
 مختبرات الحاسوب

 2021-2020 الدراسي للعام االمتحان التنافسي 

 20/10/2020             اليوم الثالثاء                 (      مختبر )           الساعة التاسعة صباحا    
 

-احمد-عبد المطلب-مناف
 صالح-فخري-رفيقة-رجب

-صالح-سعد-عبد الرسول 
 حبيب-عكله-نعيمه-حسن

   

-مرزوك-عبد-محمد-ابراهيم
 مجيد-عبدالحميد-االء

-حمد-حسين-ابراهيم-علياء 
 جواد-جاسم-انتصار

   

-منى-شبيب-حاجم-حامد-مريم
 مجيد-عبد الرحمن

-سلمان-رشيد-حسن-فراس 
 حسن-خلف-فوزية

   

-صالح-الواحدعبد -مصطفى
 -حردان-هيفاء-محمد امين

-عبد-حماده-ابراهيم-قتيبة 
 كوان-عبدهللا-مجود

   

-فرحان-محسن-مزهر-مها
 عبد الحميد-عبد الستار-نضال

-صحن-جمعه-سلمان-محمد 
 ظاهر-حماد-حبيبة

   

-حواس-جفال-حدو-احمد
 زعالن-نمر-غظيه

-عبدهللا-محمود-محمد 
-محمد-كريمه-محجوب

 درويش

   

-رشيد-حسين-علي-اريج
 رشيد-عبد-مريم

-ارميض-عبد الكريم-مهند 
 موسى-حميد-ليلو-نومان

   

-نجم-عبدالرحمن-اسامه
 اسعد-طاهر-امل-عبدهللا

-شيحان-محمد-حمد-موسى 
 بدوي-ادهام-فطومه

   

-عبد هللا-سالم-مظهر-ايمن
 احمد-حسين-ايمان

-بدوي-عبدهللا-نسرين 
 خالد-محمد-كرحة-سليمان

   
 

 االجمالي دكتوراه ادارة االعمال 

   العدد

   الغياب

   الحضور
 

 

 رئيس القاعة                     المراقب                                    المراقب 
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 مختبرات الحاسوب

 2021-2020 الدراسي للعام االمتحان التنافسي 

 20/10/2020             اليوم الثالثاء                 (      مختبر )           الساعة التاسعة صباحا    
 

-اسمج-محمد-فاضل-تحسين

 جاسم-نعمة-هدية

-سلطان-حاجم-مولود-ياسر 

 عبدهللا-نجم-سعديه

   

-حمود-مصلح-صالح-رشا

 حسن-نايف-سميره

-عبدهللا-يوسف-عبدهللا-مروه 

 عبدهللا-خليل-سعاد

   

-مطر-عبدهللا-عواد-سراج

 مطر-مهدي-صالحة

-طه-حسين-كنعان-احمد 

 محمود-ابراهيم-خالدة

   

-خليل-اسماعيل-شيرين

 سلمان-حسين-كريمه-محمد

-هناء-يونس-حمد-عبد-فدعم 

 صالح-خضر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االجمالي دكتوراه ادارة االعمال 

   العدد

   الغياب

   الحضور
 

 

 رئيس القاعة                    المراقب                                    المراقب 
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 قسم إدارة األعمالقاعات 

 0202-0202 الحنافسي للعام الدراسي تمحاا اال

 02/22/0202 لثالثاءاليوم: ا (1222القاعة ) الساعة الحاسعة صباحا  
 

(2) (20) (02) (23) (34) (45) 
      

 أبرار يقضا  إسماعيل   إبراهيم عبدهللا علي  تمامد جاسم حمدأ

 تماجسحير إدارة   ادتماجسحير اقحص  تماجسحير تمااسبة

 (0) (22) (03) (24) (35) (45) 
      

      

      

 (2) (23) (04) (25) (35) (41) 
      

 إبراهيم تمامد إبراهيم   أحمد إدريس ناتمس  أحمد خضر خلف

 تماجسحير إدارة   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

 (3) (24) (05) (25) (31) (45) 
      

      

      

(4) (25) (05) (21) (35) (52) 
      

 أحمد إحسا  عز الدين   أحمد كاصد سعد  أحمد ناصر تمنير

 تماجسحير إدارة   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

(5) (25) (01) (25) (42) (52) 
      

      

      

(5) (21) (05) (32) (42) (50) 
      

 أحمد إسماعيل حسن   أتمين تمامد حنيه  إسراء إسماعيل حديد

 تماجسحير إدارة   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

(1) (25) (22) (32) (40) (52) 
      

      

      

(5) (02) (22) (30) (42) (53) 
      

 أحمد جاسم عبد عيسى   باسل عبدهللا حسين  أكرم أحمد تمسلط

 تماجسحير إدارة   دتماجسحير اقحصا  تماجسحير تمااسبة

(22) (022) (20) (32) (43) (54) 
      

      

      

(22) (00) (22) (33) (44) (55) 
      

 أحمد عطية أحمد حميد   باسم بدر عيسى  آية زياد رشيد

 تماجسحير إدارة   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة
 

 اإلجمالي تماجسحير إدارة تماجسحير اقحصاد تماجسحير تمااسبة 

 21 5 5 5 العدد

     الغياب

     الاضور

 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

   
 



 

 قسم إدارة األعمالقاعات 

 0202-0202 الحنافسي للعام الدراسي تمحاا اال

 02/22/0202 لثالثاءاليوم: ا (0220القاعة ) الساعة الحاسعة صباحا  
 

(2) (21) (02) (13) (94) (12) 
      

