
الصف االول / صباحي
الكورس االول والثاني

نتائج العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ جامعة تكریت - كلیة االدارة واالقتصاد
قسم العلوم المالیة والمصرفیة

مبادئ االحصاء٢مبادئ المحاسبة٢ ادارة االعمال٢اللغة العربیةReading in B&F1حقوق االنسان مبادئ االحصاء١مبادئ المحاسبة١ ادارة االعمال١مبادئ االقتصاد١االسمت

احمد ابراھیم سوید حمد الجبوري1
احمد حسین كریم عبید العجرشي2
احمد حمید احمد خلف العباسي3
احمد علي حسین محمد الجبوري4
جیداحمد مؤید تركي علي الجواري5
جید جدامتوسطجیداحمد ناجي كامل عبدهللا المحمدي6
جیداحمد نصار ابراھیم ھندي الحمداني7
اسامة رعد كریم درویش الدھلكي8
اسراء كمیت حمد صالح الكمیت9
اسیل ابراھیم محمود حردان الجمیلي10
اكرم وطبان فاضل رشید العیساوي11
جیدجیدامنھ ولید خالد ناصر الناصري12
امیر صادق سلیمان إبراھیم الموسوي 13
جیدامیر فراس علوان دوش الجبوري 14
ایات لؤي توفیق اسماعیل الویس15
متوسطایاد عبد هللا فالح عي الشمري16
ایة خلف إبراھیم مھدي القیسي17
ایالف سعد مجید خضیر التكریتي18
ایالف نجم عبدهللا خضر الدوري 19
ایمن عبد الرزاق نصیف جاسم المشھداني20
ایمن علي خلیفھ عبد العكابي21
براق حازم خالد ھذال المكدمي22
جیدبرزان خلف حسین مخلف العبیدي23
متوسطجیدمتوسطبرھان ناجي عید صالح الدلیمي24
جیدجیدبسام زاید بسام حبیب البدري25
متوسطبشار ھاشم محمود مھدي التمیمي26
جیدبھاء حسین خلف حسن العبیدي27
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غیابتاضي شاكر لفھ حمدان الفراجي28
تبارك ثامر فیزي لطیف التكریتي29
تبارك صباح حمد جاسم القرغولي30
جید جداتبارك كنعان خضیر حسن الدوري31
جیدمقبولحسام اسماعیل حسین عبدهللا الغریري32
جیدحسین عامر خلیفة جابر العكاوي33
جید جداجیدحسین علي احمد جاسم االسعودي34
متوسطمقبولحمید خماس حسن خطاب الطائي 35
جیددالیا مصطاف محي علي االحبابي36
دنیا عالء عبد الرحمن صادق الدوري37
رسول جبار كامل لفتة النیساني38
متوسطمقبولرغده محمد ماجد احمد العبد ربھ39
ریسان محمود حسین سرحان الدلیمي40
ریم عالء راكع شكري الموسوي41
متوسطجید جدازینب جنان جوده عبدهللا االطرقجي42
زینب قیس خلیل ابراھیم العبیدي43
جیدزینب مكي حمد علي الشاوي44
جیدزینھ فراس جسام عبید الدلیمي45
سجاد قصي عباس حسن بني سعد46
جیدسجاد وھیب رزوقي فاضل الدلیمي47
سجى علي سلطان علي الجبوري48
سرور باقر مغیر خلف الصجري49
سعاد محمد دخیل علي العیساوي50
جید جداسفیان علي خلف عبدهللا الجبوري51
سیف احمد دلي حمید الجبوري52
جید جداشاھر عبد الرحمن جمعھ ناصر الجبوري53
شیماء صدام توفیق فاضل الحمداني54
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صالح حمدان حیاوي محمي الجبوري55
ضحى سعد ھادي صالح الدوري56
عبد الرحمن اسماعیل حسین حمید العبیدي57
جیدعبد العزیز حسن ھادي جعفر الدجیلي58
عبد الوھاب جاسم عراك احمد العبیدي59
جیدعبدالرحمن احمد علي طلب الجبوري60
متوسطعبدالرحمن حاتم مصحب حسین الخزرجي61
متوسطعبدهللا ازھر نجم عبد القادر القریشي62
جید جدامتوسطعبدهللا محمد جمیل عبد المشھداني63
متوسطجید جداعبدالواحد بریع محمد غدیر المجمعي 64
متوسطجید جدامتوسطعبیر عبدالكریم فرحان ھالل الراشدي65
مقبولعثمان جبیر برع حمد الفھداوي66
جید جداجیدمقبولعلي حسین بكر احمد العزاوي67
علي طھ صالح عجاج الدلیمي68
جیدجید جداامتیازجیدعلي محمود ابراھیم صالح االسدي 69
عمار مصطفى محمود یاسین العباسي70
عمر باسم محمد صالح ال مھدي71
عمر خضر حسن خلف الجمیلي72
متوسطجیدعون سعد عون علي االسودي73
جید جداجیدمقبولغادة غزوان عطیة عبدون الجبوري 74
جید جداجیدغالب عطیة سلیم محمد الجبوري75
غفران ثامر عبد هللا مضحي الدوري76
غفران قحطان عدنان عبدهللا الدوري77
جید جداجیدفاطمھ صالح حمد صالح الكمیت78
كحار عدنان علي كحار الشمري79
لینة نجم الدین یاسین محمد العزي80
متعب عماد نایف موسى الجبوري81
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جید جداجید جدامتوسطمحمد ادیب احمد رشید العبیدي82
جیدجید جداجید جداجیدمحمد جالل عبدهللا جاسم الجبوري83
محمد علي كاظم علي التمیمي84
جیدجید جدامتوسطمحمد عماد علي حسین العزي 85
جید جدامتوسطجید جداجیدمحمد فیصل غثوان مصلح العزاوي86
محمود قحطان عبد سمیر القیسي87
مرتضى شیال جابر حرش السعیدي88
مسره وعد یاسین عباس البدراني89
مقبولجید جدامتوسطمشاري جاسب احتیمي علي السعدون90
جیدمصطفى ریاض جمیل علیوي الغساني91
متوسطمصطفى عادل شاكر طاھر الفھد92
جید جداجید جدامصطفى عیسى رزوقي ابراھیم الدوري93
متوسطجیدمصطفى مقداد جمعھ خلف القرغولي94
جیدجیدمھند یاسین احمد حایف الجواري95
مھى مصطفى حسن سلمان الدوري96
جیدمیاده مؤید ناجي حسن لناصري97
جید جدامیثم كریم عماش سلمان الجلیجاوي98
جید جداھارون رشید شحاذه حلو الجبوري99
جیدجیدھشام رعد اسود حسین100
متوسطمتوسطوسام رزاق صبار ابراھیم الغریري101
جیدوسن محمد صالح مطر العزاوي102
جید جداجیدیقین وسام شاكر علي الدوري103
1040
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