
صباحي/ الصف الثاني 

الكورس الثاني

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

قسم العلوم المالية والمصرفية

النتٌجةانكلٌزيمهارات الحاسوب2Reading2مبادئ االحصاء2مبادئ المحاسبة2مبادئ ادارة االعمال2مبادئ االلتصاداالسمت

ممبولضعٌفضعٌفابراهٌم احمد حمٌد احمد1

ابراهٌم عذال حمٌد اسود2

ابراهٌم غازي اصلبً فٌاض 3

ابراهٌم كمال محسن خضر الدوري4

ابراهٌم دمحم اسماعٌل ابراهٌم العالوي5

اجود مدحت عبود6

احمد جاسم دمحم بٌات7

ضعٌفاحمد درٌد عٌاش دحام 8

احمد سبهان عاٌد ارحٌم اللهٌب9ً

احمد شالل حبٌب علوان 10

ممبولممبولضعٌفاحمد شهاب احمد صالح11

احمد صباح عبدالغفور نصار12

احمد طه شكوري دمحم13

احمد عبدالرزاق محمود عباس العزاوي14

ضعٌفاحمد لٌس مجٌد عبدالناهض الجوران15ً

ممبولاحمد مزهر منفً داٌح الحمدان16ً

احمد ناهض عبدهللا دخٌل 17

ادهم حسٌن علً شاي18

متوسطضعٌفارشد ابراهٌم محمود خلٌفة 19

اسماء ثانً عمر حدٌد20

االء فاضل حماد موسى المٌس21ً

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفامانً ٌاسٌن محمود22

انمار ناٌف دمحم عبدهللا الجبوري23

اوس جاسم ساهً كعٌد الخزرج24ً

اٌاد عبد عٌاده دمحم25

ممبولاٌة باسم ٌعموب ٌوسف26

اٌناس عبدالعزٌز جاسم احمد27
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جٌد جدااٌهاب اسماعٌل نده كاظم الحشماوي28

باسم عبدهللا جمعه دمحم29

ممبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفبان خٌرهللا حمود سلٌمان الجبوري30

متوسطضعٌفضعٌفضعٌفبرزان فاٌك نده عبدهللا 31

بهاء علً ابراهٌم علً العزاوي 32

ثناء مطر دٌرس صالح33

جاسم فارس دمحم خلٌل34

جٌد جداممبولجٌدجاسم دمحم خلف حمادي35

جاسم دمحم صالح موسى الجبوري36

جٌهان اركان مجٌد حسن37

ضعٌفضعٌفحاتم نهار سالم عبد هللا الجمٌلً 38

متوسطضعٌفضعٌفحازم رافع حمد عبدهللا39

ممبولضعٌفمتوسطممبولحسام احمد حسٌن علً الخزرجً 40

ضعٌفضعٌفحسن احمد حسن علو41

حسن حمزة مرزون عزال الشبالوي 42

حسن علً مطر داود الجمٌل43ً

حسٌن عبدالخالك عباس ول44ً

ممبولحسٌن علً خزعل عبٌد الخزرج45ً

ممبولحسٌن نصٌف جاسم عبد الرضا الخزرجً 46

حمزة شاكر محمود سلمان الزٌدي47

حمزة فاضل زبار دمحم48

حمزة فاضل شعواط49

جٌدممبولممبولحٌدر حسٌب خالد مصطفى العساف50ً

متوسطممبولممبولممبولضعٌفضعٌفحٌدر عبدالسالم خضٌر عباس51

حٌدر دمحم كامل شاكر الدوري52

متوسطضعٌفخالد موسى عبدهللا53

خضر حسن حمٌد دمحم54
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رافع سعد عاٌد ملٌحان 55

