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الكورس الثاني

2018-2017نتائج العام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد- جامعة تكريت 
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2لواعد بٌاناتسٌاسات نمدٌة2محاسبة متوسطةتجارة الكترونٌة2ادارة مالٌةتسوٌك مصرفًمؤسسات مالٌة2مالٌة عامةاالسمت

ضعٌفضعٌفممبولابرار اركان ابراهٌم احمد الزبٌدي1

ممبولممبولممبولابراهٌم حسٌن دمحم2

ممبولممبولممبولابراهٌم حمد محمود مهدي العباس3ً

ممبولاحالم جاسم جمٌل رضا المكدم4ً

احمد سعٌد علً اسماعٌل العٌساوي5

احمد سلٌمان دمحم شالش الجبوري6

احمد لحطان حمادة خلف الجبوري7

احمد كاظم محسن كاظم8

احمد ماهر حسن فدعم الطائ9ً

احمد محسن دمحم10

احمد موفك احمد عباس11

اسامة ناٌف مطلك حمود الجواري12

اسحاق احمد غنً عبدهللا الجبوري13

اشواق فاضل ابراهٌم علً 14

ممبولممبولامٌر مثنى خٌري عباس الزبٌدي15

انجاد عامر احمد محٌمٌد الجبوري16

ممبولممبولانس احمد رشٌد عابد الشمري17

ممبولممبولانس ساجر صالح مهدي الجبوري18

اوس شاكر دحام حسٌن الجناب19ً

اٌة عباس فرحان خلف الجبوري20

ممبولممبولاٌمان ابراهٌم جاسم جادر الجبوري21

ممبولممبولممبولاٌوب ناٌف عل22ً

ممبولبنٌن رعد لفتة23

ممبولممبولممبولترف ستار مشحن عباس الجبوري24

ممبولممبولممبولممبولتمى غزوان حازم 25

ممبولممبولممبولممبولثابت نافع عباس خرٌسان26

جاسم علً صالح حردان الجبوري27
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ممبولممبولممبولمتوسطجاسم عٌسى خلف دمحم الجبوري28

جاسم فرحان جاسم محٌمٌد الخزرج29ً

حارث عبد الغنً مصطفى جاسم الدوري30

دعاء عدنان مراد اسماعٌل الجبوري31

ممبولممبولممبولممبولممبولربى دمحم سالم جاسم الجبوري32

رسل سمٌر حمٌد طوكان33

رسول محمود كرٌم علً الخزرج34ً

رغد خزعل خضٌر عبد الكرٌم35

رفل فالح عٌسى دمحم العبٌدي36

رلٌة مسلم كاظم محمود العبٌدي37

ممبولممبولممبولرٌم كاظم دمحم غازي الخزرج38ً

ممبولممبولممبولممبولزهراء جاسم شرلً عبدهللا الجبوري39

ممبولزٌنة خالد محمود عبدهللا الجاف40

سارة عامر حسن علً العٌساوي41

ممبولسارة ٌاسر ظاهر لطٌف الجبوري42

ممبولممبولسالم نعٌم عبدهللا43

ممبولممبولسامر رشٌد جاسم صالح المرغول44ً

ممبولممبولسجاد رضا عدوان45

سعد عماب عجاج عبدهللا العٌساوي 46

سعد ماهر نجم عبدهللا الجبوري47

ممبولسعد مزهر عاص48ً

سالم كامل صبحً علً العبٌدي49

سهى لصً خلٌل اسماعٌل الدوري50

سٌف حسن علً صالح البو خلٌفة 51

شذى احمد دمحم شبٌب العزاوي52

شهد برهان دمحم عبد العٌساوي53

شهد نبٌل لادر عبدهللا الصالح54ً
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شٌماء دمحم صابر55

