
صباحي/ الصف الثاني 

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

قسم العلوم المالية والمصرفية

المعدلالنتيجة1محاسبة متوسطة1قواعد بيانات مصرفية1ادارة مالية1مالية عامةقانون تجارينقود ومصارفرياضيات ماليةاالسمت

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفابرار اركان ابراهيم احمد الزبيدي1

0.0000معيدضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفابراهيم حسين محمد2

61.5000ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطجيدابراهيم حمد محمود مهدي العباسي3

0.0000معيدضعيفمتوسطمتوسطضعيفضعيفمقبولضعيفاحالم جاسم جميل رضا المكدمي4

65.2778ناجحمتوسطمقبولجيدمتوسطمقبولجيدجيد جدااحمد سعيد علي اسماعيل العيساوي5

0.0000معيدمتوسطمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولاحمد سليمان محمد شالش الجبوري6

0.0000معيدمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولاحمد قحطان حمادة خلف الجبوري7

64.6667ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجيد جدامقبولاحمد كاظم محسن كاظم8

78.8889ناجحجيدجيدجيد جداجيدجيدامتيازجيداحمد ماهر حسن فدعم الطائي9

0.0000معيدمقبولمتوسطمقبولمتوسطضعيفجيدمتوسطاحمد محسن محمد10

74.8333ناجحمتوسطجيدجيدمتوسطجيدامتيازجيداحمد موفق احمد عباس11

84.9444ناجحمتوسطجيد جداامتيازجيدجيد جداجيد جداامتيازاسامة نايف مطلق حمود الجواري12

73.6667ناجحجيدجيدمتوسطمتوسطجيدجيد جدامتوسطاسحاق احمد غني عبدهللا الجبوري13

62.7778ناجحمقبولجيدجيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولاشواق فاضل ابراهيم علي 14

63.7778ناجحمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمتوسطجيدامير مثنى خيري عباس الزبيدي15

0.0000معيدمتوسطضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولانجاد عامر احمد محيميد الجبوري16

0.0000معيدمتوسطمتوسطمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفانس احمد رشيد عابد الشمري17

58.4444ناجحمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولانس ساجر صالح مهدي الجبوري18

56.8333ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولاوس شاكر دحام حسين الجنابي19

72.6667ناجحمتوسطجيد جداجيد جدامقبولجيدجيدجيداية عباس فرحان خلف الجبوري20

57.7222ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولجيدمقبولايمان ابراهيم جاسم جادر الجبوري21

0.0000معيدضعيفجيدضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفايوب نايف علي22

61.5000ناجحمتوسطجيد جدامقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولبنين رعد لفتة23

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفترف ستار مشحن عباس الجبوري24

تقى غزوان حازم 25

55.8889ناجحمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولثابت نافع عباس خريسان26

0.0000معيدضعيفمتوسطضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفجاسم علي صالح حردان الجبوري27

0.0000معيدضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفجاسم عيسى خلف محمد الجبوري28



صباحي/ الصف الثاني 

الكورس االول
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المعدلالنتيجة1محاسبة متوسطة1قواعد بيانات مصرفية1ادارة مالية1مالية عامةقانون تجارينقود ومصارفرياضيات ماليةاالسمت

0.0000معيدضعيفمتوسطمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفجاسم فرحان جاسم محيميد الخزرجي29

66.0556ناجحمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولجيدجيد جداحارث عبد الغني مصطفى جاسم الدوري30

66.3889ناجحمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطمقبولمقبولجيددعاء عدنان مراد اسماعيل الجبوري31

0.0000معيدمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولربى محمد سالم جاسم الجبوري32

0.0000معيدضعيفمتوسطمقبولجيدمتوسطمقبولجيدرسل سمير حميد طوكان33

0.0000معيدضعيفمتوسطمتوسطجيدمقبولمتوسطضعيفرسول محمود كريم علي الخزرجي34

63.3333ناجحمقبولمتوسطمتوسطمتوسطجيدجيدمتوسطرغد خزعل خضير عبد الكريم35

81.8889ناجحمتوسطامتيازجيدجيدجيدامتيازجيد جدارفل فالح عيسى محمد العبيدي36

0.0000معيدمتوسطجيد جدامتوسطمقبولضعيفمقبولضعيفرقية مسلم كاظم محمود العبيدي37

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفريم كاظم محمد غازي الخزرجي38

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولزهراء جاسم شرقي عبدهللا الجبوري39

64.3333ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجيد جدامقبولزينة خالد محمود عبدهللا الجاف40

