
 الثانية +  الرابعة   املرحلة :                                                                                                              الوجبة االوىل                                                                                                                                                       جامعة تكريت               

 دراسات جدوى +     1جزئي   : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كلية اإلدارة واالقتصاد           

 1  001 : القاعةرقم                                                                                         2020/  1/ 12     حداالاليوم:                                                                                                                     الدراسة الصباحيةقسم االقتصاد / 

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  احمد محي ذياب احمد/رابع اقتصاد صباحي  اقتصاد صباحي /ثانياحمد محمود جواد   ابراهيم ضياء ابراهيم /رابع اقتصاد صباحي

  اقتصاد صباحي /ثانيامجد رمضان جدوع  منيف/رابع اقتصاد صباحياحمد صباح   اقتصاد صباحي /ثانيابراهيم احمد ابراهيم 
  ادهم خضير عباس /رابع اقتصاد صباحي  اقتصاد صباحي /ثانيارشد حميد علوان  صباحيابراهيم عالءالدين عبدالستار/رابع اقتصاد 

  اقتصاد صباحي /ثانيعبدالباسط عبدهللا امنة  احمد طالب تركي /رابع اقتصاد صباحي  اقتصاد صباحي /ثانيهيم حسام الدين اابر 
  ارشد انور عبدالكريم /رابع اقتصاد صباحي  اقتصاد صباحي /ثانياسراء عباس محمد   احسان عباس فاضل /رابع اقتصاد صباحي

  اقتصاد صباحي /ثانيعليامير حسن احمد   احمد عبدهللا نامس/رابع اقتصاد صباحي  اقتصاد صباحي /ثانيابراهيم نصير كامل
  اركان شعالن حمزة/رابع اقتصاد صباحي  اقتصاد صباحي /ثانياسمهان سعد علي  احمد حسن علي فزع/رابع اقتصاد صباحي

  اقتصاد صباحي /ثانيانور اسماعيل حميد  احمد فيصل جاسم/رابع اقتصاد صباحي  اقتصاد صباحي /ثانياحمد بكر شاكر محسن
  اسراء قاسم نصيف/رابع اقتصاد صباحي  اقتصاد صباحي /ثانياسماء مجيد عبل  اقتصاد صباحياحمد حماد احمد/رابع 
  اقتصاد صباحي /ثانيايثر حايف محمد  احمد قحطان عبد /رابع اقتصاد صباحي  اقتصاد صباحي /ثانياحمد حسين محمود 

  اسراء محمد مهدي/رابع اقتصاد صباحي  اقتصاد صباحي /ثانياكرم علي محمود   /رابع اقتصاد صباحياحمد حمد كوكز
  اقتصاد صباحي /ثانيايمن عبد شحاذة  /رابع اقتصاد صباحياحمد محل مزبان  اقتصاد صباحي /ثانياحمد حميد محمد 
  اشرف ربيع خليل/رابع اقتصاد صباحي  اقتصاد صباحي /ثانياماني صفاء عاجل   /رابع اقتصاد صباحياحمد خليل نوري 

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                    ) 19  :    العدد الكلي )  املرحلة الثانية                   (                                                      39العدد الكلي )  

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 20: العدد الكلي )  املرحلة الرابعة                                                                                                                 

                                                                                                          

 

                                                 

 

 :  مدير القاعة                                                                                                                                 :  املراقب                                                                                                                              املراقب  :     



  الثانية  +  الرابعة  املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                               جامعة تكريت               

 +    دراسات جدوى  1جزئي   : املادة                                                                                                                  قوائم احلضور                                                                                                                                         كلية اإلدارة واالقتصاد           

 1 002 : رقم القاعة                                                                                                                                                                                         قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية                                                                                    

                                                                                         2020/  1/ 12االحد     :        اليوم

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  جاسم خليفة /رابع اقتصاد صباحيايوب   اقتصاد صباحي /ثانيبهاء مفيد محمود 1 /رابع اقتصاد صباحيالباب محمود عطية

  اقتصاد صباحي /ثانيحسن علي مرزوك  /رابع اقتصاد صباحياية راجي علي زيدان 2 اقتصاد صباحي /ثانيايمن كاوه علي كريم

  /رابع اقتصاد صباحيبسام رشيد كنعان  اقتصاد صباحي /ثانيتبارك اركان عمر 3 /رابع اقتصاد صباحيمشحنالخنساء حردان 

  اقتصاد صباحي /ثانيحسن علي مطشر  /رابع اقتصاد صباحيعلياية وهبي ولي  4 اقتصاد صباحي /ثانيايمن نجم زيدان خلف

  /رابع اقتصاد صباحيبشير حسيب يوسف  اقتصاد صباحي /ثانيحاتم محمد خلف 5 انسام محمد مجيد /رابع اقتصاد صباحي

