
 حالثالث    املرحلح :                                                                                                                                                                                                                                                                                              جاهعح ذكريد               

 اقرصاد دويل   : املادج                                                                                                                حلضورقوائم ا                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 ()قاعاخ قسن املاليح واملصرفيح   6002 : رقن القاعح                                                                                           41/1/0204 االرتعاء اليوم:                                                                                                                  قسن االقرصاد / الدراسح الصثاحيح

 وقيعالت االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  / ثالث اقتصاد صباحياماني صفاء عاجل     / ثالث اقتصاد صباحيىيم حسام الدين صالحاابر 

    / ثالث اقتصاد صباحي  احمد محمود جواد   

  / ثالث اقتصاد صباحيعبداهلل امنة عبدالباسط    / ثالث اقتصاد صباحيابراىيم نصير كامل

    / ثالث اقتصاد صباحيارشد حميد عموان  

  / ثالث اقتصاد صباحيعميامير حسن احمد     / ثالث اقتصاد صباحيبكر شاكر محسن احمد
    / ثالث اقتصاد صباحياسراء عباس محمد  

  / ثالث اقتصاد صباحيانور اسماعيل حميد    / ثالث اقتصاد صباحي احمد حسين محمود 

    / ثالث اقتصاد صباحياسماء مجيد عبل  
  ثالث اقتصاد صباحي ايثر حايف محمد    / ثالث اقتصاد صباحيدودح احمد حميد محمد 

    / ثالث اقتصاد صباحياسميان سعد عمي  

 

 

 ( (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             15: العدد الكلي )  ح املرحلح الثالث

 

                                                                                                          

 

                                                 

 

 :  هدير القاعح                                                                                                                                 :  املراقة                                                                                                                              املراقة  :     



 الثالثح  املرحلح :                                                                                                                                                                                                                                                                                               جاهعح ذكريد               

   اقرصاد دويل   : املادج                                                                                                                  قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 ()قاعاخ قسن املاليح واملصرفيح3226 : رقن القاعح                                                                                                                                                                                قسن االقرصاد / الدراسح الصثاحيح                                                                                    

                                                                                                        41/1/0204 االرتعاء :  اليوم

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  / ثالث اقتصاد صباحيحسن عمي مطشر     ي/ ثالث اقتصاد صباحايمن عبد شحاذة

    / ثالث اقتصاد صباحيبياء مفيد محمود خميفو  

  / ثالث اقتصاد صباحيحسون احمد حسون    / ثالث اقتصاد صباحيايمن كاوه عمي كريم

    / ثالث اقتصاد صباحيتبارك اركان عمر نجم  

  / ثالث اقتصاد صباحيحسين حمد خيطان    / ثالث اقتصاد صباحيايمن نجم زيدان خمف

    / ثالث اقتصاد صباحيد خمفحاتم محم  

  / ثالث اقتصاد صباحي حكم شكر حمود     / ثالث اقتصاد صباحي ايو طو مساعد 

    / ثالث اقتصاد صباحي حسام لطيف جاسم  

  / ثالث اقتصاد صباحيمزة عمي حمد شيابح    / ثالث اقتصاد صباحيبركات ميدي نزال 

    / ثالث اقتصاد صباحيحسن احمد صالح   

  / ثالث اقتصاد صباحيخزعل حنين ندا    / ثالث اقتصاد صباحيبنان صفاء محمود

    / ثالث اقتصاد صباحيحسن عمي مرزوك   

 الغياب   )             (                          (                                     احلضور )             (    18: العدد الكلي )  ح املرحلح الثالث                                                                                                                

 
 
 

 : هدير القاعح                                                                                                                          :  املراقة                                                                                                                              :املراقة      



 الثالثح  املرحلح :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     جاهعح ذكريد             

   اقرصاد دويل  : املادج                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 ()قاعاخ قسن املاليح واملصرفيح 3424 : رقن القاعح                                                                                                                                                                                 احيح                                                                                    قسن االقرصاد / الدراسح الصث

                                                                                                  41/1/0204 االرتعاءاليوم:  

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  / ثالث اقتصاد صباحيسيف كمال عيسى  / ثالث اقتصاد صباحي رند وميض كمال    /ثالث اقتصاد صباحيخميس جمعة محمود

