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 جامعة تكريت 

 كلية االدارة واالقتصاد 

  االقتصادقسم / 

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

 قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية:اوالً / 

 المرحلة المادة اسم الطالب ت

 ابراهيم وليد خلف درويش 1
 2و1+رياضيات2و1+ديموقراطية+احصاء2و1انكليزي

 2+حاسوب
 األولى

 ابو بكر شاكر علي مصطفى 2
 +حاسوب2و1+ديموقراطية+ادارة+احصاء2و1انكليزي

 +محاسبة2
 األولى

 األولى 2+رياضيات1رياضيات احمد حسين محمود جاسم 3

 األولى +محاسبة2+اقتصاد2و1+رياضيات2و 1احصاء احمد سعد صالح عبدهللا 4

 االولى +محاسبة2و1+رياضيات1+ادارة+احصاء1اقتصاد احمد عباس عبدهللا صالح 5

 األولى 2رياضيات  اسمهان سعد علي شهاب 6

 األولى 2+حاسوب2+رياضيات2+ادارة+محاسبة+احصاء1رياضيات اسيل خضير جاسم 7

 األولى 2و1احصاء اياد حمد محمد سالمة 8

 األولى 2رياضيات  بركات مهدي نزال 9

 األولى E2+محاسبة+2و1اقتصاد بشير جواد كاظم 10

 األولى 2محملة رياضيات تبارك اركان عمر نجم 11

 األولى 2رياضيات  حسن احمد صالح 12

 األولى 2رياضيات  حمزة علي شهاب 13

 األولى 1رياضياتE1+ حميد مربد طه بكر 14

 األولى E1+2و1رياضيات خالد حسين محمد 15

 األولى 2+ رياضيات1رياضيات رحمة عايد رحيم خليفة 16

رند وميض كمال  17
 عبدالرحمن

 األولى 2رياضيات

 األولى 2رياضيات سفيان علي حسين 18

 األولى 2رياضيات اسماعيل سيف مثنى 19

 األولى 2رياضيات عبدالوهاب جمال علي 20
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 األولى 2رياضيات عقيل محمد مهدي 21

 األولى 2محاسبة+رياضيات علي جاسم كريم 22

2و1+ +ادارة+رياضيات1انكليزي علي حسين حميد رحيم 23  األولى 

 علي رعد جاسم 24
+ادارة+ا2و1+حاسوب2و1+عربي2و1+انكليزي2و1اقتصاد

 2و1+رياضيات2و1حصاء
 االولى

 األولى 1رياضيات عهد كريم صالح حروش 25

 األولى 2رياضيات غيداء عبدالسالم عزاوي 26

 األولى 2رياضيات فاطمة جاسم محمد 27

 األولى 2رياضيات ليث حسين محمد 28

 األولى 2رياضيات محمد حبيب حسون 29

 األولى 2رياضيات محمد عامر يحيى 30

 األولى 2رياضيات محمود حسين محمد 31

 األولى E1مستوفي  مروان امين دحام هواس 32

 االولى 2رياضيات مسلم نوشاد شادي 33

 األولى 2رياضيات نمير عبدالفتاح محمد 34

 األولى 2رياضياتراسب  وطبان خالد دحام طلب 35

 األولى 2+ عربي1رياضيات وعد عدنان حسين 36
    

 الثانية 2حاسوب ادهم عدنان ياسين 1

 ارشد حميد علوان 2
+فE1+1+حسابات1+نقود+وقائع+موارد+رياضيات1)جزئي

 (2كر+مصارف+رياضيات
 الثانية

 الثانية 2و1جزئي ازهر حسن محمد 3

 اسراء عباس محمد 4
+انكل1+احصاء1+حسابات1+نقود+وقائع+رياضيات1جزئي

 2+حاسوب2يزي
 الثانية

 اشرف غدار عباس 5
+ح2+احصاء2و1+حسابات2و1+نقود+رياضيات2و1جزئي

 +فكر+مصارف2و1اسوب
 الثانية

 امجد رمضان جدوع 6
+وقائع+موارد 2و1جزئي

 2و1+حاسوب2و1+انكليزي2و1+احصاء1+حسابات
 الثانية

1جزئي ايمن عبد شحاذة 7   

E2 امنة عبدالباسط عبدهللا 8 +2+حاسوب1+احصاء1رياضيات   الثانية 
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 حسن علي مرزوك 9
+2+فكر+مصارف+رياضيات2+حسابات2+احصاء2جزئي

