
صباحي/ الصف الثاني 

الكورس االول

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

قسم العلوم المالية والمصرفية

النتٌجة1محاسبة متوسطة1لواعد بٌانات مصرفٌة1ادارة مالٌة1مالٌة عامةلانون تجارينمود ومصارفرٌاضٌات مالٌةاالسمت

ضعٌفممبولضعٌفممبولممبولممبولابرار اركان ابراهٌم احمد الزبٌدي1

ممبولممبولجٌدابراهٌم حسٌن دمحم2

ابراهٌم حمد محمود مهدي العباس3ً

ممبولممبولاحالم جاسم جمٌل رضا المكدم4ً

احمد سعٌد علً اسماعٌل العٌساوي5

ممبولممبولاحمد سلٌمان دمحم شالش الجبوري6

متوسطاحمد لحطان حمادة خلف الجبوري7

احمد كاظم محسن كاظم8

احمد ماهر حسن فدعم الطائ9ً

ممبولاحمد محسن دمحم10

احمد موفك احمد عباس11

اسامة ناٌف مطلك حمود الجواري12

اسحاق احمد غنً عبدهللا الجبوري13

اشواق فاضل ابراهٌم علً 14

امٌر مثنى خٌري عباس الزبٌدي15

جٌدانجاد عامر احمد محٌمٌد الجبوري16

ممبولممبولانس احمد رشٌد عابد الشمري17

انس ساجر صالح مهدي الجبوري18

اوس شاكر دحام حسٌن الجناب19ً

اٌة عباس فرحان خلف الجبوري20

اٌمان ابراهٌم جاسم جادر الجبوري21

ممبولاٌوب ناٌف عل22ً

بنٌن رعد لفتة23

ممبولممبولمتوسطممبولترف ستار مشحن عباس الجبوري24

متوسطممبولتمى غزوان حازم 25

ثابت نافع عباس خرٌسان26

ممبولممبولمتوسطجاسم علً صالح حردان الجبوري27
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ممبولمتوسطممبولممبولجاسم عٌسى خلف دمحم الجبوري28

ممبولمتوسطمتوسطمتوسطجاسم فرحان جاسم محٌمٌد الخزرج29ً

حارث عبد الغنً مصطفى جاسم الدوري30

دعاء عدنان مراد اسماعٌل الجبوري31

متوسطمتوسطربى دمحم سالم جاسم الجبوري32

ممبولرسل سمٌر حمٌد طوكان33

ممبولجٌد جدارسول محمود كرٌم علً الخزرج34ً

رغد خزعل خضٌر عبد الكرٌم35

رفل فالح عٌسى دمحم العبٌدي36

متوسطرلٌة مسلم كاظم محمود العبٌدي37

ممبولمتوسطممبولمتوسطمتوسطرٌم كاظم دمحم غازي الخزرج38ً

ممبولممبولممبولممبولممبولزهراء جاسم شرلً عبدهللا الجبوري39

زٌنة خالد محمود عبدهللا الجاف40

سارة عامر حسن علً العٌساوي41

ممبولسارة ٌاسر ظاهر لطٌف الجبوري42

ممبولممبولجٌدممبولسالم نعٌم عبدهللا43

سامر رشٌد جاسم صالح المرغول44ً

ممبولممبولممبولممبولسجاد رضا عدوان45

سعد عماب عجاج عبدهللا العٌساوي 46

متوسطمتوسطممبولسعد ماهر نجم عبدهللا الجبوري47

ممبولممبولممبولممبولمتوسطسعد مزهر عاص48ً

سالم كامل صبحً علً العبٌدي49

ضعٌفسهى لصً خلٌل اسماعٌل الدوري50

ممبولسٌف حسن علً صالح البو خلٌفة 51

ممبولممبولمتوسطممبولشذى احمد دمحم شبٌب العزاوي52

شهد برهان دمحم عبد العٌساوي53

شهد نبٌل لادر عبدهللا الصالح54ً
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شٌماء دمحم صابر55

