
الصف الثالث/ صباحي نتائج الدور الثاني للعام الدراسي ٢٠١٨-٢٠١٩ جامعة تكريت - كلية االدارة واالقتصاد
قسم العلوم المالية والمصرفية

محاسبة تكاليف٢محاسبة مصرفية٢تقييم قرارات االستثمارنظام محاسبي موحد٢ادارة المخاطر الماليةتمويل شركات٢اسواق ماليةمحاسبة تكاليف١محاسبة مصرفية١عمليات مصرفيةنظام محاسبي موحد١اساليب كميةتمويل شركات١اقتصاد قياسي ومالياالسمت
مقبولضعيفمقبولمتوسطضعيفمتوسطابراهيم حسين دمحم1
ابراهيم حمد محمود مهدي العباسي2
متوسطمقبولمقبولاحالم جاسم جميل رضا المكدمي3
احمد خالد فرج حسين4
مقبولاحمد سعيد علي اسماعيل العيساوي5
مقبولمقبولاحمد سليمان دمحم شالش الجبوري6
مقبولمتوسطاحمد قحطان حمادة خلف الجبوري7
احمد كاظم محسن كاظم8
احمد ماهر حسن فدعم الطائي9
احمد محسن دمحم10
اسامة نايف مطلق حمود الجواري11
اسحاق احمد غني عبدهللا الجبوري12
اشواق فاضل ابراهيم علي 13
مقبولمقبولامير مثنى خيري عباس الزبيدي14
متوسطمتوسطانجاد عامر احمد محيميد الجبوري15
جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولانس احمد رشيد عايد الشمري16
انس ساجر صالح مهدي الجبوري17
اوس شاكر دحام حسين الجنابي18
اية عباس فرحان خلف الجبوري19
ايمان ابراهيم جاسم جادر الجبوري20
مقبولمقبولضعيفمتوسطضعيفمقبولايوب نايف علي21
بنين رعد لفتة22
متوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجيدمقبولترف ستار مشحن عباس الجبوري23
مقبولمتوسطمقبولمقبولتقى غزوان حازم برع الجنابي24
مقبولمقبولمقبولثابت نافع عباس خريسان25
متوسطجاسم علي صالح حردان الجبوري26
مقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطجاسم عيسى خلف دمحم الجبوري27
جيدمقبولمقبولجاسم فرحان جاسم محيميد الخزرجي28
دعاء عدنان مراد اسماعيل الجبوري29
مقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولربى دمحم سالم جاسم الجبوري30
جيدرسل سمير حميد طوكان31
متوسطرسول محمود كريم علي الخزرجي32
جيدرغد خزعل خضير دمحم33
رفل فالح عيسى دمحم العبيدي34
متوسطرقية مسلم كاظم محمود العبيدي35
جيدمتوسطريم كاظم دمحم غازي الخزرجي36
مقبولمتوسطضعيفمقبولمقبولضعيفزهراء جاسم شرقي عبدهللا الجبوري37
جيد جدازينة خالد محمود عبدهللا الجاف38
سارة عامر حسن علي العيساوي39
مقبولسارة ياسر ظاهر لطيف الجبوري40
جيدمتوسطمقبولمقبولمتوسطسامر رشيد جاسم صالح القرغولي41
مقبولمقبولمقبولمقبولسجاد رضا عدوان42
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مقبولمقبولسعد عقاب عجاج عبدهللا العيساوي 43
متوسطمتوسطسعد ماهر نجم عبدهللا الجبوري44
مقبولمقبولمقبولسعد مزهر عاصي45
سالم كامل صبحي علي العبيدي46
متوسطمقبولمقبولسيف حسن علي صالح البو خليفة 47
مقبولمقبولشذى احمد دمحم شبيب العزاوي48
شهد برهان دمحم عبد العيساوي49
شهد نبيل قادر عبدهللا الصالحي50
شيماء دمحم صابر51
صفاء شجاع احمد يونس الجنابي52
جيدمقبولجيدصفاء ياسين حسن دمحم العباسي53
مقبولضعيفمقبولضعيفمقبولضرغام ذياب علي حمود الجميلي54
متوسطمتوسطمقبولمتوسطضمياء هالل شعبان رميض الدوري55
طيف حسن الطيف سنجار اسودي56
مقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمتوسطضعيفظافر ابراهيم خميس نخيالن الجبوري 57
