
 ةالثالث    املرحلة :                                                                                                                  الوجبة الثانية                                                                                                                                                     جامعة تكريت               

 اقتصاد صناعي    : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كلية اإلدارة واالقتصاد           

   1001 : رقم القاعة                                                                                        2020/  1/ 13     نثنناالاليوم:                                                                                                                     قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  العباس صالح احمد /ثالث اقتصاد صباحي    /ثالث اقتصاد صباحيابرار صالح احمد 

    /ثالث اقتصاد صباحيازهر حسن محمد حربي  
  صباحي/ثالث اقتصاد امنة ماهر حسين    /ثالث اقتصاد صباحياثير محمد جدوع ناصر

    /ثالث اقتصاد صباحياسراء حسن ارحيم  
  /ثالث اقتصاد صباحياوس سامي عبدالرحمن    /ثالث اقتصاد صباحياجوان كامل زيدان

    /ثالث اقتصاد صباحياسماء عايد احمد خضير  
  /ثالث اقتصاد صباحيايمان شاكر احمد    احمد جاسم ياسين /ثالث اقتصاد صباحي

    /ثالث اقتصاد صباحياسماء منذر ظيف  
  /ثالث اقتصاد صباحيايمن عبدهللا خلف عبدهللا    /ثالث اقتصاد صباحياحمد حميد رشيد

    /ثالث اقتصاد صباحياكرم طالب علوان  
  /ثالث اقتصاد صباحي ايهاب عدنان توفيق     /ثالث اقتصاد صباحياحمد مرعي حمد جاسم

    /ثالث اقتصاد صباحياالء مزاحم شجاع  
  /ثالث اقتصاد صباحيايوب حمود رجب    /ثالث اقتصاد صباحيادهم عدنان ياسين مجيد

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 20: العدد الكلي )  ة املرحلة الثالث                                                                                                                

 

                                                                                                          

 

                                                 

 

 :  مدير القاعة                                                                                                                                 :  املراقب                                                                                                                              املراقب  :     



 الثالثة  املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                               جامعة تكريت               

 اقتصاد صناعي  : املادة                                                                                                                  قوائم احلضور                                                                                                                                         كلية اإلدارة واالقتصاد           

 100 2 : رقم القاعة                                                                                                                                                                                         قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية                                                                                    

                                                                                         2020/  1/ 13االنثنن     :        اليوم

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  حمزة صالح حردان /ثالث اقتصاد صباحي    /ثالث اقتصاد صباحيايوب خلف عباس حسين

    /ثالث اقتصاد صباحيجنة وليد خالد ابراهيم  

  حمزة نصرت عمر /ثالث اقتصاد صباحي    /ثالث اقتصاد صباحيباسم اسماعيل جاسم 

    اقتصاد صباحي/ثالث حسام ثامر حسين  

  /ثالث اقتصاد صباحيحنين طه حبيب حسين     /ثالث اقتصاد صباحيبتول احمد يعقوب

    /ثالث اقتصاد صباحيحسن هادي لفتة حسن  

  /ثالث اقتصاد صباحيخيرهللا خلف عبدهللا حميد    /ثالث اقتصاد صباحيبركات علي زامل اجياد

    صباحي/ثالث اقتصاد حسين حمد خيطان كرز  

  /ثالث اقتصاد صباحيدحام حاجم فهد حواس    بسمة عبدهللا محي /ثالث اقتصاد صباحي

    /ثالث اقتصاد صباحيحمد محمود ياسين حمد    
 

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 15: العدد الكلي )  ة املرحلة الثالث                                                                                                                

 

 
 
 

 : مدير القاعة                                                                                                                          :  املراقب                                                                                                                              :املراقب      



 الثالثة  املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     جامعة تكريت             

 اقتصاد صناعي  : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كلية اإلدارة واالقتصاد           

 100 3 : رقم القاعة                                                                                                                                                                                         قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية                                                                                    

                                                                                         2020/  1/ 13االنثنن     اليوم:       

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  /ثالث اقتصاد صباحيسارة فيصل احمد محمد     /ثالث اقتصاد صباحيدعاء ارحيم خلف

