
 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمال                            واالقتصاد                                                                         كلية االدارة 

 القاعات االمتحانية

  قسم ادارة االعمال

 2018 - 2017للعام الدراسي  االمتحانات النهائية

 قاعات قسم إدارة االعمال

 (رابعال) الثاني+ ول ألالوجبة ا

 الدراسات الصباحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمال                            واالقتصاد                                                                         كلية االدارة 

 طالب  20( =   19قاعة رقم )   

 مصرفية المالية والقسم قاعات 

 

 الحضور )        (     الغياب )          (                                 (     صباحيطالب  10) /أدارة اعمالثانيه  مرحلة

 الحضور )        (     الغياب )          (                                 (     صباحيطالب  10) رابعة /أدارة اعمال مرحلة

 

 

 ةمدير القاع المراقب                                              المراقب               

 

 
 طه اركان ابراهيم

 صباحي أ.اعمالثاني/ 
 

 احمد حسن صالح

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 
 ابراهيم محمد ابراهيم 

 / صباحي أ.اعمالرابع 
 

 احمد حميد مجيد

 / صباحي أ.اعمالرابع
 

 
  طلب ماهر ابراهيم

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 احمد حسين احمد

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 
 ابوبكر نجرس زيدان

 / صباحي أ.اعمالرابع
 

 ليل عايداحمد خ

 / صباحي أ.اعمالرابع
 

 

 اثير عبد محمد

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 احمد خالد محمود

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 
 احسان عدنان حميد

 / صباحي أ.اعمالرابع 
 

 احمد ساطع احمد

 / صباحي أ.اعمالرابع
 

 
 احمد ادريس علي

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 احمد خلف عطيه 

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 
 احالم بشير محمد

 / صباحي أ.اعمالرابع
 

 احمد سعدي محمد

 / صباحي أ.اعمالرابع
 

 
 احمد اسماعيل خليل

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 احمد علي حسين 

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 
 احمد احسان عزالدين

 / صباحي أ.اعمالرابع
 

 احمد سالمة عبد 

 / صباحي أ.اعمالرابع
 



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمال                            واالقتصاد                                                                         كلية االدارة 

 طالب 20 ( =   20قاعة رقم )   

 مصرفية المالية والقسم قاعات 

 الحضور )        (     الغياب )          (                                 (      صباحيطالب  10) / إدارة إعمالثانيةمرحلة   

 الحضور )        (     الغياب )          (                                 (     صباحي طالب  10) لثانية/ إدارة إعمامرحلة    

 

 مدير القاعة المراقب                                              المراقب               

 

 

 

 
 احمد فرحان ابراهيم 

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 احمد سالم بستان 

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 
 احمد صافي عبد 

 / صباحي أ.اعمالرابع
 

 احمد مصطف  شبيب

 أ.اعمال/ صباحي رابع
 

 
 احمد فصال ادبيس

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 اريج عمار نزهان 

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 
 احمد صالح خلف

 / صباحي أ.اعمالرابع
 

 احمد نزهان جاسم 

 / صباحي أ.اعمالرابع
 

 

 احمد محمد محيميد

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 ازور ياسين عايد 

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 
 احمد لطيف شريف 

 / صباحي أ.اعمالرابع
 

 احمد نعيم امين

 / صباحي أ.اعمالرابع
 

 
 احمد يوسف محمد

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 اكرم هادي حسن 

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 
 احمد محمد عبد

 / صباحي أ.اعمالرابع
 

 ادريس عبداللطيف 

 / صباحي أ.اعمالرابع
 

 
 يوسف معيوف كرفش

 / صباحي أ.اعمالثاني
 

 د عبود الوليد خال

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 
 احمد مزاحم خيرو

 / صباحي أ.اعمالرابع
 

 ادهم محمد سلمان 

 / صباحي أ.اعمالرابع
 



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمال                            واالقتصاد                                                                         كلية االدارة 

 طالب 24 ( =   21قاعة رقم )    

 (قسم مالية ومصرفية)قاعات 

 الحضور )        (     الغياب )          (                                   (     صباحيطالب  12) ة/إدارة إعمالثانيرحلة م

 الحضور )        (     الغياب )          (                                   (     طالب صباحي 12)رابعة/إدارة إعمال  رحلةم

 

