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 قسم المحاسبة 

 المالحظات  القسم  اسم الطالب الرباعي ت

  محاسبة ابراهيم احمد جالل رجب  1

  محاسبه ابراهيم محمد احمد عبدهللا 2

  محاسبة احمد ابو بكر محمد امين اسراء  3

  محاسبة اواب علوان هياس قادر 4

  محاسبة أيات سعد راجي وشيل  5

  محاسبة أيسر حسن عبدالرحمن عناك 6

  محاسبة تبارك وليد عبد محمود 7

  محاسبة توفيق ماهر عليوي فياض  8

  محاسبة ثناء عبدالكريم احمد سلمان  9

  محاسبة خضر صالح علي محمد  10

  محاسبة رائد عدنان مزعل حمود  11

  محاسبة ربى صكر ضاري نعمان 12

  محاسبة رنده محارب حسين صالح  13

  محاسبة زياد عادل ذياب حمده  14

  محاسبة ساره عبدالوهاب ربح خلف  15

  محاسبة ساره فراس خالد خليل  16

  محاسبة سمية نزهان دحام كواد  17

  محاسبة تركيش مجيد اسعد شهد  18

  محاسبة شيرين سالم صفوك عويد  19

  محاسبة ضحى خالد عزاوي محمد 20

  محاسبة علي حسين ضاحي محيسن 21

  محاسبة علي عامر خضير علي  22

  محاسبة علي مؤيد خضر حسين 23

  محاسبة كبرى جالل محمد عزت  24

  محاسبة مجيد قتيبه مجيد حسين 25

  محاسبة محمد احمد حسين عنون 26

  محاسبة محمد تحسين علي مجول  27

  محاسبة محمد علوان هياس قادر 28

  محاسبة مصطفى يوسف ذنون ابراهيم 29

  محاسبة منار عامر كردي ناصر 30

  محاسبة هاجر جمال جميل حسن 31

  محاسبة هيثم علي حسين سعيد 32

  

 

 

 



 
 

 جامعة تكريت 

 كلية االدارة واالقتصاد 

 الدراسة المسائية 

   (الوجبة االولىتكريت )واالقتصاد / جامعة  اإلدارة كلية الطلبة المقبولين في  بأسماءقوائم 

   2022/2023للعام الدراسي 

2 
 

 

http://cade.tu.edu.iq 

 االعمال   إدارةقسم 

 المالحظات  القسم  اسم الطالب الرباعي ت

  ادارة اعمال ابراهيم احمد عبيد سلطان 1

  ادارة اعمال احمد جمعه طه باييز  2

  ادارة اعمال جمعهاحمد نجم عبدهللا  3

  ادارة اعمال امير بحر فياض علي 4

  ادارة اعمال انتصار عمادالدين مهدي صالح 5

  ادارة اعمال اياد حمد مهبش علي 6

  ادارة اعمال اياد مهدي صالح محمد  7

  ادارة اعمال ايمن عمار فاضل حسن 8

  ادارة اعمال جالل عبدهللا احمد عواد 9

  ادارة اعمال عوض شالل حاتم رجب  10

  ادارة اعمال حسن جاسم محمد صالح 11

  ادارة اعمال حسن نوري جاسم عبدهللا 12

  ادارة اعمال حسين ميزر زبار مظهور  13

  ادارة اعمال خميس ندا محمد طعمه 14

  ادارة اعمال رائد حسين عبدالغفور محمد  15

  ادارة اعمال ريام حردان نوري عايد  16

  ادارة اعمال ريم عبدالرحمن خزعل علي  17

  ادارة اعمال زينب اسماعيل حسين حمد 18

  ادارة اعمال زينب خلف احمد حبيب  19

  ادارة اعمال سالم هاشم لطيف مبدد  20

  ادارة اعمال سعدون يونس معيوف حسن 21

  ادارة اعمال سلوى ارشاد رشدي عطيه 22

  اعمالادارة  سيف سعد جاسم حمود  23

  ادارة اعمال ضحى فائز كردي ثلج  24

  ادارة اعمال ظاهر احمد خلف محمود 25

  ادارة اعمال عارف سعيد محمد وسمي  26

  ادارة اعمال عبد خلف حسين عوض  27

  ادارة اعمال عبدهللا اسماعيل زيدان خلف 28

  ادارة اعمال عبدهللا صالح حسن علي صالح 29

  ادارة اعمال علي رشيدعبدهللا فراس  30

  ادارة اعمال عبدهللا محمد مجيد حمد 31

عبدالمهيمن عبدالرحيم ابراهيم   32

 علي

  ادارة اعمال

  ادارة اعمال عبدالوهاب بدر صالح احمد 33

  ادارة اعمال عثمان عناد رعيد ذنون   34

  ادارة اعمال عدي صباح احميد حديد 35

  ادارة اعمال علي حسين رضوان عبد  36

  ادارة اعمال علي حسين علي تركي 37

  ادارة اعمال علي حمد خلف سليمان 38

  ادارة اعمال علي ذياب مهيدي سليمان  39

  ادارة اعمال عماد عبدهللا نامس شكطي 40

  ادارة اعمال عمر سالم حماده علي  41
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  ادارة اعمال عمر عادل صالح رمضان 42

