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 / الدور االولامتحانات الكورس الثاني                                                                                        جامعة تكريت
 المرحلة: الثاني+ الرابع تقتاادكلية االدارة واال

 تقسم ادارة االعمال/ الدراسات المسائية

 
 ( 30عدد طلبة تقسم ادارة االعمال) :(  33تقاعة رتقم )  

 
 ابراهيم ماهر اثير

 ة/ مسائيثاني ادار 
 علي محسن احمد 

 ثاني ادارة/ مسائي
 كامل عباس اشرف 

 ثاني ادارة/ مسائي
 خليل ابراهيم ابراهيم

 رابع ادارة/ مسائي
 حاتم محسن أحمد 

 رابع ادارة/ مسائي
 عبدهللا عبد طيف احمد 

 رابع ادارة/ مسائي
 محمد ابراهيم احمد

 ثاني ادارة/ مسائي
 حسن محمد احمد 

 ائيثاني ادارة/ مس
 االء خليل ابراهيم 

 ثاني ادارة/ مسائي
 محمود حمد  ابراهيم

 رابع ادارة/ مسائي
 

 حسن محمد حسين احمد 
 رابع ادارة/ مسائي

 علي عبدهللا محمد احمد 
 رابع ادارة/ مسائي

 حمدان جاسم احمد
 ثاني ادارة/ مسائي

 كامل معن احمد 
 ثاني ادارة/ مسائي

 انس محمد صالح 
 ائيثاني ادارة/ مس

 محمود محمد  ابراهيم
 رابع ادارة/ مسائي

 خالد حازم احمد 
 رابع ادارة/ مسائي

  قاسم خميس احمد 
 رابع ادارة/ مسائي

 علي حسين احمد
 ثاني ادارة/ مسائي

 احمد مؤيد احمد 
 ثاني ادارة/ مسائي

 انعام سالم سلمان 
 ثاني ادارة/ مسائي

 سويد محمد اثير
 رابع ادارة/ مسائي

 ضوان عبدالهادير  احمد 
 رابع ادارة/ مسائي

 محمود عجيل أحمد 
 رابع ادارة/ مسائي

  احمد خلف احمد
 ثاني ادارة/ مسائي

 صالح عبدالجبار اسماعيل 
 ثاني ادارة/ مسائي

 اوس رعد رجب 
 ثاني ادارة/ مسائي

 مزاحم ساري  اثير
 رابع ادارة/ مسائي

 عبد الرحمن مهدي احمد 

 رابع ادارة/ مسائي

 احمد  منعم احمد 
 رابع ادارة/ مسائي

 

 (     الغياب )          (      الحضور )  المرحلة الثانية 
 (     الغياب )          (      الحضور )  المرحلة الرابعة 

 
 
 
 
 

 مدير القاعة المراتقب                                              المراتقب               

 
 



 / الدور االولامتحانات الكورس الثاني                                                                                        جامعة تكريت
 المرحلة: الثاني+ الرابع تقتاادكلية االدارة واال

 تقسم ادارة االعمال/ الدراسات المسائية

 (30: عدد طلبة تقسم ادارة االعمال)(  34اعة رتقم )  تق
 

 احمد جمال اية
 ثاني ادارة/ مسائي

 محيميد نوفان بيان 
 ثاني ادارة/ مسائي

 علي صالح حسين 
 ثاني ادارة/ مسائي

 ابراهيم  اسماء حكمت

 رابع ادارة/ مسائي
 

 حسين علي  اعزاز
 شاكر محمود بيداء  رابع ادارة/ مسائي

 رابع ادارة/ مسائي

 حمادي محمد ايهاب
 ثاني ادارة/ مسائي

 جاسم محمد جاسم 
 ثاني ادارة/ مسائي

 حمد صالح هالل 
 ثاني ادارة/ مسائي

  عبدهللا احمد مناف
 رابع ادارة/ مسائي

  طارق خليل االء 
 رابع ادارة/ مسائي

 محمد ثابت ثابت 
 رابع ادارة/ مسائي 

 محمد هاشم ايوب
 ثاني ادارة/ مسائي

 حسن عبدهللا حسن 
 ثاني ادارة/ مسائي

 حيدر فالح حسن 
 ثاني ادارة/ مسائي

 عاصي ارشد صباح
 رابع ادارة/ مسائي

  انمار حسين نوفان 
 رابع ادارة/ مسائي

  عباس طعمة ثامر 
 رابع ادارة/ مسائي

 محمود ابراهيم بشير
 ثاني ادارة/ مسائي

 خلف علي حسن 
 ثاني ادارة/ مسائي

 محمود عبدهللا خالص 
 / مسائيثاني ادارة

  عايد اسامة أكرم
 رابع ادارة/ مسائي

 فائق حنتوش  ايمان 
 رابع ادارة/ مسائي

  حسام عبدهللا علي 
 رابع ادارة/ مسائي

 عالوي  احمد بالل
 ثاني ادارة/ مسائي

 عبد حسين حسين 
 ثاني ادارة/ مسائي

 دحام عبد حميد زيدان 
 ثاني ادارة/ مسائي 

 خليف علي اسماعيل
 مسائيرابع ادارة/ 

 عبدالجبار ايهاب 
 رابع ادارة/ مسائي

 مرعي حسن  حسن 
 رابع ادارة/ مسائي

 