 مدير القاعة المراقب                                              المراقب               

 
 امنه حكم صعب 

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 ايمن سعد عزيز 

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 
 اشجان ربيع عبد

 / صباحي أ.اعمالرابع
 

 امنه خطاب عمر

 / صباحي أ.اعمالرابع
 

 
 امير فرحان محمد

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 اياد خلف عبد

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 
 اشرف ابراهيم جاسم 

 / صباحي أ.اعمالرابع
 

 امير سعد صالح

 ال/ صباحي أ.اعمرابع
 

 

 انس عبدالكريم حمد

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 ايناس سالم مرعي 

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 
 اكثم عبيد خلف

 / صباحي أ.اعمالرابع
 

 انعام عبد تركي 

 / صباحي أ.اعمالرابع
 

 
 انعام سالم سلمان 

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 آبي عبدهللا رشيد 

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 
 االء صالح حسن 

 / صباحي أ.اعمالبعرا
 

 اوس زهير نجرس 

 / صباحي أ.اعمالرابع
 

 
 اياد خلف محمد

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 بارق ابراهيم لطيف 

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 
 الحسين سعد صالح

 / صباحي أ.اعمالرابع
 

 ايمان اسماعيل جاسم 

 / صباحي أ.اعمالرابع
 

 
 اياد عيدان حمدان 

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 محمود احمد  بدر

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 
 امجد صباح محمد

 / صباحي أ.اعمالرابع
 

 برزان ظاهر ضحوي

 / صباحي أ.اعمالرابع
 



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمال                            واالقتصاد                                                                         كلية االدارة 

 طالب  20 = (   22اعة رقم ) ق                               

 مصرفية المالية والقسم قاعات 

 الحضور )        (     الغياب )          (                                  (     يصباحطالب  10) / إدارة إعمالثانيةمرحلة 

 (     الغياب )          (      الحضور )                                    (     طالب صباحي 10) رابعة/ إدارة إعمالمرحلة 

 

 

 القاعةمدير                المراقب                          المراقب   

 

 طالب 20=  ( قاعة 23قاعة رقم )  

 
 براء مثن  ابراهيم 

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 جاسم ابراهيم جاسم 

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 
 بشار خالد عبدهللا

   / صباحي أ.اعمالرابع
 

 جالل برع احمد

 / صباحي أ.اعمالرابع
 

 
 بكر الماني عناد مناور

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 د عايد جاسم محم

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 
 بشار صالح سنودي

 / صباحي أ.اعمالرابع
 

 حنان محمد احمد

 / صباحي أ.اعمالرابع
 

 

 بكر حازم محمد

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 حبيب شالل حبيب

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 
 بشير طارق عبيد 

 / صباحي أ.اعمالرابع
 

 حنين باسم ذياب

 / صباحي أ.اعمالرابع
 

 
 داء محسن طه بي

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 حسام سعدون عبود 

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 
 بكر سامي عبدالرحمن

 / صباحي أ.اعمالرابع
 

 حيدر رعد مجيد

 / صباحي أ.اعمالرابع
 

 
 تبارك عباس حسين 

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 حسن علي شويش 

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 
 بهاء فاضل خليل

 عمال/ صباحي أ.ارابع
 

 خالد خميس عبدهللا

 / صباحي أ.اعمالرابع
 



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمال                            واالقتصاد                                                                         كلية االدارة 

 مصرفية المالية والقسم قاعات 

 الغياب )          ( الحضور )        (                                (     صباحي طالب  10) ثانيه / إدارة إعمالمرحلة          

 الحضور )        (     الغياب )          (                            (     صباحي طالب  10) رابعة/ إدارة إعمالمرحلة          

 

 مدير القاعة المراقب                                              المراقب               
 

 

 

 طالب  24 =(  24قاعة رقم )  

 
 حسن نبيل احمد

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 حمد شكر محمود 

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 
 خالد وليد رجب

 أ.اعمال / صباحيبعرا
 

 رغده حسن محمد

 أ.اعمال / صباحيرابع
 

 
 حسين جويد كاظم 

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 حمزة صباح حميد 

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 
 ديار علي حمزة

 أ.اعمال / صباحيرابع
 

 رفل طالب خلف

 أ.اعمال / صباحيرابع
 

 

