
 

 
    

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة النهرين

 اللجنة االمتحانية

 القسم: الرقابة المحاسبية والمالية

محاسبة منشات مالية المادة :  

الثالثة المرحلة :  

3 الوحدات:عدد   

 

 

 2020-2019متحاانت الهنائية للعام ادلرايس  لل  لفرعية قامئة ادلرجات ا

 2020-2019متحاانت الهنائية للعام ادلرايس  لفرعيةلل  قامئة ادلرجات ا

 امس الطالب الرابعي  ت 
 ادلرجة الهنائية  درجة الامتحان الهنائ  درجة السعي الس نوي 

 ر ـ التقدي
 كتابة  رمقا   كتابة  رمقا   كتابة  رمقا  

      عشرون  20 ابراهيم جليل ابراهيم حديد   1

      خمسة وثالثون  35 اسراء محمد جالل احمد  2

      خمسة وثالثون  35 امنية خالد احمد شاكر   3

      خمسة وثالثون  35 بشرى عباس اكريم احمد   4

      عشرون  20 حسن قحطان كريم كاظم   5

      ثالثون  30 حسنى فارس فاضل    6

      خمسة وثالثون  35 رواء عيسى بشت راضي   7

      خمسة وثالثون  35 ريام شامل اسماعيل    8

ثمانية   28 زهراء جليل امير حسن   9

 وعشرون 
     

      خمسة وثالثون  35 زهراء عماش جودة   10

      خمسة وثالثون  35 سجى قادر محيبس شاتي   11

      وثالثون  اربع 34 سالم موفق غائب   12

      ثالث وثالثون  33 سهير سمير كريم كاظم   13

      خمسة وثالثون  35 شهد رائد عبيد حسين   14

      خمسة وثالثون  35 صبا علي خلف ايدام   15

      خمسة وثالثون  35 عال شوقي عبد الرزاق ا   16

      ثالث وثالثون  33 علي حيدر عبد الستار   17

      خمسة وثالثون  35 غفران جودت كاظم   18

      خمسة وثالثون  35 فاطمة ليث مجيد   19

      خمسة وثالثون  35 فرح بنت يوسف قاسم    20

      خمسة وثالثون  35 كوثر سلمان جعفر سلمان   21

      ثالثون  30 محمد عيسى عباس   22

      واحد وثالثون  31 مريم محمد كاطع موسى   23

      ثالثون  30 مريم نوفل عمر   24

      ثالثون  30 مصطفى حمزة احمد جاسم   25

 امس الطالب الرابعي  ت 
 ادلرجة الهنائية  درجة الامتحان الهنائ  درجة السعي الس نوي 

 ر ـ التقدي
 كتابة  رمقا   كتابة  رمقا   كتابة  رمقا  
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 بيض وادلرجات مكتوبة ابللغة العربية وابلقمل السوفت ال زرق . خالية من احلك والشطب واحلرب ال    ملحظة : هذه الاس امترة 

      ثالثون  30 مصطفى منصور محمد  26

ثالث    33 مها كريم محمود مرهش  27

 وثالثون 

     

      خمسة وثالثون  35 نرجس مازن كاظم العيبي  28

      عشرون  20 نور فاهم حميد عباس  29

      خمسة وثالثون  35 هبة محمود صالح سالم 30

      خمسة وثالثون  35 نصيف هدى شدهان لطيف  31

      خمسة وثالثون  35 هيثم خالد محمد امين  32

ست  36 وسن غسان عبد الحميد 33

 وثالثون 

     

      خمسة وثالثون  35 يقين احمد هادي حسن 34


