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 قاعات قسم إدارة االعمال
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 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمال                                                                  واالقتصاد                                   كلية االدارة 

 طالب 20 ( =   19قاعة رقم )   

 قسم مالية ومصرفية قاعات 

 

 الحضور )        (     الغياب )          (                                   (     صباحيطالب  10) /إدارة إعمال مرحلة اولى

 الحضور )        (     الغياب )          (                                   (     صباحيطالب  10) ثالثة /إدارة إعمالمرحلة 

 

 

 مدير القاعة              المراقب                                 المراقب               

 

 
  محمد عامر االء

 اول / صباحي أ.اعمال
 

  نايف رحيم احمد

 حي أ.اعمالاول / صبا
 

 
 عبدهللا أحمد ابراهيم

  / صباحي أ.اعمالثالث
 احمد شهاب احمد

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 
  ابراهيم خليل ابراهيم

 اول / صباحي أ.اعمال
 

 احمد شهاب احمد

 اول / صباحي أ.اعمال
 

 
 ابراهيم محمد ابراهيم

  / صباحي أ.اعمالثالث

   ندا علي احمد

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 

  محمد فتحي ثيرا

 اول / صباحي أ.اعمال
 

  عبد صباح احمد

 اول / صباحي أ.اعمال
 

 
  صالح غانم اثير

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 ابراهيم ناهض احمد

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 
 محمد جميل احمد

  /صباحي أ.اعمالأول
 محمد ظاهر احمد

 اول / صباحي أ.اعمال
 

 
 الجليل عبد عدنان احمد

     ي أ.اعمال/ صباحثالث

 خليفة مزهر اركان

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 
 رشيد حسين احمد

 اول / صباحي أ.اعمال 
 

 صالح ياسين احمد

 اول / صباحي أ.اعمال
 

 
 لطيف علي احمد

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 ياسين ايوب اسامة

 / صباحي أ.اعمالثالث
 



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمال                                                                  واالقتصاد                                   كلية االدارة 

 طالب  20( =   20قاعة رقم )   

 مالية ومصرفية القسم قاعات 

 الحضور )        (     الغياب )          (                            (     صباحي طالب  10)/ إدارة إعمال مرحلة اولى       

 الحضور )        (     الغياب )          (                            (     حي صباطالب  10)/ إدارة إعمال  ثالثةمرحلة     

 

 

 مدير القاعة المراقب                                              المراقب               

 
 

 
  صالح خضير اخالص

 اول / صباحي أ.اعمال
 

  شبيب عمــــــــــر اميمة

 اول / صباحي أ.اعمال
 

 
 احمد هاشم البراء

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 ياسين رعد ايمان

 / صباحي أ.اعمالثالث 
 

 
  نصيف منعم ادهام

 اول / صباحي أ.اعمال
 

  بندر رافد انصار

 اول / صباحي أ.اعمال
 

 
 احمد عواد امل

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 جاسم عبد سعد ايمان

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 

  فرحان علي اسامه

 اول / صباحي أ.اعمال
 

 الطيف عطاهللا انمار

 اول / صباحي أ.اعمال
 

 
 هاشم عدي امنة

 أ.اعمال/ صباحي ثالث
 

 شهاب حميد ايناس

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 
  عبد خالد امجد

 اول / صباحي أ.اعمال
 

 براء عدوان جدعان

 اول / صباحي أ.اعمال 
 

 
 جودي طه امنه

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 فاضل اركان ألق

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 
  رافع عبدهللا امنة

 صباحي أ.اعمالاول /
 

  غافل عثمان ايالف

 ل / صباحي أ.اعمالاو
 

 
 جبر خالد اية

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 جودي حسبي باسم

 / صباحي أ.اعمالثالث
 



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمال                                                                  واالقتصاد                                   كلية االدارة 

 طالب 24 ( =   21قاعة رقم )    

 مصرفيةالمالية والقسم قاعات 

 ب )          (الحضور )        (     الغيا                                   (     طالب صباحي 12)اولى / إدارة إعمال رحلة م

 الحضور )        (     الغياب )          (                                   (     طالب صباحي 12)/ إدارة إعمال  ثالثةرحلة م

