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 / الدور االولامتحانات الكووس الثاني                                                                                        جامعة تكريت
 + الثالثة المرحلة: االولى كلية االدارة واالقتصاد

 قسم ادارة االعمال/ الدراسات المسائية

 (  30 عدد طلبة قسم ادارة االعمال) :( 31قاعة رقم ) 
 

 احمد اسماعيل فاضل
 ة/ مسائياول ادار 

 احمد نجم عبدهللا 
 اول ادارة/ مسائي

 اياد خضر احمد 
 اول ادارة/ مسائي

 احمد اركان ياسين
 ثالث ادارة/ مسائي

 احمد ذنون يونس 
 ثالث ادارة/ مسائي

 احمد عبدالرحمن صالح 
 ثالث ادارة/ مسائي

 احمد حميد رشيد
 اول ادارة/ مسائي

 الحسين ماجد حميد 
 اول ادارة/ مسائي

 اد حمد عباساي 
 اول ادارة/ مسائي

 احمد اسماعيل حسن
 ثالث ادارة/ مسائي

 احمد رمضان احمد 
 ثالث ادارة/ مسائي

 احمد عراك عبد 
 ثالث ادارة/ مسائي

 احمد عبود محمد
 اول ادارة/ مسائي

 اركان حسين احمد 
 اول ادارة/ مسائي

 ايمن عبدالخالق عباس 
 اول ادارة/ مسائي

 احمد جمعة شحاذة
 الث ادارة/ مسائيث

 احمد صالح احمد 
 ثالث ادارة/ مسائي

 احمد محمد محمود 
 ثالث ادارة/ مسائي

 احمد غسان زكريا
 اول ادارة/ مسائي

 انمار ابراهيم احمد 
 اول ادارة/ مسائي

 باعث نجاح مهدي 
 اول ادارة/ مسائي

 احمد حسين خضر
 ثالث ادارة/ مسائي

 احمد صالح صبحي 
 ثالث ادارة/ مسائي

 اياد عبد جميل 
 ثالث ادارة/ مسائي

 احمد فائق علون 
 اول ادارة/ مسائي

 انور رزوق محمود 
 اول ادارة/ مسائي

 بالل محمد صالح 
 اول ادارة/ مسائي

احمد خلف شعبان 
 ثالث ادارة/ مسائي

 احمد صالح خلف 
 ثالث ادارة/ مسائي

 ايمن احمد محمد 
 ثالث ادارة/ مسائي

 

 
 (     الغياب )          (      الحضور )  االول 
 (     الغياب )          (      الحضور )  الثالث 

 
 
 
 
 
 

 مدير القاعة المراقب                                              المراقب               

 
 



 / الدور االولامتحانات الكووس الثاني                                                                                        جامعة تكريت
 + الثالثة المرحلة: االولى كلية االدارة واالقتصاد

 قسم ادارة االعمال/ الدراسات المسائية

 
 (  29 : عدد طلبة قسم ادارة االعمال)(  32قاعة رقم )  

 
 بندر محمد عجمي

 مسائياول ادارة/ 

 حمزة عبدالوهاب احمد 
 اول ادارة/ مسائي

 رائد علي صالح 
 اول ادارة/ مسائي

 برزان جالل احمد
 ثالث ادارة/ مسائي

 جليل ابراهيم صالح 
 ثالث ادارة/ مسائي

 حمزة طه حميد ويس 
 ثالث ادارة/ مسائي

 توفيق محمد فهد
 اول ادارة/ مسائي

 خالد عايد شحاذ 
 اول ادارة/ مسائي

 ائق عطيةرسل ف 
 اول ادارة/ مسائي

 برزان حميد خلف
 ثالث ادارة/ مسائي

 حاتم محمود حسن 
 ثالث ادارة/ مسائي

 حيدر ابراهيم خليل 
 ثالث ادارة/ مسائي

 حاتم كامل صبحي
 اول ادارة/ مسائي

 خالد قدوري عايد 
 اول ادارة/ مسائي

 رياض عبدالواحد محمد 
 اول ادارة/ مسائي

 بكر حسن مجيد
 دارة/ مسائيثالث ا

 حسن محمد حسن 
 يثالث ادارة/ مسائ

 روما جاسم محمد 
 ثالث ادارة/ مسائي

 حسام فوزي خضير
 اول ادارة/ مسائي

 خلف احمد عطية 
 اول ادارة/ مسائي

 زيد احمد صالح 
 اول ادارة/ مسائي

 ترتيل تحسين نظير
 ثالث ادارة/ مسائي

 حسين حمد عكلة 
 ثالث ادارة/ مسائي

  

