
 االوىل    املرحلة :                                                                                                              8001 : رقم القاعة                                                                                                                                          جامعة تكريت               

 اقتصاد جزئي    : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كلية اإلدارة واالقتصاد           

                                                                                         2020/  2/ 16     حداالاليوم:                                                                                                                     قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
      

  اسماء مصطفى محمد عواد  احمد سالم محمود مرع    إبراهيم محمد إبراهيم جاسم

    
 

 

  اسيا ابراهيم توفيق خلف  احمد سام  احمد محمد  نابراهيم محمد عل  حس

      

  جاسم اسيل خضيي    احمد محمد عل    احمد جوري صالح عيدان

      

    اديب محمود حسن صالح  احمد حسن عل  

      

  اشواق قيس احمد حنشول    احمد خضي  حسن منصور

                                               

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 13العدد الكلي )  املرحلة االوىل:      

 

                                                                                                                                                          

 

 :  مدير القاعة                                                                                                                                 :  املراقب                                                                                                                              املراقب  :     

               



 االوىل املرحلة :                                                                                                                   800 2 : رقم القاعة                                                                                                                                                     جامعة تكريت 

 اقتصاد جزئي  : املادة                                                                                                                  قوائم احلضور                                                                                                                                         كلية اإلدارة واالقتصاد           

                                                                                                                                                                                          قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية                                                                                    

                                                                                         2020/  2/ 16االحد     :        اليوم

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
      

ى   ايمان عبد الرزاق مبارك يحي    ابراهيم عل  اطياف صباح    بالل حميد احمد حسي 

      

  تبارك محمد انور عبد الجبار  ايمن خلف عوده سويد  الحسن عل  هادي مجيد

    
 

 

  تبارك ناهض إسماعيل إبراهيم  ايمن مشتاق يوسف إبراهيم  امي  عبيس عبد خضي  

      

  جمانه فرحان احمد سليم  فاضل رشيدبارق عباس   امي  فخري حميد

      

ى نصيف جاسم  باسم عل  عبد حنيت  انمار عامر احمد عبد   حسن حسي 

      

  حمزة خالد محمد  بشار خالد خليل إبراهيم  ايمان جهاد عزيز كاكل

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             (18: العدد الكلي )   االوىلاملرحلة                                                           

 
 : مدير القاعة                                                                                                                          :  املراقب                                                                                                                              :املراقب      



 االوىل املرحلة :                                                                                                              8003 : رقم القاعة                                                                                                                                       جامعة تكريت                    

 اقتصاد جزئي  : املادة                                                                                                                  قوائم احلضور                                                                                                                                         كلية اإلدارة واالقتصاد           

                                                                                                                                                                                          قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية                                                                                    

                                                                                         2020/  2/ 16اليوم :       االحد     

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
      

ى    رنا عدنان خضي  عباس  دحام محمد عبد الكريم قدوري  حميد فاضل محمد حسي 

      

  ره نجده ر أنور معروف محمد  دعاء سام  عبد الرحمن حمود  حيدر بشار جاسم محمد

      

  رواء محمد سلطان محمد  دنيا عل  إبراهيم محمود  حيدر عبد الجواد عل  الياس

      

ى محمد ذياب   رؤيا نمي  فائق جودي  ديانا حبيب خضي  محمد  خالد حسي 

      

  ريام فوزي علص كردي  رفل حاتم محمد خلف  خضى محمود شاكر عثمان

      

  زهي  محمود صالح  رقيه عدنان عبدهللا حمود  خلدون نزار عبد مطلك

 (             (                                     احلضور )             (                             الغياب   )18: العدد الكلي )  املرحلة االوىل                                                           
  

 مدير القاعة :               املراقب   :                                                                                                                      املراقب   :                                                                                                                    



 االوىل    املرحلة :                                                                                                              8004 : رقم القاعة                                                                                                                                          جامعة تكريت               

 اقتصاد جزئي    : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كلية اإلدارة واالقتصاد           

                                                                                         2020/  2/ 16اليوم:       االحد                                                                                                                   قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
      

ى    شذى نعمه ساه  حسن  سجى ماجد خضي  حافظ  زينه عبدهللا احمد حسي 

      

  شهاب حسن عل  نصيف  سجى مزهر رحيم  سارة خلف إبراهيم مهدي

      

  ساره رسحان عثمان محمود
 سعد رمضان حمود

  صالح كاظم مهدي حسن 

      

ى    صبا فوزي خلف عكاب  سعد شهاب احمد سليم  ستار جبار حميد حسي 

      

  ضياء ماجد محمد سلمان  سمر سعد رشيد صالح  

                                               

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

 

                                                                                                          

                                 

 مدير القاعة  :                        املراقب   :                                                                                                                   املراقب  :                                                                                                                        

 



 االوىل    املرحلة :                                                                                                              8005 : رقم القاعة                                                                                                                                          جامعة تكريت               

 اقتصاد جزئي    : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كلية اإلدارة واالقتصاد           

                                                                                         2020 / 2/ 16اليوم:       االحد                                                                                                                   قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
      

ى   طالب سالم مطر نعمان   يونس   عبدالكريم عمر خلف حسي 
 
  إبراهيمعل  شوق

  
 

   

  عل    حسن عبدهللا عامر عبدهللا
 
  عل  عامر نايف عليوي  عبدهللا احمد شوق

      

ى طعمه   عل  عبيد عل  احمد  عبدهللا صالح كاظم عبدهللا  عبد الرحمن عل  حسي 

      

  عل  عقيل محمد جواد  عبدهللا عبد الرحمن عدنان هادي  عبد اللطيف هادي جعفر صالح

      