  اقتصاد صباحي /ثانيحسون احمد حسون  احمد /رابع اقتصاد صباحي ايمن سحاب 6 اقتصاد صباحي /ثانيايه طه مساعد 

  بالل جاسم محمد /رابع اقتصاد صباحي  اقتصاد صباحي /ثانيحسام لطيف جاسم 7 انمار احمد صالح /رابع اقتصاد صباحي

  اقتصاد صباحي /ثانيحسين ظافر حسن  /رابع اقتصاد صباحيايمن لؤي ايوب محمد 8 اقتصاد صباحي /ثانيبركات مهدي نزال

  /رابع اقتصاد صباحيبالل فرحان عباس  اقتصاد صباحي /ثانيحسن احمد صالح 9 اية ابراهيم متعب /رابع اقتصاد صباحي

  اقتصاد صباحي /ثانيحمزة علي حمد  /رابع اقتصاد صباحيايناس اكرم صبحي 10 اقتصاد صباحي /ثانيبنان صفاء محمود
 

 

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                    ) 15  :    العدد الكلي )  املرحلة الثانية                    (                                                      30العدد الكلي )  

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 15: العدد الكلي )  املرحلة الرابعة                                                                                                                 

 
 
 

 : مدير القاعة                                                                                                                          :  املراقب                                                                                                                              :املراقب      



 الثانية +  الرابعة  املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     جامعة تكريت             

 +    دراسات جدوى  1جزئي   : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كلية اإلدارة واالقتصاد           

 100 3 : رقم القاعة                                                                                                                                                                                         قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية                                                                                    

                                                                                         2020/  1/ 12االحد     اليوم:       

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع الثالثياالسم  التوقيع االسم الثالثي
  /رابع اقتصاد صباحيحيدر حسن كريم  اقتصاد صباحي /ثانيرحمة عايد رحيم  /رابع اقتصاد صباحيبهاء حسين حسن 

  اقتصاد صباحي /ثانيسالم ندا خزعل  /رابع اقتصاد صباحيحسن مجبل محمد   اقتصاد صباحي /ثانيحمزة موفق حاجم

  /رابع اقتصاد صباحيحيدر علي حسين  اقتصاد صباحي /ثانيرند وميض كمال  الكريم باقر /رابع اقتصاد صباحيتكتم عبد

  اقتصاد صباحي /ثانيسلوان حمد ابراهيم  /رابع اقتصاد صباحيحسن محمد علي صالح  اقتصاد صباحي /ثانيحنين ندا خزعل

  /رابع اقتصاد صباحيخالد شاكر اسماعيل  اقتصاد صباحي /ثانيريم وليد خالد  /رابع اقتصاد صباحيتمارة هاني حاتم 

  اقتصاد صباحي /ثانيسيف  مثنى إسماعيل  /رابع اقتصاد صباحيحسين حماد محمد  اقتصاد صباحي /ثانيخميس جمعة محمود

  صباحي خطاب علي حسن /رابع اقتصاد  اقتصاد صباحي /ثانيزيد علي جواد  /رابع اقتصاد صباحيتوفيق علي لطيف

  اقتصاد صباحي /ثانيسيف كمال عيسى  /رابع اقتصاد صباحيحفصة صدام كامل  اقتصاد صباحي /ثانيديار عمار محمد

  دريد احمد جاسم /رابع اقتصاد صباحي  اقتصاد صباحي /ثانيزينة علي محمد  /رابع اقتصاد صباحيحسان ثابت نعمان

  اقتصاد صباحي /ثانيشادان كنعان رحمن  /رابع اقتصاد صباحياكرم احمد يوسفحمزة   اقتصاد صباحي /ثانيرانيا راسم خلف

 

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                    ) 15  :    العدد الكلي )  املرحلة الثانية                    (                                                      30العدد الكلي )     

                                                                                                                 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 15 : العدد الكلي ) املرحلة الرابعة                                                                                                                 

 

   

 

 مدير القاعة  :                                      املراقب   :                                                                                                               املراقب  :                                                                                                                            



 الثانية +  الرابعة   املرحلة :                                                                                                                                                                            جامعة تكريت                                                                                                                                 

           +    دراسات جدوى  1جزئي   املادة :                                                                                                             قوائم احلضور                                    كلية اإلدارة واالقتصاد                                                                                                                

 100  4 رقم القاعة :                                                                                                                                                                                                                                                       باحية                   قسم االقتصاد / الدراسة الص

                                                                                         2020/  1/ 12االحد        اليوم:                                                                                                                                                                  

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي

  /رابع اقتصاد صباحيزينة سعد خليل   اقتصاد صباحي /ثانيعبدالرزاق عامر حسن 1 رافع سعد جاسم /رابع اقتصاد صباحي

