
 

 

 

 2020-2019النهائية للعام الدراسي قائمة الدرجات الفرعية لألمتحانات 

 
 ت

 
 اسم الطالب الرباعي 

  الدرجة النهائية  درجة االمتحان النهائي  السعي السنويدرجة 

 كتابة  رقما كتابة  رقما   كتابة رقما التقدير
      سبعة وثالثون 37 ابراهيم علي عباس ذيب 1

      وثالثونواحد  31 احمد سكفان كامل 2

      تسعة وعشرون 29 امير ياس خضير عباس 3

      وثالثونواحد  31 بهاء حسين محمد 4

      ثالثون 30 تمارة موفق محمد 5

      ثمانية وعشرون 28 علوانحسين صباح  6

      سبعة وعشرون 27 حمزة خليل ابراهيم 7

      ستة وثالثون 36 حنين فراس هدام جبر 8

      اثنان وثالثون 32 ذو الفقار اكرم امين 9

      ثالثة وثالثون 33 رحمة صالح الدين فليح 10

      ستة وثالثون 36 زينب عباس هادي عويد 11

      وثالثون اثنان 32 زينب فراس صبيح 12

      وثالثونثالثة  33 سجى وليد عبود مطر 13

      وثالثونواحد  31 سيرين منذر طارق  14

      وعشرونسبعة  27 حميد علوانعادل  15

      ثالثون 30 علي جاسم محمد عايد 16

      ثالثون 30 علي حميد سعيد 17

      ثمانية وعشرون 28 علي محمد عبد الرضا 18

      وثالثونثالثة  33 علي ناجي عباس حسن 19

      وثالثوناربعة  34 غفران حسين محمد خويف 20

      وثالثونستة  36 فاطمة محمد كامل محمد 21

      وثالثوناربعة  34 لينا جمال محسن 22

      ثمانية وعشرون 28 مصطفى عقيل محمد 23

      ثمانية وعشرون 28 المهدي صالح جبر سرحان 24

      ثالثون 30 نبأ عبد الستار عبد الكريم 25

      وثالثونخمسة  35 نور رشاد حسن 26

      وثالثوناربعة  34 نور عماد فليح 27

      وثالثون ثالثة 33 هبة فراس عصمت طه 28

      وثالثون اثنان 32 وئام فراس عدنان علي 29

      وثالثونخمسة  35 ياسر سعد جاسم حسين 30

      وثالثون خمسة 35 ياسمين عالء مهدي كاظم 31

 . 

 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
 جامعة النهرين

 اللجنة االمتحانية
  القسم : الرقابة المحاسبية و المالية

  التدقيق الداخلي المادة :

 : الرابعة المرحلة 

 3:  عدد الوحدات

 رئيس القسم                              مدرس المادة: م.د. احمد خالد محمود         

 التوقيع                                                               التوقيع            

 للغة العربية و القلم السوفت االزرقمالحظة : هذه االستمارة خالية من الحك و الشطب و الحبر االبيض و الدرجات مكتوبة با