 

 مدير القاعة المراقب                                              المراقب               

 
  رمضــــــــان جارهللا ايمان

 اول / صباحي أ.اعمال
 

  محسن محمد ءالدينبها

 اول / صباحي أ.اعمال
 

 
 حميد مطلك بدر

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 خلف عواد حارث

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 
  عايد محمد ايناس

 اول / صباحي أ.اعمال
 

  صالح ابراهيم تبارك

 اول / صباحي أ.اعمال
 

 
 فهد ظاهر بسمة

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 علي طه حسام

 عمال/ صباحي أ.اثالث
 

 

 شهاب حامد ايهاب

 اول / صباحي أ.اعمال 
 

 طه سعيد محمد تبارك

 اول / صباحي أ.اعمال 
 

 
 طالل موسى بشار

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 رشيد لؤي حسام

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 
  حبيب صالح بابان

 اول / صباحي أ.اعمال
 

  احمد الدين شهاب تقوى

 اول / صباحي أ.اعمال
 

 
 دهللاعب صكر بالل

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 حسن محمود حسين

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 
 جدعان عدوان براء

 اول / صباحي أ.اعمال 
 

  جاسم احمد جاسم

 اول / صباحي أ.اعمال
 

 
 خلف زياد تغريد

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 الجبار عبد نصار حمزه

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 
  عوين عامر بشار

 الاول / صباحي أ.اعم
 

  خلف رجـــــب جبر

 اول / صباحي أ.اعمال
 

 
 ابراهيم محمد جاسم

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 مصلح وسام حنين

 / صباحي أ.اعمالثالث
 



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمال                                                                  واالقتصاد                                   كلية االدارة 

 بطال 20   = (   22قاعة رقم )  

 مصرفية المالية والقسم قاعات 

 الحضور )        (     الغياب )          (                             (     طالب صباحي 10) اولى / إدارة إعمال مرحلة     

 (        الحضور )        (     الغياب )                               (     طالب صباحي 10) اولى / إدارة إعمال مرحلة      

 

 

 القاعةمدير             المراقب                          المراقب   

 

 

 
 خضر حميد حامد

 أول / صباحي أ.إعمال 
 

 كامل عدنان الحمزة

 أول / صباحي أ.إعمال
 

 
 خليل ابراهيم حيدر

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 علي عبد دعاء

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 
اول /  صحو احمد حسام

  صباحي أ.اعمال

  محمد طه حمزه

 أول / صباحي أ.إعمال
 

 
 جاسم هالل حيدر

 اعمال/ صباحي أ.ثالث
 

 محمود عواد دعاء

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 
اول /  جميل علي حسين

  صباحي أ.اعمال
 ابراهيم حسين حنان

 أول / صباحي أ.إعمال
 

 
 مناور فالح خلف

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 جوير جودت ديانا

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 
  المحسن عبد قروفا حسين

 اول / صباحي أ.اعمال
 

 علي حسين حيدر

  ول / صباحي أ.إعمالأ

 
 بحر خوام خلود

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 معيدي عادل ديانا

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 
 مهيدي محمد حسين

 اول / صباحي أ.اعمال 
 

 صالح عمر خطاب

 أول / صباحي أ.إعمال
 

 
 محمد براهيم خليل

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 محمد اسماعيل رائد

 / صباحي أ.اعمالثالث
 



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمال                                                                  واالقتصاد                                   كلية االدارة 

 طالب 20=   ( قاعة 23قاعة رقم )  

 مصرفية المالية والقسم قاعات 

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

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

 
 

 مدير القاعة المراقب                                              المراقب               
 

 

 طالب 24  =(  24قاعة رقم )  

