
الصف الرابع/ صباحي
الكورس االول والثاني

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

االسمت
نظم معلومات

معاییر مصرفیة دولیةتدقیق ورقابة١محفظة استثماریة محاسبیة ومصرفیة
اخالقیات واسالیب 

محاسبة اداریة٢تدقیق ورقابة٢مشروع بحثمصارف اسالمیة١محاسبة اداریة١البحث العلمي

متوسطمتوسطجیدمتوسطجید جداابراھیم حسین محمد1
مقبولجیدابراھیم حمد محمود مھدي العباسي2
مقبولجیدمتوسطمقبولجیداحالم جاسم جمیل رضا المكدمي3
مقبولمتوسطاحمد سعید علي اسماعیل العیساوي4
مقبولجیدمتوسطاحمد سلیمان محمد شالش الجبوري5
مقبولجیداحمد قحطان حمادة خلف الجبوري6
احمد كاظم محسن كاظم7
احمد ماھر حسن فدعم الطائي8
اسامة نایف مطلق حمود الجواري9
جیداسحاق احمد غني عبدهللا الجبوري10
متوسطجیدجیداشواق فاضل ابراھیم علي 11
جید جداجیدامیر مثنى خیري عباس الزبیدي12
مقبولانجاد عامر احمد محیمید الجبوري13
متوسطمقبولمتوسطمتوسطجیدانس احمد رشید عاید الشمري14
مقبولمتوسطجید جداانس ساجر صالح مھدي الجبوري15
مقبولجید جدااوس شاكر دحام حسین الجنابي16
ایة عباس فرحان خلف الجبوري17
ایمان ابراھیم جاسم جادر الجبوري18
متوسطمقبولمتوسطجیدایوب نایف علي19
بنین رعد لفتة20
جیدمقبولمتوسطجید جداترف ستار مشحن عباس الجبوري21
جیدجیدجیدجید جداتقى غزوان حازم برع الجنابي22
متوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولجید جداثابت نافع عباس خریسان23
متوسطغیابجاسم عیسى خلف محمد الجبوري24
جاسم فرحان جاسم محیمید الخزرجي25
دعاء عدنان مراد اسماعیل الجبوري26
ربى محمد سالم جاسم الجبوري27
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رسل سمیر حمید طوكان28
مقبولرسول محمود كریم علي الخزرجي29
جیدرغد خزعل خضیر محمد30
رفل فالح عیسى محمد العبیدي31
رقیة مسلم كاظم محمود العبیدي32
مقبولجیدمتوسطریم كاظم محمد غازي الخزرجي33
متوسطمتوسطجیدجیدمتوسطجید جدازھراء جاسم شرقي عبدهللا الجبوري34
زینة خالد محمود عبدهللا الجاف35
متوسطسارة عامر حسن علي العیساوي36
سارة یاسر ظاھر لطیف الجبوري37
متوسطجیدسامر رشید جاسم صالح القرغولي38
مقبولجیدمتوسطجید جداسجاد رضا عدوان39
مقبولجیدمتوسطجیدسعد عقاب عجاج عبدهللا العیساوي 40
مقبولمتوسطسعد ماھر نجم عبدهللا الجبوري41
جیدمقبولمقبولمتوسطسعد مزھر عاصي بشار 42
سالم كامل صبحي علي العبیدي43
جیدمقبولمتوسطمقبولجیدسیف حسن علي صالح البو خلیفة 44
مقبولمتوسطشذى احمد محمد شبیب العزاوي45
شھد برھان محمد عبد العیساوي46
شھد نبیل قادر عبدهللا الصالحي47
مقبولشیماء محمد صابر48
متوسطصفاء شجاع احمد یونس الجنابي49
جیدجید جداصفاء یاسین حسن محمد العباسي50
مقبولجیدمتوسطجید جداضرغام ذیاب علي حمود الجمیلي51
مقبولجیدضمیاء ھالل شعبان رمیض الدوري52
جیدجیدجید جداطیف حسن الطیف سنجار اسودي53
عامر حامد فیاض علي الجمیلي54