 حسين علي حسين 

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 حمزة عفر طريد 

 أ.اعمال / صباحينيثا
 

 
 يوسف ياسين جارهللا

 / صباحي أ.اعمالرابع
 

 رنا ادريس محمد

 أ.اعمال / صباحيرابع
 

 
 حسين علي محمد

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 خليل ابراهيم عبدهللا 

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 
 رسل صباح سرحان 

 أ.اعمال / صباحيرابع
 

 رنين عبداللطيف جسام

 أ.اعمال / صباحيرابع
 

 
 حسين مناور شكر 

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 دانيا فراس منذر 

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 
 رشا عريبي علي

 أ.اعمال / صباحيرابع
 

 زيد احمد عياش

 أ.اعمال / صباحيرابع
 



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمال                            واالقتصاد                                                                         كلية االدارة 

 (مصرفيةالالية وقسم المقاعات )

 (     الغياب )          (   الحضور )                                (     يصباح طالب 10) / إدارة إعمال ثانيةرحلة م

 الحضور )        (     الغياب )          (                            (     صباحي طالب  12) رابعة / إدارة إعمالمرحلة 

 
 مدير القاعة المراقب                                              المراقب               

 

 طالب 20=  ة( قاع 25قاعة رقم )  

 
 سعد حسين علي 

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 رعد رحمان علي 

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 
 زيد رشيد محمد

 أ.اعمال / صباحيرابع
 

 شذى فائق علي

 أ.اعمال / صباحيرابع
 

 
 دعاء خضير اسماعيل 

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 رفيده احمد عبدهللا 

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 
 سهيل عطاهلل علي

 أ.اعمال / صباحيبعرا
 

 شمس قيس جعفر

 أ.اعمال / صباحيرابع
 

 

 رافد خضير عباس 

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 روان عامر صالح 

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 
 سج  عارف حميد

 أ.اعمال / صباحيرابع
 

 شعيب رعد رجب 

 أ.اعمال / صباحيرابع
 

 
 رحاب اياد حردان 

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 روبا خلف احمد 

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 
 سعد محمود محيميد

 أ.اعمال / صباحيرابع
 

 شيماء ناصر صابر

 أ.اعمال / صباحيرابع
 

 
 رسل رافع جمال 

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 شيبان نايف شاكر 

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 
 سيف احمد صالح

 أ.اعمال / صباحيرابع
 

 صفاء اكرم عمر 

 أ.اعمال / صباحيرابع
 

 
 د علي رشا محم

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 ريام ضيغم جليل 

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 
 سيف محمد هادي 

 أ.اعمال / صباحيرابع
 

 صفا كامل تلفاح

 أ.اعمال / صباحيرابع
 



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمال                            واالقتصاد                                                                         كلية االدارة 

 قاعات قسم المالية والمصرفية

                  (         )        (     الغياب )   الحضور                        (     طالب صباحي 10) / إدارة إعمال ثانيةمرحلة        

 الحضور )        (     الغياب )          (                               (  صباحي طالب  10) رابعة / إدارة إعمالمرحلة        

 

 

 مدير القاعة المراقب                                              المراقب               
 

 

 طالب 20=  ( قاعة 26قاعة رقم )  

 
 ريهام عبد العزيز شهاب 

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 زيد سويد حمود 

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 
 فارس مصطف  حمد

 أ.اعمال / صباحيرابع
 

 عبدهللا سعدي حسين

 أ.اعمال / صباحيرابع
 

 
  عبدهللا ل غازيورس

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 زينب زياد جاسم 

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 
 عبدالرحمن محمود سامي

 أ.اعمال / صباحيرابع
 

 عثمان وليد محل

 أ.اعمال / صباحيرابع
 

 
 زبار محمد جاسم 

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 زينب محمد عايد 

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 
 عبدالكريم محمد احمد

 أ.اعمال / صباحيرابع
 

 عبدالوهاب محمد غالم

 مالأ.اع / صباحيرابع
 

 
 زهراء محمد احمد 

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 يعقوب فرحان خلف

 / صباحي أ.اعمالثاني 
 

 
 عبدهللا فالح حسن 

 أ.اعمال / صباحيرابع
 

 عبير محمد عبدهللا 

 أ.اعمال / صباحيرابع 
 

 
 زياد خلف محمود 

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 سارة نوري جواد 

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 
 عبدالكريمعبدهللا نعمة 

 أ.اعمال / صباحيرابع
 

 عقيل سحاب عايد

 أ.اعمال / صباحيرابع
 



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمال                            واالقتصاد                                                                         كلية االدارة 