 ممتازحسين علي 
 اول ادارة/ مسائي

 دينا وضاح سامي 
 اول ادارة/ مسائي

 زيد غالب حميد 
 اول ادارة/ مسائي

 جاسم عالوي محمد
 ثالث ادارة/ مسائي

 حمدان خلف احمد 
 ثالث ادارة/ مسائي

 سارة حسن علي 
 ثالث ادارة/ مسائي

 

 (     الغياب )          (      الحضور )  االول 
 (     الغياب )          (      الحضور )  الثالث 

 
 

 
 

 مدير القاعة المراقب                                              المراقب               
 
 
 
 



 / الدور االولامتحانات الكووس الثاني                                                                                        جامعة تكريت
 + الثالثة المرحلة: االولى كلية االدارة واالقتصاد

 قسم ادارة االعمال/ الدراسات المسائية

 

 ( 29عدد طلبة قسم ادارة االعمال) : (  33قاعة رقم )  
 

 سارة عدنان حمادي
 اول ادارة/ مسائي

 سيف ماجد حمد 
 اول ادارة/ مسائي

 أحميدضياء طه  
 اول ادارة/ مسائي

 سامر فارس احمد
 ثالث ادارة/ مسائي

 صاحب رشيد حميد 
 ثالث ادارة/ مسائي

 عبد احمد محمود 
 ثالث ادارة/ مسائي

 سامر محيميد مذود
 اول ادارة/ مسائي

 سيف مزهر عبدهللا 
 اول ادارة/ مسائي

 ظافر محيميد مذود 
 اول ادارة/ مسائي

 سداد محمد احمد
 / مسائيثالث ادارة

 صونكل كمال احمد 
 ثالث ادارة/ مسائي

 عبدالقادر بدوي عبد 
 ثالث ادارة/ مسائي

 سجى مرزوق احمد
 اول ادارة/ مسائي

 

 
 عامر خلف احمد 

 اول ادارة/ مسائي
 سيف الدين سعيد جاسم

 ثالث ادارة/ مسائي

 عبدالمجيد ضحى حمدي 
 ثالث ادارة/ مسائي

 عبدهللا احمد محمد 
 مسائيدارة/ ثالث ا

 سعد زيدان خلف
 اول ادارة/ مسائي

 شيماء علوان عبد 
 اول ادارة/ مسائي

 عائد مزهر ابراهيم 
 اول ادارة/ مسائي

سيف صالح عبدهللا 
 ثالث ادارة/ مسائي

 عامر حمد محمود 
 ثالث ادارة/ مسائي

 عبدالهادي عبد حسين 
 ثالث ادارة/ مسائي

 سلوان عطية جواد
 اول ادارة/ مسائي

 واد هنيدانصبر ع 
 اول ادارة/ مسائي

 عبدالرحمن عمر صالح 
 اول ادارة/ مسائي

 شهد محمود محمد
 ثالث ادارة/ مسائي

 عامر هاشم صالح 
 ثالث ادارة/ مسائي

 علي محمود حسين 
 ثالث ادارة/ مسائي

 
 (     الغياب )          (      الحضور )  االول 
 (        (     الغياب )        الحضور )  الثالث 

 
 
 
 
 
 

 مدير القاعة المراقب                                              المراقب               
 

 



 / الدور االولامتحانات الكووس الثاني                                                                                        جامعة تكريت
 + الثالثة المرحلة: االولى كلية االدارة واالقتصاد

 قسم ادارة االعمال/ الدراسات المسائية

 (  30 : عدد طلبة قسم ادارة االعمال)( 34قاعة رقم ) 
 

