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كلية االدارة واالقتصاد- ججامعة تكريت 

قسم العلوم المالية والمصرفية

تموٌل دولًادارة استراتٌجٌة2محاسبة مصرفٌةمحافظ استثمارٌةسٌاسة نقدٌةاسالٌب كمٌةدراسات جدوى اقتصادٌةاحصاء مالً تطبٌقًنظم معلومات مصرفٌةبرامجٌات مالٌة ومصرفٌةاسواق مالٌةادارة مصارفاالسمت

ناجحمقبولاحمد نومان حسٌن مخلف الجبوري1

ناجحادرٌس عبد محمود دمحم الطربول2ً

ناجحاكرم احمد خطاب مجٌد الطائ3ً

ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولانمار أٌوب ٌاسٌن4

ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولاٌة عماد عبدالعزٌز مجٌد الغدٌري5

ناجحاٌالف رٌاض زكري دمحم النعٌم6ً

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولبارق طه مهدي صالح7

ناجحمقبولمقبولحارث دمحم احمد إسماعٌل الجبوري8

ناجحمقبولمتوسطحنٌن اٌاد حسن علً العاص9ً

ناجححنٌن غالب عبد حسٌن10

ناجحمقبولمقبولمقبولخالد قصً عبدهللا داوود الدراج11ً

ناجحجٌدخلٌل إبراهٌم احمد12

ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولرافد عبدالحمٌد جاسم دمحم13

ناجحرهان جاسم عبدهللا احمد السالم14ً

ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولجٌدرؤى عصام ٌعقوب ٌوسف التكرٌت15ً

ناجحزٌد شاهٌن ٌاسٌن دمحم16

17
ناجحمقبولسامر عبدالحمٌد جاسم عباس السامرائً

ناجحسعد سفٌان ناٌف بخٌت الطائ18ً

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسفانة دمحم دري19

ناجحمقبولشهد عبدالناصر حازم حواس التكرٌت20ً

ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطصباح احمد جمعة عل21ً

ناجحصدام برزان عبد رشٌد الناصري22

ناجحضٌاء عبدالوهاب عبدالرزاق جاسم23

ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولطه سالم حمزة24

ناجحعبدهللا امدٌد خلف عبدهللا25

ناجحمقبولعرب ناظم ثامر شامل العباس26ً

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولعسل عبد المنعم احمد عصمان27

ناجحعلً عبدالعظٌم جمٌل28

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعماد ماهر ناٌف غلب العبٌدي29

ناجحعمار جاسم دمحم مصلح العزاوي30

ناجحعمر حمٌد فاضل عباس البٌات31ً

ناجحمقبولمتوسطمقبولعمر عدنان صالح خلٌل الجبوري32

ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولغزوان عدي فنر عبد الجبار33

ناجحفاتن ٌونس معٌوف حسن الشمري34

ناجحفدعم احمد حسٌن عطٌة الجمٌل35ً

ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولفراس احمد محٌمٌد عواد36

ناجحمقبولمقبولمتوسطقائد جاسم دمحم ازرٌج الساعدي37

ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولكحالء دمحم باز مجول38

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولكٌالن كرٌم ابراهٌم39

ناجحمقبوللؤي حامد عباس جمٌل الخزرج40ً

ناجحلٌث عبدالقادر شعبان خلف الجبوري41

ناجحمقبوللٌلى ٌوسف رمان42

كورس ثانًكورس اول
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ناجحدمحم احمد دمحم43

ناجحمقبولمقبولمقبولدمحم رزوقً حسٌن حاجم العزاوي44

ناجحدمحم فالح غٌهب شباط الشمري45

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولدمحم ٌاسٌن احمد46

ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمصطفى احمد عودة مكراض47

ناجحمقبولمصطفى خالد إبراهٌم عل48ً

49

مصطفى عبدالرحٌم عبدهللا شهاب 

العٌساوي
ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسط

ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمصعب عارف علوان صالح50

ناجحمقبولنداء عدنان عبداللطٌف عبدهللا51

ناجحنزهان اسود غزاي نصٌف52

ناجحمقبولمقبولمقبولهٌلٌن هاشم عبد عل53ً

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولوعد ٌوسف ربٌع خلف54

ناجحمقبولٌزن وجدي إسماعٌل عبدالكرٌم55