  اقتصاد صباحي /ثانيعبدهللا عمر ابراهيم  اقتصاد صباحيرهان خلف محمود /رابع  2 اقتصاد صباحي /ثانيطه عايد عامج

  /رابع اقتصاد صباحيسالم جادهللا محمود  اقتصاد صباحي /ثانيعبدالقادر عامر خالد 3 /رابع اقتصاد صباحيرسل محمد موسى

  اقتصاد صباحي /ثانيجلمودعبدهللا قحطان   رهان هاشم اسماعيل/رابع اقتصاد صباحي 4 اقتصاد صباحي /ثانيعباس عدنان سكران

  /رابع اقتصاد صباحيسالم عواد عجمي  اقتصاد صباحي /ثانيعبداللطيف قاسم علي 5 /رابع اقتصاد صباحيرعد شهيد صالح 

  اقتصاد صباحي /ثانيعبدهللا محمد علي  السالم عمر /رابع اقتصاد صباحيريم عبد 6 اقتصاد صباحي /ثانيعباس علي حسين

  /رابع اقتصاد صباحيسامان حامد عبد هللا  اقتصاد صباحي /ثانيعبدهللا احمد علي 7 /رابع اقتصاد صباحيابراهيم رشيدرغد مثنى 

  اقتصاد صباحي /ثانيالوهاب جمال عليعبد  /رابع اقتصاد صباحيريمة خلف طعس 8 اقتصاد صباحي /ثانيعبدهللاعبدالخالق حمد

  /رابع اقتصاد صباحيسرحان منذر سرحان  اقتصاد صباحي /ثانيعبدهللا باسم قدور 9 /رابع اقتصاد صباحيرنين عارف مرشد

  اقتصاد صباحيثاني /محمدعبدالجبار عبدالوهاب  زينا ياسين مخلف /رابع اقتصاد صباحي 10 اقتصاد صباحي /ثانيعبدالرحمن ثاني
 

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                    ) 15  :    العدد الكلي )  املرحلة الثانية                    (                                                      30العدد الكلي )  

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 15: العدد الكلي )  املرحلة الرابعة                                                                                                                 

 

 :  مدير القاعة                                                                                                                                      املراقب :                                                                                                                                             املراقب :  



 الثانية +  الرابعة    املرحلة :                                                                                                                                                                            جامعة تكريت                                                                                                                               

            +    دراسات جدوى  1جزئي املادة :                                                                                                               قوائم احلضور                                    كلية اإلدارة واالقتصاد                                                                                                                

 100  5رقم القاعة :                                                                                                                                                                                                                                                        باحية                   قسم االقتصاد / الدراسة الص

                                                                                         2020/  1/ 12اليوم:    االحد                                                                                                                                                                      

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي

  شهد جاسم محمد /رابع اقتصاد صباحي  اقتصاد صباحي /ثانيعلي جاسم كريم 1 سعد ذياب حسين /رابع اقتصاد صباحي

  اقتصاد صباحي /ثانيعمر قاسم حامد  اقتصاد صباحي/رابع سمية نصيف جاسم 2 اقتصاد صباحي /ثانيعثمان حمدان عجاج

  /رابع اقتصاد صباحيشيبان خضير عبد  اقتصاد صباحي /ثانيعلي حمد احمد 3 /رابع اقتصاد صباحيسعد مبارك توفيق

  اقتصاد صباحي /ثانيعمر محمود ياسين  /رابع اقتصاد صباحيالجبارسهير حيدر عبد 4 اقتصاد صباحي /ثانيعفراء فيصل احمد

  /رابع اقتصاد صباحيصابر قاسم صالح  اقتصاد صباحي /ثانيعلي عادل حسين 5 /رابع اقتصاد صباحيسعد محمد خضير

  اقتصاد صباحي /ثانيعمر ممدوح دحام  ي /رابع اقتصاد صباحيسيف نجم ترك 6 اقتصاد صباحي /ثانيعقيل طلب محمد

  /رابع اقتصاد صباحيصافي سعيد سنو  اقتصاد صباحي /ثانيعلي عبدهللا صالح 7 /رابع اقتصاد صباحيسفيان دهام سلطان 

  اقتصاد صباحي /ثانيعمر مهدي صالح  /رابع اقتصاد صباحيسيناء كريم نزال 8 اقتصاد صباحي /ثانيعقيل محمد مهدي

  /رابع اقتصاد صباحيزبار نزالصائب صبار   اقتصاد صباحي /ثانيعلي عدنان محسن 9 /رابع اقتصاد صباحيسالم ظاهر علي