 أحمد نافع تمردا    بسام سالتمة حميد  بيداء تمامد أحمد

 جسحير إدارةتما   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

 (0) (29) (01) (10) (22) (10) 

      

      

 (1) (22) (03) (14) (22) (11) 
      

 آرام طه تمامد   تاسين علي رتمضا   جالل علي حسين

 تماجسحير إدارة   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

 (9) (21) (00) (92) (20) (19) 

      

      

(2) (23) (04) (92) (21) (12) 
      

 أرشد حاتم عبداإلله   ثابت أحمد طه  داليا شهاب أحمد

 تماجسحير إدارة   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

(1) (20) (12) (90) (29) (11) 

      

      

(3) (24) (12) (91) (22) (13) 
      

 إسااق فائق جميل   رافد سحار جبار  راتمي كنعا  إسماعيل

 تماجسحير إدارة   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

(0) (02) (10) (99) (21) (10) 

      

      

(4) (02) (11) (92) (23) (14) 
      

 إسراء فائز كاظم   رواء عماد تمامد  رغد عبدالخالق شاتمل

 تماجسحير إدارة   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

(22) (00) (19) (91) (20) (32) 

      

      

(22) (01) (12) (93) (24) (32) 
      

 الاكم رائد فائق   سرى تمامد جياد  شيماء أحمد إسماعيل

 تماجسحير إدارة   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

(20) (09) (11) (90) (12) (30) 

      

      
 

 لياإلجما تماجسحير إدارة تماجسحير اقحصاد تماجسحير تمااسبة 

 20 1 1 1 العدد

     الغياب

     الاضور

 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

   
 



 

 قسم إدارة األعمالقاعات 

 0202-0202 الحنافسي للعام الدراسي تمحاا اال

 02/22/0202 لثالثاءاليوم: ا (0223القاعة ) الساعة الحاسعة صباحا  
 

(2) (20) (03) (33) (34) (45) 
      

 أتمير سعد عبدالجبار   سالم زيدا  تمامود  عبدهللا تمامود عبد

 تماجسحير إدارة   دتماجسحير اقحصا  تماجسحير تمااسبة

 (0) (23) (03) (34) (35) (45) 
      

      

      

 (3) (23) (04) (35) (35) (40) 
      

 إياد طالب أحمد   شهد جمال سعيد  عبدالباسط حسن جعفر

 تماجسحير إدارة   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

 (3) (24) (05) (35) (30) (45) 
      

      

      

(4) (25) (05) (30) (35) (52) 
      

 إبراهيم لؤي كاتمل   صهيب عبيد عيسى  عبدالعزيز تمامد هاشم

 تماجسحير إدارة   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

(5) (25) (00) (35) (42) (52) 
      

      

      

(5) (20) (05) (32) (42) (50) 
      

 إيما  تمهدي أحمد   عبدهللا تمكي زيدا   عبدالوهاب خلف حسن

 تماجسحير إدارة   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

(0) (25) (32) (32) (40) (53) 
      

      

      

(5) (02) (32) (30) (43) (53) 
      

 إيناس عبدالموجود أحمد   عبدالرحمن عبدهللا تموسى  علي عباس حمود

 تماجسحير إدارة   حير اقحصادتماجس  تماجسحير تمااسبة

(22) (022) (30) (33) (43) (54) 
      

      

      

(22) (00) (33) (33) (44) (55) 
      

 ثاتمر عبد إسماعيل   عالء ياسين خضير  عمر أتمجد خضير

 تماجسحير إدارة   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة
 

 اإلجمالي ر إدارةتماجسحي تماجسحير اقحصاد تماجسحير تمااسبة 

 20 5 5 5 العدد

     الغياب

     الاضور

 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

   
 



 

 قسم إدارة األعمالقاعات 

 0202-0202 الحنافسي للعام الدراسي تمحاا اال

 02/22/0202 لثالثاءاليوم: ا (0224القاعة ) الساعة الحاسعة صباحا  
 

(2) (22) (02) (12) (42) (12) 

      

 جيها  نظام الدين   علي أحمد رزوقي  فهد تماز  تمصطفى

 سحير إدارةتماج   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

 (0) (20) (00) (10) (40) (10) 

      

      

      

 (1) (21) (01) (11) (41) (11) 

      

 خالد جاسم تمامد   علي حسين علي  قصي إياد شهاب

 تماجسحير إدارة   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

 (4) (24) (04) (14) (44) (14) 

      

      

      

(1) (21) (01) (11) (41) (11) 

      

 خليل إبراهيم تمامد   علي دحام تمامد  ليث عطاء هللا عواد

 تماجسحير إدارة   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

(6) (26) (06) (16) (46) (16) 

      

      

      

(7) (27) (07) (17) (47) (17) 

      

 دعاء ثابت نصار   كرار جعفر عباس  لينا تمولود قادر

 تماجسحير إدارة   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

(0) (20) (00) (10) (40) (10) 

      

      

      

(9) (29) (09) (19) (49) (19) 

      

 دنيا كريم عمر   لؤي حسن جاسم  تمامد عبدالغفور رزوقي

 تماجسحير إدارة   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

(22) (02) (12) (42) (12) (62) 

      

      

      
 

 اإلجمالي تماجسحير إدارة تماجسحير اقحصاد تماجسحير تمااسبة 

 21 1 1 1 العدد

     الغياب

     الاضور

 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

   
 



 