صفاء شجاع احمد ٌونس الجناب56ً

صفاء ٌاسٌن حسن دمحم العباس57ً

ضرغام ذٌاب علً حمود الجمٌل58ً

ممبولضمٌاء هالل شعبان رمٌض الدوري59

ممبولممبولطارق دمحم طارق شامل التورنج60ً

طه هشام عطا طه التكرٌت61ً

ممبولطٌف حسن الطٌف سنجار اسودي62

ظاهر جمٌل جاسم دمحم المجمع63ً

عامر حامد فٌاض علً الجمٌل64ً

عائشة ثائر احمد جاسم السامرائ65ً

عبد السالم جنعان عذاب حسن الطائ66ً

ممبولعبد العزٌز سعد عبدالعزٌز67

عبد المنعم دمحم معتوق صافً الزبٌدي68

ممبولممبولممبولممبولممبولعبدالرحمن ٌوسف حسن69

عبدهللا رحٌم عبد المهار نوفان العبٌدي70

عبدهللا روكان عبدهللا71

عبدهللا رٌاض صٌاد حمادي72

عبدهللا سالم عطٌة عبد الرزاق الماسم73ً

عبدهللا مشهل جرو74

عبدهللا وعد عبدالفتاح دمحم الجبوري75

عزالدٌن علً جاسم حبٌب العباسً 76

عطاهلل شعٌب عبٌد خلف الجبوري77

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعالء ابراهٌم سلوم عبدهللا المٌس78ً

ممبولعالء خمٌس جمعة علً العكٌدي79

عالء عبدهللا فارس حسٌن الجناب80ً

ممبولممبولعلً خالد فرحان سهٌل الدوري81
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علً صباح خلف ابراهٌم الخزرج82ً

ممبولعلً عبد الجبار خلف حمد االعرج83ً

علً فارس محمود زٌدان الحشماوي84

ضعٌفضعٌفممبولعلً دمحم علً عفات الشمري85

علً مناور احمد حسٌن الرفٌع86ً

ضعٌفممبولعلً ناظم شرٌف برع الجناب87ً

علٌاء شهاب حواس خضر الدوري88

عمار اسماعٌل مخلف الطٌف العجٌل89ً

عمار حسن دمحم عباس الفراج90ً

ممبولممبولعمار عادي عاصً ضاحً التمٌم91ً

ممبولممبولممبولممبولممبولممبولعمر مجٌد خمٌس92

ممبولممبولممبولالره كمال فزاع دمحم العباس93ً

ممبولممبولالزم علً احمد عبود الجمٌل94ً

ضعٌفضعٌفممبولضعٌفممبوللٌث رعد عبدالرحمن مصطفى العالوي95

ممبولضعٌفممبولمثنى اسماعٌل جاسم دمحم العزاوي96

ممبولمثنى عجٌل عبدالستار شطب 97

ممبولدمحم سٌف هللا عبد هللا98

ممبولممبولدمحم شعالن صبحً مصطفى الرحمان99ً

دمحم صباح طه دمحم الصمٌدعً##

دمحم ضٌاء صالح مهدي الدراجً##

دمحم عبدالرزاق حمٌد فاضل الدلٌمً##

دمحم عوٌد حمود جاسم الفراجً##

دمحم محسن طعمة خرموش اللهٌبً##

ممبولمحمود حسن حمد شوٌش الدهمشً##

مرٌم مجٌد لدوري دمحم الدوري##

ممبولمصطفى برهان عمر جاسم الناصري##

مصطفى خلوق مجٌد##
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مصطفى خلٌل حسن##

مصطفى عامر فاضل عبدالمادر الجوعانً##

موسى رعد كرٌم ابراهٌم العزاوي##

نبأ نصٌر ناجً صالح الزاملً##

نصار مانع فاضل جمعة  البدري##

نهاد طارق احمد وهٌب الجبوري##

ممبولممبولنهاٌة وصفً حمٌد زٌن العابدٌن ##

نورهان عارف شكر محمود العبٌدي##

نٌران عبد الرزاق علً خضٌر العباسً##

ممبولممبولهبة حسٌن هندي##

هدى مسربت خضٌر خلٌفة العباسً##

ممبولضعٌفممبولهشام احمد صبحً حمد الجبوري##

ممبولهمام ٌونس خضٌر عباس المزروعً##

ممبولودٌان جبار حسن حمد الجبوري##

ممبولممبولممبولوسام حسٌن علً##

وطبان ابراهٌم عبد حمد النمراوي##