متوسطممبولضعٌفضعٌفرجوان احمد بدو احمد56

ضعٌفضعٌفرفا فلٌح حسن كرٌم الجواري57

رفاه فاضل دمحم سلمان 58

رفل ٌاس خضرمحمود59

رلٌه منعم مطشر ناٌف60

رواء مروان حسٌن عبٌدان61

رٌاض احمد حسن عبدهللا62

رٌم عماد عزاوي حمد 63

ممبولزكرٌا ضٌاء احمد حمدي الطائ64ً

زهراء منٌر اسماعٌل طه الطائ65ً

متوسطسامح سمٌر عبدهللا علً الخزرج66ً

ممبولممبولممبولساهره رٌاض حمٌد دمحم67

ممبولسجاد ٌوسف لفته عبد االمٌر البلداوي68

سعد ناٌف احمد علوان69

سعود سعد سردي محاسن المجمع70ً

متوسطممبولسفٌان علً غازي حسٌن71

سمٌره حامد عبدالواحد عبد اللطٌف72

سٌف اسعد محل دمحم73

جٌد جداممبولسٌف بهاء راجً حمدي التكرٌت74ً

سٌف عماد عبد الجبار شمخً العبودي75

سٌف مثنى ابراهٌم عبدهللا الدوري76

سٌماء صبار عزاوي جاسم الخزرج77ً

متوسطممبولضعٌفممبولضعٌفضعٌفشجاع علً صبح78ً

شجن هاٌل صالح دمحم الحدٌث79ً

متوسطشعالن كامل سلٌمان عفات80

ضعٌفشعٌب صباح عبٌد عبود81
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شٌماء ثانً عمر حدٌد العبٌدي82

صالح حسٌن توفٌك صالح83

ممبولضعٌفضعٌفضعٌفصبا خلٌل ابراهٌم حسٌن84

صبحً اكرم صبحً  ٌاسٌن 85

ممبولممبولضعٌفصدام حمزه حسون محمود86

صفوان عدنان محمود مصطفى 87

ممبولممبولممبولممبولضٌاء حسٌن عبد حمٌد88

ممبولطالب دمحم رشٌد عبدالمجٌد89

ضعٌفضعٌفضعٌفطالل احمد وادي عل90ً

طلعت عواد علً حسٌن الخزرج91ً

متوسطمتوسططه ٌاسٌن صالح جاسم العجٌل92ً

طٌف سعد ٌاسٌن صالح 93

ضعٌفضعٌفضعٌفظاهر ابراهٌم جهاد فهد العبٌدي94

عامر ابراهٌم بحر فٌاض 95

ممبولضعٌفضعٌفعامر خلٌل ابراهٌم موسى الجمٌل96ً

عبد السالم محمود شهاب احمد المكدم97ً

عبد الكرٌم دمحم طه محسن الجناب98ً

عبد المهٌمن عدنان سلطان دمحم99

ممبولضعٌفضعٌفضعٌفعبدالرحمن جاسم سطام100

عبدالرحمن سالم عطٌة احمد101

جٌدممبولممبولعبدالرحمن عبدالحسٌن ابراهٌم صالح102

عبدالرحمن دمحم عبد خضر المعماري103

عبدالسالم عباس شنٌت 104

جٌد جداممبولعبدالعزٌز جابر عبد صلٌبً المسعودي105

عبدالمادر سامً حمزة محٌمٌد106

متوسطممبولعبدهللا احمد طارق عل107ً

عبدهللا خلف عبدهللا سحاب الجبوري108
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عبدهللا مجٌد نجم عٌدان109

جٌدعبدهللا دمحم عبدهللا حسٌن الجنابً 110

متوسطضعٌفعبد ناصر حسٌن جاسم111

متوسطممبولضعٌفضعٌفضعٌفعبدوهللا فرٌد احمد حمدي112

ممبولضعٌفعبٌر جمعه عٌسى حسن113

عثمان عادل حسن مجٌد114

عثمان محجوب ترك115ً

عزالدٌن ٌاسٌن تركً حمد116

عمٌل عبد العباس طالب117

عالء حسٌن احمد خلف 118

عالء رحٌم حسٌن مهدي السعدي119

عالء دمحم حسٌن اسماعٌل العبٌدي120

علً حسن جمعة فلٌح121

علً حسٌن علً عبدهللا122

علً زبن جمٌل حسٌن123

علً سالم غدٌر124

علً عبدالباسط مزهر هادي 125

جٌدممبولعلً نجم عبد حك وٌردي126

ممبولعمار نعٌم حسٌن احمد127

ممبولعمر احمد هاشم دمحم128

عمر دمحم زبار عبٌد العجٌل129ً

ممبولضعٌفعمران دمحم خلٌل احمد130

عواد صالح احمد محمود131

غالب عطٌة سلٌم132

غفران لاسم راضً عباس 133

فرات حسن شاهر134

لتادة طه جاسم دمحم المجمع135ً
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لصً برن مطر عزٌز الجواري136