 قسم إدارة األعمالقاعات 

 0202-0202 الحنافسي للعام الدراسي تمحاا اال

 02/22/0202 لثالثاءاليوم: ا (0225القاعة ) الساعة الحاسعة صباحا  
 

(2) (22) (02) (12) (12) (52) 

      

 رائد رافع تمامد   تمامد جاسم خميس  قداتمة تموفق فرج

 ير إدارةتماجسح   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

 (0) (20) (00) (10) (10) (50) 

      

      

      

 (1) (21) (01) (11) (11) (51) 

      

 رشا عدي حاتم   تمامد خضر علي  تمامد فالح حميد

 تماجسحير إدارة   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

 (1) (21) (01) (11) (11) (51) 

      

      

      

(5) (25) (05) (15) (15) (55) 

      

 رغدة حسن تمامد   تمرتضى جاسم تمامد  تمامد لطيف عبدهللا

 تماجسحير إدارة   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

(6) (26) (06) (16) (16) (56) 

      

      

      

(7) (27) (07) (17) (17) (57) 

      

 رفل طالب خلف   تمروة زيدا  صباي  تمصطفى طالب عدنا 

 تماجسحير إدارة   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

(0) (20) (00) (10) (10) (50) 

      

      

      

(9) (29) (09) (19) (19) (59) 

      

 سجاد أنمار ثاتمر   تمصطفى تمامد فاضل  نوري ياسين حمد

 تماجسحير إدارة   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

(22) (02) (12) (12) (52) (62) 

      

      

      
 

 اإلجمالي تماجسحير إدارة تماجسحير اقحصاد تماجسحير تمااسبة 

 25 5 5 5 العدد

     الغياب

     الاضور

 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

   
 



 

 قسم إدارة األعمالقاعات 

 0202-0202 الحنافسي للعام الدراسي تمحاا اال

 02/22/0202 لثالثاءاليوم: ا (0226القاعة ) الساعة الحاسعة صباحا  
 

(2) (22) (02) (12) (12) (12) 

      

 سيف الدين ضياء   تمنحظر تمامد حميد  تمامد عواد عبدهللا

 اجسحير إدارةتم   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

 (0) (20) (00) (10) (10) (10) 

      

      

      

 (1) (21) (01) (11) (11) (11) 

      

 صدام حسين سعيد   تمياتمين طالل ناجي  تمامد ياسين حمد

 تماجسحير إدارة   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

 (1) (21) (01) (11) (11) (11) 

      

      

      

(1) (21) (01) (11) (11) (11) 

      

 صفا باسم ثابت   نغم علي حسن  تمروة تمعاد تمامد

 تماجسحير إدارة   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

(6) (26) (06) (16) (16) (16) 

      

      

      

(7) (27) (07) (17) (17) (17) 

      

 طارق نزها  تمامود   يعقوب يوسف إبراهيم  تمريم إياد أحمد

 تماجسحير إدارة   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

(0) (20) (00) (10) (10) (10) 

      

      

      

(9) (29) (09) (19) (19) (19) 

      

 عبدالجليل إسماعيل   أثير عاتمر تمامود  تمصطفى خالد شوكت

 تماجسحير إدارة   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

(22) (02) (12) (12) (12) (62) 

      

      

      
 

 اإلجمالي تماجسحير إدارة تماجسحير اقحصاد تماجسحير تمااسبة 

 21 1 1 1 العدد

     الغياب

     الاضور

 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

   
 



 

 قسم إدارة األعمالقاعات 

 0202-0202 الحنافسي للعام الدراسي تمحاا اال

 02/22/0202 لثالثاءاليوم: ا (0227القاعة ) الساعة الحاسعة صباحا  
 

(2) (22) (02) (12) (12) (12) 

      

 عدي صباح يوسف   أحمد إبراهيم إسماعيل  تمعن خلف أحمد

 جسحير إدارةتما   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

 (0) (20) (00) (10) (10) (10) 

      

      

      

 (1) (21) (01) (11) (11) (11) 

      

 عقيل سااب عايد   أنسام خليل إبراهيم  نايف تمامد نايف

 تماجسحير إدارة   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

 (1) (21) (01) (11) (11) (11) 

      

      

      

(1) (21) (01) (11) (11) (11) 

      

 علي صداع تمامد   إيما  بهاء الدين أحمد  وائل تمولود تمامد

 تماجسحير إدارة   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

(6) (26) (06) (16) (16) (16) 

      

      

      

(7) (27) (07) (17) (17) (17) 

      

 علي عبدالكريم رفعت   آيه خالد أتمين  يوسف أحمد هادي

 تماجسحير إدارة   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

(0) (20) (00) (10) (10) (10) 

      

      

      

(9) (29) (09) (19) (19) (19) 

      

 عمار إبراهيم تمامد   باسم حسن إسماعيل  آالء علي صالح

 تماجسحير إدارة   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

(22) (02) (12) (12) (12) (62) 

      

      

      
 

 اإلجمالي تماجسحير إدارة تماجسحير اقحصاد تماجسحير تمااسبة 

 21 1 1 1 العدد

     الغياب

     الاضور

 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

   
 



 

 قسم إدارة األعمالقاعات 

 0202-0202 الحنافسي للعام الدراسي تمحاا اال

 02/22/0202 لثالثاءاليوم: ا (0220القاعة ) الساعة الحاسعة صباحا  
 

(2) (22) (02) (12) (12) 

     

 عمر سري إسماعيل  جنور عبدهللا سليم  إنعام دحام تمامد

 إدارةتماجسحير   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

 (0) (20) (00) (10) (10) 

     

