
صباحي/ الصف الثالث 

الكورس الثاني

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

قسم العلوم المالية والمصرفية

النتٌجةتموٌل دولًادارة استراتٌجٌة2محاسبة مصرفٌةمحافظ استثمارٌةسٌاسة نقدٌةاسالٌب كمٌةاالسمت

متوسطمقبولمقبولاثار خٌرهللا صالح حمزة الدوري1

مقبولاحمد عبدالستار صالح حمد الجبوري2

احمد عطاهلل شباط عضب3

مقبولمقبولمقبولاحمد دمحم محمود احمد الجبوري 4

احمد موفق عبدهللا طوقان الحدٌث5ً

مقبولمقبولمقبولمقبولانس دمحم ابراهٌم عبدالحمٌد الجبوري6

مقبولانغام لطٌف دمحم هادي الزٌدي7

مقبولمقبولاٌة وجدي كامل موسى التكرٌت8ً

اٌمان دمحم خضٌر سبتً الرفاع9ً

بسام حامد نواف لطٌف الجواري10

مقبولتوفٌق سعدون خلف سلٌم الدلٌم11ً

ثابت هالل علً جاسم االحباب12ً

ثامر محسن عبدهللا الجبوري13

مقبولمقبولجاسم دمحم علً حسٌن المشاٌخ14ً

جمٌل احمد خلف حمود الجبوري15

مقبولحاتم كرٌم احمد حمادي الفراج16ً

حسام حسن ظاهر حسٌن الطائ17ً

مقبولمقبولمقبولحسان علً حسٌن طعمة السامرائ18ً

مقبولمقبولمقبولحسن صدام عل19ً

حسٌن عبد الخالق فٌاض حسٌن الحشماوي20

مقبولحسٌن علً صالح مهدي الغرٌري21

مقبولمقبولحمزة مروان ابراهٌم دمحم الناصري22

مقبولحوم محجوب احمد علً العزي23

مقبولمقبولختام انور عبٌد عطٌة الجبوري24

دالل عادل ٌاسٌن حمادي البٌات25ً

راندة ربٌع مصلح سلٌمان الجمٌل26ً

رغد عبدالكرٌم فخري راهً المالك27ً
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زهراء عالء الدٌن حسٌن الحٌال28ً

مقبولمقبولمقبولمقبولشجاع وعد شاكر29

مقبولشفاء حكٌم شامل علً العزاوي30

مقبولشهد احمد حمٌد مجٌد الحنظل31

مقبولمقبولمقبولصباح احمد دمحم جوبان32

صفاء سمٌر حمادة نامس الجبوري33

مقبولمقبولصفوان حسٌن علً فرحان العزاوي34

ضٌاء حامد دمحم عبدهللا العٌساوي35

مقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفظافر ابراهٌم خمٌس نخٌالن الجبوري 36

عادل احمد عبدالعزٌز37

عائشة حمٌد معٌوف طلٌان العنزي38

عبدالحمٌد دمحم سؤاد جهاد العزاوي39

عبدالرحمن حسٌن دمحم40

عبدالقادر مدلل عبد بخٌت العباس41ً

مقبولعبدهللا عبد الباسط ادهام42

عثمان عباس دمحم سعٌد المكدم43ً

علً صالح مولود سلمان النعٌم44ً

علً عباس احمد فرحان45

مقبولعلً مزهر مصلح احمد الحشماوي46

مقبولمقبولعمار عطاهلل علً شهاب العٌساوي47

مقبولمقبولمقبولعمر اٌاد ممدوح صالح التكرٌت48ً

عمر هاشم حسٌن عطٌة الجبوري49

ضعٌفضعٌفضعٌفمقبولغسان لٌث كامل علً الجبوري50

فاتن موفق عبدالحمٌد شكوري السامرائ51ً

مقبولفؤاد علً عطٌة52

ضعٌفقصً خٌار حمادي53

كلثوم وهٌب لفته فارس الجواري54
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لٌنة سمٌر محً قدوري الدوري55

مقبولماهر حسٌن حسن سالمة الجبوري56

مثنى شحاذه سوعان مصلح العزاوي57

مقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفدمحم جاسم دمحم جاسم المجمع58ً

مقبولمقبولدمحم سفٌان دحام علً التكرٌت59ً

دمحم كرٌم عبد نصٌف العبٌدي60

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولدمحم مجٌد عبدهللا علً المرسوم61ً

مقبولدمحم مدهللا عزٌز ساٌر الدلٌم62ً

مقبولدمحم ٌوسف اسود مهدي السعدي63

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمحمود زٌاد مح64ً

مدٌحة بشٌر حسن سلمان الدوري65

مقبولمقبولمقبولمقبولمراد سعٌد جاسم غافل النٌسان66ً

مقبولمقبولمقبولمقبولمروان عوٌد مطر احمد العٌساوي 67

مرٌم عازم عبد الرحٌم جاسم الربٌع68ً

مقبولمقبولمقبولمصطفى احمد ٌحٌى خضٌر الناصري69

مصطفى امٌن فاضل عباس البلداوي70

مصطفى رٌاض عباس حسن الحٌال71ً

مقبولضعٌفضعٌفمقبولمصطفى صالح حمود حمد العباس72ً

مصطفى صدام صابر احمد العزاوي73

مقبولمقبولمقبولمصطفى علً حسٌن نصٌف الزبٌدي74

مصطفى علً حمادي محمود العباس75ً

معاذ خلٌل ابراهٌم حسٌن الفراج76ً

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمعد حسن علً دهش العبٌدي77

منال دمحم خلف نائل الجناب78ً

مقبولمقبولمهند حمادي عبد خلٌفة السامرائ79ً

مهند ناجً نواف جراد الدلٌم80ً

موزر طه حسٌن علوان الصمٌدع81ً
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نجاح فالح بارج شراد الخزرج82ً

نسرٌن عمر بهجت شاكر التكرٌت83ً

نور حبٌب حواس خالد الجبوري84

مقبولنور ذاكر امٌر حمودي الناصري85

نور سهٌل نجم عون السالم86ً

مقبولمقبولهدٌر كرٌم حسن دمحم العباسً 87

مقبولمتوسطمتوسطهناء رعد مطلك حسن المٌاح88ً

مقبولهٌثم سلٌمان دمحم شالش الجبوري89

مقبولهٌثم هانً خلف حمادي المعٌن90ً

ولٌد زوٌد خلف احمد الفراج91ً


