
 جامعة تكرٌت                                                             
 كلٌة االدارة واالقتصاد

 الوجبة االولى                                                                                                            قسم اإلدارة العامة       

 (34قاعة رقم ) 

 ة األعمال قسم إدار بناٌة

 أول ادارة عامة  أول ادارة عامة  أول ادارة عامة

 أحمد ماهر حسن  أبراهٌم صاحب حسٌن  احمد رافد خلف

 أدهم حامد حسٌن  أبراهٌم محمد عً  احمد ابراهٌم جاسم

أبراهٌم مهدي   احمد عدنان جاسم
 عبدالغفور

 أدٌان رعد عزٌز 

 أزهار عناد ابراهٌم  أبراهٌمأثٌر مٌزر   سوٌد احمد عالء

 أستبرق إبراهٌم عاشور  أحمد جاسم محمد  احمد هاشم حمادي

 رشٌد عطاهللاأسراء   أحمد رمضان حمود  اسامة عفٌف جمعة

 أسماء خلف حسن  كر محموداأحمد ش  اسحاق سفٌان جدٌع

 أشرف صالح أحمد  أحمد عبدهللا زبن  األء خالد أحمد

 أشواق احمد أسعد  أحمد عبدالمطلب صالح  امٌر خلف كامل

أحمد علً محمد   اٌه بصٌر حالوب
 محمود

 أضواء محمود علً 

 
 

  المرحلة األولى / قسم اإلدارة العامة 
 
 
 
 الغٌاب                                     الحضور    
 
 
 

 مدٌر القاعة المراقب                                            المراقب        
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 جامعة تكرٌت                                                             
 كلٌة االدارة واالقتصاد

 الوجبة االولى                                                                                                            قسم اإلدارة العامة       

 (39قاعة رقم ) 

 األعمال  إدارةقسم  بناٌة

 أول ادارة عامة  أول ادارة عامة  أول ادارة عامة

 حسٌن رسول بدر  بٌداء سعد صالح  أفنان عبدالسالم شاكر

 حسٌن علً دهام  تاج الدٌن محمد شكري  أكحٌص حاتم طلك

 حمد فؤاد حمد  تبارك أغضوي عجاج  أنوار نصٌف جاسم

 حمزة علً احمد  تحسٌن صالح محمد  أنور محمود مطرود

 حمزة فاضل عباس  تالل ممدوح عالوي  أٌات محمد علً

 حمٌد خٌري مجٌد  جاسم فرحان شرٌف  أٌة فاروق ندٌم

 جودي محمد الواديحنٌن   جاسم محمد أسماعٌل  أٌالف هشام فٌصل

 حنٌن شهاب أحمد  حسن جمعة حسٌن  أٌمن فنر علً عبود

 حٌاة عامر حمود  حسن عبد صالح  بالل سالم أسماعٌل

 خالد جمال فٌاض  حسن علً ذٌاب  بهاء حسٌن طراد

 
  المرحلة األولى / قسم اإلدارة العامة 

 
 

 الحضور                                          الغٌاب        
 
 
 

 مدٌر القاعة المراقب                                            المراقب        
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 جامعة تكرٌت                                                             
 كلٌة االدارة واالقتصاد

 الوجبة االولى                                                                                                            قسم اإلدارة العامة       

 (40قاعة رقم ) قسم إدارة األعمالبناٌة                          

 أول ادارة عامة  أول ادارة عامة  أول ادارة عامة

 سفٌان سعد غضبان  رقٌة محمد أحمٌد  خالدة محمد عوٌد

 سهٌلة أٌاد طارق  رواء باسم عدنان  خطاب عامر أحمد

 سٌناء رعد هجٌج  رواء سلٌم حمادي  خلدون فاضل أحمد

 سٌناء صالح محمود  رٌحان مشعان ساهً  دالٌا فرحان ماجد

 شٌماء حسن عاٌد  رٌمان كرٌم محمد  دالل عزٌز ابراهٌم

 صالح سلطان احمد  زٌنب محمود حماد  ذو الفقار عدنان حسٌن

 صفا غزوان أنور  ساجد حمٌد حمود  ربٌعة ستار احمد

 صكر الفً حدٌب  سامر خالد حامد  رحاب أحمد شكر

 صالح حمٌد حسٌن  ستار زركان سلطان  رحمة ناظم حسٌن

سراج الدٌن شهاب   محمود عبد رضا
 أحمد

 صهٌب حمٌد مناهً 

 صهٌب رٌاض خلٌفة  سعد محمود رشٌد  رغده حسن علً

 ضحى مجٌد مندٌل  سفانة حمد كردي  رفل سامً سالم

 
  قسم اإلدارة العامة  المرحلة األولى /

 
 الغٌاب                              الحضور                  

 
 
