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2019-2018نتائج العام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد- جامعة تكريت 

قسم العلوم المالية والمصرفية

المعدلالنتٌجة2محاسبة تكالٌف2محاسبة مصرفٌةتمٌٌم لرارات االستثمار2نظام محاسبً موحدادارة المخاطر المالٌة2تموٌل شركاتاسواق مالٌةاالسمت

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفممبولممبولابراهٌم حسٌن دمحم1
0.0000معٌدمتوسطمتوسطجٌد جداضعٌفممبولممبولضعٌفابراهٌم حمد محمود مهدي العباس2ً
0.0000احالم جاسم جمٌل رضا المكدم3ً
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد خالد فرج حسٌن4
0.0000معٌدممبولمتوسطمتوسطمتوسطضعٌفمتوسطمتوسطاحمد سعٌد علً اسماعٌل العٌساوي5
0.0000معٌدضعٌفممبولممبولضعٌفممبولمتوسطضعٌفاحمد سلٌمان دمحم شالش الجبوري6
0.0000معٌدضعٌفضعٌفممبولممبولضعٌفممبولممبولاحمد لحطان حمادة خلف الجبوري7
81.1579ناجحجٌد جدامتوسطجٌد جداامتٌازجٌدامتٌازجٌداحمد كاظم محسن كاظم8

75.7895ناجحمتوسطجٌدجٌد جداامتٌازمتوسطجٌدجٌداحمد ماهر حسن فدعم الطائ9ً
77.6842ناجحجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداجٌداحمد محسن دمحم10
87.4737ناجحمتوسطجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جدااسامة ناٌف مطلك حمود الجواري11
76.4737ناجحجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌدمتوسطجٌدجٌداسحاق احمد غنً عبدهللا الجبوري12
58.7895ناجحممبولمتوسطممبولمتوسطممبولمتوسطمتوسطاشواق فاضل ابراهٌم علً 13
0.0000معٌدممبولممبولمتوسطممبولضعٌفضعٌفضعٌفامٌر مثنى خٌري عباس الزبٌدي14
0.0000معٌدضعٌفمتوسطممبولمتوسطضعٌفضعٌفممبولانجاد عامر احمد محٌمٌد الجبوري15
0.0000معٌدضعٌفممبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفانس احمد رشٌد عاٌد الشمري16
0.0000معٌدضعٌفمتوسطممبولجٌدممبولمتوسطمتوسطانس ساجر صالح مهدي الجبوري17
57.3684ناجحمتوسطمتوسطممبولمتوسطممبولممبولممبولاوس شاكر دحام حسٌن الجناب18ً
76.1579ناجحجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدممبولجٌد جداجٌداٌة عباس فرحان خلف الجبوري19
65.8421ناجحجٌدممبولجٌدجٌدممبولجٌدمتوسطاٌمان ابراهٌم جاسم جادر الجبوري20
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفممبولضعٌفممبولممبولاٌوب ناٌف عل21ً
69.8947ناجحجٌدجٌدجٌد جداجٌدممبولممبولجٌدبنٌن رعد لفتة22
0.0000معٌدضعٌفضعٌفممبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفترف ستار مشحن عباس الجبوري23
0.0000معٌدممبولضعٌفممبولممبولممبولضعٌفممبولتمى غزوان حازم برع الجناب24ً
0.0000معٌدمتوسطضعٌفضعٌفممبولممبولضعٌفضعٌفثابت نافع عباس خرٌسان25
0.0000معٌدضعٌفضعٌفمتوسطمتوسطممبولممبولممبولجاسم علً صالح حردان الجبوري26
0.0000معٌدضعٌفضعٌفممبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفجاسم عٌسى خلف دمحم الجبوري27
0.0000معٌدضعٌفضعٌفمتوسطممبولضعٌفجٌدجٌدجاسم فرحان جاسم محٌمٌد الخزرج28ً
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65.2105ناجحجٌدمتوسطمتوسطجٌدممبولممبولممبولدعاء عدنان مراد اسماعٌل الجبوري29
0.0000ربى دمحم سالم جاسم الجبوري30
0.0000معٌدممبولضعٌفجٌد جدامتوسطمتوسطجٌدجٌد جدارسل سمٌر حمٌد طوكان31
0.0000معٌدممبولضعٌفمتوسطجٌدمتوسطممبولممبولرسول محمود كرٌم علً الخزرج32ً
0.0000معٌدضعٌفممبولضعٌفممبولمتوسطضعٌفممبولرغد خزعل خضٌر دمحم33
90.3158ناجحجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازجٌد جدارفل فالح عٌسى دمحم العبٌدي34
0.0000معٌدضعٌفضعٌفمتوسطمتوسطممبولمتوسطمتوسطرلٌة مسلم كاظم محمود العبٌدي35
0.0000معٌدضعٌفممبولمتوسطمتوسطممبولمتوسطمتوسطرٌم كاظم دمحم غازي الخزرج36ً