60.3333ناجحمقبولجيدجيدمقبولمقبولمتوسطمقبولسارة عامر حسن علي العيساوي41

0.0000معيدضعيفمتوسطجيدمقبولمقبولجيدضعيفسارة ياسر ظاهر لطيف الجبوري42

0.0000معيدمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفمتوسطسالم نعيم عبدهللا43

56.0556ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطسامر رشيد جاسم صالح القرغولي44

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفسجاد رضا عدوان45

55.6667ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسعد عقاب عجاج عبدهللا العيساوي 46

0.0000معيدمقبولمتوسطمتوسطضعيفضعيفمقبولضعيفسعد ماهر نجم عبدهللا الجبوري47

0.0000معيدضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولسعد مزهر عاصي48

80.3889ناجحمتوسطجيد جداجيدجيدجيدامتيازامتيازسالم كامل صبحي علي العبيدي49

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسهى قصي خليل اسماعيل الدوري50

0.0000معيدمقبولمقبولمتوسطمقبولضعيفمتوسطمقبولسيف حسن علي صالح البو خليفة 51

0.0000معيدضعيفمتوسطمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفشذى احمد محمد شبيب العزاوي52

81.5556ناجحجيد جداجيدجيدمتوسطمتوسطامتيازجيد جداشهد برهان محمد عبد العيساوي53

80.2778ناجحامتيازجيد جدامتوسطمتوسطجيدجيدامتيازشهد نبيل قادر عبدهللا الصالحي54

شيماء محمد صابر55



صباحي/ الصف الثاني 

الكورس االول
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المعدلالنتيجة1محاسبة متوسطة1قواعد بيانات مصرفية1ادارة مالية1مالية عامةقانون تجارينقود ومصارفرياضيات ماليةاالسمت

0.0000معيدمتوسطمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفصفاء شجاع احمد يونس الجنابي56

67.4444ناجحمتوسطجيدمتوسطمتوسطجيدمقبولجيدصفاء ياسين حسن محمد العباسي57

ضرغام ذياب علي حمود الجميلي58

0.0000معيدمتوسطمقبولمتوسطضعيفضعيفجيد جداجيد جداضمياء هالل شعبان رميض الدوري59

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفطارق محمد طارق شامل التورنجي60

0.0000معيدضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفطه هشام عطا طه التكريتي61

طيف حسن الطيف سنجار اسودي62

61.1111ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطجيدمتوسطظاهر جميل جاسم محمد المجمعي63

0.0000معيدمتوسطجيد جدامتوسطمقبولضعيفجيد جداجيد جداعامر حامد فياض علي الجميلي64

71.6667ناجحامتيازجيدمتوسطمقبولمقبولجيدجيد جداعائشة ثائر احمد جاسم السامرائي65

عبد السالم جنعان عذاب حسن الطائي66

0.0000معيدضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفعبد العزيز سعد عبدالعزيز67

75.5000ناجحمقبولجيد جداجيدجيدمتوسطجيدامتيازعبد المنعم محمد معتوق صافي الزبيدي68

0.0000معيدضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولعبدالرحمن يوسف حسن69

74.1111ناجحجيد جداجيدجيدجيدجيد جداجيدمتوسطعبدهللا رحيم عبد القهار نوفان العبيدي70

74.5000ناجحجيد جداجيدمتوسطجيدمتوسطجيدجيد جداعبدهللا روكان عبدهللا71

68.0000ناجحمتوسطجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولامتيازعبدهللا رياض صياد حمادي72

63.5556ناجحجيد جدامتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطعبدهللا سالم عطية عبد الرزاق القاسمي73

62.1667ناجحمقبولجيدمتوسطمقبولمتوسطجيدمتوسطعبدهللا مشهل جرو74

عبدهللا وعد عبدالفتاح محمد الجبوري75

69.3889ناجحجيدمتوسطمتوسطمقبولجيدجيدجيد جداعزالدين علي جاسم حبيب العباسي 76

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعطاهلل شعيب عبيد خلف الجبوري77

عالء ابراهيم سلوم عبدهللا القيسي78

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمتوسطضعيفعالء خميس جمعة علي العكيدي79

72.9444ناجحجيدمتوسطجيدمتوسطمتوسطجيدجيدعالء عبدهللا فارس حسين الجنابي80

64.1111ناجحمتوسطجيدمقبولمقبولمقبولمتوسطجيد جداعلي خالد فرحان سهيل الدوري81

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعلي صباح خلف ابراهيم الخزرجي82

61.2222ناجحجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطعلي عبد الجبار خلف حمد االعرجي83