      

  / ثالث اقتصاد صباحيمثنى إسماعيلسيف   / ثالث اقتصاد صباحيريم وليد خالد  / ثالث اقتصاد صباحي ديار عمار محمد 

      

  / ثالث اقتصاد صباحيشادان كنعان رحمن     / ثالث اقتصاد صباحيزيد عمي جواد كاظم  / ثالث اقتصاد صباحيعبداهلل رانيا راسم خمف

      

   ثالث اقتصاد صباحي/ طو عايد عامج عبداهلل  / ثالث اقتصاد صباحيزعل عميسالم ندا خ  / ثالث اقتصاد صباحي رحمة عايد رحيم 

      

  / ثالث اقتصاد صباحيعباس عدنان سكران   / ثالث اقتصاد صباحيسموان حمد ابراىيم  / ثالث اقتصاد صباحيرشا عبود عذاب

 

 احلضور )             (                             الغياب   )             (  (                                    15: العدد الكلي )  املرحلح الثالثح                                                                                                                 
 

 

 

   

 

 هدير القاعح  :                                                                                                                           املراقة   :                          املراقة  :                                                                                                                            



 الثالثح       املرحلح :                                                                                                                                                                                               جاهعح ذكريد                                                                                                         

                                             اقرصاد دويل    : املادج                                                                                                             قوائم احلضور                                                                                                                                 كليح اإلدارج واالقرصاد                   

 ()قاعاخ قسن املاليح واملصرفيح  3420 رقن القاعح :                                                                                                                                                                                                                                              ثاحيح                   قسن االقرصاد / الدراسح الص

 41/1/0204 رتعاء اال    اليوم:                                                                                                                                                                  

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي

  / ثالث اقتصاد صباحيعبداهلل قحطان جممود     ثالث اقتصاد صباحي/ عبدالخالق حمد عبداهلل

    / ثالث اقتصاد صباحيعبداهلل احمد عمي  

  / ثالث اقتصاد صباحي عبداهلل محمد عمي     / ثالث اقتصاد صباحيعبدالرحمن ثاني عمر

    صباحي/ ثالث اقتصاد عبداهلل باسم قدور   

  ثالث اقتصاد صباحي/ عبد الوىاب جمال عمي    / ثالث اقتصاد صباحيعبدالرزاق عامر حسن

    / ثالث اقتصاد صباحيعبداهلل برىان اكريم  

  /ثالث اقتصاد صباحيعبدالوىاب محمد    / ثالث اقتصاد صباحيعبدالقادر عامر خالد

    / ثالث اقتصاد صباحيعبداهلل حمود خمف  

  / ثالث اقتصاد صباحيعثمان حمدان عجاج     اد صباحي/ ثالث اقتصعبدالمطيف قاسم 

    / ثالث اقتصاد صباحيعبداهلل عمر ابراىيم   
 

 (     (                                     احلضور )             (                             الغياب   )         15: العدد الكلي )  املرحلح الثالثح                                                                                                                 

 

 

 

 :  هدير القاعح                                                                                                                                      املراقة :                                                                                                                                             املراقة :  



 الثالثح     املرحلح :                                                                                                                                                                                  جاهعح ذكريد                                                                                                                               

                                      اقرصاد دويل املادج :                                                                                                                       قوائم احلضور                                                              كليح اإلدارج واالقرصاد                                                                                      

 ()قاعاخ قسن املاليح واملصرفيح 3426رقن القاعح :                                                                                                                                                                                                                                                   ثاحيح                   القرصاد / الدراسح الصقسن ا

 41/1/0204 عاء االرت اليوم:                                                                                                                                                                     

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي

  / ثالث اقتصاد صباحيعيسى عمار عيسى   لث اقتصاد صباحي/ ثاعمي عبداهلل صالح  / ثالث اقتصاد صباحيعفراء فيصل احمد 

      

  / ثالث اقتصاد صباحيغضبان كريم فرحان  / ثالث اقتصاد صباحيعمي عدنان محسن   /ثالث اقتصاد صباحيعقيل طمب محمد فنتش

      