 قاعات قسم المالية والمصرفية

 الحضور )        (     الغياب )          (                     (     صباحي طالب  10) ثانيه / إدارة إعمالمرحلة             

 الحضور )        (     الغياب )          (                            (     صباحي طالب  10) رابعة / إدارة إعمالمرحلة      

 

 
 
 

 مدير القاعة المراقب                                                المراقب             

 

 

 طالب 30=  ( قاعة 27قاعة رقم )  

 
 مسالي اسماعيل ابراهي

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 سعد فاضل عدوان 

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 
 علي خليل فرج

 أ.اعمال / صباحيرابع
 

 فاطمة نايف ابراهيم 

 أ.اعمال / صباحيرابع
 

 
 سامر سعدي عريبي 

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 سعد نامس سرحان 

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 
 يوسف عبدالرحمن  

 / صباحي أ.اعمالرابع
 

 فراس حمد عبدهللا

 أ.اعمال / صباحيرابع 
 

 
 سامر محارب كاظم 

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 سلطان نافع سالم 

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 
 عمر علي عبدهللا

 أ.اعمال / صباحيرابع
 

 لبنان صالح مهدي

 أ.اعمال / صباحيرابع 
 

 
 نسحر عبدالخالق سعدو

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 سه  فرج عبد 

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 
 قغيث راضي عبدالرزا

 أ.اعمال صباحي /رابع
 

 ليث عبدهللا عبد 

 أ.اعمال / صباحيرابع 
 

 
 سرى فرج عبد 

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 سيف دللي مرعي 

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 
 قتاده صباح متعب 

 أ.اعمال / صباحيرابع
 

 ماجد عبد الحميد جميل 

 أ.اعمال / صباحيرابع
 



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمال                            واالقتصاد                                                                         كلية االدارة 

 اإلعمالقسم إدارة قاعات 

 الحضور )        (     الغياب )          (                            (     صباحي طالب  15) إعمال ثانيه / إدارةمرحلة 

 الحضور )        (     الغياب )          (                            (     صباحي طالب  15) / إدارة إعمال رابعةمرحلة 

 

 
 

 مدير القاعة المراقب                              المراقب                               

 

 

 طالب 36=  ( قاعة 28قاعة رقم )  

 صالح حمود عطيه 

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 صفاء حسين علي 

  أ.اعمال / صباحيثاني
 

 طيبه صفاء خالص 

 أ.اعمال / صباحيثاني

 محمد جاسم محمد

 أ.اعمال / صباحيرابع 
 

 باس فاضل محمد ع

 أ.اعمال / صباحيرابع
 

 محمد المنظر غسان

 أ.اعمال / صباحيرابع

 صباح احمد حسن 

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 صفاء محمد خليل 

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 ظافر المنصر صبار 

 أ.اعمال / صباحيثاني

 محمد روكان احمد 

 / صباحي أ.اعمالرابع
 

 محمد عبدالفتاح ستوري

  مالأ.اع / صباحيرابع
 

 محمد مولود ذاكر

 أ.اعمال / صباحيرابع

 صباح محمد بديوي 

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 صالح هزبر صبار 

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 عبدالرحمن مجيد علي 

 أ.اعمال / صباحيثاني

 محمد سعدون خلف

 أ.اعمال / صباحيرابع
 

 محمد فاروق عبداللطيف

 أ.اعمال / صباحيرابع
 

 محمد نعمة احمد

 أ.اعمال / صباحيرابع

 صفا سعد ياسين 

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 ضح  قصي يحي  

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 عبدالقادر طالب صالح 

 أ.اعمال / صباحيثاني

 محمد طاهر اسماعيل

 أ.اعمال / صباحيرابع
 

 محمد مطر محمود

 أ.اعمال / صباحيرابع
 

 محمود عدنان عايد

 أ.اعمال / صباحيرابع

  صفا مظفر احمد

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 طاهر مشرف عبد 

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 عبدالقادر مزاحم محمد 

 أ.اعمال / صباحيثاني

 محمد عامر برهان

 أ.اعمال / صباحيرابع
 

 محمد لطيف كريم

 أ.اعمال / صباحيرابع
 

 مروان حميد رديني

 أ.اعمال / صباحيرابع



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمال                            واالقتصاد                                                                         كلية االدارة 