 
 

 (     الغياب )          (      الحضور )  
 
 
 
 

 
 مدير القاعة المراتقب                                              المراتقب               

 
 



 / الدور االولامتحانات الكورس الثاني                                                                                        جامعة تكريت
 المرحلة: الثاني+ الرابع تقتاادكلية االدارة واال

 تقسم ادارة االعمال/ الدراسات المسائية

 

 (30عمال) : عدد طلبة تقسم ادارة اال(  39تقاعة رتقم )  
 

 كاظم جواد دعاء
 ثاني ادارة/ مسائي

 صالح مهدي خلف زيدون  
 ثاني ادارة/ مسائي

 سند رعد يوسف 
 ثاني ادارة/ مسائي

  خالد فواز احمد محمد
 رابع ادارة/ مسائي

  عيدان سليمان رعد 
 رابع ادارة/ مسائي

 وجيه حميد زيدان سيف 
 رابع ادارة/ مسائي

 صالح علي رائد
 ة/ مسائيثاني ادار 

 كامل نزار زينة 
 ثاني ادارة/ مسائي

 سوسن غازي عبداالمير 
 ثاني ادارة/ مسائي

خضر حمد مصطفى 
 رابع ادارة/ مسائي

 دحام علي عبد روكان 
 رابع ادارة/ مسائي

  شامل ثامر شامل 
 رابع ادارة/ مسائي

 محمد جاسم رجب
 ثاني ادارة/ مسائي

 عبدالوهاب علوان سارة 
 سائيثاني ادارة/ م

 شهد ثائر مصطفى 
 ثاني ادارة/ مسائي

  درج ضايع خلدون 
 رابع ادارة/ مسائي

 جاسم محمد مجيد ريحان 
 رابع ادارة/ مسائي

  شيبان مثنى ابراهيم 
 رابع ادارة/ مسائي

 عبد علي رضوان
 ثاني ادارة/ مسائي

 سحر وضاح صالح 
 ثاني ادارة/ مسائي

 طارق حسن كردي 
 ثاني ادارة/ مسائي

 اسماعيل ابراهيم لخلي
 رابع ادارة/ مسائي

فارس احمد عبدهللا  ساهر 
 رابع ادارة/ مسائي

 
  شيماء قاسم احمد
 رابع ادارة/ مسائي

 محمود جابر رونق
 ثاني ادارة/ مسائي

 فعماد خل سفيان 
 ثاني ادارة/ مسائي

 طه محمد حسن 
 ثاني ادارة/ مسائي

 جاسم محمد عفتان رائد
 رابع ادارة/ مسائي

  محمد عباس عدس 
 رابع ادارة/ مسائي

 
 احمد ابراهيم  صابر

 رابع ادارة/ مسائي
 

 ((     الغياب )              )  الثانية     الحضورالحضور 
 (     الغياب )          (      الحضور )  المرحلة الرابعة    

 
 
 
 
 

 مدير القاعة                المراتقب                               المراتقب               
 
 
 



 / الدور االولامتحانات الكورس الثاني                                                                                        جامعة تكريت
 المرحلة: الثاني+ الرابع تقتاادكلية االدارة واال

 تقسم ادارة االعمال/ الدراسات المسائية

 
 ( 30 : عدد طلبة تقسم ادارة االعمال)(  40تقاعة رتقم )  

