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الكورس االول والثاني

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

اقتصاد١ تحمیلمحاسبة متوسطة٢ادارة مالیة٢محاسبة متوسطة١قواعد بیانات مصرفیة١ادارة مالیة١مالیة عامة١قانون تجارينقود ومصارفریاضیات مالیةاالسمت

جیدابراھیم منفي حمدان میاح الشواریج1
جیدامتیازمقبولجیدجید جداجید جدااحمد خالد عبد الحسین عمران العویدي2
متوسطمتوسطمتوسطجید جدااحمد شھاب احمد صالح3
احمد عبدالرزاق اسماعیل خلف النیساني4
احمد عبدالستار ابراھیم عوید الحدیثي5
احمد قیس مجید عبدالناھض الجوراني6
احمد محمد محمود منصور صفوري7
جیدمتوسطجیدمتوسطاحمد ھاشم عبد الھادي نقي الدامرجي8
اسراء محمد نجیب حازم الخشماني9
متوسطمتوسطجیدمتوسطاماني یاسین محمود10
جیدمقبولجیدمقبولجید جداامیر حمید خلف حمادي الدلیمي11
جیدجید جداانمار ریاض احمد حمد االحبابي 12
متوسطامتیازمتوسطمتوسطمتوسطجید جداجید جدااوس جاسم ساھي كعید الخزرجي13
جیدجیدجیدجیدجید جداایات عبدالرزاق جاسم حمود الدراجي14
جید جداایة معاد توفیق غفار الناصري15
ایالف مثنى حسین علي السامرائي16
ایمن لطیف ثامر عبدهللا العجیلي17
جیدمتوسطایناس سعد احمد عبد الزھیري18
جیدجیدبارق تحسین عبد خلف الكرخي19
جیدجید جدابان خیرهللا حمود سلیمان الجبوري20
جید جداجیدامتیازبرزان فایق نده عبدهللا 21
متوسطجیدبشرى عناد ابراھیم عبد22
بكر عبدالقادر حسین عبود السامرائي23
بكر محمود ھاشم محمود العزاوي24
جیدجیدجیدجیدبالل عباس نصیف جاسم العمیري25
جاسم محمد سلطان محمد الجبوري26
جیدجیدجالل صالح یاسین عبد العزاوي 27
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جیھان صفوك بدر علي الدوري28
حاتم سلمان عبید علوان الخزرجي29
جیدحاتم نھار سالم عبد هللا الجمیلي 30
متوسطجیدمقبولمتوسطمتوسطجید جداامتیازحارث نزار اسماعیل عبدهللا الناصري31
حسام جسام محمد جاسم32
مقبولمقبولحسام مشعان مرھون حمد الخزرجي33
حسن احمد حسن علو34
جیدمتوسطجیدمتوسطحسنین جدوع خلف ظاھر35
جیدمتوسطجیدمتوسطحسین شعالن كاظم عبود 36
جیدحمزه حسن شھاب احمد الجعافري37
حنان علي قادر جوامیر الصالي38
جیدحوراء شجاع جمیل محمد الناصري39
متوسطمتوسطحیدر عباس فاضل علي الربیعي40
جیدجیدجید جدامقبولجیدامتیازحیدر عبدالسالم خضیر عباس41
متوسطامتیازمقبولجیدمقبولجید جداجیدخالد موسى عبدهللا42
متوسطجیدجید جداخالد ولید فتحي جاسم الجحیشي43
جید جداخولة صالح جاید حسین44
خیرهللا أسعد حمد محمود45
جیدامتیازمقبولرجوان احمد بدو احمد46
متوسطرسل ثائر زاحم47
جیدامتیازمتوسطمتوسطرفا فلیح حسن كریم الجواري48
متوسطمتوسطجید جداجید جدارقیة ادھم جھاد شریف البیاتي49
جید جدارقیھ منعم مطشر نایف50
رنا أحمد عبد محمد 51
روز كافي عباس عبدالكریم بجدري52
رؤى محمود شوكت محمود الدوري53
زیاد حافظ أسماعیل محمد54
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متوسطجیدزینب عماد نوري احمد البیاتي55
جیدمتوسطساري عبدهللا سامي خضر البیاتي56
سجاد عدي كریم عاید الخزرجي57
متوسطمتوسطمتوسطجید جداجید جداسعد علي شرقي حسین الجمیلي58
مقبولمقبولجیدجید جداسفیان فیصل غیدان احمد المفرجي59
سلمان خلیل عبدهللا محمد الجبوري60
جیدمتوسطجیدمقبولجید جداامتیازشجاع علي صبحي61
جیدجیدامتیازشعیب صباح عبید عبود62
شھد بشیر كرم احمد الدوري63
صالح احمد عبد علي الدراجي64
متوسطمتوسطجیدمتوسطجید جداجید جداصبا خلیل ابراھیم حسین65