    /ثالث اقتصاد صباحيرفعات شويش احمد  

  سامان مجيد رشيد /ثالث اقتصاد صباحي    رانيا رفعت حسن /ثالث اقتصاد صباحي

    /ثالث اقتصاد صباحيرنا محمود صالح  

    سبعاوي علي صالح/ثالث اقتصاد صباحي    /ثالث اقتصاد صباحيرانيا صكر ياسين

    /ثالث اقتصاد صباحيرونق خالد حميد محمد  

  /ثالث اقتصاد صباحيسبهان زيد مريف    /ثالث اقتصاد صباحيرائد خضر حميد جمعة

    /ثالث اقتصاد صباحيريم طارق فارس حاجم  

  /ثالث اقتصاد صباحيسحر نزهان علي معروف    /ثالث اقتصاد صباحيرحمة احمد سامي كامل

    /ثالث اقتصاد صباحيزياد ادهام حسن خلف  

 

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

 

   

 

 مدير القاعة  :                                      املراقب   :                                                                                                               املراقب  :                                                                                                                            



 الثالثة   املرحلة :                                                                                                                                                                            جامعة تكريت                                                                                                                                 

                                       اقتصاد صناعي  املادة :                                                                                                             قوائم احلضور                                             كلية اإلدارة واالقتصاد                                                                                                       

 100  4 رقم القاعة :                                                                                                                                                                                                                                                       باحية                   قسم االقتصاد / الدراسة الص

                                                                                         2020/  1/ 13االنثنن        اليوم:                                                                                                                                                                  

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي

 /ثالث اقتصاد صباحيسراب مثنى سامي جميل
  صباحي/ثالث اقتصاد شهد يحيى كريم نصيف   

    /ثالث اقتصاد صباحيسيف حازم فرج  

 /ثالث اقتصاد صباحيسراج احمد عواد فياض
  /ثالث اقتصاد صباحيصبا زامل روضان   

    /ثالث اقتصاد صباحيسيف سعد سليمان  

  /ثالث اقتصاد صباحيصفاء عالء مشعل     /ثالث اقتصاد صباحيسرى سيف الدين عدنان 

    /ثالث اقتصاد صباحيشرف الدين احمد   

  /ثالث اقتصاد صباحيصكر فاروق طلفاح    /ثالث اقتصاد صباحيسعد مهدي حمادة 

    /ثالث اقتصاد صباحيشهاب احمد تركي   

  /ثالث اقتصاد صباحيصهيب نجم عبدهللا    /ثالث اقتصاد صباحيسعد مؤيد علي جسام

    /ثالث اقتصاد صباحيشهد سالم جابر   
 

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

 

 

 

 :  مدير القاعة                                                                                                                                      املراقب :                                                                                                                                             املراقب :  



 الثالثة     املرحلة :                                                                                                                                                                            جامعة تكريت                                                                                                                               

                                          اقتصاد صناعي املادة :                                                                                                              قوائم احلضور                                    كلية اإلدارة واالقتصاد                                                                                                                

 100  5رقم القاعة :                                                                                                                                                                                                                                                        باحية                   قسم االقتصاد / الدراسة الص

                                                                                         2020/  1/ 13االنثنن     اليوم:                                                                                                                                                                     

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي

  عبدهللا خلف صالح مبارك/ثالث اقتصاد صباحي    /ثالث اقتصاد صباحيطه محمد زكي

    /ثالث اقتصاد صباحيعبدالقادر عبدهللا احمد  

  /ثالث اقتصاد صباحيعبدهللا عبدالكريم هادي    ثالث اقتصاد صباحي/عاصم عبدالرزاق خضير

    /ثالث اقتصاد صباحيعبدهللا احمد حماد  

  /ثالث اقتصاد صباحيعبدهللا محمود تركي    /ثالث اقتصاد صباحيعبدالرحمن جبار نقدي

    /ثالث اقتصاد صباحيعبدهللا احمد مطرود  

  /ثالث اقتصاد صباحيعبدالوهاب محمد سليمان    /ثالث اقتصاد صباحيعبدالرحمن علي محمد

    /ثالث اقتصاد صباحيعبدهللا ثامر خضير  

  /ثالث اقتصاد صباحيعدنان خلف احمد     /ثالث اقتصاد صباحيعبدالرحمن مزهرعلوان

    /ثالث اقتصاد صباحيعبدهللا جاسم رجب   
 

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

 