 
  علي نجم خلود

 أول / صباحي أ.إعمال
 

  محمد علي رشا

 أول / صباحي أ.إعمال
 

 
 فاضل هزبر رسل

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 مدحت سعيد صفيه

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 
  دحام خالد دعاء

 أول / صباحي أ.إعمال
 

 محمد مخلف ركاد

 أول / صباحي أ.إعمال 
 

 
 محي تركي رويده

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 جاسم مازن ضحى

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 

  احمد جمعة دهام

 أول / صباحي أ.إعمال
 

  زيدان ناطق ريم

 أول / صباحي أ.إعمال
 

 
 سليمان حامد زوبع

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 محمد جاسم طاهر

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 
 حردان اياد رابعة

أول / صباحي أ.إعمال   
 

 جاسم ناصــــر رهام

 أول / صباحي أ.إعمال 
 

 
 حاتم شاكر سيف

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 محمد عباس ظافر

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 
 علي محمد راكان

 باحي أ.إعمالأول / ص 
 

 اسماعيل خليل زياد

 أول / صباحي أ.إعمال 
 

 
 طه نايف شريف

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 الرحمن عبد حاتم الرحمن عبد

 / صباحي أ.اعمالثالث
 



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمال                                                                  واالقتصاد                                   كلية االدارة 

 مصرفيةالمالية والقسم قاعات 

 (الحضور )        (     الغياب )                                           (     طالب صباحي 12) اولى / إدارة إعمالرحلة م        

 (الحضور )        (     الغياب )                                           (     طالب صباحي 12) اولى / إدارة إعمالرحلة م        

 
 مدير القاعة  المراقب                                             المراقب               

 طالب 20=  ( قاعة 25قاعة رقم )  

 
 سرحان باحص زينة

 أول / صباحي أ.إعمال 
 

 احمد جاسم ساري

 أول / صباحي أ.إعمال 
 

 
 صبحي دحام الرحمن عبد

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 صالح فزع عثمان

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 
  علي طه زينة

 أول / صباحي أ.إعمال
 

 جمعة عيسى سالم

 أول / صباحي أ.إعمال 
 

 
 المحسن عبد الرحمن عبد

 ي أ.اعمال/ صباحثالث
 

 احمد اياد عالء

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 

 احمد مولود زينه

 أول / صباحي أ.إعمال 
 

 عباس خضير سرمد

 أول / صباحي أ.إعمال
 

 
 اسماعيل عراك الوهاب عبد

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 محمد جاسم علي

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 
 محمد جاسم سارة

 أول / صباحي أ.إعمال 
 

 دمحم حسين سعد

 أول / صباحي أ.إعمال 
 

 
 عبدهللا مظفر عبدهللا

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 عالوي حجاب علي

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 
  قادر جميل سارة

 أول / صباحي أ.إعمال
 

 داود صباح سعد

 أول / صباحي أ.إعمال 
 

 
 ياسين حسين عبير

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

عبدهللا علي  حسين 

/ صباحي أ.اعمالثالث   
 

 
 ياسين كريم ساره

 أول / صباحي أ.إعمال 
 

  حميد سرحان سيف

 أول / صباحي أ.إعمال
 

 
 غافل هيثم عبير

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 حمود عدنان علي

 / صباحي أ.اعمالثالث
 



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمال                                                                  واالقتصاد                                   كلية االدارة 

  قسم قاعات المالية والمصرفية

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

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

 
 
 

 مدير القاعة المراقب                                              المراقب               
 

 

 طالب 20=  ( قاعة 26قاعة رقم )  

 
 رحيم محمود شكرية

 أول / صباحي أ.إعمال
 

  الكاظم عبد صالح ضحى

 أول / صباحي أ.إعمال
 

 
 علي عزيز علي

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 صالح خضير فاطمه

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 
 حسن توفيق شهد

 أ.إعمال أول / صباحي
 

 مظهور عبداللطيف طاهر

  أول / صباحي أ.إعمال

 
 حسن فالح علي

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 حمد علي فرج

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 
  اليذ طلب صباح

 أول / صباحي أ.إعمال
 

  علي الخالق عبد طه

 أول / صباحي أ.إعمال
 

 
 محمود قاسم عمر

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 سعيد رحيم كوثر

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 
 علي حسين صبار

 أول / صباحي أ.إعمال
 

  هاشم هادي االله عبد

 أول / صباحي أ.إعمال
 

 
 لطيف مزحم غسان

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 محمد ابراهيم مثنى

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 
 عبد حميد ضحى

 صباحي أ.إعمال/أول
 

 خلف محمد الحكيم عبد

  أول / صباحي أ.إعمال

 
 ابراهيم سعيد غفران

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 محمد جمعة محمد

 / صباحي أ.اعمالثالث
 



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمال                                                                  واالقتصاد                                   كلية االدارة 

