
صباحي/ الصف الثالث 

الكورس االول
2018-2017نتائج العام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد- جامعة تكريت 

قسم العلوم المالية والمصرفية

المعدلالنتيجةدراسات جدوى اقتصاديةاحصاء مالي تطبيقينظم معلومات مصرفيةبرامجيات مالية ومصرفيةاسواق ماليةادارة مصارفاالسمت

اثار خيرهللا صالح حمزة الدوري1

0.0000معيدجيدضعيفمقبولمتوسطمقبولضعيفاحمد عبدالستار صالح حمد الجبوري2

72.6471ناجحامتيازمقبولجيدجيدجيدمتوسطاحمد عطاهلل شباط عضب3

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفاحمد محمد محمود احمد الجبوري 4

68.7059ناجحجيدجيدمتوسطمتوسطجيد جدامتوسطاحمد موفق عبدهللا طوقان الحديثي5

0.0000معيدجيدضعيفمقبولمتوسطمتوسطضعيفانس محمد ابراهيم عبدالحميد الجبوري6

76.1765ناجحامتيازمتوسطجيدجيد جداجيد جدامتوسطانغام لطيف محمد هادي الزيدي7

0.0000معيدمتوسطضعيفمقبولجيد جداجيدضعيفاية وجدي كامل موسى التكريتي8

69.5882ناجحمقبولجيدمتوسطامتيازجيدمقبولايمان محمد خضير سبتي الرفاعي9

0.0000معيدمتوسطضعيفضعيفمتوسطجيدضعيفبسام حامد نواف لطيف الجواري10

0.0000معيدمقبولضعيفمقبولجيدجيدضعيفتوفيق سعدون خلف سليم الدليمي11

79.8235ناجحجيد جدامتوسطجيد جداجيد جداجيد جداجيدثابت هالل علي جاسم االحبابي12

74.3529ناجحجيد جدامقبولجيدجيد جداجيد جدامتوسطثامر محسن عبدهللا الجبوري13

0.0000معيدضعيفضعيفمقبولجيدمتوسطضعيفجاسم محمد علي حسين المشايخي14

73.4706ناجحمتوسطمقبولجيدجيد جداامتيازمتوسطجميل احمد خلف حمود الجبوري15

0.0000معيدمقبولضعيفضعيفمقبولمتوسطمقبولحاتم كريم احمد حمادي الفراجي16

حسام حسن ظاهر حسين الطائي17

56.2941ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولحسان علي حسين طعمة السامرائي18

0.0000معيدضعيفضعيفمقبولمتوسطمقبولضعيفحسن صدام علي19

71.8235ناجحجيدمتوسطجيدمتوسطجيدمتوسطحسين عبد الخالق فياض حسين الحشماوي20

0.0000معيدمقبولضعيفمقبولمقبولمتوسطضعيفحسين علي صالح مهدي الغريري21

0.0000معيدمقبولضعيفمقبولجيدمتوسطمقبولحمزة مروان ابراهيم محمد الناصري22

حوم محجوب احمد علي العزي23

0.0000معيدجيدمقبولضعيفجيدجيدضعيفختام انور عبيد عطية الجبوري24

63.7647ناجحجيدمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولدالل عادل ياسين حمادي البياتي25

58.9412ناجحمقبولمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولراندة ربيع مصلح سليمان الجميلي26

87.3529ناجحجيدامتيازجيد جداجيد جداجيد جداامتيازرغد عبدالكريم فخري راهي المالكي27

62.1765ناجحمقبولمتوسطمتوسطجيدجيدمقبولزهراء عالء الدين حسين الحيالي28
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0.0000معيدضعيفضعيفمتوسطجيدضعيفضعيفشجاع وعد شاكر29

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفشفاء حكيم شامل علي العزاوي30

65.0000ناجحمتوسطمقبولمقبولجيدجيدمتوسطشهد احمد حميد مجيد الحنظل31

0.0000معيدجيدضعيفضعيفجيدجيدضعيفصباح احمد محمد جوبان32

67.0588ناجحمتوسطجيدجيدمتوسطمقبولمتوسطصفاء سمير حمادة نامس الجبوري33

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفصفوان حسين علي فرحان العزاوي34

66.0588ناجحمتوسطمتوسطمتوسطجيدجيدمقبولضياء حامد محمد عبدهللا العيساوي35

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفظافر ابراهيم خميس نخيالن الجبوري 36

63.7059ناجحمتوسطمقبولمقبولمتوسطجيدمتوسطعادل احمد عبدالعزيز37

65.7647ناجحجيدمتوسطجيدمتوسطمتوسطمقبولعائشة حميد معيوف طليان العنزي38

68.2941ناجحجيدمتوسطمتوسطمقبولجيدجيدعبدالحميد محمد سؤاد جهاد العزاوي39

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفعبدالرحمن حسين محمد40

0.0000معيدجيدضعيفمتوسطمتوسطجيدمقبولعبدالقادر مدلل عبد بخيت العباسي41

0.0000معيدمتوسطضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفعبدهللا عبد الباسط ادهام42

