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 جامعة تكريت 

 كلية االدارة واالقتصاد 

 دارة االعمال اقسم / 

 

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

 
 الدراسات الصباحية /قسم ادارة االعمال  اوالً / 

 المرحلة المادة اسم الطالب ت

 األولى  2محاسبة حميداحمد غازي  1

 األولى 2+محاسبة2+ إدارة 1محاسبة بشار عبود فرحان 2

 األولى 1محاسبة حامد بندر طه 3

 األولى 2+1محاسبة خالد اكرم احمد 4

 األولى 1محاسبة رواد صباح سليمان 5

 األولى 2محاسبة ساري غازي بكر 6

 األولى 1محاسبة سيناء قاسم حواس 7

+ 1+إنكليزي 1+حاسوب1محاسبة محمدفاطمة حسين  8
 2+محاسبة2ادارة

 األولى

+ 2+ اقتصاد2+ ادارة1+ قراءات + حاسوب  محمد ثامرعبدالرزاق 9
 رياضيات2محاسبة

 األولى

إنكليزي  محمد جاسم محمد 10
 2+إحصاء+حاسوب2+محاسبة2+اقتصاد2+ادارة1

 األولى

تسويق+رأسمال تسويق+منظمة+مواد+بحوث  احمد إسماعيل خليل 11
 2فكري+سلوك تنظيمي+امداد+حاسوب

 الثانية

 الثانية مواد احمد محمد حميد 12

 الثانية منظمة+مواد+امداد ازور ياسين عايد 13

 الثانية 2منظمة+سلوك تنظيمي+ محاسبة اياد عيدان حمدان 14

 الثانية تسويق ايمان هادي اسماعيل 15

 الثانية 2متوسطة+مواد+امداد+حاسوبمحاسبة  حسين علي حسين 16

 الثانية بحوث+تسويق حسين غرمان علي 17

 الثانية تسويق+موارد بشرية+منظمة+مواد+رأسمال فكري خالد جمال الدين شاكر 18

 الثانية امداد خيرهللا احمد فياض 19

 الثانية 2حاسوب دعاء خالد دحام 20
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 الثانية مواد صباح طلب اليذ 21

 الثانية امداد عبدالخالق عليطه  22

 الثانية منظمة عباس فاضل احمد 23

 الثانية 2+انكليزي2منظمة+مواد+رأسمال فكري+محاسبة عبدالقادر مزاحم احمد 24

 الثانية منظمة+مواد+امداد عزت إبراهيم احمد 25

26 

تسويق+موارد بشرية+منظمة+مواد+بحوث  علي إبراهيم حميد
فكري+سلوك تسويق+رأسمال 

+تجارة 2تنظيمي+امداد+حاسوب
 2الكترونية+انكليزي

 الثانية

 الثانية 2مواد+حاسوب علي سمير يوسف 27

 الثانية امداد عمر خليل عبيد 28

 الثانية 2تسويق+سلوك+محاسبة مثنى احمد حمود 29

 الثانية مواد محمد ثامر خطاب 30

 الثانية بحوث+تسويق محمد جمال الدين عبد 31

 الثانية منظمة محمودعبدالغني عبدالكريم 32

 الثانية مواد+امداد مريم صباح تركي 33

 الثانية تسويق مصطفى نوفل جاجان 34

 الثانية مواد نهاد حسين علي 35

 الثانية امداد هبة رافد خليل 36

مواد+تسويق+بحوث+راسمال فكري+سلوك  هند كامل عباس 37
 تنظيمي

 الثانية

 الثالثة 2مالية جليل ريام ضيغم 38

 الثالثة 2مالية عكله فؤاد عكله 39

 الثالثة 2تفكير استراتيجي+محاسبة مجيد كامل مجيد 40

 الثالثة 2مالية محمد باسل داود 41

 الثالثة 2+حاسوب2استراتيجية+مشاريع+مالية محمد جمعة اسماعيل 42

 الثالثة 2مالية محمد صالح عطية 43
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 الدراسات المسائية /قسم ادارة االعمال  /  / ثانيا  

 المرحلة المادة اسم الطالب ت

 االولى 2محاسبة سامي مصطفى موسى 1

 االولى 2+ادارة1محاسبة سباء فارس احمد 2

 االولى 2محاسبة سباء محمد نجم 3

 االولى 1محاسبة محمد جمال كامل 4

 االولى 1انكليزي محمد عبيد حامد 5

 االولى 2+1محاسبة فيصلهزاع محمد  6

 الثانية راسمال فكري احمد إسماعيل فاضل 7

 الثانية منظمة احمد نجم عبدهللا 8

 الثانية موارد بشرية+منظمة شيماء علون عبد 9

 الثانية 2مواد+انكليزي عبدهللا محمد فاضل 10

 الثانية بحوث+تسويق عمر انورمطلك 11

 الثانية تسويق قصي فياض علي 12

محاسبة متوسطة +مواد+راسمال  محمد عبد العزيز شويش 13
 2فكري+محاسبة

 الثانية

 الثانية مواد محمود ضامن ركاض 14

 الثانية مواد مقدام دحام خشم 15

 الثانية منظمة نبا صالح نوري 16

 الثالثة 1حاسوب احمد إبراهيم محمد 17

+تفكير 1استراتيجية+مشاريع+حاسوب اياد عبد جميل 18
 2استراتيجي+حاسوب

 الثالثة

 الثالثة +تامين1حاسوب بسمان خضير حسين 19

 الثالثة +تامين2حاسوب حذيفة احمد متعب 20

 الثالثة 2مشاريع+حاسوب صاحب رشيد حمد 21

 الثالثة 2+مالية1حاسوب عبد القادر بدوي عبد 22

 الثالثة بحوث عمليات قحطان عطاهلل ياسين 23
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 الثالثة بحوث عمليات مثنى خضر عبود 24

 الثالثة استراتيجية مثنى سطام جاسم 25

 الثالثة استراتيجية محمد سليمان حمود 26

 الثالثة استراتيجية محمد عبد الهادي صالح 27

 الثالثة استراتيجية مرادي نواف حيران 28

 الثالثة 2+1حاسوب مصطفى مظهر عمر 29

 
 