 قسم إدارة إالعمال(قاعات )

 (    الحضور )        (     الغياب )                                       (     صباحي طالب  16) ثانيه / إدارة إعمالمرحلة        

 الحضور )        (     الغياب )          (                                 (     صباحي طالب  18) / إدارة إعمال رابعةمرحلة      

 مدير القاعة المراقب                                  المراقب                           

 

 طالب 36( 29) رقم قاعة

 االعمال ارةاد قسم قاعات

 عبدالمهيمن عبداالمير 

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 عبدهللا عصام حسين 

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 عثمان خليل رفعات 

 / صباحي أ.اعمالثاني

 مصطف  اركان موس 

 أ.اعمال / صباحيرابع
 

 اسينمصطف  عماد ي

 أ.اعمال / صباحيرابع
 

 موج كريم حسن 

 / صباحي أ.اعمالرابع

 عبدالرحمن جاسم محمد

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 عبدهللا محمد عبدالمحميد

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 عكلة فؤاد عكلة 

 / صباحي أ.اعمالثاني

 مصطف  اكرم مزعل

 أ.اعمال / صباحيرابع
 

 مصطف  فراس حسين

 أ.اعمال / صباحيرابع
 

 ميالد غزال صعو

 / صباحي أ.اعمالرابع

 عبدالرحمن مجبل عطا

 ثاني/ صباحي أ.اعمال
 

 عبدهللا ناطق فرج 

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 عالء سامي كعود 

 / صباحي أ.اعمالثاني

 مصطف  اكرم مزعل

 أ.اعمال / صباحيرابع
 

 مصطف  مثن  حميد

 .ادارة صباحيرابع
 

 ناطق حمد جمعة

 ال/ صباحي أ.اعمرابع

 عبدهللا ثامر فاضل 

 أ.اعمال / صباحيثاني
  ثاني.ادارة صباحي 

 عبير امين حمدان 

 ثاني.ادارة صباحي

 مصطف  خالد زيدان

 أ.اعمال / صباحيرابع
 

 مضر ربيع خلف

 .ادارة صباحيرابع
 

 نزهان خلف حسن

 .ادارة صباحيرابع

 عبدهللا عبد عطيه 

 أ.اعمال / صباحيثاني
 

 عثمان جمال جاسم 

 ني .ادارة صباحيثا
 

 عثمان جمال جاسم 

 ثاني.ادارة صباحي

 مصطف  صباح احمد

 أ.اعمال / صباحيرابع
 

 منار صبحي صوان

 .ادارة صباحيرابع
 

 هشام رحيم محمد

 .ادارة صباحيرابع

 عبدهللا عبد االمير محمد

 أ.اعمال / صباحيثاني
  ثاني.ادارة صباحي 

 عثمان خليل ابراهيم 

 ثاني.ادارة صباحي

 مصطف  طابور عبدهللا

 / صباحي أ.اعمالرابع
 

 منذر عدوان هنوني

 رابع.ادارة صباحي
 

 هناء فرج عبد

 رابع.ادارة صباحي



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمال                            واالقتصاد                                                                         كلية االدارة 