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عائشة ثائر احمد جاسم السامرائي55
مقبولجیدجید جداعبد العزیز ذاكر صعب صالح الجوعاني56
متوسطجیدعبد العزیز سعد عبدالعزیز57
عبد المنعم محمد معتوق صافي الزبیدي58
مقبولمتوسطجیدمتوسطمتوسطجیدعبدالرحمن یوسف حسن59
عبدهللا رحیم عبد القھار نوفان العبیدي60
عبدهللا روكان عبدهللا كنو61
عبدهللا ریاض صیاد حمادي62
عبدهللا مشھل جرو63
عزالدین علي جاسم حبیب العباسي 64
عالء خمیس جمعة علي العكیدي65
جید جداجید جداعالء عبدهللا فارس حسین الجنابي66
جیدجید جداعلي خالد فرحان سھیل الدوري67
جیدمتوسطعلي عبد الجبار خلف حمد االعرجي68
علي فارس محمود زیدان الحشماوي69
جیدمقبولعلي مناور احمد حسین الرفیعي70
امتیازجید جداعلیاء شھاب حواس خضر الدوري71
عمار اسماعیل مخلف الطیف العجیلي72
عمار حسن محمد عباس الفراجي73
جیدعمار عادي عاصي ضاحي التمیمي74
متوسطمتوسطجیدمتوسطمتوسطجیدعمر احمد عریبي داود القیسي75
مقبولمتوسطمتوسطعمر طالب میرز76
متوسطجیدجیدمتوسطعمر مجید خمیس جداء 77
متوسطجیدمتوسطجید جداالره كمال فزاع محمد العباسي78
مقبولجیدالزم علي احمد عبود الجمیلي79
متوسطجیدمتوسطمحمد سیف هللا عبد هللا محمد 80
جید جداجید جدامحمد شعالن صبحي مصطفى الرحماني81
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متوسطجیدجیدجید جدامحمد ضیاء صالح مھدي الدراجي82
مقبولجیدمتوسطمحمد عبدالرزاق حمید فاضل الدلیمي83
جیدمحمد عوید حمود جاسم الفراجي84
مقبولمتوسطمتوسطجیدمحمد قحطان شاكر عریبي العباسي 85
متوسطجید جدامحمد محسن طعمة خرموش اللھیبي86
متوسطجیدمحمود حسن حمد شویش الناصري87
مریم مجید قدوري محمد الدوري88
جیدمتوسطجیدجید جدامزھر عطیة ابراھیم حمد الحشماوي89
مصطفى برھان عمر جاسم الناصري90
مصطفى خلوق مجید دریس91
مصطفى خلیل حسن محمود 92
متوسطجیدمتوسطمتوسطمصطفى ضامر یوسف راجح الخزرجي93
مصطفى عامر فاضل عبدالقادر الجوعاني94
مھند حمادي عبد خلیفة السامرائي95
مقبولمتوسطجیدجیدمھند صالح عبد الكریم عبود الدراجي 96
موسى رعد كریم ابراھیم العزاوي97
ضعیفضعیفغیابضعیفضعیفمتوسطجیدمؤید خلف ابراھیم عباس الحمداني 98
نبأ نصیر ناجي صالح الزاملي99
نصار مانع فاضل جمعة  البدري100
نھاد طارق احمد وھیب الجبوري101
نھایة وصفي حمید زین العابدین 102
نورھان عارف شكر محمود العبیدي103
نیران عبد الرزاق علي خضیر العباسي104
ھبة حسین ھندي وھاب 105
ھدى مسربت خضیر خلیفة العباسي106
متوسطجیدھشام احمد صبحي حمد الجبوري107
متوسطمتوسطجید جداھمام یونس خضیر عباس المزروعي108
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ودیان جبار حسن حمد الجبوري109
مقبولمتوسطمتوسطمتوسطجید جداوسام حسین علي110
وطبان ابراھیم عبد حمد النمراوي111
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