  اقتصاد صباحي /ثانيعيسى عمار عيسى  /رابع اقتصاد صباحيشاكر مظفر رشيد 10 اقتصاد صباحي /ثانيعال محمد نايف
 

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                    ) 15  :    العدد الكلي )  املرحلة الثانية                    (                                                      30العدد الكلي )  

                                                                                                       (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 15: العدد الكلي )  ة الرابعة املرحل                                                                                                                

 

 مدير القاعة  :                              املراقب :                                                                                                                         :                                                                                                                             املراقب  



 الثانية +  الرابعة   املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     جامعة تكريت                

 +    دراسات جدوى  1جزئي   : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         تصاد  كلية اإلدارة واالق         

 100  6 : رقم القاعة                                                                                        2020/  1/ 12اليوم:       االحد                                                                                                                   قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  /رابع اقتصاد صباحيعثمان كاظم عبد هللا  اقتصاد صباحي /ثانيلطيف محمود حسن 1 /رابع اقتصاد صباحيصباح مشعان مهدي

  اقتصاد صباحي /ثانيمحمد عامر يحيى  عباس /رابع اقتصاد صباحي عبدالقادر 2 اقتصاد صباحي /ثانيتركي حسين غزوة

  /رابع اقتصاد صباحيعدنان سعدون صالح  اقتصاد صباحي /ثانيليث حسين محمد 3 /رابع اقتصاد صباحيصهيب صباح فاضل 

  اقتصاد صباحي /ثانيمحمد عمار عبدالكريم  صالح/رابع اقتصاد صباحيهللا علي عبد 4 اقتصاد صباحي /ثانيغضبان كريم فرحان

  /رابع اقتصاد صباحيعدنان فاضل عباس  اقتصاد صباحي /ثانيمحمد احمد عبدهللا 5 صهيب صفاء محمد /رابع اقتصاد صباحي

  اقتصاد صباحي /ثانيمحمد كريم فارس  /رابع اقتصاد صباحيهللا محمد خيرو عبد 6 اقتصاد صباحي /ثانيغيداء عبدالسالم عزاوي 

  /رابع اقتصاد صباحيعصام جاسم محمد  اقتصاد صباحي /ثانيمحمد ايوب محمود 7 /رابع اقتصاد صباحيمنذر ضاري  صهيب

  اقتصاد صباحي /ثانيمحمد مداح بطين  /رابع اقتصاد صباحيعبدهللا مزاحم سليمان 8 اقتصاد صباحي /ثانيفاطمة جاسم محمد

  /رابع اقتصاد صباحيعلي احمد سبع  اقتصاد صباحي /ثانيمحمد توفيق إبراهيم 9 /رابع اقتصاد صباحيطليعة حكيم شامل

  اقتصاد صباحي /ثانيمحمد نصيف جاسم  عبد هللا هزبر عواد /رابع اقتصاد صباحي 10 اقتصاد صباحي /ثانيفاطمة عارف دليان

  /رابع اقتصاد صباحيعلي جعفر زيدان  اقتصاد صباحي /ثانيمحمد خلف جارهللا 11 عباس حسيب جميل /رابع اقتصاد صباحي

  اقتصاد صباحي /ثانيمحمود حسين محمد  /رابع اقتصاد صباحيعبير رافع ظاهر 12 اقتصاد صباحي /ثانيقصي صدام حسين

  علي موسى عبش /رابع اقتصاد صباحي  اقتصاد صباحي /ثانيمحمد روضان اسماعيل 13 /رابع اقتصاد صباحيعبد الصمد حماد جاسم

 ياب   )             (احلضور )             (                             الغ                                    ) 19  (                                                                       املرحلة الثانية :    العدد الكلي )   39العدد الكلي )  

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 20املرحلة الرابعة  : العدد الكلي )                                                                                                                 

                                                                                                          

 

                                                 

 

 مدير القاعة  :                                                                          املراقب   :                                                                 املراقب  :                                                                                                                        



 الثانية +  الرابعة  املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                جامعة تكريت      

 +    دراسات جدوى               1جزئي    : ملادةا                                                                                                                    قوائم احلضور                                                                                                                               كلية اإلدارة واالقتصاد           

      )قاعات قسم احملاسبة(    5001    : رقم القاعة                                                                                                                                                                             قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية                                                                                    

                                                                                         2020/  1/ 12االحد     اليوم:                                                                                                                                                                  

