
صباحي/ الصف الرابع  2018-2017نتائج العام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد- جامعة تكريت 

قسم العلوم المالية والمصرفية

تموٌل الشركاتالمحاسبة االدارٌةاالسمت

التدلٌك والرلابة

 المالٌة

تمٌٌم لرارات 

اسواق مالٌةالتموٌل الدولًاالستثمار

نظم المعلومات

المحاسبٌة 

النتٌجةمشروع البحثوالمصرفٌة

متوسطاثٌر سالم خلف حسٌن العباسً 1

ممبولاثٌركرٌم جاسم دمحم الجابري2

احسان صبار احسٌن حمد العٌساوي 3

متوسطاحمد اٌوب طه اثمٌل الدلٌم4ً

احمد رافد نصٌف جاسم العزاوي5

ممبولممبولممبولممبولممبولممبولاحمد صباح سلٌمان احمد العزاوي 6

متوسطمتوسطاحمد عبدالرزاق كرٌم العبٌدي7

احمد لحطان احمد 8

ممبولاحمد نعٌم عبود خلف النٌسانً 9

اركان علً عطٌة علو الجبوري 10

ممبولممبولممبولممبولاسراء عبد الخالك حمزة11

اسماعٌل حسٌن توفٌك صالح البٌات12ً

اشرف رمٌض عران ساجر الدلٌم13ً

ممبولممبولممبولممبولامجد احمد عذاب14

امجد حمٌد علً جاسم العزاوي15

ممبولاوس عبد حمادة نامس الجبوري16

اٌة صالح جاسم حمد الجبوري 17

اٌمن ثامر مهدي غاٌب المفرج18ً

ممبولممبولممبولممبولاٌمن حمٌد عبدهللا19

بشار احمد عٌسى جمعة السالمً 20

بكر وسام جمعة ابراهٌم الدوري 21

متوسطمتوسطممبولحسنٌن لفته سامً عبد الحسٌن الحسن22ً

ممبولحسٌن عزالدٌن فخرالدٌن حسٌن الزندي23

متوسطممبولممبولممبولحسٌن علً نواف ذٌاب الشمري24

ممبولحمزة شهاب حمد25

حمزة مصطفى سلمان سمٌط السامرائ26ً
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حنٌن بدٌع زكري دمحم النعٌم27ً

متوسطممبولممبولممبولحوراء دمحم عبدالحسٌن 28

خلف ماضً خلف سفاح الشمري29

دالٌا رٌاض عٌسى30

دعاء علً حمود31

ممبولممبولرٌام عبد الجبار فٌصل32

ممبولممبولرٌم فوزي علٌوي طعس السامرائ33ً

متوسطممبولممبولممبولزبٌدة دمحم سلٌمان 34

زٌاد طارق مجٌد هراط35

سالم صباح كاظم علٌوي الجبوري36

سجى سامً حمد حسٌن االحبابً 37

سعد حمد عبدهللا حسن المٌسً 38

سعد سامً احمد عمر السالم39ً

شهد لٌث مولود دمحم الناصري40

صبا نصٌر انور سلٌمان التكرٌتً 41

صباح علً احمد فدعم البٌات42ً

عامر حمود حمد ذاوي العبٌدي43

ممبولممبولممبولعبدالرحمن خالد احمد حاجم البدرانً 44

عبدالمادر علً ٌحً عبداللطٌف الناصري45

عبدهللا اٌاد مطر46

عبدهلل سعدون صبار خلف العزاوي47

عطٌة خلف حسٌن48

علً جاسم دمحم علً البٌات49ً

علً رجب مهدي هالل التكرٌت50ً

ممبولممبولممبولعلً سمٌر عاصً هواس العاص51ً

ممبولجٌدممبولممبولعلً غازي فٌصل هزاع العجٌلً                52
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ممبولممبولممبولعلً فاضل عباس حمد االحباب53ً

عمار جودت طه خلف الخزعلً 54

عمار حسٌن احمد حسٌن الخزرج55ً

عمر حسن فاضل بٌات الزبٌدي56

عمر حسٌن فحل شفلح الجبوري57

عمر سلمان جسام دمحم الجبوري58

غادة دمحم جاسم59

غزوان ناظم كامل60

غفران بدٌع زكري61

فراس ناجً عجمً 62

فالح حسن محسن بٌرام البٌات63ً

ممبولممبولممبولممبولممبولفواز جاسم دمحم64

متوسطمتوسطفؤاد شهاب احمد جمعة الكرخً 65

ممبولممبولممبولممبولممبوللاسم سامً ضٌاف مرمً الدوري 66

ممبولمتوسطممبولممبولممبوللحطان دمحم شهاب67

كهالن ابراهٌم غائب سالم المفرج68ً

مازن خضٌر عباس مهدي الجنابً 69

ممبولمازن مظهر عبدهللا70

ماهر إبراهٌم كاظم71

ممبولممبولمتوسطممبولدمحم بدٌع الزمان خالد سلٌمان72

دمحم عبدالكرٌم ضاري73

دمحم علً جاسم سلمان العباس74ً

ممبولمتوسطممبولممبولدمحم ٌاسٌن دمحم متعب الدلٌمً 75

دمحم ٌونس مخلف فرحان العزاوي76

مروان بشٌر فتحً 77

مروان روكان عٌسى78
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ممبولممبولممبولمروان عماد توفٌك فرحان الدهمش79ً

مصطفى غالب خلف حماد80

ممبولممبولمصطفى كمال شاكر81

متوسطممبولمصطفى محمود رزولً سمٌر الدوري82

مصعب خالد فواز حواس السراي83

ممبولمعتز خالد عبدالوهاب84

ممبولممبولممبولمهند شالل حكٌم عرٌان 85

مهند ناظم طه ٌاسٌن86

ممبولمؤمن احمد سلٌمان دمحم الجبوري87

نبأ دمحم سالم88

نبهان عبدالخالك حمد89

نهى جاسم عداي90

نور احمد عبد المنعم سعٌد الناصري91

ممبولنور اكرم صالح92

ممبولممبولممبولنور عادل رضا حمٌد الجواري93

ممبولنور علً جمعة خطاب التكرٌت94ً

هبة عباس احمد95

هند عدنان حالوب صالح العٌساوي96

ممبولممبولممبولممبولممبولممبولودود طٌوب صالح حمٌد العباس97ً

ممبولممبولممبولممبولممبولوضاح منٌر حسٌن علً الطائ98ً

ممبولولٌد فاضل جاعد علً العبٌدي 99

ٌاسر خوام محرف جاسم العبٌدي100

ٌاسر صالح مهدي صالح الجبوري101

ٌاسر علً حسٌن مردان البٌات102ً

ممبولٌاسمٌن سالم حسون علً الدوري 103

ممبولممبولمتوسطممبولٌعمر سبهان جاسم104
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ٌونس نعمة كنو حسن بومهٌدي105