جيدمتوسطمقبولظاهر جميل جاسم دمحم المجمعي58
عامر حامد فياض علي الجميلي59
عائشة ثائر احمد جاسم السامرائي60
مقبولمقبولمقبولعبد العزيز سعد عبدالعزيز61
عبد المنعم دمحم معتوق صافي الزبيدي62
مقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولعبدالرحمن يوسف حسن63
عبدهللا رحيم عبد القهار نوفان العبيدي64
عبدهللا روكان عبدهللا65
عبدهللا رياض صياد حمادي66
عبدهللا سالم عطية عبد الرزاق القاسمي67
عبدهللا مشهل جرو68
عزالدين علي جاسم حبيب العباسي 69
عالء خميس جمعة علي العكيدي70
عالء عبدهللا فارس حسين الجنابي71
متوسطعلي خالد فرحان سهيل الدوري72
علي عبد الجبار خلف حمد االعرجي73
علي فارس محمود زيدان الحشماوي74
متوسطضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفعلي دمحم علي عفات الشمري75
مقبولعلي مناور احمد حسين الرفيعي76
علياء شهاب حواس خضر الدوري77
عمار اسماعيل مخلف الطيف العجيلي78
عمار حسن دمحم عباس الفراجي79
مقبولمتوسطمتوسطعمار عادي عاصي ضاحي التميمي80
ضعيفضعيفمقبولمقبولعمر احمد عريبي داود القيسي81
مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعمر مجيد خميس82
مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولغسان ليث كامل علي الجبوري83
متوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجيدمتوسطالره كمال فزاع دمحم العباسي84
جيدمقبولضعيفالزم علي احمد عبود الجميلي85
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ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفدمحم جاسم دمحم جاسم المجمعي86
متوسطمقبولدمحم سيف هللا عبد هللا87
دمحم شعالن صبحي مصطفى الرحماني88
متوسطدمحم ضياء صالح مهدي الدراجي89
جيددمحم عبدالرزاق حميد فاضل الدليمي90
دمحم عويد حمود جاسم الفراجي91
مقبولمقبولدمحم قحطان شاكر عريبي العباسي 92
ضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفدمحم مجيد عبدهللا علي المرسومي93
متوسطدمحم محسن طعمة خرموش اللهيبي94
متوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمحمود حسن حمد شويش الدهمشي95
مريم مجيد قدوري دمحم الدوري96
مقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولضعيفمقبولمتوسطضعيفمزهر عطية ابراهيم حمد الحشماوي97
مصطفى برهان عمر جاسم الناصري98
مصطفى خلوق مجيد دريس99
مصطفى خليل حسن100
مقبولمقبولمتوسطضعيفمتوسطمقبولمقبولمصطفى ضامر يوسف راجح الخزرجي101
مصطفى عامر فاضل عبدالقادر الجوعاني102
ضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفمعد حسن علي دهش العبيدي103
مقبولمقبولمتوسطمهند صالح عبد الكريم104
موسى رعد كريم ابراهيم العزاوي105
نبأ نصير ناجي صالح الزاملي106
نصار مانع فاضل جمعة  البدري107
نهاد طارق احمد وهيب الجبوري108
مقبولنهاية وصفي حميد زين العابدين 109
نورهان عارف شكر محمود العبيدي110
جيد جدانيران عبد الرزاق علي خضير العباسي111
هبة حسين هندي112
هدى مسربت خضير خليفة العباسي113
مقبولمقبولمتوسطمقبولهشام احمد صبحي حمد الجبوري114
جيدضعيفمتوسطجيدمقبولهمام يونس خضير عباس المزروعي115
وديان جبار حسن حمد الجبوري116
مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولوسام حسين علي117
وطبان ابراهيم عبد حمد النمراوي118