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفزهراء جاسم شرلً عبدهللا الجبوري37
0.0000معٌدضعٌفممبولجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌد جداجٌد جدازٌنة خالد محمود عبدهللا الجاف38
57.0526ناجحممبولممبولممبولمتوسطممبولممبولمتوسطسارة عامر حسن علً العٌساوي39
0.0000سارة ٌاسر ظاهر لطٌف الجبوري40
0.0000معٌدضعٌفممبولمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطسامر رشٌد جاسم صالح المرغول41ً
0.0000معٌدضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفمتوسطممبولسجاد رضا عدوان42
0.0000معٌدضعٌفضعٌفمتوسطممبولضعٌفممبولمتوسطسعد عماب عجاج عبدهللا العٌساوي 43
0.0000معٌدضعٌفضعٌفممبولمتوسطضعٌفممبولممبولسعد ماهر نجم عبدهللا الجبوري44
0.0000معٌدضعٌفممبولممبولجٌدممبولضعٌفضعٌفسعد مزهر عاص45ً
91.2632ناجحامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازجٌد جداسالم كامل صبحً علً العبٌدي46
0.0000معٌدضعٌفضعٌفمتوسطممبولممبولمتوسطممبولسٌف حسن علً صالح البو خلٌفة 47
0.0000معٌدضعٌفضعٌفممبولممبولمتوسطمتوسطمتوسطشذى احمد دمحم شبٌب العزاوي48
85.6316ناجحجٌد جداامتٌازجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداامتٌازشهد برهان دمحم عبد العٌساوي49

89.2632ناجحجٌد جداامتٌازجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌدامتٌازشهد نبٌل لادر عبدهللا الصالح50ً
76.3158ناجحامتٌازمتوسطجٌد جداامتٌازممبولجٌدمتوسطشٌماء دمحم صابر51
0.0000معٌدضعٌفمتوسطجٌدجٌد جداممبولجٌدمتوسطصفاء شجاع احمد ٌونس الجناب52ً
0.0000معٌدضعٌفممبولمتوسطمتوسطضعٌفمتوسطضعٌفصفاء ٌاسٌن حسن دمحم العباس53ً
0.0000معٌدضعٌفضعٌفممبولضعٌفممبولممبولمتوسطضرغام ذٌاب علً حمود الجمٌل54ً
0.0000معٌدجٌدممبولمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضمٌاء هالل شعبان رمٌض الدوري55
57.4737ناجحممبولجٌدمتوسطمتوسطممبولممبولممبولطٌف حسن الطٌف سنجار اسودي56
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0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفظافر ابراهٌم خمٌس نخٌالن الجبوري 57
0.0000معٌدضعٌفممبولممبولممبولضعٌفممبولضعٌفظاهر جمٌل جاسم دمحم المجمع58ً
80.1579ناجحجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدعامر حامد فٌاض علً الجمٌل59ً
71.4737ناجحجٌدجٌدجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌدممبولعائشة ثائر احمد جاسم السامرائ60ً
0.0000معٌدضعٌفضعٌفجٌدضعٌفممبولممبولممبولعبد العزٌز سعد عبدالعزٌز61
77.3158ناجحجٌدامتٌازجٌدامتٌازمتوسطجٌد جداجٌدعبد المنعم دمحم معتوق صافً الزبٌدي62
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبدالرحمن ٌوسف حسن63
80.5789ناجحجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌد جداعبدهللا رحٌم عبد المهار نوفان العبٌدي64