  صباحيثالث اقتصاد /غيداء عبدالسالم عزاوي  / ثالث اقتصاد صباحيعمر قاسم حامد دليان  / ثالث اقتصاد صباحيعقيل محمد ميدي 

      

  / ثالث اقتصاد صباحيفاطمة جاسم محمد  / ثالث اقتصاد صباحيعمر محمود ياسين  / ثالث اقتصاد صباحيعال محمد نايف حسن

      

  ثالث اقتصاد صباحي /فاطمة عارف دليان  / ثالث اقتصاد صباحي عمر ممدوح دحام   / ثالث اقتصاد صباحيعمي جاسم كريم 

      

  / ثالث اقتصاد صباحيقصي صدام حسين   / ثالث اقتصاد صباحي عمر ميدي صالح   / ثالث اقتصاد صباحيعمي عادل حسين 
 

 (                             الغياب   )             (             (                                     احلضور ) 18: العدد الكلي )  املرحلح الثالثح                                                                                                                 

 
 هدير القاعح  :                  املراقة :                                                                                                                                             املراقة :                                                                                                                      



 الثالثح     املرحلح :                                                                                                                                                                                                                                                                                            جاهعح ذكريد                

   اقرصاد دويل    : املادج                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 ()قاعاخ قسن املاليح واملصرفيح  3421 : رقن القاعح                                                                                              41/1/0204 االرتعاء اليوم:                                                                                                                قسن االقرصاد / الدراسح الصثاحيح

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  / ثالث اقتصاد صباحيمحمود حسين محمد     / ثالث اقتصاد صباحيحسنلطيف محمود 

    / ثالث اقتصاد صباحيمحمد خمف جاراهلل   

  / ثالث اقتصاد صباحيمحمود حميد محمود     / ثالث اقتصاد صباحيليث حسين محمد كعيد

    ثالث اقتصاد صباحي/ محمد روضان اسماعيل  

  / ثالث اقتصاد صباحيعبدالستارمحمود صبار    / ثالث اقتصاد صباحيمحمد احمد عبداهلل 

    / ثالث اقتصاد صباحي محمد عامر يحيى   

  / ثالث اقتصاد صباحيمحمود مجول حمد     / ثالث اقتصاد صباحيمحمد ايوب محمود 

    / ثالث اقتصاد صباحيمحمد عمار عبدالكريم   

  / ثالث اقتصاد صباحيمديحة محمود قاسم     / ثالث اقتصاد صباحي إبراىيم محمد توفيق 
    / ثالث اقتصاد صباحيمحمد مداح بطين  

 

 الغياب   )             (    (                                     احلضور )             (                          15ح  : العدد الكلي ) املرحلح الثالث

 

 

                                                 

 

 

 

 هدير القاعح  :                                                                                                           املراقة   :                                املراقة  :                                                                                                                        



 الثالثح        املرحلح :                                                                                                                                                                                                                                                                                                 جاهعح ذكريد      

                                           اقرصاد دويل        : املادج                                                                                                                      قوائم احلضور                                                                                                                               كليح اإلدارج واالقرصاد           

 (واملصرفيح  ح) قاعاخ قسن املالي     3426    : رقن القاعح                                                                                                                                                                         قسن االقرصاد / الدراسح الصثاحيح                                                                                    

 41/1/0204 االرتعاء     اليوم:                                                                                                                                                                  

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  / ثالث اقتصاد صباحيىاشم مبروك عابر     / ثالث اقتصاد صباحيمروان ناجي نواف جراد

    / ثالث اقتصاد صباحيب حسننبأ صباح طم  

  / ثالث اقتصاد صباحيىديل صفاء زكي عمي    / ثالث اقتصاد صباحيمصطفى شبيب خميس 

    / ثالث اقتصاد صباحينجوى موفق عبد ثامر  

  / ثالث اقتصاد صباحيورود جروان خمف     / ثالث اقتصاد صباحيمنير ابراىيم ذياب

    / ثالث اقتصاد صباحينمير عبدالفتاح محمد  

  / ثالث اقتصاد صباحيوليد ضياء عيفان محمد    / ثالث اقتصاد صباحي ميالد اياد ممدوح 

    / ثالث اقتصاد صباحينيى مولود حسين   

  / ثالث اقتصاد صباحييوسف رسول فيد محمد    / ثالث اقتصاد صباحيناظم ذياب حمد
    / ثالث اقتصاد صباحينور حميد رمضان  