 
 شعبان علي عبدالرحمن

 ثاني ادارة/ مسائي
 محمود عبدالهادي 

  ثاني ادارة/ مسائي
 محمد عيسى عمار 

 ثاني ادارة/ مسائي
 تركي جميل  صباح

 رابع ادارة/ مسائي
 حسين سعد عبدهللا 

 / مسائيرابع ادارة
  حمد خلف عدنان 

 رابع ادارة/ مسائي
 محمد محمود عبدالغني

  ثاني ادارة/ مسائي
 عبدهللا خيرهللا عدنان 

 ثاني ادارة/ مسائي
 عماد عبدالعزيز عمر 

 ثاني ادارة/ مسائي
 محمد عزيز  عالية

 رابع ادارة/ مسائي
دخيل موسى  عبدهللا 

 رابع ادارة/ مسائي
  خلف صالح علي 

 ارة/ مسائيرابع اد
 لطيف اسماعيل عبدهللا

 ثاني ادارة/ مسائي
 محمود خلف عدي 

 ثاني ادارة/ مسائي
  عيسى حميد عيسى 

 ثاني ادارة/ مسائي
  ازبار حسن عامر

 رابع ادارة/ مسائي
  عامر ادهم عبيدة 

 رابع ادارة/ مسائي
  رشيد حميد علي 

 رابع ادارة/ مسائي
 حميد عادل عبدهللا

 ثاني ادارة/ مسائي
 ابراهيم باسل علي 

 ثاني ادارة/ مسائي 
 غالب فهد علي 

 ثاني ادارة/ مسائي
 المجيد عبدهللا  عبد

 رابع ادارة/ مسائي
 سالم وهيب  عبير 

 رابع ادارة/ مسائي
  سعد عمر عبد علي 

 رابع ادارة/ مسائي
 حسين عصام عبدهللا

 ثاني ادارة/ مسائي
 خلف صبحي علي 

 رة/ مسائيثاني ادا
 غيث حسين عبدهللا جمعة 

 ثاني ادارة/ مسائي
 علي اسعد محمد
 رابع ادارة/ مسائي

 علي عبدهللا عثمان 
 رابع ادارة/ مسائي

  صالح فياض علي 
 رابع ادارة/ مسائي

 

 
 

 (     الغياب )          (      الحضور )  
 
 
 
 
 

 مدير القاعة                          المراتقب                     المراتقب               
 
 
 



 / الدور االولامتحانات الكورس الثاني                                                                                        جامعة تكريت
 المرحلة: الثاني+ الرابع تقتاادكلية االدارة واال

 تقسم ادارة االعمال/ الدراسات المسائية

 

 ( 30 : عدد طلبة تقسم ادارة االعمال)(  41تقاعة رتقم )  
 

 أحمد جاسم غسان
 ثاني ادارة/ مسائي

 

 عبدالرحمن خلف ماجد 
 ثاني ادارة/ مسائي

 

 سليمان احمود محمد
 ثاني ادارة/ مسائي

 عايد مخلف علي

 رابع ادارة/ مسائي
  ميسر عبيد عمر 

 ع ادارة/ مسائيراب
الفاتح عبدهللا  محمد 

 رابع ادارة/ مسائي خلف

 خليل اسماعيل غيث
 ثاني ادارة/ مسائي

 عبود خضر مثنى 
 ثاني ادارة/ مسائي

 محمد عبدالعزيز عباس 
 ثاني ادارة/ مسائي

رابع مزهر كامل  علي
 ادارة/ مسائي

محمود  فاضل نوري  
 رابع ادارة/ مسائي

 خلف أحمد محمد 
 ارة/ مسائيرابع اد

 حمادي عبدهللا فيصل
 ثاني ادارة/ مسائي

 جاسم سطام مثنى 
 ثاني ادارة/ مسائي

 محمد عبدالهادي صالح 
 ثاني ادارة/ مسائي

رابع  رفعت رضا عماد
 ادارة/ مسائي

  خلف فرج امديد 
 رابع ادارة/ مسائي

 حمدان  محمد خليفة 
 رابع ادارة/ مسائي

 حسين سامي قائد
 ائيثاني ادارة/ مس

  عبد ابراهيم محمد 
 ثاني ادارة/ مسائي

 محمد مشعل محمود 
 ثاني ادارة/ مسائي

 الفاروق طه  عمر
 رابع ادارة/ مسائي

  فؤاد خلف عبدهللا 
 رابع ادارة/ مسائي

 محمد محمد رجب 
 رابع ادارة/ مسائي

 ياسين عطاهللا قحطان
 ثاني ادارة/ مسائي

 حمد حسن محمد 
 ثاني ادارة/ مسائي

 دي نواف حيرانمرا 
 ثاني ادارة/ مسائي

 رابع ادارة/ مسائي
 

 حميدي قحطان حسين 
 رابع ادارة/ مسائي

 ناصر محمود  محمد 
 رابع ادارة/ مسائي

 

 (     الغياب )          (      الحضور )  الثانية     
 (     الغياب )          (      الحضور )  الرابعة    

 
 
 
 
 

 مدير القاعة المراتقب                                                  المراتقب           
 



 / الدور االولامتحانات الكورس الثاني                                                                                        جامعة تكريت
 المرحلة: الثاني+ الرابع تقتاادكلية االدارة واال