83.7895ناجحجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌدجٌدامتٌازجٌد جداعبدهللا روكان عبدهللا65
74.0526ناجحممبولممبولمتوسطجٌد جداجٌدجٌد جداامتٌازعبدهللا رٌاض صٌاد حمادي66
78.5789ناجحمتوسطامتٌازجٌدجٌد جداجٌدامتٌازجٌدعبدهللا سالم عطٌة عبد الرزاق الماسم67ً
80.5263ناجحجٌدجٌدجٌد جدامتوسطجٌدجٌد جداامتٌازعبدهللا مشهل جرو68
79.6316ناجحجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌد جداامتٌازعزالدٌن علً جاسم حبٌب العباسً 69
0.0000معٌدضعٌفجٌدجٌدمتوسطجٌدجٌد جداامتٌازعالء خمٌس جمعة علً العكٌدي70
85.0000ناجحجٌدجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداعالء عبدهللا فارس حسٌن الجناب71ً
0.0000معٌدضعٌفمتوسطمتوسطمتوسطممبولمتوسطمتوسطعلً خالد فرحان سهٌل الدوري72
75.5263ناجحمتوسطممبولجٌدجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداعلً عبد الجبار خلف حمد االعرج73ً
84.7368ناجحجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جدامتوسطجٌد جداامتٌازعلً فارس محمود زٌدان الحشماوي74
0.0000معٌدضعٌفضعٌفممبولضعٌفممبولممبولممبولعلً دمحم علً عفات الشمري75
0.0000معٌدممبولممبولممبولمتوسطضعٌفمتوسطمتوسطعلً مناور احمد حسٌن الرفٌع76ً
69.7368ناجحمتوسطجٌدجٌدجٌد جداممبولجٌد جدامتوسطعلٌاء شهاب حواس خضر الدوري77

57.3158ناجحممبولممبولمتوسطممبولممبولجٌدممبولعمار اسماعٌل مخلف الطٌف العجٌل78ً
84.2632ناجحامتٌازجٌدجٌد جداامتٌازجٌدجٌدجٌد جداعمار حسن دمحم عباس الفراج79ً
0.0000معٌدممبولضعٌفمتوسطممبولممبولمتوسطمتوسطعمار عادي عاصً ضاحً التمٌم80ً
0.0000معٌدمتوسطممبولضعٌفممبولضعٌفضعٌفضعٌفعمر احمد عرٌبً داود المٌس81ً
0.0000معٌدضعٌفضعٌفممبولممبولضعٌفممبولممبولعمر مجٌد خمٌس82
0.0000معٌدممبولممبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفممبولغسان لٌث كامل علً الجبوري83
0.0000معٌدضعٌفضعٌفجٌد جداضعٌفضعٌفضعٌفجٌد جداالره كمال فزاع دمحم العباس84ً
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0.0000معٌدضعٌفضعٌفممبولممبولضعٌفمتوسطجٌدالزم علً احمد عبود الجمٌل85ً
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطدمحم جاسم دمحم جاسم المجمع86ً
0.0000معٌدممبولضعٌفممبولممبولضعٌفمتوسطممبولدمحم سٌف هللا عبد هللا87
64.6842ناجحممبولمتوسطجٌدمتوسطممبولجٌدجٌددمحم شعالن صبحً مصطفى الرحمان88ً
0.0000معٌدممبولمتوسطمتوسطممبولضعٌفممبولمتوسطدمحم ضٌاء صالح مهدي الدراج89ً
0.0000معٌدضعٌفممبولضعٌفمتوسطضعٌفمتوسطمتوسطدمحم عبدالرزاق حمٌد فاضل الدلٌم90ً
65.5263ناجحمتوسطممبولجٌدجٌد جداممبولجٌدممبولدمحم عوٌد حمود جاسم الفراج91ً
0.0000معٌدممبولممبولممبولممبولضعٌفمتوسطجٌددمحم لحطان شاكر عرٌبً العباسً 92