     

     

 (1) (21) (01) (11) (11) 

     

 عمر غالب فهمي  حاتم كريم أحمد  با  إياد أحمد

 تماجسحير إدارة  تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

 (1) (21) (01) (11) (11) 

     

     

     

(5) (25) (05) (15) (15) 

     

 عمر تمرشد حميد  عبدهللا حسن صالح الدين  دلف عليبشار 

 تماجسحير إدارة  تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

(6) (26) (06) (16) (16) 

     

     

     

(7) (27) (07) (17) (17) 

     

 غسا  تماجوب زيدا   حياة أحمد كاتمل  براء عادل خلف

 تماجسحير إدارة  تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

(0) (20) (00) (10) (10) 

     

     

     

(9) (29) (09) (19) (19) 

     

 غسا  تمامد خليل  داود سالم عبدهللا  برها  عمرا  عزيز

 تماجسحير إدارة  تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

(22) (02) (12) (12) (52) 

     

     

     
 

 اإلجمالي تماجسحير إدارة ر اقحصادتماجسحي تماجسحير تمااسبة 

 25 5 5 5 العدد

     الغياب

     الاضور

 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

   
 



 

 قسم إدارة األعمال/قاعات الدراسات العلياقاعات 

 0202-0202 الحنافسي للعام الدراسي تمحاا اال
 

 02/22/0202 لثالثاءاليوم: ا (8228القاعة ) الساعة الحاسعة صباحا  
 

(2) (6) (22) (26) (02) (06) 

      

      

  زينة تمامد جاسم  فارس صباح شهاب  بدور عبدالكريم حسين

  تماجسحير اقحصاد  تماجسحير إدارة  حير تمااسبةتماجس

 (0) (7) (20) (27) (00) (07) 

      

      

 ليلى يوسف سعيد  رسل خالد تمامود  ذو الفقار طالب خضير 

 تماجسحير إدارة  تماجسحير تمااسبة  تماجسحير اقحصاد 

 (3) (8) (23) (28) (03) (08) 

      

      

  سرواء عيسى حميد  حا  صالح حسينفر  جبرا  إبراهيم تمامد

  تماجسحير اقحصاد  تماجسحير إدارة  تماجسحير تمااسبة

 (4) (9) (24) (29) (04) (09) 

      

      

 تمؤيد نوري توفيق  رندا ياسين بنيا   رسول أحمد خليف 

 تماجسحير إدارة  تماجسحير تمااسبة  تماجسحير اقحصاد 

(5) (22) (25) (02) (05) (32) 

      

      
  سمر لورنس حسن  لبنا  صالح تمهدي  حارث عبدالرحمن حميد

  تماجسحير اقحصاد  تماجسحير إدارة  تماجسحير تمااسبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلجمالي تماجسحير إدارة تماجسحير اقحصاد تماجسحير تمااسبة 

 25 5 5 5 العدد

     الغياب

     الاضور

 

 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

   

   
 

 



 

 قسم إدارة األعمال/قاعات الدراسات العلياقاعات 

 0202-0202 الحنافسي للعام الدراسي تمحاا اال
 

 02/22/0202 لثالثاءاليوم: ا (0229القاعة ) الساعة الحاسعة صباحا  
 

(2) (6) (22) (26) (02) (06) 

      

      

  عباس تمهدي صالح  تماز  صعب سالتمه  رونق حاتم شهاب

  تماجسحير اقحصاد  تماجسحير إدارة  ااسبةتماجسحير تم

 (0) (7) (20) (27) (00) (07) 

      

      

 تمامد جواد أحمد  صدى صباح صبري  سهيله صالح خليل 

 تماجسحير إدارة  تماجسحير تمااسبة  تماجسحير اقحصاد 

 (3) (0) (23) (20) (03) (00) 

      

      

  عبدهللا أحمد عبدهللا  تمثنى خضير ارحيم  سجاد تمالك ديلي

  تماجسحير اقحصاد  تماجسحير إدارة  تماجسحير تمااسبة

 (4) (9) (24) (29) (04) (09) 

      

      

 تمامد ياس علي  عادل تموفق كاظم  ضياء علي حسين 

 تماجسحير إدارة  تماجسحير تمااسبة  تماجسحير اقحصاد 

(5) (22) (25) (02) (05) (32) 

      

      

  عزيزه سعد إسماعيل  تمامد ثاتمر صبري  برين هاشم صالحصا

  تماجسحير اقحصاد  تماجسحير إدارة  تماجسحير تمااسبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلجمالي تماجسحير إدارة تماجسحير اقحصاد تماجسحير تمااسبة 

 25 5 5 5 العدد

     الغياب

     الاضور

 

 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

   

   
 

 



 

 قسم إدارة األعمال/قاعات الدراسات العلياقاعات 

 0202-0202 الحنافسي للعام الدراسي تمحاا اال
 

 02/22/0202 لثالثاءاليوم: ا (1222القاعة ) الساعة الحاسعة صباحا  
 

(2) (6) (22) (26) (02) (06) 

      

      
  فرحا  علي خلف  تمامود فوزي حميد  عبدالقادر تاسين علي

  تماجسحير اقحصاد  تماجسحير إدارة  حير تمااسبةتماجس

 (0) (7) (20) (27) (00) (07) 

      

      

 تمعن علي تمامد  عالء تمامد ثاتمر  عالء حسين صغير 

 تماجسحير إدارة  تماجسحير تمااسبة  تماجسحير اقحصاد 

 (3) (1) (23) (21) (03) (01) 