 تقسم ادارة االعمال/ الدراسات المسائية

 

 ( 30: عدد طلبة تقسم ادارة االعمال) (  42تقاعة رتقم )  
 

 خليفة عواد مزهر
 ثاني ادارة/ مسائي

 احمد عبدالعزيز مهند 
 ثاني ادارة/ مسائي

 عمران عبدالواحد نضال 
 ثاني ادارة/ مسائي

محمد نعمة حسين 
رابع ادارة/  ويشدر 

 مسائي

  محمد عريبي حميد 
 رابع ادارة/ مسائي

 

 احمد صالح مقداد
 رابع ادارة/ مسائي

 عبود زياد مصطفى
 ثاني ادارة/ مسائي

  عطاهلل علي مهند 
 ثاني ادارة/ مسائي

 علي حمزة نمير 
 ثاني ادارة/ مسائي

 محمد وجيه حميد 
 رابع ادارة/ مسائي

  محمود علي حسين 
 ارة/ مسائيرابع اد

 منهل حميد ندا 
 رابع ادارة/ مسائي

 حبيب ظاهر مصطفى
 ثاني ادارة/ مسائي

 ابراهيم مراد مهند 
 ثاني ادارة/ مسائي

 نوري نايف ظاهر 
 ثاني ادارة/ مسائي

رابع محمد حسين خليل 
 ادارة/ مسائي

  محمود محمد محمود 
 رابع ادارة/ مسائي

 مهند احمد محمد 
 رابع ادارة/ مسائي

 عمر مظهر مصطفى
 ثاني ادارة/ مسائي

 عبد حميد نبراس 
 ثاني ادارة/ مسائي

 هجيل الجبوري ذياب 
 ثاني ادارة/ مسائي

  محمد عبدهللا محمد
 رابع ادارة/ مسائي

 مروان حسين عبد 
 رابع ادارة/ مسائي

 مهند عبد الكريم عجيل 
 رابع ادارة/ مسائي

 عمر سالم منير
 ثاني ادارة/ مسائي

 عبدهللا راهيماب نجم 
 ثاني ادارة/ مسائي

 هدى حميد حمادي 
 ثاني ادارة/ مسائي

رابع  محمد علي صابر
 ادارة/ مسائي

 مشتاق عزيز حسن 
 رابع ادارة/ مسائي

 نايف معجل نايف 
 رابع ادارة/ مسائي

 (     الغياب )          (      الحضور )  الثانية     
 لغياب )          ((     ا      الحضور )  الرابعة    

 
 
 
 
 
 
 

 مدير القاعة المراتقب                                              المراتقب               

 
 



 / الدور االولامتحانات الكورس الثاني                                                                                        جامعة تكريت
 المرحلة: الثاني+ الرابع تقتاادكلية االدارة واال

 تقسم ادارة االعمال/ الدراسات المسائية

 ( 19: عدد طلبة تقسم ادارة االعمال) (  43تقاعة رتقم )  
  عطاهلل اركان هدير

 ثاني ادارة/ مسائي
 محمد يونس يوسف 

 ثاني ادارة/ مسائي
  

 لوانيوسف حسن ع نغم
 رابع ادارة/ مسائي

 سامي ذياب محل هشام 
 رابع ادارة/ مسائي

 صبر صالح ياسين 
 رابع ادارة/ مسائي

 ابراهيم خليل ورقاء
 ثاني ادارة/ مسائي

    

 هادي عبد الستار شبل
 رابع ادارة/ مسائي

 خلف جاسم هيثم 
 رابع ادارة/ مسائي

 صباح فيحان  يوسف 
 رابع ادارة/ مسائي

 محمد رحمنعبدال وفاء
 ثاني ادارة/ مسائي

    

 هشام خالد عبد محمد
 رابع رابع ادارة/ مسائي

 ثامر سعدون  وصفي 
 رابع ادارة/ مسائي

 
 عمر خالد رشيد

 رابع ادارة/ مسائي

 خضر عبدهللا ياسر
 ثاني ادارة/ مسائي

  
  

هشام عبد محمد ظاهر 
 رابع ادارة/ مسائي

 امين صالح وقاص 
 رابع ادارة/ مسائي

 احمد حاتم محسن 

 رابع ادارة/ مسائي

 صالح حسين ياسين
 ثاني ادارة/ مسائي

    

 هشام عطية محمد 
 رابع ادارة/ مسائي 

 احمد صالح  ياسمين 
 رابع ادارة/ مسائي

  

 (     الغياب )          (      الحضور )  الثانية    
 (     الغياب )          (      الحضور )  الرابعة    

 
 
 
 
 
 

 مدير القاعة المراتقب                                              المراتقب               

 