ممبولمتوسطممبولمتوسطممبولصفاء شجاع احمد ٌونس الجناب56ً

صفاء ٌاسٌن حسن دمحم العباس57ً

متوسطممبولممبولضرغام ذٌاب علً حمود الجمٌل58ً

متوسطممبولضمٌاء هالل شعبان رمٌض الدوري59

متوسطضعٌفممبولممبولضعٌفضعٌفطارق دمحم طارق شامل التورنج60ً

طه هشام عطا طه التكرٌت61ً

ممبولممبولممبولطٌف حسن الطٌف سنجار اسودي62

ظاهر جمٌل جاسم دمحم المجمع63ً

ممبولعامر حامد فٌاض علً الجمٌل64ً

عائشة ثائر احمد جاسم السامرائ65ً

عبد السالم جنعان عذاب حسن الطائ66ً

ممبولمتوسطعبد العزٌز سعد عبدالعزٌز67

عبد المنعم دمحم معتوق صافً الزبٌدي68

ممبولممبولممبولمتوسطممبولعبدالرحمن ٌوسف حسن69

عبدهللا رحٌم عبد المهار نوفان العبٌدي70

عبدهللا روكان عبدهللا71

عبدهللا رٌاض صٌاد حمادي72

عبدهللا سالم عطٌة عبد الرزاق الماسم73ً

عبدهللا مشهل جرو74

ضعٌفضعٌفعبدهللا وعد عبدالفتاح دمحم الجبوري75

عزالدٌن علً جاسم حبٌب العباسً 76

ضعٌفعطاهلل شعٌب عبٌد خلف الجبوري77

ضعٌفضعٌفعالء ابراهٌم سلوم عبدهللا المٌس78ً

ممبولجٌد جدامتوسطعالء خمٌس جمعة علً العكٌدي79

عالء عبدهللا فارس حسٌن الجناب80ً

علً خالد فرحان سهٌل الدوري81
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علً صباح خلف ابراهٌم الخزرج82ً

علً عبد الجبار خلف حمد االعرج83ً

علً فارس محمود زٌدان الحشماوي84

ممبولعلً دمحم علً عفات الشمري85

علً مناور احمد حسٌن الرفٌع86ً

ضعٌفممبولضعٌفعلً ناظم شرٌف برع الجناب87ً

علٌاء شهاب حواس خضر الدوري88

عمار اسماعٌل مخلف الطٌف العجٌل89ً

عمار حسن دمحم عباس الفراج90ً

ممبولممبولممبولعمار عادي عاصً ضاحً التمٌم91ً

ممبولمتوسطمتوسطممبولعمر مجٌد خمٌس92

ممبولممبولالره كمال فزاع دمحم العباس93ً

ممبولممبولالزم علً احمد عبود الجمٌل94ً

ضعٌفممبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفلٌث رعد عبدالرحمن مصطفى العالوي95

ضعٌفمتوسطممبولممبولضعٌفمثنى اسماعٌل جاسم دمحم العزاوي96

ممبولجٌدمثنى عجٌل عبدالستار شطب 97

ممبولدمحم سٌف هللا عبد هللا98

ممبولمتوسطمتوسطجٌددمحم شعالن صبحً مصطفى الرحمان99ً

دمحم صباح طه دمحم الصمٌدع100ً

ممبولممبولمتوسطممبولدمحم ضٌاء صالح مهدي الدراج101ً

دمحم عبدالرزاق حمٌد فاضل الدلٌم102ً

دمحم عوٌد حمود جاسم الفراج103ً

دمحم محسن طعمة خرموش اللهٌب104ً

محمود حسن حمد شوٌش الدهمش105ً

مرٌم مجٌد لدوري دمحم الدوري106

مصطفى برهان عمر جاسم الناصري107

مصطفى خلوق مجٌد108
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مصطفى خلٌل حسن109

مصطفى عامر فاضل عبدالمادر الجوعان110ً

موسى رعد كرٌم ابراهٌم العزاوي111

نبأ نصٌر ناجً صالح الزامل112ً

نصار مانع فاضل جمعة  البدري113

نهاد طارق احمد وهٌب الجبوري114

ممبولنهاٌة وصفً حمٌد زٌن العابدٌن 115

نورهان عارف شكر محمود العبٌدي116

متوسطنٌران عبد الرزاق علً خضٌر العباس117ً

ممبولمتوسطممبولهبة حسٌن هندي118

هدى مسربت خضٌر خلٌفة العباس119ً

متوسطممبولضعٌفمتوسطهشام احمد صبحً حمد الجبوري120

ممبولمتوسطممبولممبولهمام ٌونس خضٌر عباس المزروع121ً

ودٌان جبار حسن حمد الجبوري122

ممبولممبولممبولممبولممبولوسام حسٌن عل123ً

وطبان ابراهٌم عبد حمد النمراوي124