      

      

  قاطا  حسين سلما   تمدين حسن شااذة  عبدالمنعم واثق نعمة

  تماجسحير اقحصاد  تماجسحير إدارة  تماجسحير تمااسبة

 (4) (9) (24) (29) (04) (09) 

      

      

 تمقداد أحمد سلطا   علي يعقوب حمادي  غاده إسماعيل تمامود 

 تماجسحير إدارة  تماجسحير تمااسبة  تماجسحير اقحصاد 

(5) (22) (25) (02) (05) (32) 

      

      

  قيصر ساير بهلول  تمروا  حمد ندا  عبير خليل إسماعيل

  تماجسحير اقحصاد  تماجسحير إدارة  تماجسحير تمااسبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلجمالي تماجسحير إدارة تماجسحير اقحصاد تماجسحير تمااسبة 

 25 5 5 5 العدد

     الغياب

     الاضور

 

 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

   

   
 

 



 

 قسم إدارة األعمال/قاعات الدراسات العلياقاعات 

 0202-0202 الحنافسي للعام الدراسي تمحاا اال
 

 02/22/0202 لثالثاءاليوم: ا (1222القاعة ) الساعة الحاسعة صباحا  
 

(2) (7) (21) (21) (02) (12) 

      

      

  تمامود علي حمد  تمنار صباي صوا   عمر تماسن إبراهيم

  تماجسحير اقحصاد  تماجسحير إدارة  تمااسبةتماجسحير 

 (0) (1) (21) (02) (02) (10) 

      

      

 تميوا  شكور قادر  ليث عبدالرزاق إبراهيم  كوثر هذال تمامد 

 تماجسحير إدارة  تماجسحير تمااسبة  تماجسحير اقحصاد 

 (1) (1) (22) (02) (07) (11) 

      

      

  هدى تمامد عبدالكريم  د عبدالرزاقتمها تمام  فراس فيصل تمامد

  تماجسحير اقحصاد  تماجسحير إدارة  تماجسحير تمااسبة

 (1) (22) (22) (00) (01) (11) 

      

      

 نكحل تمامد عجيل  تمروا  فيصل غازي  تمامد خلف علي 

 تماجسحير إدارة  تماجسحير تمااسبة  تماجسحير اقحصاد 

(2) (22) (27) (01) (01) (12) 

      

      

  وسن تمشعل سرحا   تموفق صالح أحمد  لمى شاكر حميد

  تماجسحير اقحصاد  تماجسحير إدارة  تماجسحير تمااسبة

(2) (20) (21) (01) (12) (12) 

      

      

     تمامد عطاهلل تمامد 

     تماجسحير اقحصاد 

 

 

 

 

 اإلجمالي تماجسحير إدارة تماجسحير اقحصاد تماجسحير تمااسبة 

 22 2 2 2 عددال

     الغياب

     الاضور

 

 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

   

   

 

 



 

 قسم إدارة األعمالقاعات 

 0202-0202 الحنافسي للعام الدراسي تمحاا اال

 02/22/0202 لثالثاءاليوم: ا (8022القاعة ) الساعة الحاسعة صباحا  
 

(2) (22) (02) (12) (12) (12) 

      

 نور ياسين ضايع   وليد عدنا  نافع  تمريم عبدالواحد سليما 

 تماجسحير إدارة   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

 (0) (20) (00) (10) (10) (10) 

      

      

      

 (1) (21) (01) (11) (11) (11) 

      

 هبة سهام توفيق   أحمد شاكر تمامود  تمسعود نريما  حيدر

 تماجسحير إدارة   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

 (1) (21) (01) (11) (11) (11) 

      

      

      

(1) (21) (01) (11) (11) (11) 

      

 هشام ساتمي ذياب   أنمار فليح حسن  تمصطفى جاسم تمامد

 تماجسحير إدارة   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

(6) (26) (06) (16) (16) (16) 

      

      

      

(7) (27) (07) (17) (17) (17) 

      

 هيثم أحمد حسن   ردام صعب عباس  تمضر بدرا  أحمد

 تماجسحير إدارة   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

(8) (28) (08) (18) (18) (18) 

      

      

      

(9) (29) (09) (19) (19) (19) 

      

 هيثم كريم رشيد   رعد وهيب عبدهللا  تميس جمال تمجيد

 ر إدارةتماجسحي   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

(22) (02) (12) (12) (12) (62) 

      

      

      
 

 اإلجمالي تماجسحير إدارة تماجسحير اقحصاد تماجسحير تمااسبة 

 21 1 1 1 العدد

     الغياب

     الاضور

 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

   
 



 

 قسم إدارة األعمالقاعات 

 0202-0202 الحنافسي للعام الدراسي تمحاا اال

 02/22/0202 لثالثاءاليوم: ا (8023القاعة ) الساعة الحاسعة صباحا  
 

(2) (22) (02) (32) (12) (12) 

      

 وسام الزم إسماعيل   ريم سعيد شهاب  تميالد زيدا  خلف

 جسحير إدارةتما   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

 (0) (20) (00) (30) (10) (10) 

      

      

      

 (3) (23) (03) (33) (13) (13) 

      

 وطبا  عبدهللا صيهود   صابرين إبراهيم تمامد  ندى خلف تمايميد

 تماجسحير إدارة   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

 (1) (21) (01) (31) (11) (11) 

      

      

      

(1) (21) (01) (31) (11) (11) 

      

 ياسين قاطا  رشيد   ضيغم خطاب إبراهيم  نيرا  أحمد علوا 

 تماجسحير إدارة   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

(6) (26) (06) (36) (16) (16) 

