
مسائي/ 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

ممبولممبولاحمد أرشد ٌوسف احمد1

ممبولاحمد ثائر كلٌب مطلن 2

اوس شامل صبحً عل3ً

ممبولممبولممبولاٌمان احمد عطٌة4

ممبولممبولممبولجمٌل عماد جمٌل عبدهللا 5

حسام خالد احمد دمحم 6

حسن نجاح حاجم حسن 7

ممبولممبولحسٌن خلٌل إبراهٌم صالح 8

حمزة عبدهللا تركً خلف 9

ممبولممبولحمود دمحم حسٌن عبدهللا10

حٌدر صفاء عبدالجبار 11

ممبولممبولممبولممبولخالد مولود علوان حسٌن 12

خلٌل محمود خلٌل محمود 13

دعاء اركان احمد ذٌاب 14

رعد خلف عبد عالوي 15

رغد حامد ٌاسٌن عبدهللا 16

ممبولممبولممبولرٌاض توفٌك احمد جاسم 17

ممبولممبولممبولممبولزٌاد خلف محٌمٌد عواد 18

سالم مجٌد عبد خلف19

ممبولسعد جاسم دمحم عبدهللا 20

سلوان ٌوسف صالح الدٌن21

سمر حامد ٌاسٌن عبدهللا22

صابرٌن رفعت عزٌز حسٌن23

ممبولممبولممبولصهٌب ٌوسف موسى علً 24

ممبولممبولعبدهللا دمحم عبدهللا حمادي 25

ممبولممبولممبولعثمان تركً محً دمحم 26
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ممبولممبولعدنان خلف درزي27

علً عبدالعزٌز عل28ً

ممبولممبولممبولعلً محمود احمد عوض 29

علً مظهر احمد خضر 30

ممبولممبولعماد فدعم حمادة عبد 31

ممبولممبولممبولممبولعماد ٌوسف مرعً حسن 32

عمار طارق جاسم دمحم33

ممبولممبولممبولعمر كوان خلف دروٌش 34

عمر كٌالن حمٌد35

عمر دمحم حمد36

غانم نعمة جاد هللا حسٌن 37

فائزة هادي خضٌر 38

ممبولممبوللٌصر خزعل فاضل حمٌد39

كرٌم فهد علً شرل40ً

ممبولممبولممبولممبولكنعان إبراهٌم خطاب محٌمٌد 41

ممبولممبولكهالن ستار حسٌن42

لٌث حسٌن عبدهللا شالل 43

محسن اسماعٌل غضبان44

دمحم شهاب احمد دمحم45

دمحم صالح دمحم علً 46

دمحم فاروق حسٌن مصلح47

دمحم فاضل جهاد منصور 48

ممبولممبولممبولمخلد جمال مهدي49

مصطفى احمد خلٌفة50

مصطفى صالح عبد حسٌن51

معتز جمال هوٌش عبدهللا 52
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معتز صالح جمٌل دمحم 53

مها بكتل سالم ناٌف 54

نفوس حمد غضبان حمد55

نور الهدى طارق باٌٌز بنٌان 56

هبة عادل علوان57

ممبولممبولممبولممبولممبولممبولهمام عمار عبدهللا58

وعد حمٌد ناٌل عبود 59
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