  التوقيع االسم الثالثي   التوقيع االسم الثالثي 
   /رابع اقتصاد صباحيودمغسق قاسم محمد مح  1 /رابع اقتصاد صباحيعماد حاوي شرموخ 
   اقتصاد صباحي /ثانيمصطفى مطر حسن  2 اقتصاد صباحي /ثانيمحمود حميد محمود 1
   /رابع اقتصاد صباحيغفران نزهان موالن تركي  3 صباحي/رابع اقتصاد عمر ذياب احمد 
   اقتصاد صباحي /ثانيمنير ابراهيم ذياب  4 اقتصاد صباحي /ثانيمحمود مجول حمد 2
   /رابع اقتصاد صباحيغيث مهدي محمود  5 /رابع اقتصاد صباحيعمر ضاحي محمد محمود 
   اقتصاد صباحي /ثانيطلب نبأ صباح  6 اقتصاد صباحي /ثانيمديحة محمود قاسم 3
   /رابع اقتصاد صباحيفاتن حميد ناجي محمد  7 /رابع اقتصاد صباحيعبدالودود ياسين عمر 
   اقتصاد صباحي /ثانينجوى موفق عبد  8 اقتصاد صباحي /ثانيمروان ناجي نواف 4
   /رابع اقتصاد صباحيفرج حسين نجم  9 /رابع اقتصاد صباحيعهد خليل ابراهيم 
   اقتصاد صباحي /ثانينمارق ابراهيم حسن  10 اقتصاد صباحي /ثانيمسلم فرحان جحيل 5

   /رابع اقتصاد صباحيفرحان احمد صالح بشير  11 /رابع اقتصاد صباحيعيسى فؤاد حمزة ابراهيم 
   اقتصاد صباحي /ثانينمير عبدالفتاح محمد  12 اقتصاد صباحي /ثانيمصطفى شبيب خميس 6

   /رابع اقتصاد صباحيفؤاد منذر احمد  13 /رابع اقتصاد صباحيمحمود ندا هجارغازي  

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                    ) 12  :    العدد الكلي )  املرحلة الثانية                    (                                                      26العدد الكلي )  

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 14 : العدد الكلي ) املرحلة الرابعة                                                                                                                 

 

 
 مدير القاعة  :                               املراقب  :                                                                                                                      املراقب  :                                                                                                                      



 الثانية +  الرابعة  املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                جامعة تكريت               

 +    دراسات جدوى  1جزئي    : املادة                                                                                                                           قوائم احلضور                                                                                                                               كلية اإلدارة واالقتصاد           

 )قاعات قسم احملاسبة(         5002       : رقم القاعة                                                                                                                                                                                   قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية                                                                                    

                                                                                         2020/  1/ 12االحد     اليوم:                                                                                                                                                                        

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 
   اقتصاد صباحي /ثانيوعد عدنان حسين   /رابع اقتصاد صباحيقصي جمعة عائد 1

   /رابع اقتصاد صباحيماجدة محمد احمد سلمان   اقتصاد صباحي /ثانينهى مولود حسين 2

   اقتصاد صباحي /ثانيوليد ضياء عيفان   اقتصاد صباحي/رابع كامل اياد كامل 3

   /رابع اقتصاد صباحيمأمون محمد حسن   اقتصاد صباحي /ثانينور حميد رمضان 4

   اقتصاد صباحييوسف رسول فهد /ثاني    /رابع اقتصاد صباحيكهالن حامد محمد 5

   /رابع اقتصاد صباحيمحمد احمد فرج لفتة   اقتصاد صباحي /ثانينيران محمود رشيد 6

      /رابع اقتصاد صباحيلؤي غايب احمد جاسم 7

   /رابع اقتصاد صباحيمحمد حسين علي عجمي   اقتصاد صباحي /ثانيهاشم مبروك عابر 8

      /رابع اقتصاد صباحيليلى عبد فرج جدوع 9

   صباحي/رابع اقتصاد محمد خضير عباس   اقتصاد صباحي /ثانيهديل صفاء زكي 10

  

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                    ) 8  :    العدد الكلي )  املرحلة الثانية                    (                                                      18العدد الكلي )     

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 10 : العدد الكلي ) املرحلة الرابعة                                                                                                                 

 

 

 مدير القاعة  :            املراقب  :                                                                                                                                         املراقب  :                                                                                                                      



 الرابعة    املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                جامعة تكريت               

                                 دراسات جدوى      : املادة                                                                                                                     قوائم احلضور                                                                                                                               كلية اإلدارة واالقتصاد           

 )قاعات قسم احملاسبة(         5003      : رقم القاعة                                                                                                                                                                                   قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية                                                                                    

                                                                                         2020/  1/ 12االحد     اليوم:                                                                                                                                                                        