جیدجید جداجیدمتوسطمقبولجید جداصباح جمعة دیكان سكر66
متوسطجیدجید جداصدام حمزه حسون محمود67
ضاري راسم عباس احمد68
ضحى ابراھیم خلف محمد السعدي69
جیدطارق زیاد عبدالقادر حسن الدراجي70
جیدجیدجیدمقبولجید جداطھ حسین سلوم سلطان الذیبو71
جیدمتوسطجیدمتوسطجید جداعبد القادر سمیر قادر حبیب72
جیدمتوسطجیدعبد ناصر حسین جاسم73
جیدجیدجید جدامتوسطجید جداامتیازعبدالرحمن جاسم سطام74
عبدالرحمن علي فارس ماھر الناصري75
عبدالرحمن مجید عبدالكریم الصالح76
عبدالسالم احمد درویش طھ السلوم77
جیدجیدمتوسطجید جداجید جداعبدالسالم محمود حسین مھدي الجبوري78
جیدجیدجیدامتیازعبدالكریم ولید محمد علي الجواري79
مقبولعبدهللا احمد علي سبع الحمداني80
متوسطجیدجیدعبدهللا مجید نجم عیدان81
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متوسطمتوسطجید جداعبیر حسین محمد عبد التمیمي82
جیدجیدجیدجیدجیدعثمان یاسر جاسم محمد الجبوري83
عذراء نوري رشید محمد البدري84
متوسطمقبولمتوسطعلي فایز سرحان فرحان الحاتمي85
عمر ارزوقي علي منصور المنصور86
جیدعمر عساف عبدالجبار عبداللطیف 87
جیدعمران محمد خلیل احمد88
متوسطمتوسطعناد محمد سلیم محمد المشھداني89
جیدغفران قاسم راضي عباس90
غفران مثنى منصور خضیر الجبوري 91
جیدامتیازمتوسطمقبولامتیازفندي محمد احمد ضیدان الجبوري 92
جیدجیدجیدامتیازفھد عبدالعزیز عبدهللا جاسم 93
لیث اكرم صالح محمد الدراجي94
جید جداجیدجید جداجیدجید جداجید جدامحمد ثامر عكاب غزوان الدلیمي 95
جیدمتوسطجید جدامحمد جمال مطرود حسین الفھداوي96
جید جدامحمد حسین محمود عبدهللا الجبوري97
غیابمتوسطمقبولمتوسطجید جداامتیازمحمد حمید عادي جاسم العسكري98
محمد رافع سامي مطر الفھداوي99
جیدجیدامتیازمحمد سعد عكاب كاظم الجنابي100
محمد عبدهللا عنا حسین المفرجي101
محمد عجمي زیدان رثیع اسوید102
جیدمتوسطمحمد علي فاھم عبدالرضا الحسیني103
محمد علي یوسف صالح ال سفر 104
جیدجیدمحمد كاظم حیاوي ذیاب الشمري105
جیدمتوسطامتیازمحمد كعود مخلف حداوي الدلیمي106
محمد مكي عیسى جاسم الجبوري 107
جیدمحمد نوري ندا علي 108
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جیدجیدجید جداجیدمحمود طھ محمود احمد الھاللي109
جیدجیدمحمود قاسم فاضل رجب الخضور110
جیدمحمود یونس خلف رحیم الدوري111
مصطفى صباح حسین خضیر العكیدي112
مصطفى لفتھ معروف لفتھ113
منار نبیل محمد عبدالغني الشاوي114
جیدجیدجیدمتوسطمھند سعدي فرج عبد العكیلي115
مھى خضیر احمد علي116
موفق میسر محمد خلف اللھیبي117
جیدمتوسطامتیازجید جدامیساء مطر جاید حسین الجبوري118
جیدجیدجیدمقبولمیسر عبدالرسول كطة 119
نایف نجیب رفعت سلیمان البیاتي120
جیدمقبولمتوسطمتوسطجید جدانبھان عدنان مصطفى محمد121
جیدجید جدامتوسطنرمین غالب خضیر عبدالرزاق الحدیثي122
نور طارق محمد احمد الملیسي123
نور عبدالستار صبیح عاید124
ھاجر درید جاسم محمد 125
متوسطجیدمتوسطھاني صبري جدوع حكمت العزاوي126
جیدجیدمتوسطمتوسطجید جداھند مھدي نعمھ حمد الجبوري 127
متوسطھیجل عبدهللا محمد خضر128
جیدوسن احمد غافل عبد الحشماوي129
جیدجیدمتوسطولید ھاشم لطیف مبدد الجبوري130
متوسطمتوسطجید جدایاس محمد ابراھیم مطلب الدلیمي131
جیدمتوسطجید جدامقبولجید جدایاسر نزھان علي جمعة الدوري132
جیدمقبولجید جدایوسف حسین ریزة جسام المكدمي133
1340
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