  ادارة اعمال سعدون حميديعمر ناصر  43

  ادارة اعمال عيسى ذياب احمد خلف   44

  ادارة اعمال غاليه حمد اسماعيل حسين 45

  ادارة اعمال غدير ازل محمد عبدهللا 46

  ادارة اعمال غزال عايد غزال كطاش  47

  ادارة اعمال قاسم سوم جاسم متعب  48

  اعمالادارة  قائد عالوي حماده عبدالعال  49

  ادارة اعمال قتيبه تركي داود سلمان  50

  ادارة اعمال لؤي خلف ابراهيم حسين 51

  ادارة اعمال مازن عجيل شيحان عصمي  52

  ادارة اعمال محمد جبر مهدي صالح  53

  ادارة اعمال محمد حليم شهاب حمد 54

  ادارة اعمال محمد حمد محمد حسن  55

  ادارة اعمال محمد حميد حمد جميل 56

  ادارة اعمال محمد ضاري خميس اسماعيل  57

  ادارة اعمال محمد عبدهللا محمد جادلين 58

  ادارة اعمال محمد مجيد حميد غدير 59

  ادارة اعمال محمد ممدوح علي طلب  60

  ادارة اعمال محمد ناصر سعدون حميدي  61

  ادارة اعمال محمود حازم مياح بنيان 62

  ادارة اعمال محمود حميد شهاب احمد  63

  ادارة اعمال محمود رجب محمود ابراهيم 64

  ادارة اعمال محمود شاكر محمود صالح   65

  ادارة اعمال محمود غانم عبدالوهاب جميل  66

  ادارة اعمال مخلص كامل قطمير احمد 67

  ادارة اعمال مروان عاصف رعد يعكوب 68

  ادارة اعمال مروان محمد علي كاطع  69

  ادارة اعمال مروه عبدهللا خلف محمد  70

  ادارة اعمال مسعود ثائر هاشم خلف  71

  ادارة اعمال مصطفى طارق سليمان حسين 72

  ادارة اعمال منتظر علي مردان احمد  73

  ادارة اعمال نائل علي يونس فرحان 74

  ادارة اعمال نزار فارس احمد غدير  75

  ادارة اعمال نشوان محسن اعبيش عبيد 76

  ادارة اعمال نوار اوس عطيه احمد 77

  ادارة اعمال نور محمد عبدالكريم اسماعيل 78

  ادارة اعمال هبه عبدهللا عطيه محمد  79

  ادارة اعمال هيفاء عواد محسن علي  80

  ادارة اعمال وداد علي سالم عبد  81

  ادارة اعمال ياسمين كريم حسن محمد 82

 
 
  



 
 

 جامعة تكريت 

 كلية االدارة واالقتصاد 

 الدراسة المسائية 

   (الوجبة االولىتكريت )واالقتصاد / جامعة  اإلدارة كلية الطلبة المقبولين في  بأسماءقوائم 

   2022/2023للعام الدراسي 

4 
 

 