66.0588ناجحجيدمقبولجيدمتوسطجيدمقبولعثمان عباس محمد سعيد المكدمي43

90.3529ناجحامتيازجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جداعلي صالح مولود سلمان النعيمي44

علي عباس احمد فرحان45

0.0000معيدامتيازضعيفمتوسطجيدجيدضعيفعلي مزهر مصلح احمد الحشماوي46

0.0000معيدامتيازمقبولمقبولمتوسطمقبولضعيفعمار عطاهلل علي شهاب العيساوي47

0.0000معيدمتوسطضعيفضعيفمقبولمتوسطضعيفعمر اياد ممدوح صالح التكريتي48

73.4118ناجحجيدمقبولجيد جداجيدجيد جدامتوسطعمر هاشم حسين عطية الجبوري49

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفغسان ليث كامل علي الجبوري50

65.3529ناجحمتوسطمقبولجيدجيدمتوسطمقبولفاتن موفق عبدالحميد شكوري السامرائي51

0.0000معيدمقبولضعيفمقبولمقبولمتوسطضعيففؤاد علي عطية52

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفقصي خيار حمادي53

66.5882ناجحمتوسطجيدجيدمتوسطجيدمقبولكلثوم وهيب لفته فارس الجواري54

65.7647ناجحمتوسطمتوسطمقبولجيدجيدمتوسطلينة سمير محي قدوري الدوري55

63.6471ناجحجيدمقبولمقبولجيدجيدمتوسطماهر حسين حسن سالمة الجبوري56
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85.0000ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جدامثنى شحاذه سوعان مصلح العزاوي57

0.0000معيدضعيفضعيفمتوسطمقبولمتوسطضعيفمحمد جاسم محمد جاسم المجمعي58

0.0000معيدضعيفضعيفمقبولمتوسطمقبولضعيفمحمد سفيان دحام علي التكريتي59

0.0000معيدمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولمحمد كريم عبد نصيف العبيدي60

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد مجيد عبدهللا علي المرسومي61

69.0000ناجحامتيازمتوسطمتوسطمتوسطجيدمقبولمحمد مدهللا عزيز ساير الدليمي62

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفجيدمقبولضعيفمحمد يوسف اسود مهدي السعدي63

0.0000معيدمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفمحمود زياد محي64

مديحة بشير حسن سلمان الدوري65

0.0000معيدمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولضعيفمراد سعيد جاسم غافل النيساني66

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمروان عويد مطر احمد العيساوي 67

73.4706ناجحامتيازمتوسطجيدجيدمتوسطمقبولمريم عازم عبد الرحيم جاسم الربيعي68

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمصطفى احمد يحيى خضير الناصري69

75.4118ناجحامتيازمتوسطجيدمتوسطجيدمتوسطمصطفى امين فاضل عباس البلداوي70

84.5294ناجحامتيازجيد جداامتيازجيدجيد جداجيدمصطفى رياض عباس حسن الحيالي71

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمصطفى صالح حمود حمد العباسي72

61.2941ناجحمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمصطفى صدام صابر احمد العزاوي73

0.0000معيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطضعيفمصطفى علي حسين نصيف الزبيدي74

73.5882ناجحامتيازمقبولمتوسطامتيازجيدمتوسطمصطفى علي حمادي محمود العباسي75

80.1765ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدجيد جداجيدمعاذ خليل ابراهيم حسين الفراجي76

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمعد حسن علي دهش العبيدي77

71.0588ناجحجيدمتوسطجيدجيدجيدمتوسطمنال محمد خلف نائل الجنابي78

66.0588ناجحجيد جدامقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمهند حمادي عبد خليفة السامرائي79

93.9412ناجحامتيازجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازمهند ناجي نواف جراد الدليمي80

78.5882ناجحامتيازمتوسطجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطموزر طه حسين علوان الصميدعي81

76.2353ناجحجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جدامقبولنجاح فالح بارج شراد الخزرجي82

70.1765ناجحجيدمقبولجيد جداامتيازجيد جدامقبولنسرين عمر بهجت شاكر التكريتي83

72.2353ناجحمتوسطمتوسطجيد جداجيد جداجيدمتوسطنور حبيب حواس خالد الجبوري84
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65.3529ناجحجيد جدامقبولمتوسطمقبولجيدمتوسطنور ذاكر امير حمودي الناصري85

78.2941ناجحمتوسطجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدنور سهيل نجم عون السالمي86

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفمقبولمتوسطمقبولهدير كريم حسن محمد العباسي 87

0.0000معيدمقبولمقبولضعيفمتوسطجيدمقبولهناء رعد مطلك حسن المياحي88

63.0000ناجحجيدمقبولجيدمتوسطمتوسطمقبولهيثم سليمان محمد شالش الجبوري89

65.7647ناجحجيد جدامقبولمتوسطمقبولجيدمقبولهيثم هاني خلف حمادي المعيني90

72.2941ناجحمتوسطجيد جدامقبولجيد جداجيد جداجيدوليد زويد خلف احمد الفراجي91