 مهند رياض مهدي

 ثاني/ صباحي أ.اعمال

 عماد محمد خلف  

 ثاني.ادارة صباحي 

 فراس احمد محمد  

 ثاني/ صباحي أ.اعمال

 هيثم ضاري حسين 

 رابع/ صباحي أ.اعمال

 عمر عبدالمنعم عبدالكريم 

 ثاني/ صباحي أ.اعمال

 محمد ظاهر عبدهللا  

 ثاني.ادارة صباحي 

 عالء سامي كعود 

 اني/ صباحي أ.اعمالث

 عمر محجوب خلف  

 ثاني/ صباحي أ.اعمال

 محمد عبدهللا مطر  

 ثاني.ادارة صباحي 

 وجدان كنعان حياوي

ل رابع/ صباحي أ.اعما  

 عمر محمد عثمان  

 ثاني.ادارة صباحي

 محمد عماد محمد 

 ثاني.ادارة صباحي 

 عالء عداي حسين 

 ثاني/ صباحي أ.اعمال

 عمر ودعي مظهر  

 صباحي أ.اعمالي/ثان

 محمود عبدالغني عبد  

 ثاني.ادارة صباحي

 وسام سالم صدام

 / صباحي أ.اعمالرابع

 عهد جمال نعمان  

 ثاني.ادارة صباحي

 مزاحم حمودي جاسم  

 ثاني.ادارة صباحي

 علي احمد محمد

 ثاني/ صباحي أ.اعمال

 لمى صالح خليل  

 ثاني/ صباحي أ.اعمال

 فارس مصطف  حمد 

 ة صباحي.اداررابع

 وعد احمد عبد

 رابع/ صباحي أ.اعمال

 ليث كمال مصطفى 

 ثاني.ادارة صباحي 

 مولود صباح ناجي 

 ثاني.ادارة صباحي 

 علي ماجد فصال

 ثاني/ صباحي أ.اعمال

 مثنى خضر عبود 

 ثاني.ادارة صباحي

 عمر فاروق علي  

 ثاني.ادارة صباحي

 ياسر جمال صالح

 رابع / صباحي أ.اعمال

 مل مجيدمجيد كا 

 ثاني.ادارة صباحي

 غزوة كمال مولود  

 ثاني.ادارة صباحي

 علي ناصر عسكر 

 ثاني/ صباحي أ.اعمال

 محمد طلب عواد  

 ثاني/ صباحي أ.اعمال

 ياسر سراج الدين محمد 

 ثاني/ صباحي أ.اعمال

 يوسف زياد يونس

 رابع/ صباحي أ.اعمال

 محمد ظاهر عبدهللا  

 ثاني/ صباحي أ.اعمال

 صباح حسين  ياسين 

 ثاني/ صباحي أ.اعمال

 الحضور )        (     الغياب )          (                                 (     صباحي طالب  18) / إدارة إعمال ثانيةمرحلة        

)        (     الغياب )          الحضور                                  (     صباحي طالب  18) رابعة / إدارة إعمالمرحلة        

) 

 

 مدير القاعة المراقب                                  المراقب                           

 طالب 30( 30قاعة رقم )

 قاعات قسم ادارة االعمال



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمال                            واالقتصاد                                                                         كلية االدارة 

 فارس حسن حمد 

 / صباحي أ.اعمالثاني

 قتيبة احمد ارميض 

 ثاني.ادارة صباحي

 ل محمد عامر اسماعي 

 ثاني.ادارة صباحي 

 فاضل مهدي حسين 

 / صباحي أ.اعمالثاني

 قيصر جاسم محمد 

 ثالث/ صباحي أ.اعمال 

 محمود عدنان مرعي  

/ صباحي أ.اعمالثاني  

 فاطمه سمير محي 

 / صباحي أ.اعمالثاني

 مثنى نوري عبد  

 ثاني.ادارة صباحي 

 محمد عطاهلل اسماعيل  

 / صباحي أ.اعمالثاني

 روق علي فاطمة فا

 / صباحي أ.اعمالثاني 

 محمد اسامة محمد 

 ثالث/ صباحي أ.اعمال 

 محمد فاضل عزيز  

 / صباحي أ.اعمالثاني

 فراس احمد محمد

 / صباحي أ.اعمالثاني

 باسل داودمحمد  

 / صباحي أ.اعمالثاني

 محمد مرعي حسين  

 / صباحي أ.اعمالثاني 

 فرحان سعود علي 

 / صباحي أ.اعمالثاني

 د جمال الدين عبد محم 

 / صباحي أ.اعمالثاني

 محمد نوار ربيع  

 / صباحي أ.اعمالثاني 

 فهد فائق حسين 

 / صباحي أ.اعمالثاني

 محمد حسين محمود 

 / صباحي أ.اعمالثاني 

 محمود صابر محمود  

 / صباحي أ.اعمالثاني 

 فواز سليمان معيوف

 / صباحي أ.اعمالثاني

 محمد سعد احمد  

 ي أ.اعمال/ صباحثاني 

 محمود طالب سلمان 

 / صباحي أ.اعمالثاني

 فؤاد محمد عبدهللا 

/ صباحي أ.اعمالثاني  

 محمد سعدي عبدهللا  

 / صباحي أ.اعمالثاني

 محمود علي لطيف  

 / صباحي أ.اعمالثاني

 قاسم جواد حماد

 / صباحي أ.اعمالثاني

 محمد صالح عطيه  

 / صباحي أ.اعمالثاني

 محمد حسين محمود 

 / صباحي أ.اعمالانيث

 