      

      

      

(7) (27) (07) (37) (17) (17) 

      

 أحمد ثائر تمامود   تمحوكل تمنصور حميد  هبة طالل حكمت

 تماجسحير إدارة   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

(8) (28) (08) (38) (18) (18) 

      

      

      

(9) (29) (09) (39) (19) (19) 

      

 أحمد علي عبدهللا   تمامد أتمين هيثم أحمد  ياسين عباس داود

 تماجسحير إدارة   صادتماجسحير اقح  تماجسحير تمااسبة

(22) (02) (32) (12) (12) (62) 

      

      

      
 

 اإلجمالي تماجسحير إدارة تماجسحير اقحصاد تماجسحير تمااسبة 

 21 1 1 1 العدد

     الغياب

     الاضور

 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

   
 



 

 قسم إدارة األعمالقاعات 

 0202-0202 الحنافسي للعام الدراسي تمحاا اال

 02/22/0202 لثالثاءاليوم: ا (8024القاعة ) الساعة الحاسعة صباحا  
 

(2) (22) (02) (12) (42) (12) 

      

 أساتمه أيوب ياسين   تمامد أحمد حديد  أنوار عادل عباس

 جسحير إدارةتما   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

 (0) (20) (00) (10) (40) (10) 

      

      

      

 (1) (21) (01) (11) (41) (11) 

      

 إسماعيل تمامد نجم   تمصطفى أحمد حردا   أنور تمجر  عليوي

 تماجسحير إدارة   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

 (4) (24) (04) (14) (44) (14) 

      

      

      

(1) (21) (01) (11) (41) (11) 

      

 آالء صالح حسن   ناديه سلما  لطيف  إيهاب تمظهر عباس

 تماجسحير إدارة   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

(6) (26) (06) (16) (46) (16) 

      

      

      

(7) (27) (07) (17) (47) (17) 

      

 آتمنة خطاب عمر   نمي هزاع تمامد  جيها  حميد جاسم

 تماجسحير إدارة   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

(8) (28) (08) (18) (48) (18) 

      

      

      

(9) (29) (09) (19) (49) (19) 

      

 انجام نوزاد تمامد   وسام تمامد حسين  رهام جاسم تمامد

 تماجسحير إدارة   تماجسحير اقحصاد  تماجسحير تمااسبة

(22) (02) (12) (42) (12) (62) 

      

      

      
 

 اإلجمالي تماجسحير إدارة تماجسحير اقحصاد تماجسحير تمااسبة 

 21 1 1 1 العدد

     الغياب

     الاضور

 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

   
 



 

 قسم إدارة األعمالقاعات 

 0202-0202 الحنافسي للعام الدراسي تمحاا اال

 02/22/0202 لثالثاءاليوم: ا (8025القاعة ) الساعة الحاسعة صباحا  
 

(2) (22) (02) (12) (12) (52) 

      

 باسم عبدالرحمن كمر   أحمد تمامود كحاب  ساتمر ناظم تمحعب

 اجسحير إدارةتم   تخطيطتماجسحير   تماجسحير تمااسبة

 (0) (20) (00) (10) (10) (50) 

      

      

      

 (1) (21) (01) (11) (11) (51) 

      

 بشائر حبيب تمهاوش   سعدي جاسم حمد  سجى عبدالكريم علي

 تماجسحير إدارة   تماجسحير تخطيط  تماجسحير تمااسبة

 (1) (21) (01) (11) (11) (51) 

      

      

      

(5) (25) (05) (15) (15) (55) 

      

 بالل صكر عبدهللا   عبدالسحار صالح تمامد  سرتمد حسين عطية

 تماجسحير إدارة   تماجسحير تخطيط  تماجسحير تمااسبة

(6) (26) (06) (16) (16) (56) 

      

      

      

(7) (27) (07) (17) (17) (57) 

      

 بيداء شاكر تمامود   عبدهللا أحمد سلما   سرى جاسم خلف

 تماجسحير إدارة   تماجسحير تخطيط  تماجسحير تمااسبة

(8) (28) (08) (18) (18) (58) 

      

      

      

(9) (29) (09) (19) (19) (59) 

      

 جاسم عالوي تمامد   عمار حمود هيفي  قحيبة أحمد حسين

 تماجسحير إدارة   تماجسحير تخطيط  تماجسحير تمااسبة

(22) (02) (12) (12) (52) (62) 

      

   علي عبدهللا ياسر    

  تماجسحير تمااسبة    
 

 اإلجمالي تماجسحير إدارة تخطيط تماجسحير تماجسحير تمااسبة 

 26 5 5 6 العدد

     الغياب

     الاضور

 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

   
 



 

 قسم إدارة األعمالقاعات 

 0202-0202 الحنافسي للعام الدراسي تمحاا اال

 02/22/0202 لثالثاءاليوم: ا (8026القاعة ) الساعة الحاسعة صباحا  
 

(2) (22) (02) (12) (12) (12) 

      

 جمانه آسام جمعه  أحمد رشيد عبدالرزاق   تماز  رشيد يوسف

 سحير إدارةتماج  دبلوم تخطيط   تماجسحير تخطيط

 (0) (20) (00) (10) (10) (10) 

      

      

      

 (1) (21) (01) (11) (11) (11) 

      

 جميل تمامد خزعل  أساتمة جمعة علي   تمشحاق طالب ناصر

 تماجسحير إدارة  دبلوم تخطيط   تماجسحير تخطيط

 (1) (21) (01) (11) (11) (11) 