 عبدالرزاق سلطان احمد
 اول ادارة/ مسائي

 عثمان نوري سليمان 
 اول ادارة/ مسائي

 عماد علي هالل 
 / مسائياول ادارة

 عمار انور احميد
 ثالث ادارة/ مسائي

 فالح نوري فرحان 
 ثالث ادارة/ مسائي

 محمد عبدهللا حسين 
 ثالث ادارة/ مسائي

 عبدالعزيز عياش عبدهللا
 اول ادارة/ مسائي

 عدنان عبدالقادر حميد 
 اول ادارة/ مسائي

 عماد رافع كريم 
 اول ادارة/ مسائي

 عمار احمد محمد
 ثالث ادارة/ مسائي

 فليحة حسن علي 
 ثالث ادارة/ مسائي

 محمد عبدهللا هنيد 
 ثالث ادارة/ مسائي

 عبدهللا ثائر شريف
 اول ادارة/ مسائي

 عرفان علي عباد 
 اول ادارة/ مسائي

 عمر احمد مهدي 
 اول ادارة/ مسائي

 عمر عبدالغني احمد
 ثالث ادارة/ مسائي

 فيصل محمد سليم 
 ائيثالث ادارة/ مس

 محمد علي صالح 
 ثالث ادارة/ مسائي

 عبدهللا عمر خضير
 اول ادارة/ مسائي

 عزالدين سلمان عبيد 
 اول ادارة/ مسائي

 عمر انور مطلك 
 اول ادارة/ مسائي

 عوف عبدالرحمن خزعل
 ثالث ادارة/ مسائي

 الرا فؤاد علي 
 ثالث ادارة/ مسائي

 محمد موسى احمد 
 ثالث ادارة/ مسائي

 حمد احمدعبدهللا م
 اول ادارة/ مسائي

 علي سمير محمد 
 اول ادارة/ مسائي

 عمر محمود مهدي 
 اول ادارة/ مسائي

 ليث محمد نجم
 ثالث ادارة/ مسائي

 محمد شكر كامل 
 ثالث ادارة/ مسائي

 مصطفى عادل عباس 
 ثالث ادارة/ مسائي

 

 
 (     الغياب )          (      الحضور )  االول 
 (     الغياب )          (        الحضور )االول 

 
 
 
 
 
 

 مدير القاعة المراقب                                              المراقب               
 

 

 



 / الدور االولامتحانات الكووس الثاني                                                                                        جامعة تكريت
 + الثالثة المرحلة: االولى كلية االدارة واالقتصاد

 قسم ادارة االعمال/ الدراسات المسائية

 ( 30: عدد طلبة قسم ادارة االعمال)( 39قاعة رقم ) 
 

 صفاء حامد علوان
 اول ادارة/ مسائي

 عوض خلف فهد 
 اول ادارة/ مسائي

 نقصي رفيق حس 
 اول ادارة/ مسائي

مصطفى عاصم فاضل 
 ثالث ادارة/ مسائي

 هدى ايوب علوان 
 ثالث ادارة/ مسائي

 محمد نوار عزيز 
 ثالث ادارة/ مسائي

 صفاء محمود عبدهللا
 اول ادارة/ مسائي

 فاتن طاهر محمد 
 اول ادارة/ مسائي

 قصي فياض علي 
 اول ادارة/ مسائي

مصطفى محمود دهام 
 ئيثالث ادارة/ مسا

 هيثم طعمة خلف 
 ثالث ادارة/ مسائي

 يحيى ثاير خضير 
 ثالث ادارة / مسائي

 عبدهللا محمد فاضل
 اول ادارة/ مسائي

 فليح محمد ابراهيم 
 اول ادارة/ مسائي

 ماهر محمد رشيد 
 اول ادارة/ مسائي

 نبأ عقيل عباس
 ثالث ادارة/ مسائي

 هيمان هادي حسن 
 ثالث ادارة/ مسائي

 داري ماجد احمد جن 
 ثالث ادارة/ مسائي

 فيصل عباس حبيب
 اول ادارة/ مسائي

 فهد جياد عايد 
 اول ادارة/ مسائي

 مثنى حسين علي 
 اول ادارة/ مسائي

 نمير صالح نوري 
 ثالث ادارة/ مسائي

 وعدهللا احمد عبدهللا 
 ثالث ادارة/ مسائي

 مظهر طه شالش 
 ثالث ادارة/ مسائي

 عمر نيسان ابراهيم
 مسائياول ادارة/ 

 فؤاد خلف عبدهللا 
 اول ادارة/ مسائي

 مثنى محجوب عبيد 
 اول ادارة/ مسائي

 نوار محمد مجيد
 ثالث ادارة/ مسائي

 وليد خالد جاسم 
 ثالث ادارة/ مسائي

 طارق عطية علي 
 ثالث ادارة/ مسائي

 