 

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 15: العدد الكلي )  ح املرحلح الثالث                                                                                                                

 

 

 

 

 هدير القاعح  :                 املراقة  :                                                                                                                                                                                                                                                      املراقة  :    



 الثالثح      رحلح :امل                                                                                                                                                                                                                                                                                                   جاهعح ذكريد           

اقرصاد دويل                                            : املادج                                                                                                                          قوائم احلضور                                                                                                                               كليح اإلدارج واالقرصاد           

 (واملصرفيح ح) قاعاخ قسن املالي  3224   : رقن القاعح                                                                                                                                                                                                                                                                    ساييحقسن االقرصاد / الدراسح امل

 41/1/0204 االرتعاء  :   اليوم                                                                                                                                                                 

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  / ثالث اقتصاد مسائيسن محمد حسينىيثم ح    / ثالث اقتصاد مسائيعالء محمد اسماعيل

    / ثالث اقتصاد مسائيمصطفى محمود محمد  

  / ثالث اقتصاد مسائي وسن عبدالحميد     / ثالث اقتصاد مسائيفراس عبد دحام

    / ثالث اقتصاد مسائيميس محمد طو حمد  

  د مسائي/ ثالث اقتصاسموان امين مصطفى    / ثالث اقتصاد مسائيقصي عدنان منيي 

    / ثالث اقتصاد مسائيميمونة مجيد اسماعيل  

  / ثالث اقتصاد مسائيعبدالرحمن حسين     / ثالث اقتصاد مسائيكامل حسين حميد حسين

    / ثالث اقتصاد مسائيناظم حسن زبن ندا  

  / ثالث اقتصاد مسائيمحمود سممان احمد     / ثالث اقتصاد مسائيمراد مساىر مصمح

    / ثالث اقتصاد مسائيبا حسن اسماعيلن  

 

 

 

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 15: العدد الكلي )  ح املرحلح الثالث                 

 
 

 هدير القاعح :                  املراقة  :                                                                                                                                                                                                                      املراقة  :                                   



 الثالثح   املرحلح :                                                                                                                                                                                                                                                                                      جاهعح ذكريد                 

                                                اقرصاد دويل    : املادج                                                                                                                     قوائم احلضور                                                                                                                               كليح اإلدارج واالقرصاد           

 ( العاهح ج) قاعاخ قسن االدار  1223    : رقن القاعح                                                                                                                                                                                                                                                                 ملساييحقسن االقرصاد / الدراسح ا

 41/1/0204 االرتعاء اليوم:                                                                                                                                                                      

 وقيعالت االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  / ثالث اقتصاد مسائيراضي سالم ابراىيم    / ثالث اقتصاد مسائي ابراىيم محمد صالح 

    / ثالث اقتصاد مسائيجمال ابراىيم احمد   

  / ثالث اقتصاد مسائيرافع حسين زعين    / ثالث اقتصاد مسائي احمد حمد عبداهلل  

    / ثالث اقتصاد مسائيجياد خضر خمف  

  / ثالث اقتصاد مسائيريام فؤاد ابراىيم    / ثالث اقتصاد مسائيسعيد بالل حميد

    / ثالث اقتصاد مسائي حنين نوفان عيد   

  / ثالث اقتصاد مسائيصالح احمد حماد موسى    / ثالث اقتصاد مسائيبياء عبدالرحمن عزم

    / ثالث اقتصاد مسائيخميل ابراىيم مطر   

  / ثالث اقتصاد مسائي عبداهلل خمف ساير     / ثالث اقتصاد مسائيمفاهلل خثائر ابراىيم عطا

    / ثالث اقتصاد مسائيديار فائق تركي  

  / ثالث اقتصاد مسائيعبداهلل محمد اسماعيل     / ثالث اقتصاد مسائيحسام محمد نجم

 

 

 

 احلضور )             (                             الغياب   )             (      (                                17: العدد الكلي )  املرحلح الثالثح  
 

 

 هدير القاعح  :                                                                                                                   املراقة  :                                  املراقة  :                                                                                                                      