 الحضور )        (     الغياب )          (                            (     صباحي طالب  30) ثالثة / إدارة إعمالمرحلة 

   

                                                                                                                                          

 مدير القاعة                                        المراقب                    المراقب                           

 

 

 طالب 30( 31قاعة رقم )

 قاعات قسم ادارة االعمال



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمال                            واالقتصاد                                                                         كلية االدارة 

 مرادي نواف حيران 

 / صباحي أ.اعمالثاني 

 مصطفى ليث عياش  

 مال/ صباحي أ.اعثاني

 نرجس احمد حردان  

 / صباحي أ.اعمالثاني 

 نمير رزاق مشعل 

/ صباحي أ.اعمالثاني  

 مصطفى مزهر صابر 

 / صباحي أ.اعمالثاني 

 نزهان حمود مسلط  

 / صباحي أ.اعمالثاني

 نور رياض نافع 

 / صباحي أ.اعمالثاني

 مصطفى هادي غنام  

 / صباحي أ.اعمالثاني 

 نغم سامي لفته  

 احي أ.اعمال/ صبثاني 

 مريم صباح تركي 

 / صباحي أ.اعمالثاني 

 منى ولي محمد  

 / صباحي أ.اعمالثاني

 نور صالح عيسى  

 / صباحي أ.اعمالثاني

 مصطفى ابراهيم جاسم 

 / صباحي أ.اعمالثاني

 مهى هاشم نوري  

 / صباحي أ.اعمالثاني

 نور عبدهللا حسين  

 / صباحي أ.اعمالثاني

  مصطفى ابراهيم هادي

 / صباحي أ.اعمالثاني 

 موج حميد رشيد  

 / صباحي أ.اعمالثاني

 نور كنعان مردان  

 / صباحي أ.اعمالثاني

 مصطفى خزعل محمد 

 / صباحي أ.اعمالثاني

 مي مصطفى مهدي  

 / صباحي أ.اعمالثاني 

 نور مدحت جارهللا  

 / صباحي أ.اعمالثاني

 مصطف  روكان محمود

 / صباحي أ.اعمالثاني 

 زيد خلف  مينا 

 / صباحي أ.اعمالثاني

 نور نعمان عبدهللا  

 / صباحي أ.اعمالثاني 

 مصطفى صباح اسماعيل 

/ صباحي أ.اعمالثاني  

 نافع هيالن سعدون  

 / صباحي أ.اعمالثاني 

 هدير اركان عطاهلل 

 / صباحي أ.اعمالثاني 

 مصطفى طارق سمير 

 / صباحي أ.اعمالثاني

 نبأ انمار رشيد  

 حي أ.اعمال/ صباثاني

 هناء شريف فهد 

 / صباحي أ.اعمالثاني

                                   الحضور )        (     الغياب )          (                            (     صباحي طالب  30) / إدارة إعمال نيةثامرحلة 

 

 

 مدير القاعة                                             المراقب              المراقب                           

 

 

 طالب 6=( 32قاعة رقم )

 قاعات قسم ادارة االعمال



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمال                            واالقتصاد                                                                         كلية االدارة 

 هند شهاب احمد 

 / صباحي أ.اعمالثاني 

 

 
 

 

 هند كامل عباس 

 / صباحي أ.اعمالثاني

 

 

 

 

 وسام باسم عبداللطيف

 / صباحي أ.اعمالثاني

 

 
 

 

 وسام صباح كاظم 

 حي أ.اعمال/ صباثاني 

 

 
 

 

 وليد علي جاسم 

 / صباحي أ.اعمالثاني 

 

 
 

 

 ياس طارق ياس 

 / صباحي أ.اعمالثاني

 
 

 
 

     

 
 

 
  

 

     

     

 

                                   الحضور )        (     الغياب )          (                                 (     صباحي طالب  6) إدارة إعمال ثانية /مرحلة 

 

 مدير القاعة                                        المراقب                    المراقب                           

 

 