2+انكليزي2حاسوب  
 الثانية

E1 حسين ظافر حسن 10 +2+حسابات2+جزئي1جزئي  الثانية 

 الثانية (2)انكليزي حنين ندا خزعل 11

 الثانية 2و1جزئي رنا محمود صالح 12

 الثانية 2انكليزي سلوان حمد ابراهيم 13

 الثانية 1جزئي سيف حازم فرج 14

 الثانية (E1+ 2+جزئي1)جزئي سيف كمال عيسى نجرس 15

 الثانية 2مصارف+حاسوب صفاء عالء مشعل 16

 الثانية 1+جزئي2جزئي عبدالخالق حمد عبدهللا 17

 الثانية 1جزئي عبدهللا برهان اكريم 18

 الثانية 1جزئي علي شهاب احمد كنج 19

 علي عبدهللا صالح 20
    (  2+انكليزي2+مصارف+حاسوب1مطالب )جزئي

 1مشمول بقرار العبور محمل رياضيات
 الثانية

 الثانية 2حاسوب عمار جبار حسن 21

 الثانية E2+2حسابات عمر سعيد سطام 22

 الثانية 2جزئي+نقود + 1جزئي عمر ممدوح دحام حسن 23

 الثانية 1جزئي غزوة تركي حسين 24

 الثانية 1جزئي غسق فاضل حسن 25

 الثانية 2+حاسوب2جزئي غفران احمد ابراهيم 26

 الثانية 2و1جزئي محمد سطم حمد 27

 الثانية 1جزئي محمد علي حسين 28

 الثانية 1جزئي محمد لؤي فيصل 29

 الثانية E2 محمد محمود ناهي 30

 الثانية E2 مساهر جواد مساهر 31

 الثانية 1جزئي مصطفى مطر حسن صالح 32

 الثانية 2و1جزئي معاوية سفيان ضاحي 33

 الثانية 2جزئي منير ابراهيم ذياب 34
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 الثانية 2حاسوب نزهان يونس صالح 35

 نمارق ابراهيم حسن عبيد 36
                      جميع مواد المرحلة الثانية للكورسين+

(+محاسبة2رياضيات )محملة  
 الثانية

2و1جزئي نور حميد رمضان 37  الثانية 

2جزئي وثاق عطا هللا حلو 38  الثانية 

 الثانية (2+مصارف+ انكليزي 2+جزئي1جزئي) يوسف رسول فهد محمد 39

 الثانية 2و1جزئي يوسف صباح طايس 40

 الثانية 2+حسابات 1+رياضيات2و1جزئي يوسف غازي مصدف  41
    

 الثالثة E2 احمد خليل نوري 1

 الثالثة E2 احمد فيصل جاسم 2

 الثالثة E2 انمار احمد صالح 3

 الثالثة E2زراعي+سياسة مالية+سياسة زراعية + باسم اسماعيل جاسم 4

 الثالثة E2 حسن مجبل محمد 5

 الثالثة E2 سالم جادهللا محمود 6

 الثالثة E2 عواد عجميسالم  7

 الثالثة سياسة صناعية سعد مبارك توفيق 8

 الثالثة E2 سعد محمد خضير 9

 الثالثة E2 صباح مشعان مهدي 10

 الثالثة سياسة صناعية فرحان احمد صالح 11

سياسة زراعية سياسة صناعية+ محمد حيدر عبدالكريم 12  الثالثة 

2رياضي محمد خضير عباس 13  الثالثة 

 الثالثة E2 محمد عالء الدين كريم 14

 الثالثة E2 مصطفى سعد محمد 15

 الثالثة صناعي مها دهام محمد 16

 الثالثة سياسة زراعية نبهان حميد محمد 17
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ًسمًاالقتصادً/ًالدراسةًالمسائية:قً/ًثانيا ً

ً

 المرحلة المادة اسم الطالب ت

 األولى 2+ رياضيات2و1احصاء احمد خليف حواس 1

 األولى 1+ انكليزي1رياضيات خليل ابراهيم مطر 2

 االولى 1+ حاسوب2رياضيات راضي سالم ابراهيم 3
    

 الثانية 2جزئي احمد عدنان عبد 1

 الثانية 2نقود+ حاسوب احمد خلف عبدهللا 2

 الثانية 1جزئي هللا انمار مولود عبد 3

 الثانية 2+ حاسوب2+ حسابات2و1جزئي جياد خضر خلف 4

 الثانية 2+حسابات1جزئي خليل اسماعيل مخلف 5

 الثانية 2+ مصارف+ حسابات2و1جزئي ديار فائق تركي 6

 الثانية 2+ حسابات2و1جزئي ريام فؤاد ابراهيم 7

 الثانية 1جزئي ريم اديب مجيد 8

 الثانية + مصارف1جزئي سرى عامر زيدان 9

 الثانية 1جزئي عبدهللا خلف ساير 10

 محمد اسماعيل عبدهللا 11
+ 2و1+ حسابات2و1جزئي
 + فكر+ مصارف1و2انكليزي

 الثانية

 الثانية 1+ لغة انكليزية1جزئي عمر متعب ابراهيم 12

 الثانية 1جزئي فرحان صبار فهد 13

 الثانية 1جزئي ليث ضياء ابراهيم 14

 ناظم جمعة شحاذة 15
+ وقائع + نقود+ 2و1جزئي

 + فكر1+ لغة انكليزية2و1احصاء
 الثانية

 الثانية 2لغة انكليزية سوزان فريق حسن 16
    

 الثالثة 2لغة انكليزية نصيف جاسم محمد 1

 الثالثة صناعي+ سياسة زراعية +مالية شمال احمد شهاب 2

 الثالثة 2لغة انكليزية قصي اسعد داود 3
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 الرابعة 2+ قياسي ك2تقييم مشاريع ك محمد سليمان علي 1

ً

ً

ً