http://cade.tu.edu.iq 

 دارة عامة قسم اال

 المالحظات  القسم  اسم الطالب الرباعي ت

  ادارة عامة  ابراهيم احمد نجم عبدهللا  1

  ادارة عامة  اثير كاظم صالح محمد 2

  ادارة عامة  احمد ابراهيم كاظم صالح 3

  ادارة عامة  احمد رجب حدوشه خلف 4

  ادارة عامة  احمد رمضان فرحان محمد  5

  ادارة عامة  احمد زامل محسن محيميد 6

  ادارة عامة  احمد زرداو حميد فارس 7

  ادارة عامة  احمد سبهان محمد شبيب 8

  ادارة عامة  احمد سمير عبد جارهللا  9

  ادارة عامة  احمد عيسى احمد ابراهيم  10

  ادارة عامة  احمد مضر محمود عبد 11

  ادارة عامة  ادهام انس محمد رياض عبدالغفار 12

  ادارة عامة  اّمنه ثاير تركي صالح 13

  ادارة عامة  انفال بدر محمود فحل  14

  ادارة عامة  ايهاب احمد قادر عبد 15

  ادارة عامة  بالل عذال احميد بداع  16

  ادارة عامة  جمال رمضان محمد عطاهللا  17

  ادارة عامة  حارث خميس هزاع سليم 18

  ادارة عامة  حسام احمد خلف محمد 19

  ادارة عامة  حسام ناظم مزعل مطر   20

  ادارة عامة  حسين صباح حسين داود 21

  ادارة عامة  حسين قاسم عبدهللا حسين 22

  ادارة عامة  حمزه قصي حميد نوفان 23

  ادارة عامة  حنين زيد خلف كجوان 24

  ادارة عامة  حيدر حسن عبيد حنظل  25

  ادارة عامة  خالد حسن عفات دليان 26

  ادارة عامة  خالد محمود عبدهللا عميرة  27

  عامة ادارة  خلف مجيد جميل محمد  28

  ادارة عامة  ركاد ماجد خزعل مهيدي 29

  ادارة عامة  رواد شهاب احمد محمد  30

  ادارة عامة  سرمد سعد سكران احمد  31

  ادارة عامة  سعد عبدهللا محمد ذياب  32

  ادارة عامة  سما صباح شهاب أحمد  33

  ادارة عامة  سيف نايف عطيه صالح 34

  ادارة عامة  شهاب الحق مطلك احمد سطام 35

  ادارة عامة  صدام عامر حسن عالوي   36

  ادارة عامة  صيفي محمود عبدهللا صقر  37

  ادارة عامة  عبدالعزيز عبدالمجيد مهدي  38

  ادارة عامة  عبدهللا خضير عباس صالح 39

  ادارة عامة  عبدهللا خليل عبدهللا ابراهيم   40

  عامة ادارة  عثمان وصفي مخلف محمد 41

  ادارة عامة  عدنان احمد شهاب حمد 42
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  ادارة عامة  عقيل نجم عبدهللا جمعه  43

  ادارة عامة  عالء عدنان عزيز فياض   44

  ادارة عامة  علي نزار ياسين محمد  45

  ادارة عامة  عماد عباس علي عبدالجادر 46

  ادارة عامة  عمار خليل مزعل حمود  47

  ادارة عامة  عمار غازي حمد جمعه  48

  ادارة عامة  عمران جاسم محمد خلف 49

  ادارة عامة  غفران كاظم دلي ياسين 50

  ادارة عامة  فراس خضر صياد عبد 51

  ادارة عامة  فواز ربيع فارس عبدهللا  52

  ادارة عامة  فيصل ابراهيم رمضان محمد  53

  ادارة عامة  قصي ضاري عناد مصلح 54

  ادارة عامة  محمد جاسم عبدهللا احمد 55

  ادارة عامة  محمد صالح نجم عبدهللا 56

  ادارة عامة  محمد صدام محمد سلمان  57

  ادارة عامة  محمد عبد علي جزاع 58

  ادارة عامة  محمد فرحان ناصر حسين 59

  ادارة عامة  مروان مظهر ابراهيم رجب   60

  ادارة عامة  مغرب عبدهللا احمد عليان 61

  ادارة عامة  المنذر مزاحم حسن حمدي 62

  ادارة عامة  مهدي محمد حسين عبدهللا 63

  ادارة عامة  نهاد شعيب سلمان حمد  64

  ادارة عامة  وليد ناجي حواس خضير  65
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 قسم العلوم المالية والمصرفية  

 المالحظات  القسم  اسم الطالب الرباعي ت

  مالية ومصرفية  احمد عزالدين سلمان عبيد 1

  مالية ومصرفية  اسراء حميد رشيد احمد  2

  ومصرفية مالية  اكرم شالل كافي ثويني  3

  مالية ومصرفية  امل سليم صالح جدوع  4

  مالية ومصرفية  اّيه محمود ذنون ابراهيم  5

  مالية ومصرفية  حذيفه خيرهللا علي سلمان 6

  مالية ومصرفية  حسين قتيبه حامد رفعت 7

  مالية ومصرفية  حمزه حسو سامي حسو  8

  مالية ومصرفية  زكريا خالد صالح عبيد   9

  مالية ومصرفية  عبدالمجيد حامد عباس زيد  10

  مالية ومصرفية  سعد احمد محمد جوبان 11

  مالية ومصرفية  شوان سلمان عجيب مجيد 12

  مالية ومصرفية  علي ليث محمد ساجد عباس  13

  مالية ومصرفية  علي ماهر حسن اسماعيل  14

  مالية ومصرفية  علي يوسف عطيه خلف   15

  مالية ومصرفية  عبدهللا حمد عليمحمد  16

  مالية ومصرفية  محمد مجيد عطوان علي  17

  مالية ومصرفية  مصطفى طالب أسماعيل ابراهيم  18

  مالية ومصرفية  مهدي علي خزيم مشالي  19

  مالية ومصرفية  ياسر حردان مجيد علي  20

  مالية ومصرفية  يمان عدنان حميد محمد 21
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 اقتصاد قسم 

 المالحظات  القسم  اسم الطالب الرباعي ت

  اقتصاد احمد سرمد غالب عايد 1

  اقتصاد اكرم ماهر عبدهللا يوسف  2

  اقتصاد مرهون محمودتبارك رعد  3

  اقتصاد جابر صباح سامي  محمد 4

  اقتصاد حسن عبدالستار خلف عبود  5

  اقتصاد دريد محمد خلف فاضل  6

  اقتصاد رسول عبدهللا ناجي هادي  7

  اقتصاد ريام خميس سليمان عبدهللا  8

  اقتصاد ظافر رشيد طه محمود 9

  اقتصاد عبدالرحمن احمد حمد عباس  10

  اقتصاد فيصل ياسر مطلك شالش  11

  اقتصاد محمد داود عراك جودر  12

  اقتصاد نبراس صباح عواد مخلف   13

  اقتصاد هشام جاسم محمد احمد  14

  اقتصاد يوسف نعمان صالح بحر  15

 

 

 

 

 


