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 جامعة تكريت 

 كلية االدارة واالقتصاد 

 المحاسبة قسم / 

 

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

 

 الدراسات الصباحيةاوالً / قسم المحاسبة 

 المواد اعداد الطلبة المرحلة

 

 اقتصاد خلف وسمي محمد .1 االولى

 رياضيات سعد رائد علي .2

 اقتصاد وليد شهاب احمد .3

 2محاسبة رعد حسن محمد .4

 2+ محاسبة 1محاسبة عمر خضر نوري حمد .5

 2+ محاسبة 1محاسبة إبراهيم كامل نوري حمد .6

 2محاسبة فراس جاسم محمد .7

 E2+ محاسبة 2متوسطة انس عماد إبراهيم .1 الثانية

 1متوسطة حسن محمد فائق .2

 بحوث عمليات حاتم كريم عيسى .3

 + بحوث 2+ حكومية 1متسطة شروق كريم ياسين .4

 1متوسطة عبدهللا حسن عبدهللا .5

 2حكومية عبدهللا مفلح إسماعيل .6

 2حكومية عثمان احمد حسن .7

+  1+ حكومية1متوسطة احمد عامر إسماعيل .8

+  2+ متوسطة E1محاسبة

+ وحدات+ بحوث+ 2حكومية

 E2محاسبة

+ 1+ حكومية1متوسطة براء عالء مشعل .9

 + إحصاء )تحميل(  2حكومية

 1حكومية سعد اسود عبدهللا .10

+  E1+ محاسبة1حكومية حسين فخرالدين خلف .11

+ 2+ حكومية2تسويق+ متوسطة

عامة+ وحدات+ مالية 

 E2محاسبة

 تسويق قاسم محمد سعدون .12

 2+ حكومية2متوسطة سيف حسيب عفتيان .13

 2متوسطة سجاد جواد حيدر .14

 2حكومية عبدهللا زهير جاسم .15

 

 2حكومية عقيل إبراهيم خليل .16
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+  2شركات + تحليل + متقدمة دنيا فوزي حسن .1 الثالثة

  2+ طبيعية + نظام 2كلفة

+ ضريبية +  1شركات + نظام فرات معتز علوان .2

+  2+ كلفة 2منشأت + متقدمة

 + تحليل+ تدقيق 2طبيعية + نظام

 شركات ايالف عبد الرسول لطيف .3

 شركات + منشأت جابر حسين طالع .4

 شركات عمر احمد خليل .5

 2+ نظام 2متقدمة مجاهد خالد إبراهيم .6

 شركات هيثم عماد عريبي .7

 2كلفةمنشأت +  محمد حميد محمد كاظم .8

 تدقيق علي إبراهيم مصطفى .9

 2متقدمة لبنى عامر حميد .10

 2نظام سالي إسماعيل جاسم .11

 تدقيق عمر احمد خلف .12

+  1شركات + نظام+  1كلفة عبدهللا طه جودي .13

+  2+ كلفة 2منشأت + متقدمة

  + تحليل 2طبيعية + نظام

 2معيارية محمد علي ياسين .1 الرابعة

 2معيارية+  1ادارية هاشم محمود طه .2

+  2+ دولية + ادارية 1معيارية مصطفى حامد حلو .3

 2معيارية

 

 ً  الدراسات المسائية / ثانيا

 المواد اعداد الطلبة المرحلة

 

 اقتصاد احمد علي بدر .1 االولى

 2اقتصاد + محاسبة احمد مثنى حمدي .2

 2محاسبة المثنى عدنان ناجي .3

 1متوسطة براء مجيد حميد .1 الثانية

 1متوسطة نوري رائد نوري .2

 2متوسطة احمد عالء الدين حسين .3

 2متوسطة محمد اكبر حسن .4

 2حكومية خضير عباس احمد .5

 تدقيق احمد عبيد جاسم .1 الثالثة

+  2شركات + متقدمة دانيال بالل صبري .2

 + تدقيق 2كلفة

 تدقيق رامي فريد تفاح .3
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شركات + منشأت +  عمار جوده حازم .4

 2متقدمة

 2+ متقدمةشركات  محمد باسل حسين .5

+ شركات +  1كلفة محمد شامل خلف .6

ضريبية + تحليل + 

+  2منشأت + متقدمة

 2+ طبيعية + نظام 2كلفة

+ تحليل + منشأت  1نظام ناصر مولود صالح .7

+  2+ كلفة 2+ متقدمة

 2طبيعية+ نظام

 2متقدمة احمد صفاء علي .8

+  2شركات + متقدمة احمد محمد عبدالعزيز .9

 2+ طبيعية+ نظام 2كلفة

 تدقيق ابوب حميد دحام .10

 تدقيق عبدهللا محمد عبدالكريم .11

 + طبيعية 2شركات + كلفة محمد حمد ندا .12

 تحليل نبراس متعب عبدهللا .13

 2متقدمة رياض عبدهللا فارس .14

 2متقدمة تركي محمد حبيب .15

 2متقدمة عمار رائب جارهللا .16

 2متقدمة غيث سعيد صالح .17

 تدقيق خليل إبراهيم عبدالمحسن .18

 تدقيق علي فهمي مجيد .19

 تدقيق يوسف احمد سلوم .20

 1+ معيارة 1ادارية اوس سمير عبدهللا .1 الرابعة

+  1+ معيارية 1ادارية دريد صالح الدين احمد .2

+  2دولية + ادارية

 2معيارية

 2+ معيارية 1معيارية سفيان قحطان عدنان .3

 2معيارية+  1ادارية ميسر خالد عبدهللا .4

+  1+ معيارية 1ادارية ادريس حمادي دوخي .5

+ نظم +  2معيارية

 /تحميل( 2)متقدمة

 1معيارية عائشة غالب محجوب .6

+ دولية +  1معيارية عمر محمود علي .7
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  2ادارية

 2+ )متقدمة 1معيارية عبدهللا نصير مزاحم  .8

 /تحميل(

+  2+ معيارية 1معيارية عبدالعزيز ماهر عياش .9

 /تحميل( 2)متقدمة

 1معيارية محمد محسن عبدهللا .11

 2معيارية وسام ظافر عبدالكريم .11

 

 
 


