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نتائج العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ جامعة تكریت - كلیة االدارة واالقتصاد
قسم العلوم المالیة والمصرفیة

لغة انكلیزیةمحاسبة تكالیف١محاسبة مصرفیة١عملیات مصرفیةنظام محاسبي موحد١اسالیب كمیةتمویل شركات١اقتصاد قیاسي ومالياالسمت
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اجود مدحت عبود4
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متوسطمقبولمقبولاحمد طھ شكوري محمد8
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جید جدامتوسطباسم عبدهللا جمعھ محمد18
مقبولجیدمقبولمقبولجید جدامقبولباسم عطاهللا خلف عبدهللا 19
ثناء مطر دیرس صالح20
جاسم فارس محمد خلیل21
جاسم محمد خلف حمادي22
جیھان اركان مجید حسن23
حامد طھ علي محمود عكال الجبوري 24
حسن علي مطر داود الجمیلي25
حسین عبدالخالق عباس ولي26
مقبولمتوسطمقبولجید جداحسین علي خزعل عبید الخزرجي27
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متوسطمقبولجیدمقبولجیدمقبولمجید سامي شكور مجید83
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مقبولجیدمحمد بدور وحید محول البازي85
محمد جاسم محمد احمد86
مقبولمقبولمقبولمحمد خزعل حمد وعر االحبابي87
جیدمتوسطمحمد سمیر احمد جمعة الناصري88
مقبولمحمد عبدهللا احمد عیاش الدراجي89
مقبولمحمد عبدالمجید عبدالجبار منھل90
مقبولمحمد عزیز حمود خضر91
مقبولمتوسطمحمد غالب ندا یوسف العجیلي92
مقبولمقبولمحمد ناظم محمد علیوي93
محمود نكھ صبح حسون الحربي94
مروان خلف محمد ادھام الجبوري95
مریم عید عجاج صیاح العزاوي96
مقبولمتوسطمتوسطمتوسطمصطفى احمد جاسم محمد97
مصطفى حامد محمود سایر98
مصطفى خلیل نظیر مصطفى99
مقبولمتوسطمتوسطجید جدامقبولمصطفى محمد عطیة علي االحبابي100
مصطفى مظھر نعمان عبدهللا  101
مقبولمتوسطمتوسطمقبولمعد حسن علي دھش العبیدي102
مقبولمتوسطملوك طالل وادي علي103
مقبولمقبولمقبولمتوسطمھا لیث محجوب علي الكریم104
مقبولجیدمیاسة عبد سلیمان محمد الجبوري105
نبأ جاسم طھ یاسین106
مقبولمتوسطمتوسطمتوسطجید جدامقبولنبراس مكیف كریم عزالدین الخزرجي107
مقبولمتوسطمقبولنجاة ساھي حمزة مھیدي البجاري108



الصف الثالث/ صباحي
الكورس االول

نتائج العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ جامعة تكریت - كلیة االدارة واالقتصاد
قسم العلوم المالیة والمصرفیة

لغة انكلیزیةمحاسبة تكالیف١محاسبة مصرفیة١عملیات مصرفیةنظام محاسبي موحد١اسالیب كمیةتمویل شركات١اقتصاد قیاسي ومالياالسمت

مقبولجیدمتوسطنجاح صالح مھدي عباس109
مقبولمقبولمقبولھداب خزعل جمعة110
ھیثم خضر دخیل علي 111
مقبولمتوسطمقبولمتوسطجید جدامتوسطوضاح حاتم محمد جسام المكدمي 112
یحیى عبدالواحد خلف صالح113
مقبولمتوسطمتوسطیوسف حمد رضوان شكور114
مقبولمتوسطمقبولمتوسطیوسف عاید علوان حمدان115
جیدیوسف عبدالمھدي صالح مھدي 116