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 

   /رابع اقتصاد صباحييوسف محمد غايب يعقوب   /رابع اقتصاد صباحيمحمد رجب حسين خلف 1

2       

   /رابع اقتصاد صباحيمحمد قصي وجيه عتوي    /رابع اقتصاد صباحيمحمد صبحي خلف غالم 3

4       

   /رابع اقتصاد صباحيمحمد محمود حميد سلمان   /رابع اقتصاد صباحيمحمد طه حمادي 5

6       

   /رابع اقتصاد صباحيمحمود جمعة مطر محمد   /رابع اقتصاد صباحيمحمد عبداللطيف صالح 7

8       

   صباحي/رابع اقتصاد محمود فارس محمود   /رابع اقتصاد صباحيمحمد عالءالدين كريم 9

10       

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 10: العدد الكلي )  املرحلة الرابعة  
 

 

 مدير القاعة  :                               املراقب  :                                                                                                                      املراقب  :                                                                                                                      



 الرابعة    املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                   جامعة تكريت           

                          دراسات جدوى         : املادة                                                                                                                          قوائم احلضور                                                                                                                               كلية اإلدارة واالقتصاد           

 )قاعات قسم احملاسبة(         5004   : رقم القاعة                                                                                                                                                                                   قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية                                                                                    

                                                                                         2020/  1/ 12االحد     :   اليوم                                                                                                                                                                 

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 
   /رابع اقتصاد صباحيمريم عامر محمود عيسى   /رابع اقتصاد صباحيمحمود مجيت احمد خلف  1

2       

   /رابع اقتصاد صباحيمصطفى سعد محمد حسن   /رابع اقتصاد صباحيمحمود محمد خريف 3

4       

   /رابع اقتصاد صباحيمصطفى صالح مهدي   /رابع اقتصاد صباحيمروة عادل عدنان 5

6       

   /رابع اقتصاد صباحيمصطفى طالب شياع احمد   /رابع اقتصاد صباحيعبداللطيف مريم حسام نزار 7

8       

   صباحي/رابع اقتصاد مصطفى علي صالح   /رابع اقتصاد صباحيمريم خلف عبد هللا عميرة 9

10       

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 10: العدد الكلي )  املرحلة الرابعة                  

 
 

 مدير القاعة :                               املراقب  :                                                                                                                      املراقب  :                                                                                                                      



 الرابعة    املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                   جامعة تكريت           

                               دراسات جدوى      : املادة                                                                                                                          قوائم احلضور                                                                                                                               كلية اإلدارة واالقتصاد           

 )قاعات قسم احملاسبة(         5005   : رقم القاعة                                                                                                                                                                                   سم االقتصاد / الدراسة الصباحية                                                                                    ق

                                                                                         2020/  1/ 12اليوم:   االحد                                                                                                                                                                      

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 
   /رابع اقتصاد صباحيميثم قدوري جدعان   /رابع اقتصاد صباحيمصطفى مطر سليمان 1

2       

   /رابع اقتصاد صباحيميس حسين محمد عبد هللا   /رابع اقتصاد صباحيمفيد احمد عوده 3

4       

   /رابع اقتصاد صباحيميمونة حاتم امين   /رابع اقتصاد صباحيصباح ابراهيممناف  5

6       

   /رابع اقتصاد صباحينبا عبد السالم داود سلوم   /رابع اقتصاد صباحيمها دهام محمد ناعم 7

8       

   /رابع اقتصاد صباحينبهان حميد محمد صالح   /رابع اقتصاد صباحيمهند ابراهيم اسود 9

10       

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 10: العدد الكلي )  املرحلة الرابعة      

 
 

  مدير القاعة :                                املراقب  :                                                                                                                      املراقب  :                                                                                                                      



 الرابعة   املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                جامعة تكريت                

                                  دراسات جدوى       : املادة                                                                                                                    قوائم احلضور                                                                                                                               كلية اإلدارة واالقتصاد           

 )قاعات قسم احملاسبة(         5006    : رقم القاعة                                                                                                                                                                          قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية                                                                                    

                                                                                         2020/  1/ 12حد     اال       اليوم:                                                                                                                                                                 

  التوقيع االسم الثالثي   التوقيع االسم الثالثي 
      /رابع اقتصاد صباحينجوى حماد صالح  1
   /رابع اقتصاد صباحيياسين ابراهيم عبدهللا مطر    2
      /رابع اقتصاد صباحينجوى نايف سليمان 3
   /رابع اقتصاد صباحييوسف عبدالرزاق نوري     4
      /رابع اقتصاد صباحيالجبارنور هدى عبد 5
   /رابع اقتصاد صباحييوسف عبدالمحسن جاسم    6
      /رابع اقتصاد صباحيورود جاسم محمد 7
   /رابع اقتصاد صباحييوسف كاظم حمزة    8
      /رابع اقتصاد صباحيورود صفاء عبدالجبار 9

10       
      /رابع اقتصاد صباحيوئام ضامن سلطان جمعة 11
12       
      /رابع اقتصاد صباحيياسر صالح صبحي حمد 13