      

      

      

(1) (21) (01) (11) (11) (11) 

      

 حارث إياد تمجيد  أنس يايى أحمد   عمر عبدالرحمن حميد

 تماجسحير إدارة  دبلوم تخطيط   تماجسحير تخطيط

(6) (26) (06) (16) (16) (16) 

      

      

      

(7) (27) (07) (17) (17) (17) 

      

 حسين حافظ حسين  بشرى إبراهيم كاظم   تمثنى حمد خضير

 تماجسحير إدارة  دبلوم تخطيط   تماجسحير تخطيط

(8) (28) (08) (18) (18) (18) 

      

      

      

(9) (29) (09) (19) (19) (19) 

      

 حنا  تمامد أحمد  دحام علي أحمد   نجم عبدهللا تمامد

 تماجسحير إدارة  دبلوم تخطيط   تماجسحير تخطيط

(22) (02) (12) (12) (12) (62) 

      

      

      
 

 اإلجمالي تماجسحير إدارة دبلوم تخطيط تماجسحير تخطيط 

 21 1 1 1 العدد

     الغياب

     الاضور

 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

   
 



 

 قسم إدارة األعمالقاعات 

 0202-0202 الحنافسي للعام الدراسي تمحاا اال

 02/22/0202 لثالثاءاليوم: ا (8027القاعة ) الساعة الحاسعة صباحا  
 

(2) (22) (21) (08) (77) (64) 

      

 حنين باسم ذياب  سعد عيسى حسن   لمى عبدالرحمن تموسى

 إدارة تماجسحير  دبلوم تخطيط   تماجسحير تخطيط

 (0) (22) (02) (01) (78) (67) 

      

      

      

 (7) (20) (02) (72) (71) (68) 

      

 حنين حسين عبدهللا  صفا خالد علوا    ساتمر فارس أحمد

 تماجسحير إدارة  دبلوم تخطيط   تماجسحير تخطيط

 (6) (27) (00) (72) (62) (61) 

      

      

      

(5) (26) (07) (70) (62) (52) 

      

 خالد نزار شاكر  عالء باسم وهيب   صباح صابر تمامد

 تماجسحير إدارة  دبلوم تخطيط   تماجسحير تخطيط

(4) (25) (06) (77) (60) (52) 

      

      

      

(7) (24) (05) (76) (67) (50) 

      

 ديار عاتمر نجم  عالء فاضل تمامد   صفاء أحمد تمامد

 تماجسحير إدارة  دبلوم تخطيط   تماجسحير تخطيط

(8) (27) (04) (75) (66) (57) 

      

      

      

(1) (28) (07) (74) (65) (56) 

      

 رافع عبدالواحد حسين  علي عبدالهادي عبدالكريم   فارس عباس حسين

 تماجسحير إدارة  دبلوم تخطيط   تماجسحير تخطيط

 

 اإلجمالي تماجسحير إدارة بلوم تخطيطد تماجسحير تخطيط 

 25 5 5 5 العدد

     الغياب

     الاضور

 

 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

   
 



 

 قسم إدارة األعمالقاعات 

 0202-0202 الحنافسي للعام الدراسي تمحاا اال

 02/22/0202 لثالثاءاليوم: ا (8028القاعة ) الساعة الحاسعة صباحا  
 

(2) (22) (02) (12) (12) (12) 

      

 تمامد برها  الدين   علي عبدالكريم هادي  راتمي رياض حاجم

 وم تخطيطدبل   دبلوم تخطيط  تماجسحير إدارة

 (0) (20) (00) (10) (10) (10) 

      

      

      

 (1) (21) (01) (11) (11) (11) 

      

 نمير جبار كرم   عماد عبدالاسين خضير  رحاب تمامد جاسم

 دبلوم تخطيط   دبلوم تخطيط  تماجسحير إدارة

 (1) (21) (01) (11) (11) (11) 

      

      

      

(1) (21) (01) (11) (11) (11) 

      

 نور صادق رحما    عمار أحمد عبد  رسل رعد أحمد

 دبلوم تخطيط   دبلوم تخطيط  تماجسحير إدارة

(6) (26) (06) (16) (16) (16) 

      

      

      

(7) (27) (07) (17) (17) (17) 

      

 األتميروسام عبدالكريم عبد   عمر حمد حسن  شاكر لطيف كريم

 دبلوم تخطيط   دبلوم تخطيط  تماجسحير إدارة

(8) (28) (08) (18) (18) (18) 

      

      

      

(9) (29) (09) (19) (19) (19) 

      
    قوام كمال الدين قوام  شيماء عبدالرحمن عواد

    دبلوم تخطيط  تماجسحير إدارة

(22) (02) (12) (12) (12) (62) 

      

      

      
 

 اإلجمالي تماجسحير إدارة دبلوم تخطيط 

 21 1 9 العدد

    الغياب

    الاضور

 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

   
 



 

 المحاسبةقسم قاعات 

 0202-0202 الحنافسي للعام الدراسي تمححا اال

 02/22/0202 لثالثاءاليوم: ا (5222القاعة ) الساعة الحاسعة صباحا  
 

(2) (25) (02) (34) (55) 

     

 تمحمد رجب تمحمد  علي تمحمد صبحي  عايد عبدالرحمن تمجبل

 تماجسحير إدارة  تماجسحير إدارة  تماجسحير إدارة

 (0) (21) (42) (33) (55) 

     

(4) (25) (42) (35) (52) 

     