 المالية والمصرفية قاعات قسم

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

 (ب )          الحضور )        (     الغيا                           (     طالب صباحي 10) ثالثةمرحلة إدارة إعمال /            

 
 
 
 
 
 

 مدير القاعة المراقب                                  المراقب                           
 
 

 طالب 29=  ( قاعة 27قاعة رقم )  

 
  ظاهر عبد الخالق عبد

 أول / صباحي أ.إعمال
 

  موفق وصفي العزيز عبد

 صباحي أ.إعمال أول /
 

 
 اسماعيل جمعة محمد

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 ياسين احمد محمود

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 
  احمد حسين الرحمن عبد

 أول / صباحي أ.إعمال
 

 ياسين محمود القادر عبد

  أول / صباحي أ.إعمال

 
 عمر   ضاري محمد

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 مهدي صالح مروه

 ل/ صباحي أ.اعماثالث
 

 
  اسماعيل محمد الرحمن عبد

 أول / صباحي أ.إعمال
 

  حمد سليمان الملك عبد

 أول / صباحي أ.إعمال
 

 
 حمدي طارق محمد

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 ادليان حامد مصطفى

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 
  صالح اسكندر السالم عبد

 أول / صباحي أ.إعمال
 

  سعيد حميد عبدالرحمن

 الأول / صباحي أ.إعم
 

 
 اسماعيل الحق عبد محمد

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 حسين علي منيب

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 
  مظهر خالد العزيز عبد

 أول / صباحي أ.إعمال
 

 عبدالفتاح وعد عبدالرحمن

  أول / صباحي أ.إعمال

 
 محمد فارس محمد

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 علي حسين مها
  / صباحي أ.اعمالثالث



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمال                                                                  واالقتصاد                                   كلية االدارة 

 قسم إدارة االعمال

 (الحضور )        (     الغياب )                                (     طالب صباحي 15) أولىمرحلة عمال / قسم إدارة إ       

 (الحضور )        (     الغياب )                                (     طالب صباحي 14) ثالثةمرحلة قسم إدارة إعمال /        

 
 
 
 
 

 مدير القاعة المراقب                                        المراقب                     
 
 
 
 

 طالب 36=  ( قاعة 28قاعة رقم )  

 خضير احمد عبدالعزيز

 أول / صباحي أ.إعمال 
 

 نعمان زياد عبدهللا

 أول / صباحي أ.إعمال 
 

  احمد ابراهيم عزت

 أ.إعمالأول / صباحي 

 احمد خضير مياده

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 علي خضير هبه

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 ابراهيم زياد يمامة

 / صباحي أ.اعمالثالث

 حميدي علي عبدالقادر

 أول / صباحي أ.إعمال
 

 علو صالح عبدالهادي

 أول / صباحي أ.إعمال
 

 عاصي قاسم عصام

 أول / صباحي أ.إعمال 

 محمد احمد نادية

 / صباحي أ.اعماللثثا
 

 عصام هيثم هدى

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 محمد فيصل يوسف

 / صباحي أ.اعمالثالث

 محمد مزاحم عبدالقادر

 أول / صباحي أ.إعمال
 

  فياض طالل عبيدة

 أول / صباحي أ.إعمال
 

  محسن نزال عفيف

 أول / صباحي أ.إعمال

 جابر سعدون نبأ

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 نحسي صالح وداد

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 حميد عبدهللا عمر

 / صباحي أ.اعمالثالث

 علوان حسين عبدهللا

 أول / صباحي أ.إعمال
 

  عباس قاسم عبير

 أول / صباحي أ.إعمال
 

  نايف كريم عقيل

 أول / صباحي أ.إعمال

 غربي محيسن نرمين

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 محمد احمد وسام

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 عبيد حسنم نبهان
 / صباحي أ.اعمالثالث