صباحي/ الصف الثاني 

الكورس االول
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المعدلالنتيجة1محاسبة متوسطة1قواعد بيانات مصرفية1ادارة مالية1مالية عامةقانون تجارينقود ومصارفرياضيات ماليةاالسمت

71.3889ناجحجيدجيدجيدمتوسطمتوسطجيدجيد جداعلي فارس محمود زيدان الحشماوي84

0.0000معيدمتوسطضعيفمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطعلي محمد علي عفات الشمري85

54.5556ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولعلي مناور احمد حسين الرفيعي86

0.0000معيدضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفعلي ناظم شريف برع الجنابي87

70.5000ناجحجيد جداجيدمتوسطمتوسطمقبولجيد جدامقبولعلياء شهاب حواس خضر الدوري88

عمار اسماعيل مخلف الطيف العجيلي89

73.7222ناجحجيدجيد جداجيد جدامتوسطمتوسطجيدمتوسطعمار حسن محمد عباس الفراجي90

0.0000معيدضعيفمتوسطمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفعمار عادي عاصي ضاحي التميمي91

عمر مجيد خميس92

الره كمال فزاع محمد العباسي93

0.0000معيدضعيفمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولضعيفالزم علي احمد عبود الجميلي94

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفليث رعد عبدالرحمن مصطفى العالوي95

0.0000معيدضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمثنى اسماعيل جاسم محمد العزاوي96

0.0000معيدضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمتوسطمقبولمثنى عجيل عبدالستار شطب 97

0.0000معيدضعيفمتوسطمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمحمد سيف هللا عبد هللا98

0.0000معيدضعيفمتوسطمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفمحمد شعالن صبحي مصطفى الرحماني99

59.9444ناجحمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولجيدمحمد صباح طه محمد الصميدعي100

0.0000معيدضعيفمتوسطمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد ضياء صالح مهدي الدراجي101

64.3889ناجحمتوسطمتوسطجيدمقبولمقبولمتوسطجيد جدامحمد عبدالرزاق حميد فاضل الدليمي102

65.0000ناجحمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولمتوسطجيد جدامحمد عويد حمود جاسم الفراجي103

54.8889ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمحمد محسن طعمة خرموش اللهيبي104

60.5000ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمحمود حسن حمد شويش الدهمشي105

65.9444ناجحمقبولمتوسطجيد جدامقبولمتوسطجيدجيدمريم مجيد قدوري محمد الدوري106

65.8333ناجحمتوسطجيدمتوسطمقبولمقبولجيدجيد جدامصطفى برهان عمر جاسم الناصري107

68.7778ناجحمتوسطجيد جداجيدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمصطفى خلوق مجيد108

65.2778ناجحمقبولجيدجيدمقبولمقبولمتوسطجيدمصطفى خليل حسن109

75.7222ناجحجيدجيدامتيازمتوسطجيدجيدجيدمصطفى عامر فاضل عبدالقادر الجوعاني110

67.9444ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجيدجيدجيدموسى رعد كريم ابراهيم العزاوي111
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المعدلالنتيجة1محاسبة متوسطة1قواعد بيانات مصرفية1ادارة مالية1مالية عامةقانون تجارينقود ومصارفرياضيات ماليةاالسمت

65.3889ناجحمقبولجيد جداجيدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطنبأ نصير ناجي صالح الزاملي112

66.2778ناجحجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولجيد جدامتوسطنصار مانع فاضل جمعة  البدري113

70.3889ناجحمقبولجيدجيد جدامقبولمتوسطجيدجيد جدانهاد طارق احمد وهيب الجبوري114

0.0000معيدضعيفمتوسطمقبولمقبولمقبولجيدمقبولنهاية وصفي حميد زين العابدين 115

74.1667ناجحمقبولجيدجيدجيدجيدامتيازامتيازنورهان عارف شكر محمود العبيدي116

0.0000معيدمقبولضعيفمتوسطمتوسطضعيفمقبولمتوسطنيران عبد الرزاق علي خضير العباسي117

0.0000معيدضعيفمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولهبة حسين هندي118

81.1111ناجحجيد جدامتوسطمتوسطجيدجيدامتيازامتيازهدى مسربت خضير خليفة العباسي119

0.0000معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمتوسطجيدهشام احمد صبحي حمد الجبوري120

0.0000معيدضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفمتوسطضعيفهمام يونس خضير عباس المزروعي121

60.6667ناجحمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيدمتوسطوديان جبار حسن حمد الجبوري122

0.0000معيدضعيفمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفوسام حسين علي123

65.2778ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولجيد جداجيدمتوسطوطبان ابراهيم عبد حمد النمراوي124


