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

مناهج واخالقيات البحثعمليات مصرفيةمعايير مصرفية دوليةمصارف اسالميةتقييم قرارات االستثمارادارة التامين والخطرمناهج واخالقيات البحثاقتصاد قياسي ماليالمشتقات الماليةتدقيق ورقابة مصرفيةعمليات ماليةادارة المخاطر الماليةاالسمت

مقبولاثار خيرهللا صالح حمزة الدوري1
احمد عبدالستار صالح حمد الجبوري2
احمد عطا شباط عضب3
احمد موفق عبدهللا طوقان الحديثي4
انس دمحم ابراهيم عبدالحميد الجبوري5
انغام لطيف دمحم هادي الزيدي6
اية وجدي كامل موسى التكريتي7
ايمان دمحم خضير سبتي الرفاعي8
بسام حامد نواف لطيف الجواري9
مقبولتوفيق سعدون خلف سليم الدليمي10
ثابت هالل علي جاسم االحبابي11
ثامر محسن عبدهللا الجبوري12
جاسم دمحم علي حسين المشايخي13
جميل احمد خلف حمود الجبوري14
مقبولحاتم كريم احمد حمادي الفراجي15
مقبولمقبولحسان علي حسين طعمة السامرائي16
متوسطمقبولمقبولحسن صدام علي17
حسين عبد الخالق فياض حسين الحشماوي18
متوسطحسين علي صالح مهدي الغريري19
جيدحمزة مروان ابراهيم دمحم الناصري20
حوم محجوب احمد علي العزي21
متوسطمتوسطختام انور عبيد عطية الجبوري22
دالل عادل ياسين حمادي البياتي23
راندة ربيع مصلح سليمان الجميلي24
رغد عبدالكريم فخري راهي المالكي25
زهراء عالء الدين حسين الحيالي26
مقبولشجاع وعد شاكر27
جيدجيدشفاء حكيم شامل علي العزاوي28
شهد احمد حميد مجيد الحنظل29
مقبولصباح احمد دمحم جوبان30
صفاء سمير حمادة نامس الجبوري31
صفوان حسين علي فرحان العزاوي32
ضياء حامد دمحم عبدهللا العيساوي33
عادل احمد عبدالعزيز34
عائشة حميد معيوف طليان العنزي35
عبدالحميد دمحم سؤاد جهاد العزاوي36
متوسطعبدالقادر مدلل عبد بخيت العباسي37
عبدهللا عبد الباسط دهام38
عثمان عباس دمحم سعيد المكدمي39
علي صالح مولود سلمان النعيمي40
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علي مزهر مصلح احمد الحشماوي41
مقبولمقبولعمار عطا علي شهاب العيساوي42
مقبولمقبولمقبولعمر اياد ممدوح صالح التكريتي43
عمر هاشم حسين عطية الجبوري44
غفران عبدالكريم خليل45
فاتن موفق عبدالحميد شكوري السامرائي46
فؤاد علي عطية47
كلثوم وهيب لفته فارس الجواري48
لينة سمير محي قدوري الدوري49
ماهر حسين حسن سالمة الجبوري50
مثنى شحاذه سوعان مصلح العزاوي51
مقبولدمحم سفيان دحام علي التكريتي52
دمحم عبدالكريم ضاري53
مقبولدمحم كريم عبد نصيف العبيدي54
مقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطدمحم مدهللا عزيز ساير الدليمي55
دمحم يوسف اسود مهدي السعدي56
مديحة بشير حسن سلمان الدوري57
متوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمراد سعيد جاسم غافل النيساني58
مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمرتضى دمحم حسين دمحم 59
مقبولمقبولمقبولمروان عويد مطر احمد العيساوي 60
مريم عازم عبد الرحيم جاسم الربيعي61
مقبولمقبولمقبولمصطفى احمد يحيى خضير الناصري62
مصطفى امين فاضل عباس البلداوي63
مصطفى رياض عباس حسن الحيالي64
متوسطمصطفى صدام صابر احمد العزاوي65
مقبولمتوسطمقبولمتوسطمصطفى علي حسين نصيف الزبيدي66
مصطفى علي حمادي محمود العباسي67
مصطفى نجم الدين علي68
معاذ خليل ابراهيم حسين الفراجي69
منال دمحم خلف نائل الجنابي70
مهند ناجي نواف جراد الدليمي71
موزر طه حسين علوان الصميدعي72
نجاح فالح بارج شراد الخزرجي73
نسرين عمر بهجت شاكر التكريتي74
نور حبيب حواس خالد الجبوري75
نور ذاكر امير حمودي الناصري76
نور سهيل نجم عون السالمي77
متوسطهدير كريم حسن دمحم العباسي 78
هناء رعد مطلك حسن المياحي79
متوسطمتوسطهيثم سليمان دمحم شالش الجبوري80
وليد زويد خلف احمد الفراجي81