 تمحمد علي خلف  علياء عبداللطيف  عبدهللا تمحمد اتمحشول

 تماجسحير إدارة  تماجسحير إدارة  تماجسحير إدارة

(3) (25) (40) (41) (12) 

     

(5) (22) (44) (35) (12) 

     

 تمحمود ذنو  يونس  عماد تمطلك زيدا   عبدالكريم تمحمد أحمد

 تماجسحير إدارة  تماجسحير إدارة  تماجسحير إدارة

(1) (02) (43) (35) (10) 

     

(5) (02) (45) (32) (14) 

     

 تمهند عبدالرزاق إسماعيل  عمر شعال  صالح  عبدهللا حمزة جاسم

 تماجسحير إدارة  تماجسحير إدارة  تماجسحير إدارة

(5) (00) (41) (52) (13) 

     

(2) (04) (45) (52) (15) 

     

 هبة علي خليفة  عمر عبدالواحد نوري  عدنا  أحمد تمجيد

 تماجسحير إدارة  تماجسحير إدارة  تماجسحير إدارة

(22) (03) (45) (50) (11) 

     

(22) (05) (42) (54) (15) 

     

 هبة هادي إسماعيل  فارس صالح جاد هللا  علي صباح علي

 تماجسحير إدارة  تماجسحير إدارة  إدارة تماجسحير

(20) (01) (32) (53) (15) 

     

 (24) (05) (32) (55) (12) 

     

 هديل طارق جاسم  تمحمد جاسم تمحمد  علي عزيز علي

 تماجسحير إدارة  تماجسحير إدارة  تماجسحير إدارة

 (23) (05) (30) (51) (52) 

     
 

 اإلجمالي تماجسحير إدارة 

 02 02 ددالع

   الغياب

   الحضور
 

 رئيس القاعة المراقب المراقب

   
 



 

 المحاسبةقسم قاعات 

 0202-0202 الحنافسي للعام الدراسي تمححا اال

 02/22/0202 لثالثاءاليوم: ا (5223القاعة ) الساعة الحاسعة صباحا  
 

(2) (22) (02) (32) (12) 

     

 سرتمد سالم عبدالكاظم  أحمد تمريش عزاوي  هشام عطية تمحمد

 تماجسحير إدارة  تماجسحير إدارة  تماجسحير إدارة

 (0) (20) (00) (30) (10) 

     

     

     

 (3) (23) (03) (33) (13) 

     

 سماح صباح عبدهللا  أحمد هيثم هندي  هيثم حسن علوا 

 تماجسحير إدارة  تماجسحير إدارة  تماجسحير إدارة

 (1) (21) (01) (31) (11) 

     

     

     

(5) (25) (05) (35) (15) 

     

 عباس تمحمد حميد  أنوار تمحمود غفوري  اعيل أحمدوسام إسم

 تماجسحير إدارة  تماجسحير إدارة  تماجسحير إدارة

(6) (26) (06) (36) (16) 

     

     

     

(7) (27) (07) (37) (17) 

     

 عبدالرزاق كاظم حسا   رغد عصام رعد  وسام داود حسن

 تماجسحير إدارة  تماجسحير إدارة  تماجسحير إدارة

(8) (28) (08) (38) (18) 

     

     

     

(9) (29) (09) (39) (19) 

     

 عبدالوهاب عراك إسماعيل  سارة فاروق عبدالخالق  يماتمة زياد إبراهيم

 تماجسحير إدارة  تماجسحير إدارة  تماجسحير إدارة

(22) (02) (32) (12) (52) 

     

     

     
 

 اإلجمالي ارةتماجسحير إد 

 25 25 العدد

   الغياب

   الحضور

 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

   
 



 

 المحاسبةقسم قاعات 

 0202-0202 الحنافسي للعام الدراسي تمححا اال

 02/22/0202 لثالثاءاليوم: ا (5224القاعة ) الساعة الحاسعة صباحا  
 

(2) (22) (02) (12) (42) 

     

 نادية نوري عبدالهادي  كو  ال قاسم عسكر  عصام حواس نجم

 تماجسحير إدارة  تماجسحير إدارة  تماجسحير إدارة

 (0) (20) (00) (10) (40) 

     

     

     

 (1) (21) (01) (11) (41) 

     

 نجاح عبدالجبار نصيف  ليث عبدهللا جاسم  علي جاسم هالل

 تماجسحير إدارة  تماجسحير إدارة  تماجسحير إدارة

 (4) (24) (04) (14) (44) 

     

     

     

(5) (25) (05) (15) (45) 

     

 وسام سالم تمحمد  تماهر فايق إبراهيم  تمحمد حويدعلي 

 تماجسحير إدارة  تماجسحير إدارة  تماجسحير إدارة

(6) (26) (06) (16) (46) 

     

     

     

(7) (27) (07) (17) (47) 

     

 يحيى ثاير خضير  تمحمد عبدهللا دولت  فراس توفيق صالح

 تماجسحير إدارة  تماجسحير إدارة  تماجسحير إدارة

(8) (28) (08) (18) (48) 

     

     

     

(9) (29) (09) (19) (49) 

     

 يوسف فارس عطية  تمحمود صفاء تمهدي  كريم عبدالعال كريم

 تماجسحير إدارة  تماجسحير إدارة  تماجسحير إدارة

(22) (02) (12) (42) (52) 

     

     

     
 

 اإلجمالي تماجسحير إدارة 

 25 25 العدد

   الغياب

   الحضور

 
 رئيس القاعة المراقب المراقب

   
 