  عبود رائد عبدهللا

 أول / صباحي أ.إعمال 
 

  حسين سعد عذراء

 أول / صباحي أ.إعمال
 

 صاحب ابراهيم علي

 أول / صباحي أ.إعمال 

 خلف شاكر هاني

 / صباحي أ.اعمالثالث
 

 شاكر اياد يحيى

 / صباحي أ.اعمالثالث
  



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمال                                                                  واالقتصاد                                   كلية االدارة 

 قسم إدارة االعمال قاعات  

 (الحضور )        (     الغياب )                                           (    طالب صباحي 36) اولى / إدارة إعمال مرحلة      

 

 مدير القاعة المراقب                                              المراقب               
 طالب 30=  ( قاعة 29قاعة رقم )  

  يحيى جمال علي

 أول / صباحي أ.إعمال
 

  حمد سامي عمر

 أول / صباحي أ.إعمال
 

  احمد جاسم قصي

 أول / صباحي أ.إعمال

  ردام علي حسين علي

 أول / صباحي أ.إعمال
 

  عزاوي مالسال عبد عمر

 أول / صباحي أ.إعمال
 

 محمد سلمان كيالن

 أول / صباحي أ.إعمال 

  نجم حسين علي

 أول / صباحي أ.إعمال
 

  حسن ياسين عمر

 أول / صباحي أ.إعمال
 

  خالد قصي لبيد

 أول / صباحي أ.إعمال

  حسين خالد علي

 أول / صباحي أ.إعمال
 

 عميري احمد عبد غازي

 أول / صباحي أ.إعمال 
 

  جاسم محمد ثلي

 أول / صباحي أ.إعمال

  نايف محمد علي

  أول / صباحي أ.إعمال

  شامل عباس غسق

 أول / صباحي أ.إعمال
 

 حميد شامل ماجد

 أول / صباحي أ.إعمال 

  دليان صعب عمار

 أول / صباحي أ.إعمال
 

  حمود ناصر فرحان

 أول / صباحي أ.إعمال
 

  سعيد مبارك ناظم عبدالرشيد

 أ.إعمال أول / صباحي

 شعالن عادل عمار

 أول / صباحي أ.إعمال 
 

 مصطفى احمد فردوس

 أول / صباحي أ.إعمال 
 

 حمود احمد مثنى

 أول / صباحي أ.إعمال 

 علي  ابراهيم عمر

 أول / صباحي أ.إعمال 
 

  كريم غازي فيصل

 أول / صباحي أ.إعمال
 

 حمود تحسين مجول

 أول / صباحي أ.إعمال 

 عصمان احمد عمر

 ل / صباحي أ.إعمالأو 
 

  سالم نافع فيصل

 أول / صباحي أ.إعمال
 

  ابراهيم اسماعيل محمد

 أول / صباحي أ.إعمال

  طلب خالد عمر

 أول / صباحي أ.إعمال
 

  جاسم علي قاسم

 أول / صباحي أ.إعمال
 

  خطاب ثامر محمد

 أول / صباحي أ.إعمال

  عبيد خليل عمر

 أول / صباحي أ.إعمال
 

 باركم شعالن قحطان

 أول / صباحي أ.إعمال 
 

 الرزاق عبد ثامر محمد

 أول / صباحي أ.إعمال 

 صالح رباح عمر

 أول / صباحي أ.إعمال 
 

  حسين نمير اريج

 أول / صباحي أ.إعمال
 

  خضير جاسم محمد

 أول / صباحي أ.إعمال



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمال                                                                  واالقتصاد                                   كلية االدارة 

 قاعات قسم إدارة االعمال 

 (الحضور )        (     الغياب )                                          (     طالب صباحي 36) اولى / إدارة إعمال مرحلة

 

 مدير القاعة                 المراقب                              المراقب               

 طالب16=   ( قاعة 30قاعة رقم )  