لطٌف محمود حسن حسٌن البو خضٌر 137

متوسطضعٌفضعٌفلٌث عواد خمٌس نخٌالن الجبوري138

ضعٌفضعٌفممبولماهر محمود احمد حٌود 139

ممبولممبولمثنى حمٌد حمد نوفان العجٌل140ً

مجٌد سامً شكور مجٌد141

متوسطدمحم ادرٌس دمحم مصلح142

دمحم بدور وحٌد محول البازي143

ضعٌفمتوسطضعٌفممبولضعٌفدمحم ثامر عكاب غزوان الدلٌمً 144

دمحم جاسم خلف سلٌمان145

دمحم جاسم دمحم احمد146

دمحم خزعل حمد وعر االحباب147ً

متوسطضعٌفضعٌفضعٌفدمحم زاحم ٌاسٌن حبٌب148

متوسطممبولممبولدمحم سمٌر احمد جمعة الناصري149

ممبولممبولدمحم عبد الرحمن احمد نجم العباس150ً

ممبولممبولدمحم عبدهللا احمد عٌاش الدراج151ً

ممبولمتوسطممبولدمحم عبدالمجٌد عبدالجبار منهل152

متوسطدمحم عزٌز حمود خضر153

دمحم عماد عرٌبً اسعد154

دمحم غالب ندا ٌوسف العجٌل155ً

ممبولضعٌفضعٌفضعٌفدمحم كاظم حسون محمود156

ممبولدمحم ناظم دمحم علٌوي157

ممبولضعٌفدمحم نوري ندا علً 158

ممبولضعٌفضعٌفضعٌفمحمود طه محمود احمد الهالل159ً

ممبولضعٌفضعٌفمحمود فرحان ناصر سلمان160

ممبولممبولمحمود نكه صبح حسون الحرب161ً

محمود هاشم نعمان مرعً الدوري162
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مروان خلف دمحم ادهام الجبوري163

مرٌم عٌد عجاج صٌاح العزاوي164

ممبولممبولمصطفى احمد جاسم دمحم165

مصطفى حامد محمود ساٌر166

ضعٌفضعٌفمصطفى حسن علً رشٌد المجمع167ً

متوسطممبولممبولمصطفى خلٌل نظٌر مصطفى168

مصطفى صالح فاضل احمد169

ممبولمصطفى دمحم عطٌة علً االحباي170

مصطفى مظهر نعمان عبدهللا  171

مصطفى نمٌر احمد عبدالرحمن السمان172

مصطفى ولٌد احمد عبد االعرج173ً

ضعٌفملون طالل وادي عل174ً

مها لٌث محجوب علً الكرٌم175

مهدي خلٌف صالح حمد176

ضعٌفمتوسطمهند سعدي فرج عبد العكٌل177ً

ممبولمٌاسة عبد سلٌمان178

نبأ جاسم طه ٌاسٌن179

امتٌازضعٌفنبراس مكٌف كرٌم عزالدٌن الخزرج180ً

ممبولضعٌفضعٌفضعٌفنبهان عدنان مصطفى دمحم181

نجاة ساهً حمزة مهٌدي النجاري182

نجاح صالح مهدي عباس183

نها جمعه حسن جمعه184

نهاد اٌوب سمٌن احمد185

ممبولضعٌفضعٌفهانً صبري جدوع حكمت العزاوي186

هداب خزعل جمعة187

هٌثم خضر دخٌل علً 188

ممبولهٌجل عبدهللا دمحم خضر189
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ممبولوضاح حاتم دمحم جسام190

وناس علوان ملبس حاذور191

جٌدضعٌفضعٌفٌاسر علً جزاع ناصر العزاوي192

ٌحٌى عبدالواحد خلف صالح193

ضعٌفضعٌفضعٌفٌوسف حسٌن رٌزة جسام المكدم194ً

ضعٌفممبولٌوسف حمد رضوان شكور195

ضعٌفٌوسف عاٌد علوان حمدان196

ٌوسف عبد المهدي صالح مهدي197

ممبولممبولممبولٌونس دمحم علً احمد198


