
 جامعة تكريت 

 كلية االدارة واالقتصاد 

  العلوم المالية والمصرفية قسم / 

 

 2018/2019اسماء الطلبة المشمولين بأداء االمتحان التكميلي للعام الدراسي م/  
 

 الدراسة الصباحية/اوالً 

/ المرحلة  اسم الطالب ت
 صباحي

 المواد المعيد فيها القسم

 عمر خضر حسن 1
 

 االولى
 المالية والمصرفية

+اقتصاد 1+محاسبة  1+ادارة  1اقتصاد 

+  2+ احصاء 2+ ادارة  2+محاسبة 2+اقتصاد

 حاسوب

 المالية والمصرفية االولى مصطفى اسامة راضي 2
+ 2+ ادارة 2+اقتصاد 1+ادارة 1اقتصاد

 +  حاسوب2محاسبة

 2+احصاء 2+محاسبة 2+ادارة 1محاسبة المالية والمصرفية االولى صهيب عبود محمد 3

4 
/ لم  محمود محمد حمود

 يباشر
 المالية والمصرفية االولى

 2+اقتصاد 1+ محاسبة 1+ادارة 1اقتصاد

 2+ احصاء 2+ محاسبة 2+ادارة

 المالية والمصرفية االولى علي عباس فاضل 5
 2+ادارة 1+محاسبة 1+ادارة 1اقتصاد

 2+محاسبة

 المالية والمصرفية االولى ابراهيم كريم حمد 6
 2+اقتصاد 1+قراءات 1+ادارة 1اقتصاد

 +حاسوب 2+ادارة

 المالية والمصرفية االولى فاطمة مأمون هارون 7
 2+اقتصاد 1+محاسبة 1+ادارة 1اقتصاد

 2+قرارءات 2+احصاء 2+محاسبة 2+ادارة

 2+محاسبة 2+ادارة 1+ادارة 1اقتصاد المالية والمصرفية االولى عبدالقادر محمد جاسم 8

 المالية والمصرفية االولى / مؤجلسيف احمد حسن  9
 2+ادارة 1+محاسبة 1+ادارة 1اقتصاد

 2+محاسبة

10 
/ لم عامر ابراهيم بحر 

 يباشر
 المالية والمصرفية االولى

 1+قرارءات 1+محاسبة 1+ادارة 1اقتصاد

 2+محاسبة 2+ادارة 2+اقتصاد 1+احصاء

 +حاسوب 2+قراءات 2+احصاء

 المالية والمصرفية االولى علي محمود ابراهيم 11
 1+احصاء 1+محاسبة 1+ادارة 1اقتصاد

 2+محاسبة 2+ادارة

 المالية والمصرفية االولى عمر عادل كامل 12
 2+ادارة 2+اقتصاد 1+ادارة 1اقتصاد

 2+محاسبة

 المالية والمصرفية االولى امال جميل احمد 13
 2+اقتصاد 1+محاسبة 1+ادارة 1اقتصاد

 2+محاسبة 2+ادارة

14 
/ ترقين عامر خليل ابراهيم 

 قيد
 2+محاسبة 2+احصاء 1احصاء المالية والمصرفية االولى

 2+اقتصاد 1+احصاء 1محاسبة المالية والمصرفية االولى / مؤجلحازم رافع حمد  15

 كورس ثاني 2محمل محاسبة  المالية والمصرفية الثانية امير حميد خلف حمادي 16

 كورس ثاني 2محمل اقتصاد  المالية والمصرفية الثانية حوراء شجاع جميل محمد 17

 كورس ثاني 2محمل محاسبة  المالية والمصرفية الثانية صباح جمعة ديكان سكر 18

 كورس ثاني 2محمل ادارة  المالية والمصرفية الثانية عبدالسالم محمود حسين 19

 كورس اول 1محمل اقتصاد  المالية والمصرفية الثانية علي فايز سرحان فرحان 20

 2ومحاسبة  2محمل ادارة  المالية والمصرفية الثانية محمد احمد محمود خلف 21



 جامعة تكريت 
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 كورس ثاني 2محمل ادارة  المالية والمصرفية الثانية محمد جمال مطرود حسين 22

 كورس اول 1محمل اقتصاد  المالية والمصرفية الثانية محمد حميد عادي جاسم 23

 كورس ثاني 2محمل محاسبة  المالية والمصرفية الثانية محمود يونس خلف رحيم 24

 2ومحاسبة  2محمل ادارة  المالية والمصرفية الثانية حارث نزار اسماعيل 25

 كورس اول 1محمل اقتصاد  المالية والمصرفية الثانية فندي محمد احمد ضيدان 26

 2ومحاسبة  2محمل اقتصاد  المالية والمصرفية الثانية موفق ميسر محمد خلف 27

 2وادارة  1محمل ادارة  المالية والمصرفية الثانية نرمين غالب خضير 28

 2وادارة  1محمل اقتصاد  المالية والمصرفية الثانية هند مهدي نعمه حمد 29

 المالية والمصرفية الثالثة ظافر ابراهيم خميس 30
 2+اسواق مالية +نظام 1محاسبة مصرفية

 +تقييم قرارات

 المالية والمصرفية الثالثة علي محمد عفات 31
+محاسبة  2+نظام 1محاسبة مصرفية

 2مصرفية

32 
/ مرقن محمد مجيد عبدهللا 

 قيده
 +تقييم قرارات 1اقتصاد قياسي +تمويل شركات المالية والمصرفية الثالثة

 2محمل محاسبة مصرفية المالية والمصرفية الرابعة ابراهيم حسين محمد 33

 1تكاليفمحاسبة محمل  المالية والمصرفية الرابعة الزم علي احمد عبود 34

 

 الدراسة المسائيةثانياً / 

 المالحظات القسم   المرحلة  اسم الطالب   ت

  1و قراءات 1محمل احصاء المالية والمصرفية  الثانية احمد عزالدين احمد  1

 2و اقتصاد 1اقتصاد  محمل المالية والمصرفية الثانية خليل صالح حسن حماده 2

 2و اقتصاد 1محمل اقتصاد  المالية والمصرفية الثانية  هاني عيدان مصطفى  3

 2محاسبة تكاليف  المالية والمصرفية  الثالثة  محمد مظهر حمادي  4

 

 