 

 

 مدير القاعة  :                  املراقب :                                                                                                                                             املراقب :                                                                                                                      



 الثالثة     املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     جامعة تكريت                

 اقتصاد صناعي     : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كلية اإلدارة واالقتصاد           

 100  6 : رقم القاعة                                                                                        2020/  1/ 13االنثنن     يوم:       ال                                                                                                              قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  /ثالث اقتصاد صباحيفاضل حسنغسق     /ثالث اقتصاد صباحيعذراء منير اسماعيل

    /ثالث اقتصاد صباحيعلي عمر علي زيدان  

  /ثالث اقتصاد صباحيغفران احمد ابراهيم    /ثالث اقتصاد صباحيعلي جمعة محمد

    /ثالث اقتصاد صباحيعلية حسون عمر حديد  

  /ثالث اقتصاد صباحيفاطمة حمد كصير    /ثالث اقتصاد صباحيعلي خلف عميري 

    /ثالث اقتصاد صباحيعمار جبار حسن عبدهللا  

  /ثالث اقتصاد صباحيماهر ادريس محمد     /ثالث اقتصاد صباحيعلي شهاب احمد 

    /ثالث اقتصاد صباحيعمر خليل ابراهيم  
  /ثالث اقتصاد صباحيحميدمحمد جاسم     /ثالث اقتصاد صباحيعلي ظافر سليمان 

    /ثالث اقتصاد صباحيعمر سعيد سطام احمد  
  /ثالث اقتصاد صباحيمحمد حميد جودر    /ثالث اقتصاد صباحيعلي عبدالستار حمد 

    /ثالث اقتصاد صباحيعيدان اسعد محمد  

  /ثالث اقتصاد صباحيمحمد حيدر عبدالكريم    /ثالث اقتصاد صباحيعلي عسكر محمد 

 

 (    (                                     احلضور )             (                             الغياب   )          20ة  : العدد الكلي ) املرحلة الثالث                                                                                                                

                                                                                                          

 

                                                 

 

 مدير القاعة  :               املراقب   :                                                                                                                                                                 املراقب  :                                                                                   



 الثالثة املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                جامعة تكريت      

                                               اقتصاد صناعي   : املادة                                                                                                                    قوائم احلضور                                                                                                                               كلية اإلدارة واالقتصاد           

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

                                                                                         2020/  1/ 13االنثنن        اليوم:                                                                                                                                                                  

  التوقيع االسم الثالثي   التوقيع االسم الثالثي 
   /ثالث اقتصاد صباحيمدمحمد عبدالمجيد مح   /ثالث اقتصاد صباحيمحمد خالد فهد 
       
   /ثالث اقتصاد صباحيمحمد علي حسين   /ثالث اقتصاد صباحيمحمد رافد عبود 
       
   /ثالث اقتصاد صباحيمحمد علي زيدان   /ثالث اقتصاد صباحيمحمد سطم حمد 
       
   /ثالث اقتصاد صباحيمحمد فتاح علي   /ثالث اقتصاد صباحيمحمد سفيان خضير 
       
/ثالث اقتصاد صباحيمحمد طيب حسين     /ثالث اقتصاد صباحيمحمد لؤي فيصل   
       
/ثالث اقتصاد صباحيمحمد عباس فاضل  /ثالث اقتصاد صباحيمحمد محمود ناهي       
       
   /ثالث اقتصاد صباحيمرتضى غدار عبدالجبار   /ثالث اقتصاد صباحيمحمد عبدهللا محمود 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 14: العدد الكلي )  ة املرحلة الثالث                                                                                                                

 

 

 

 

 مدير القاعة  :            املراقب  :                                                                                                                                                     املراقب  :                                                                                                          



 الثالثة  املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                جامعة تكريت               

 اقتصاد صناعي   : املادة                                                                                                                           قوائم احلضور                                                                                                                               كلية اإلدارة واالقتصاد           

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

                                                                                         2020/  1/ 13االنثنن     اليوم:                                                                                                                                                                        

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 
      /ثالث اقتصاد صباحيمساهر جواد مساهر 1