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 11: العدد الكلي )  املرحلة الرابعة 

 

 

 مدير القاعة  :            املراقب  :                                                                                                                                         املراقب  :                                                                                                                      



 الثانية  +     الرابعة املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                جامعة تكريت                

                                  + دراسات جدوى     1اقتصاد جزئي        : املادة                                                                                                                    قوائم احلضور                                                                                                                               كلية اإلدارة واالقتصاد           

      )قاعات قسم االدارة العامة(     4001    : رقم القاعة                                                                                                                                                                                                  ة                                                            سائيقسم االقتصاد / الدراسة امل

                                                                                         2020/  1/ 12اليوم:       االحد                                                                                                                                                                      

  التوقيع االسم الثالثي   التوقيع االسم الثالثي 
   /رابع اقتصاد مسائيبيداء فارس سعيد عبدالجبار   /رابع اقتصاد مسائي احمد دخيل حياوي 1
   / ثاني اقتصاد مسائيريام فؤاد ابراهيم   / ثاني اقتصاد مسائيابراهيم محمد صالح 2
   /رابع اقتصاد مسائيحاتم اكرم صبحي   /رابع اقتصاد مسائيحجي خلفاحمد عبدهللا  3
   / ثاني اقتصاد مسائيشهد روكان كامل   / ثاني اقتصاد مسائيبالل حميد سعيد 4
   /رابع اقتصاد مسائيحسام ابراهيم الطيف خلف   /رابع اقتصاد مسائياروى سعد كريم احمد 5
   / ثاني اقتصاد مسائيصالح احمد حماد   اقتصاد مسائي/ ثاني بهاء عبدالرحمن عزم 6
   /رابع اقتصاد مسائيحسن زبن مهوس   /رابع اقتصاد مسائياكرم مزبان محمود 7
   / ثاني اقتصاد مسائيعبداللطيف وهب لطيف   / ثاني اقتصاد مسائيحامد سامي محمد 8
   /رابع اقتصاد مسائيخالد طيب احمد عليوي   /رابع اقتصاد مسائيايشان جلبي محمد  9

   / ثاني اقتصاد مسائيعبدهللا خلف ساير   / ثاني اقتصاد مسائيخليل ابراهيم مطر 10
   /رابع اقتصاد مسائيخلف علي حاذور   /رابع اقتصاد مسائيبرزان خالد ماهر 11
   / ثاني اقتصاد مسائياسماعيلعبدهللا محمد    / ثاني اقتصاد مسائيراضي سالم ابراهيم 12
   /رابع اقتصاد مسائيدحام اسماعيل حميد   /رابع اقتصاد مسائيبهاء الدين حسين حمد خلف 13

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 12: العدد الكلي )  ة املرحلة الثاني(                                                26العدد الكلي )    

 احلضور )             (                             الغياب   )             (      (                                14: العدد الكلي )  املرحلة الرابعة                                                                          

 

 
 مدير القاعة  :                               املراقب  :                                                                                                                      املراقب  :                                                                                                                      



 املرحلة :   الثانية  +     الرابعة                                                                                                                                                                                 جامعة تكريت                                                                                                                             

+ دراسات جدوى                                       1املادة :      اقتصاد جزئي                                                                                                                        قوائم احلضور                          كلية اإلدارة واالقتصاد                                                                                                                

 )قاعات قسم االدارة العامة(          4002رقم القاعة :                                                                                                                                                                            قسم االقتصاد / الدراسة املسائية                                                                                              

                                                                                         2020/  1/ 12اليوم:   االحد                                                                                                                                                                      

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 
   / ثاني اقتصاد مسائيميمونة مجيد اسماعيل   /رابع اقتصاد مسائيراجح محمد صالح عبدهللا 1

   /رابع اقتصاد مسائيسعد سامي سعيد خلف   / ثاني اقتصاد مسائيفرحان صبار فهد 2

   اقتصاد مسائي/ ثاني نبا حسن اسماعيل   /رابع اقتصاد مسائيرسل ثامر محمد عثمان 3

   /رابع اقتصاد مسائيسناء ايوب محمد احمد   / ثاني اقتصاد مسائيقصي عدنان منهي 4

   / ثاني اقتصاد مسائيهيثم حسن محمد حسين   /رابع اقتصاد مسائيرضا خالد عبد 5

   /رابع اقتصاد مسائيسيف محمد زيدان   / ثاني اقتصاد مسائيكامل حسين حميد 6

   / ثاني اقتصاد مسائيوسن عبدالحميد ياسين    /رابع اقتصاد مسائيالعابدين محسنرعد زين  7