  نشمي جميل محمد

 أول / صباحي أ.إعمال
 

  حسين علي محمد

 أول / صباحي أ.إعمال
 

  حميد انور مسعر

 أول / صباحي أ.إعمال

أول  لطيـــــف خليل محمد

 / صباحي أ.إعمال
 

  علي عواد محمد

 أول / صباحي أ.إعمال
 

  صالح عدنان مشعل

 أول / صباحي أ.إعمال

  سليمان داود محمد

 أول / صباحي أ.إعمال
 

  بندر قاسم محمد

 أ.إعمال أول / صباحي
 

  زبار صبار مصطفى

 أول / صباحي أ.إعمال

 حسين سهمي محمد

 أول / صباحي أ.إعمال 
 

  حمود ماجد محمد

 أول / صباحي أ.إعمال
 

 احمد شريف مصطفى

 أول / صباحي أ.إعمال 

 حسين شويش محمد

 أول / صباحي أ.إعمال 
 

  جاسم هادي محمد

 أول / صباحي أ.إعمال
 

 علي عبدالرحمن مصطفى

 ل / صباحي أ.إعمالأو

 ياسين صالح محمد

 أول / صباحي أ.إعمال 
 

  ابراهيم احمد محمود

 أول / صباحي أ.إعمال
 

 جاسم الكريم عبد مصطفى

 أول / صباحي أ.إعمال

 سليم طالب محمد

 أول / صباحي أ.إعمال 
 

 محمود عصمت محمود

 أول / صباحي أ.إعمال
 

  خلف عبد ياسين معتز

 أول / صباحي أ.إعمال

 حسن عبدهللا محمد

 أول / صباحي أ.إعمال 
 

 حسين سمين مرتضى

 أول / صباحي أ.إعمال
 

  عارف اسامة معمر

 أول / صباحي أ.إعمال

  محمد الرحمن عبد محمد

 أول / صباحي أ.إعمال
 

  جاسم اسود مروان

 أول / صباحي أ.إعمال
 

  عويد نزهان منار

 أول / صباحي أ.إعمال

 محمد عبد محمد

 احي أ.إعمالأول / صب
 

 ابراهيم سمير مروان

 أول / صباحي أ.إعمال
 

  محمد جاسم ميثاق

 أول / صباحي أ.إعمال

  حميد غسان مينا

 أول / صباحي أ.إعمال
 

  علي عبدهللا نضال

 أول / صباحي أ.إعمال
 

 محمد الفتاح عبد نمير

 أول / صباحي أ.إعمال 

  خلف سعود نزية

 أول / صباحي أ.إعمال
 

 جارهللا عبد سامي نمير

 أول / صباحي أ.إعمال 
 

 الرحمن عبد الهدى نور

 أول / صباحي أ.إعمال 



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمال                                                                  واالقتصاد                                   كلية االدارة 

 قاعات قسم إدارة االعمال 

 (الحضور )        (     الغياب )                                          (     احيب صبطال 16) اولى / إدارة إعمال مرحلة

 

 مدير القاعة المراقب                                              المراقب               

 

 

 

  محمود سعد نوره

 أول / صباحي أ.إعمال
 

  بيدر عامر ياسر

 أول / صباحي أ.إعمال
  

 جــــــاسم محمود نوري

  أول / صباحي أ.إعمال
  حسين طه ياسين

 أول / صباحي أ.إعمال
  

 عباس خضير رافد هبه

 أول / صباحي أ.إعمال 
 

  حياوي كنعان يحيى

 أول / صباحي أ.إعمال
  

  صالح محمد  هدى

 أول / صباحي أ.إعمال
 

  عثمان خالد يعقوب

 أول / صباحي أ.إعمال
  

  حمود احمد همام

 أول / صباحي أ.إعمال
 

  عبدهللا بالسم يوسف

 أول / صباحي أ.إعمال
  

  سلمان حسن احمد هيثم

 احي أ.إعمالأول / صب
 

  محمد علي يوسف

 أول / صباحي أ.إعمال
  

  حماد علي خالد هيثم

 أول / صباحي أ.إعمال
    

  حردان محجوب هيثم

 أول / صباحي أ.إعمال
    

   عبيد احمد وائل

 أول / صباحي أ.إعمال
    

  مكي رعد ياسر

 أول / صباحي أ.إعمال
    