   /ثالث اقتصاد صباحيمعاوية سفيان ضاحي    2

      /ثالث اقتصاد صباحيمشاري الفي هادي 3

   /ثالث اقتصاد صباحيمنتظر ابراهيم قنصر    4

      صباحي/ثالث اقتصاد مصطفى خوام ساجر 5

   /ثالث اقتصاد صباحيمهند فالح احمد    6

      /ثالث اقتصاد صباحيير جليلضمصطفى ن 7

   /ثالث اقتصاد صباحيموج كاظم ماهر    8

      /ثالث اقتصاد صباحيمضر قاسم نصيف 9

   /ثالث اقتصاد صباحيموسى علي جاسم    10

 

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

 
 

 

 مدير القاعة  :            املراقب  :                                                                                                                                         املراقب  :                                                                                                                      



 الثالثة   املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                جامعة تكريت               

                                        اقتصاد صناعي        : املادة                                                                                                                     قوائم احلضور                                                                                                                               كلية اإلدارة واالقتصاد           

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

                                                                                         2020/  1/ 13االنثنن     اليوم:                                                                                                                                                                        

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 

      /ثالث اقتصاد صباحيميس عماد لطيف جمعة 1

   /ثالث اقتصاد صباحينوفل اسماعيل احمد    2

      نبراس محمد محمود/ثالث اقتصاد صباحي 3

   هبة قصي طه/ثالث اقتصاد صباحي    4

      /ثالث اقتصاد صباحينزهان يونس صالح 5

   همسة مثنى قاسم/ثالث اقتصاد صباحي    6

      نور باسل صالح عبدهللا/ثالث اقتصاد صباحي 7

   /ثالث اقتصاد صباحيهيثم اياد محمد    8

      نور محمد لطيف محمود/ثالث اقتصاد صباحي 9

   /ثالث اقتصاد صباحيوثاق عطا هللا حلو    10

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 10: العدد الكلي )  ة املرحلة الثالث 
 

 

 مدير القاعة  :                               املراقب  :                                                                                                                      املراقب  :                                                                                                                      



 الثالثة      املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                   جامعة تكريت           

                               اقتصاد صناعي       : املادة                                                                                                                          قوائم احلضور                                                                                                                               كلية اإلدارة واالقتصاد           

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

                                                                                         2020/  1/ 13االنثنن     :   اليوم                                                                                                                                                                 

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 
      /ثالث اقتصاد صباحيوسام كنعان محمود 1

2       

      وفاء عيسى عطية/ثالث اقتصاد صباحي 3

4       

      ياسين زياد عبدالرحمن/ثالث اقتصاد صباحي 5

6       

اقتصاد صباحييوسف حميد خلف/ثالث  7       

8       

/ثالث اقتصاد صباحييوسف صباح طايس 9       

10       

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 5: العدد الكلي )  ة املرحلة الثالث                 

 
 

 مدير القاعة :                               املراقب  :                                                                                                                      املراقب  :                                                                                                                      



 الثالثة     املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                   جامعة تكريت           

                                     اقتصاد صناعي      : املادة                                                                                                                          قوائم احلضور                                                                                                                               كلية اإلدارة واالقتصاد           

 ) قاعات قسم احملاسبة(  5005   : رقم القاعة                                                                                                                                                                                   ية                                                                                    قسم االقتصاد / الدراسة املسائ

                                                                                         2020/  1/ 13االنثنن     اليوم:                                                                                                                                                                    

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع الثالثياالسم  
      يئامس/ثالث اقتصاد االء عبدهللا عيادة 1

   يئامس/ثالث اقتصاد احمد عدنان عبد    2

      يئامس/ثالث اقتصاد احمد  حميد سليمان 3

   يئامس/ثالث اقتصاد احمد لطيف جاسم جبار    4

      يئامس/ثالث اقتصاد احمد حمد عبدهللا 5

   يئامس/ثالث اقتصاد الجادرعبداركان خلف ظاهر     6

      يئامس/ثالث اقتصاد احمد خطاب عمر 7

   يئامس/ثالث اقتصاد انمار مولود عبدهللا    8

      يئامس/ثالث اقتصاد احمد خلف عبدهللا 9

   يئامس/ثالث اقتصاد انوار عبد عطية     10

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 10: العدد الكلي )  ة املرحلة الثالث     

 

 

  مدير القاعة :                                املراقب  :                                                                                                                      املراقب  :                                                                                                                      