   /رابع اقتصاد مسائيصفاء سالمة حمادة   / ثاني اقتصاد مسائيمصطفى محمود محمد 8

       /رابع اقتصاد مسائيرياض جاسم محمد خلف 9

   /رابع اقتصاد مسائيضي صباح سهيل نجم   / ثاني اقتصاد مسائيميس محمد طه 10

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 9املرحلة الثانية  : العدد الكلي )   (                                                                                       19العدد الكلي )

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 10املرحلة الرابعة  : العدد الكلي )                                                                                                            

 
 

 مدير القاعة :              املراقب  :                                                                                                                                         املراقب  :                                                                                                                      



 الرابعة  املرحلة :                                                                                                                                                                                     جامعة تكريت                                                                                                                             

دراسات جدوى                                  املادة :                                                                                                                              قوائم احلضور                          كلية اإلدارة واالقتصاد                                                                                                                

 رة العامة(      )قاعات قسم االدا    4003رقم القاعة :                                                                                                                                                                                                                            قسم االقتصاد / الدراسة املسائية                                              

                                                                                         2020/  1/ 12اليوم:   االحد                                                                                                                                                                      

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 
      /رابع اقتصاد مسائيطه احمد ذياب عطية 1

2 
   /رابع اقتصاد مسائيعمر عبدهللا محمد    

      /رابع اقتصاد مسائيعبدهللا خلف دعيجان 3

   اقتصاد مسائي/رابع غانم ادريس عبد الكريم    4

      /رابع اقتصاد مسائيعبيد خلف دعيجان 5

   /رابع اقتصاد مسائيغيث جليل نوفان عبدهللا    6

      /رابع اقتصاد مسائيعزام خلف احمد 7

   /رابع اقتصاد مسائيفاطمة بسام طايس    8

      /رابع اقتصاد مسائيعلي ياسين قائم 9

   /رابع اقتصاد مسائيقصي اسعد داود جواد    10

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 10املرحلة الرابعة  : العدد الكلي )      

 
 

 مدير القاعة :                                 املراقب  :                                                                                                                      املراقب  :                                                                                                                      



 الرابعة   املرحلة :                                                                                                                                                                                   جامعة تكريت                                                                                                                             

دراسات جدوى                                   املادة :                                                                                                                             قوائم احلضور                                كلية اإلدارة واالقتصاد                                                                                                          

 )قاعات قسم االدارة العامة(          4004رقم القاعة :                                                                                                                                                                            قسم االقتصاد / الدراسة املسائية                                                                                              

                                                                                         2020/  1/ 12اليوم:   االحد                                                                                                                                                                      

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 
      /رابع اقتصاد مسائيلقاء هاشم محمد عيسى 1

   /رابع اقتصاد مسائيمصطفى محمد خلف     2

      /رابع اقتصاد مسائيليث عبد السالم صالح 3

   /رابع اقتصاد مسائيمعاذ رعد صالح    4

      /رابع اقتصاد مسائيمحمد علي صالح عنبر 5

   /رابع اقتصاد مسائيمنذر حسين سالم    6

      /رابع اقتصاد مسائيمحمد سليمان علي 7

   /رابع اقتصاد مسائينذير ابراهيم حسين داود    8

      /رابع اقتصاد مسائيحمد علي مصلحم 9

   /رابع اقتصاد مسائينصيف جاسم محمد    10

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 10املرحلة الرابعة  : العدد الكلي )      

 
 

 مدير القاعة :                                 املراقب  :                                                                                                                      املراقب  :                                                                                                                      



 الرابعة املرحلة :                                                                                                                                                                                     جامعة تكريت                                                                                                                             

دراسات جدوى                                   املادة :                                                                                                                              قوائم احلضور                                كلية اإلدارة واالقتصاد                                                                                                          

 )قاعات قسم االدارة العامة(          4005رقم القاعة :                                                                                                                                                                                                                                                                         قسم االقتصاد / الدراسة املسائية 

                                                                                         2020/  1/ 12اليوم:   االحد                                                                                                                                                                      

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 
      /رابع اقتصاد مسائينور علي خلف 1

   /رابع اقتصاد مسائيليوليد خالد ع    2

      /رابع اقتصاد مسائينور نوري صالح 3

   /رابع اقتصاد مسائييسرى جمعة عطية    4

      /رابع اقتصاد مسائيهدى عماد ابراهيم 5

   حسين شهاب احمد/رابع اقتصاد مسائي    6

      /رابع اقتصاد مسائيوسام احمد عبد الحميد 7

   رابع اقتصاد مسائيخالد حسين جاسم    8

      /رابع اقتصاد مسائيوالء صالح محي 9

   /رابع اقتصاد مسائيعلي عبد هللا محمد    10

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 10املرحلة الرابعة  : العدد الكلي )      

 
 

 مدير القاعة :                                املراقب  :                                                                                                                      املراقب  :                                                                                                                      


