضة االوًٌ أىر لُص دّىد 41

 راضة االوًٌ اَاخ ِساهر خٍف 41

 راضة االوًٌ دطُٓ ضاٌُ طاٌخ 42

 راضة االوًٌ خًٍُ اتراهُُ دمحم 43

 راضة االوًٌ ػثذ اٌٍّه دمحم طاٌخ 44

 راضة االوًٌ ػثذ اٌمادر شاَغ تسَغ 45

 راضة االوًٌ ػٍٍ ٔجُ ػثذهللا 46

 راضة االوًٌ غظٕفر طه ِرؼة 47

 راضة االوًٌ ِرذضً ِىضً ِطر 48

 راضة االوًٌ ِطٍُ ادّذ واظُ 49

 راضة االوًٌ ِؤَذ ضاٍِ دمحم 51

 راضة االوًٌ ُِادج ػثذ إٌثٍ خضُر 51

 راضة االوي  ٔذي اَاد جّؼح 52

 ػثىر اٌصأٍ دطُٓ اتراهُُ دثش 53

 ػثىر اٌصأٍ ادّذ ػثذ اٌسهرج ٔاجٍ 54

 ػثىر اٌصأٍ طفا خًٍُ اتراهُُ 55

 ػثىر اٌصأٍ ٌثًٕ زتُر اتراهُُ 56

 راضة اٌصأٍ خراَ ِؼُٓ ِطٍه 57

 راضة اٌصأٍ ػٍٍ ضثؼاوٌ دّذ 58
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 ػثىر اٌصاٌصح شائر ػٍٍ ِذُُّذ 59

 ػثىر اٌصاٌصح ػصّاْ ِهذٌ ػثذ 61

 ػثىر اٌصاٌصح ػّر ادّذ ظاهر 61

 ػثىر اٌصاٌصح ػثذهللاوفاء ٔىاف  62

 ػثىر اٌصاٌصح اًِ طثاح شهاب 63

 ػثىر اٌصاٌصح هثح دطُٓ ِجُذ 64

 راضة اٌصاٌصح طاٌخ ٔظرخ ادّذ 65

 راضة اٌراتغ أرظار ٔثًُ دمحم 66
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 رئيس قسم اللغة االنكليزية
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 أمر اداري
  

 نظرا لمقتضيات العمل واستنادا الى الصالحيات المخولة لنا تقرر4
  2012/2013للعام الدراسي  المسائيةأوال4 ادناه اسماء الطلبة المشمولين بالدور التكميلي ) الدور الرابع( الدراسات 

 ينفذ أمرنا من تاريخه أعاله. ثانيا4

 حالة الطالب  المرحلة أسم الطالب ت

 ػثىر االوًٌ اتراهُُ ػطُح ػىاد 1

 ػثىر االوًٌ ادّذ ِهٕذ ذروٍ 2

 راضة االوًٌ تاضُ دمحم جاٌٍ 3

 راضة االوًٌ ػثذهللا ػثذ اٌطرار لائُ 4

 ػثىر اٌصأُح ِازْ ٔظُف جاضُ 5

 راضة اٌصأُح دمحم ػُذ دمحم 6

 ػثىر اٌصأُح ِظطفً دمحم دُذر 7

 ػثىر اٌصاٌصح اٌُاش خضر خٍف 8

 راضة اٌصاٌصح دارز ِصًٕ خضر 9

 ػثىر اٌصاٌصح ػثُر ضؼذ اضّاػًُ 11

 ػثىر اٌصاٌصح ػالءدطُٓ دٌف 11

 ػثىر اٌصاٌصح َاضُٓ طه داود 12

 راضة اٌراتؼح افراح رضىاْ ػثذ اٌهادٌ 13

 

 نغم قدوري حييىأ.د.                                                                                                                            
 رئيس قسم اللغة االنكليزية

                                                                                                                           11  /5   /2020 
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