  عل  فالح صالح مهدي  عل  جاسم محمد كماش  عبدالسالم جالل دولت طلب

                                               

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

 

                                                                                                          

 

 مدير القاعة  :                        املراقب   :                                                                                                                   املراقب  :                                                                                                                                            

 



 االوىل    املرحلة :                                                                                                              8006 : رقم القاعة                                                                                                                                          جامعة تكريت               

 اقتصاد جزئي    : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كلية اإلدارة واالقتصاد           

                                                                                         2020/  2/ 16اليوم:       االحد                                                                                                                   قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
      

  فالح صبار عياده وردان  غسق جاسم محمد عبدهللا  عل  محمد مراد

      

ى مصلح جاسم   عل  ياسي 
 فارس ناظم توفيق محمد

ي شمس      قباء احمد صيى

      

  عمر حميد حماد صالح
 فاطمة فهم  لطيف

  قتيبه محمد حمود خلف 

      

  كنعان عل  صالح حمد  فاطمه اسعد مجول فرحان  عمر عارف نايف عمر

      

  ليث حبيب محمد  فاطمه خالد عباس رشيد  عمر محمد خلف جاسم

                                               

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

 

                                                                                                          

 

 مدير القاعة  :               املراقب   :                                                                                                                            املراقب  :                                                                                                                                          

 



 االوىل    املرحلة :                                                                                                              8007 : رقم القاعة                                                                                                                                          جامعة تكريت               

 اقتصاد جزئي    : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كلية اإلدارة واالقتصاد           

                                                                                         2020/  2/ 16اليوم:       االحد                                                                                                                   قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
      

  محمد عويد عطية  محمد ثائر نوار عبد المحسن  ليث رائد نوري عل  

      

  محمد خلف سليمان محمد  ليث فايق سبع خماس
 محمد قاسم ناجى  محمد

 

      

  محمد مني  محمد كونه  محمد رافع محمد عبطان  ليل عواد عزاوي وهيب

      

  محمد وليد عزيز عباس  محمد صالح مخلف احمد  محمد ادريس جاسم محمد

      

ى كريم عطاهلل صالح   مخلص فرحان روضان عبد الكا  محمد صباح محمد زيدان  محمد امي 
ى
  ق

                                               

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

 

                                                                                                                                                          

 

 مدير القاعة  :               املراقب   :                                                                                                                                                         املراقب  :                                                                                           

 



 االوىل    املرحلة :                                                                                                              8008 : رقم القاعة                                                                                                                                          جامعة تكريت               

 اقتصاد جزئي    : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كلية اإلدارة واالقتصاد           

                                                                                         2020/  2/ 16اليوم:       االحد                                                                                                                   قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
      

  ملك محمود معجل محمود  مصطفى سالم حامد كزار  مروان فليح حميد احمد

      

  مريم طالل عوض خلف
ي شاكر  طارق صيى

 مصطفى
  مهدي زيدان عزاوي مهدي 

      

  محمود طريد فرحانميام    مصطفى عالء عبدهللا عبد  مريم مناف عبد العزيز وهيب

      

ى عبد هللا  احسان ياسي 
  ميثاق فالح عيس عناد    مصطفى

      

  مصطفى اديب حسن رمضان
 معاذ محمد عواد حسن

  هبة بيار ابراهيم عثمان 

                                               

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

 

                                                                                                          

 

 مدير القاعة  :                                        املراقب   :                                                                                                   املراقب  :                                                                                                                                        

 



 االوىل    املرحلة :                                                                                                              8201 : رقم القاعة                                                                                                                                          جامعة تكريت               

 اقتصاد جزئي    : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كلية اإلدارة واالقتصاد           

                                                                                         2020/  2/ 16اليوم:       االحد                                                                                                           قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
      

    وعد عبد األمي  احمد  هجرة محمد صبج  حسون

      

    يحي  اسماعيل ابراهيم حسون  هديل حسن صالح جمعه

      

ى      يوسف عالء حماد مضج    وائل متعب اسود حسي 

      

    يوسف محمد اسود ظفي    وعد حازم عل  محمد

      

    الطيف جاسم محمدهاشم   وعد شامل صبح كنون

                                               

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

 

                                                                                                          

                                             

 مدير القاعة  :               املراقب   :                                                                                                                                                     املراقب  :                                                                                               

 



 االوىل    املرحلة :                                                                                                              8203 : رقم القاعة                                                                                                                                          جامعة تكريت               

 اقتصاد جزئي    : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كلية اإلدارة واالقتصاد           

                                                                                         2020/  2/ 16االحد         املسائية                                                                                                            اليوم:    قسم االقتصاد / الدراسة 

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
      

ى امطارد   إبراهيم رجب محمد/مسائي   خالد ياسي 
 
محمد عبدالج  محمد   /مسائ

  عبدالرحمن
 
 /مسائ

 

      

  إبراهيم محمد عزيز حويش
 
  رابحة خلف شناوة  /مسائ

 
  /مسائ

  محمد نوفل ناظم احمد 
 
 /مسائ

 

      

  ابوبكر غالب جاسم
 
  سعد رمضان حمود   /مسائ

 
و   /مسائ   مضى ممدوح خي 

 
  /مسائ

      

  احمد خليف حواس عتيج
 
  طارق خليل   /مسائ

 
هللا عل    إبراهيم/مسائ   هند خي 

 
  /مسائ

      

  بيداء اياد مولود صالح
 
  عادل محمد مهدي صالح  /مسائ

 
    /مسائ

                                               

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

 

                                                                                                          

                                              

 مدير القاعة  :                                                 املراقب   :                                                                                          املراقب  :                                                                                                                                     

 