 الثالثة  املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                جامعة تكريت                

                                                   قتصاد صناعيا   : املادة                                                                                                                    قوائم احلضور                                                                                                                               كلية اإلدارة واالقتصاد           

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

                                                                                         2020/  1/ 13االنثنن            اليوم:                                                                                                                                                                 

  التوقيع االسم الثالثي   التوقيع االسم الثالثي 
   يئامس/ثالث اقتصاد خميس جمعة علي   يئامس/ثالث اقتصاد برهان طه علي جاسم 1

2       

   يئامس/ثالث اقتصاد دنيز عدنان مهدي   يئامس/ثالث اقتصاد ثائر ابراهيم عطا هللا 3

4       

   يئامس/ثالث اقتصاد رسل سفيان حردان   يئامس/ثالث اقتصاد ثائر حسين احمد 5

6    
   

   يئامس/ثالث اقتصاد ريفان ثابت محمد   يئامس/ثالث اقتصاد جاسم خلف محمد 7

8       

   يئامس/ثالث اقتصاد ريم اديب حميد جميل   يئامس/ثالث اقتصاد حسام خضر مطر 9

10       

   يئامس/ثالث اقتصاد سرى عامر زيدان   يئامس/ثالث اقتصاد نوفان عيدحنين  11

12       

   يئامس/ثالث اقتصاد سوزان فريق حسن   يئامس/ثالث اقتصاد خليل اسماعيل مخلف 13

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 14: العدد الكلي )  ة املرحلة الثالث

 

 
 مدير القاعة  :                               املراقب  :                                                                                                                      املراقب  :                                                                                                                      



 الثالثة    املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                             جامعة تكريت         

    قتصاد صناعي                                     ا    : املادة                                                                                                                    قوائم احلضور                                                                                                                               كلية اإلدارة واالقتصاد           

 )قاعات االدارة العامة(       4001    : رقم القاعة                                                                                                                                                                          ية                                                                                    قسم االقتصاد / الدراسة املسائ

                                                                                         2020/  1/ 13اليوم:       االنثنن                                                                                                                                                                      

  التوقيع االسم الثالثي   التوقيع االسم الثالثي 
   يئامس/ثالث اقتصاد خليل عبد عبدهللافريال    يئامس/ثالث اقتصاد شاالو رشيد محمد 1
2       
   يئامس/ثالث اقتصاد فهد هاشم عبد الواحد   يئامس/ثالث اقتصاد شذى خميس صلبي 3
4       
   يئامس/ثالث اقتصاد ليث ضياء ابراهيم   يئامس/ثالث اقتصاد عبدالكريم عبدهللا حسين 5
6       
   يئامس/ثالث اقتصاد ليث علوان محمد   يئامس/ثالث اقتصاد عبير عامر يوسف 7
8       
يئامس/ثالث اقتصاد علي خلف محيميد 9    يئامس/ثالث اقتصاد محمد باسم احمد   

10       
يئامس/ثالث اقتصاد عمر متعب ابراهيم 11    يئامس/ثالث اقتصاد محمد عبد الكريم خلف   
12       
   يئامس/ثالث اقتصاد محمد موسى عبدهللا   يئامس/ثالث اقتصاد عمر محسن عبد العزيز 13

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

 
 مدير القاعة  :                               املراقب  :                                                                                                                      املراقب  :                                                                                                                      



 الثالثة     املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             جامعة تكريت           

                                                     اقتصاد صناعي      : املادة                                                                                                               قوائم احلضور                                                                                                                               كلية اإلدارة واالقتصاد  

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

 2020/  1/ 13اليوم:   االنثنن     

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 
      يئامس/ثالث اقتصاد ميالد محمد ابراهيم 1

   يئامس/ثالث اقتصاد يونس علي عبيد    2

      يئامس/ثالث اقتصاد ناصر عبود محمد 3

4       

      يئامس/ثالث اقتصاد نمير محمد مطلك 5

6       

يئامس/ثالث اقتصاد هند محمود شوكت 7       

8       

يئامس/ثالث اقتصاد يقظان خالد خلف نوفان 9       

10       

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 6: العدد الكلي )  املرحلة الثالثة      

 
 مدير القاعة :              املراقب  :                                                                                                                                         املراقب  :                                                                                                                      