 
 (     الغياب )          (      الحضور )  االول 
 لغياب )          ((     ا      الحضور )  االول 

 
 
 
 
 

 مدير القاعة المراقب                                              المراقب               
 

 
 



 / الدور االولامتحانات الكووس الثاني                                                                                        جامعة تكريت
 + الثالثة المرحلة: االولى كلية االدارة واالقتصاد

 قسم ادارة االعمال/ الدراسات المسائية

 
  (36رة االعمال)سم ادا: عدد طلبة ق( 40قاعة رقم ) 

 
 مثنى محمود احمد
 اول ادارة/ مسائي

 محمد صالح احمد 
 اول ادارة/ مسائي

 معتز ابراهيم نجرس 
 دارة/ مسائياول ا

 محمد ناظم خميس
 ثالث ادارة/ مسائي

 محمد صالح حدوش 
 اول ادارة/ مسائي

 مقدام دحام خشم 
 اول ادارة/ مسائي

 محمد الطيب هاشم
 اول ادارة/ مسائي

 محمد صالح عليوي  
 اول ادارة/ مسائي

 مهدي صالح طه 
 اول ادارة/ مسائي

 مهند عادل عباس
 ثالث ادارة/ مسائي

 شهابمحمد صباح  
 اول ادارة/ مسائي

 مهند احمد حمد 
 اول ادارة/ مسائي

 محمد ثابت نواف
 اول ادارة/ مسائي

 محمد عبدالعزيز شويش 
 اول ادارة/ مسائي

 مهند فيصل فرحان 
 اول ادارة/ مسائي

 مهند نمير جليل
 ثالث ادارة/ مسائي

 محمد عبد خلف 
 اول ادارة/ مسائي

 مهيمن صباح جاسم 
 ياول ادارة/ مسائ

 محمد حميد خليل
 اول ادارة/ مسائي

 محمد عبدهللا احمد 
 اول ادارة/ مسائي

 موج سفيان ماهر 
 اول ادارة/ مسائي

 عدي حامد حسن
 ثالث ادارة/ مسائي

 محمد عبدهللا عبد 
 اول ادارة/ مسائي

 موسى تركي محمد 
 اول ادارة/ مسائي

 محمد خضر عبود
 اول ادارة/ مسائي

 محمد قاسم خضير 
 ادارة/ مسائياول 

 نبا صالح نوري  
 اول ادارة/ مسائي

 محمد خطاب صالح
 اول ادارة/ مسائي

 مروان احمد اسماعيل 
 اول ادارة/ مسائي

 نصير جاسم محمد 
 اول ادارة/ مسائي

 محمد دخيل سليم
 اول ادارة/ مسائي

 مصعب علي حساني 
 اول ادارة/ مسائي

 نظام احمد خليف 
 اول ادارة/ مسائي

 ب احمدمحمد شها
 اول ادارة/ مسائي

 مصطفى كامل عباس 
 اول ادارة/ مسائي

 هاشم كامل صبحي 
 اول ادارة/ مسائي

 

 (     الغياب )          (      الحضور )  االول 
 الثالث الحضور)        ( الغياب    )         (

 
 
 

 مدير القاعة          المراقب                                     المراقب               



 / الدور االولامتحانات الكووس الثاني                                                                                        جامعة تكريت
 + الثالثة المرحلة: االولى كلية االدارة واالقتصاد

 قسم ادارة االعمال/ الدراسات المسائية

 ( 8: عدد طلبة قسم ادارة االعمال) ( 41قاعة رقم )   
 

 هبة محمد علي
 اول ادارة/ مسائي

    

 هيثم احميد محمود
 اول ادارة/ مسائي

    

 وسام احمد مصلح
 اول ادارة/ مسائي

    

 وفاء مفيد سعيد
 اول ادارة/ مسائي

    

 ياسر علي عبدالرحمن
 ياول ادارة/ مسائ

    

 ياسين محمود عبدالهادي
 اول ادارة/ مسائي

    

 محمد احمد محمد
 اول ادارة/ مسائي

    

 اياد خلف عبدهللا
 اول ادارة/ مسائي

    

     

     

 

 
 

 (     الغياب )          (      الحضور )  
 
 
 

 مدير القاعة       المراقب                                        المراقب               

 
 


