
الصف الرابع/ مسائي 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

مقبولاحمد نومان حسين مخلف الجبوري1
ادريس عبد محمود دمحم الطربولي2
اسراء خليل اسماعيل3
اكرم احمد خطاب محيميد الطائي4
متوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولانمار أيوب ياسين 5
متوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولاية عماد عبدالعزيز مجيد الغديري6
ايالف رياض زكري دمحم النعيمي7
مقبولمقبولبارق طه مهدي صالح 8
حارث دمحم احمد إسماعيل الجبوري9

متوسطمقبولمقبولمتوسطحمزة حسن عواد عبد الجميلي 10
متوسطحنين اياد حسن علي العاصي11
متوسطمقبولمقبولخالد قصي عبدهللا داوود الدراجي12
خليل إبراهيم احمد13
رافد عبدالحميد جاسم دمحم 14
رهان جاسم عبدهللا احمد السالمي15
رؤى عصام يعقوب يوسف التكريتي16
زيد شاهين ياسين دمحم17
سامر عبدالحميد جاسم عباس السامرائي18
سعد سفيان نايف بخيت الطائي19
متوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطسفانة دمحم دري 20
شهد عبدالناصر حازم حواس التكريتي21
مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولصالح عواد صالح حسين الجبوري 22
صدام برزان عبد رشيد الناصري23
ضياء عبدالوهاب عبدالرزاق جاسم24
طه سالم حمزة25
عبدهللا امديد خلف عبدهللا26
عرب ناظم ثامر شامل العباسي27
عسل عبد المنعم احمد عصمان 28
علي عبدالعظيم جميل 29
متوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطعماد ماهر نايف غلب العبيدي30
عمار جاسم دمحم مصلح العزاوي31
عمر حميد فاضل عباس البياتي32
متوسطمتوسطمقبولعمر عدنان صالح خليل الجبوري33
غزوان عدي فنر عبد الجبار 34
فاتن يونس معيوف حسن الشمري35
فدعم احمد حسين عطية الجميلي36
متوسطمقبولمقبولفراس احمد محيميد عواد 37
جيدمتوسطقائد جاسم دمحم ازريج الساعدي38
مقبولمقبولجيدكحالء دمحم باز مجول 39
متوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطكيالن كريم ابراهيم40
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لؤي حامد عباس جميل الخزرجي41
ليث عبدالقادر شعبان خلف الجبوري42
دمحم احمد دمحم43
دمحم رزوقي حسين حاجم العزاوي44
دمحم فالح غيهب شباط الشمري45
مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطدمحم ياسين احمد46
مصطفى احمد عودة مكراض 47
مصطفى خالد إبراهيم علي 48
مقبولمصطفى عبدالرحيم عبدهللا العيساوي49
مقبولمصعب عارف علوان صالح 50
نداء عدنان عبداللطيف عبدهللا51
نزهان اسود غزاي نصيف 52
هيلين هاشم عبد علي 53
متوسطمتوسطمقبولمقبولجيدوعد يوسف ربيع خلف 54
يزن وجدي إسماعيل عبدالكريم 55
هيثم هاني خلف حمادي المعيني56