0.0000معٌدممبولممبولضعٌفممبولضعٌفضعٌفممبولدمحم مجٌد عبدهللا علً المرسوم93ً
0.0000معٌدممبولضعٌفمتوسطممبولممبولمتوسطمتوسطدمحم محسن طعمة خرموش اللهٌب94ً
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفممبولضعٌفضعٌفضعٌفمحمود حسن حمد شوٌش الدهمش95ً
74.3158ناجحمتوسطجٌد جداجٌدجٌد جداممبولجٌدجٌد جدامرٌم مجٌد لدوري دمحم الدوري96
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفممبولضعٌفمزهر عطٌة ابراهٌم حمد الحشماوي97
75.4211ناجحجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌد جداممبولجٌد جداجٌدمصطفى برهان عمر جاسم الناصري98
71.5263ناجحجٌدممبولجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطجٌدمصطفى خلوق مجٌد درٌس99
68.6842ناجحممبولجٌدجٌدجٌدممبولجٌدجٌدمصطفى خلٌل حسن##
0.0000معٌدضعٌفضعٌفممبولضعٌفضعٌفممبولضعٌفمصطفى ضامر ٌوسف راجح الخزرجً##
77.4211ناجحجٌدجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدمصطفى عامر فاضل عبدالمادر الجوعانً##
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمعد حسن علً دهش العبٌدي##
0.0000معٌدممبولممبولممبولممبولضعٌفممبولممبولمهند صالح عبد الكرٌم##
77.7368ناجحامتٌازجٌدجٌد جداجٌدجٌدجٌد جدامتوسطموسى رعد كرٌم ابراهٌم العزاوي##

64.2632ناجحممبولمتوسطجٌد جدامتوسطممبولجٌدمتوسطنبأ نصٌر ناجً صالح الزاملً##
76.4737ناجحجٌدجٌد جداجٌدامتٌازممبولجٌدجٌد جدانصار مانع فاضل جمعة  البدري##
76.5263ناجحمتوسطمتوسطجٌدجٌدجٌد جداامتٌازجٌدنهاد طارق احمد وهٌب الجبوري##
63.2632ناجحمتوسطممبولجٌدممبولممبولجٌدممبولنهاٌة وصفً حمٌد زٌن العابدٌن ##
76.6316ناجحجٌدجٌدجٌدجٌدمتوسطامتٌازجٌد جدانورهان عارف شكر محمود العبٌدي##
0.0000معٌدضعٌفجٌد جداامتٌازمتوسطضعٌفجٌد جداجٌدنٌران عبد الرزاق علً خضٌر العباسً##
حجبهبة حسٌن هندي##
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المعدلالنتٌجة2محاسبة تكالٌف2محاسبة مصرفٌةتمٌٌم لرارات االستثمار2نظام محاسبً موحدادارة المخاطر المالٌة2تموٌل شركاتاسواق مالٌةاالسمت

94.1053ناجحامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازهدى مسربت خضٌر خلٌفة العباسً##
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفممبولممبولمتوسطجٌد جداهشام احمد صبحً حمد الجبوري##
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفممبولمتوسطمتوسطهمام ٌونس خضٌر عباس المزروعً##
ودٌان جبار حسن حمد الجبوري##

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطوسام حسٌن علً##
67.2632ناجحممبولمتوسطمتوسطجٌدمتوسطجٌدجٌدوطبان ابراهٌم عبد حمد النمراوي##

حجب