 

  مدٌر القاعة المراقب                                            المراقب        
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 جامعة تكرٌت                                                             
 كلٌة االدارة واالقتصاد

 الوجبة االولى                                                                                                            قسم اإلدارة العامة       

 (44قاعة رقم )                                               

 األعمال  إدارةقسم  بناٌة

 أول ادارة عامة  أول ادارة عامة  أول ادارة عامة

 عذراء عبداألمٌر عاٌد  أحمدعبدالرحمن   ضمٌر مٌزر أبراهٌم

 عذراء نشأة جارهللا  عبدالرحمن جاسم محمد  ضٌاء الدٌن جاسم محمد

عبدالرحمن محمود   طه اٌاد محمود
 عبدالرحمن

 عز الدٌن جمال فندي 

 علً أحمد عبد محمد  عبدالستار صبار حسو  طٌبة طامً جاسم

 عبدهللا حسنعلً حسن   عبدالعزٌز مجٌد أحمد  عادل حسون عزٌز

 علً شاكر محمود محمد  عبدهللا عبداإلله محمد  عامر صالح خلٌل عبد

 علً شهٌد أبراهٌم  عبدهللا لطٌف جابر  عباس عامر جاسم

 علً صالح دعبول  عبدالوهاب أحمد حسٌن  عبد االله طه أحمد

 علً صدام نصٌف  عبٌدة نجم عبدهللا  عبد المهٌمن احمد

 علً طه اسوٌد  عثمان بدري ابراهٌم  عبد المؤمن مجبل

 
 

  المرحلة األولى / قسم اإلدارة العامة 
 
 

 الحضور                                          الغٌاب           
 
 
 
 

 مدٌر القاعة المراقب                                            المراقب        

30 



 جامعة تكرٌت                                                             
 كلٌة االدارة واالقتصاد

 الوجبة االولى                                                                                                            قسم اإلدارة العامة       

 
 (42قاعة رقم ) األعمال إدارةقسم بناٌة 

 أول ادارة عامة  أول ادارة عامة  أول ادارة عامة

 قحطان عدنان هلٌل  عمر صالح عاصً  علً عباس عٌدان

 كرار هاشم عونً كورة  عمر عبد الباسط صالح  علً عبدالفتاح محسن

 لمى بشٌر شاكر  عمر محمد حسن  علً وضاح عبود

 لمى عبدهللا جاسم  عمر ناجً عجاج  علٌاء أحمد رحال

 لٌث خلٌل جاسم  فاروق أمٌر حبٌب  علٌاء محمد صالح

 لٌث خلٌل فنوش ناصر  فاطمة الزهراء ضٌف هللا  عمار صعب دلٌان

 مأمون محمد أحمد  حمزة فاطمة حٌدر  عمر ابراهٌم حمد

 محمد اٌوب سامً  فاطمة شاكر أبراهٌم  عمر أحمد علً

 محمد حسن أحمٌد  نوريفخرٌة عصام   عمر حسٌن جمعة

 محمد حسٌن احمد  فٌصل أبراهٌم محمد  عمر خلٌل أبراهٌم

 
  قسم اإلدارة العامة  المرحلة األولى /

 
 
 

 الحضور                                          الغٌاب           
 
 
 
 

 مدٌر القاعة         المراقب                                            المراقب

30 



 جامعة تكرٌت                                                             
 كلٌة االدارة واالقتصاد

 الوجبة االولى                                                                                                            قسم اإلدارة العامة       

 
 (43قاعة رقم ) األعمالإدارة قسم  بناٌة

 أول ادارة عامة  أول ادارة عامة  أول ادارة عامة

 مصطفى محمود أحمد  مروان زٌاد محمود  محمد خلف صالح

 معاذ سالم صبحً  مروان وهاب حمد  محمد خٌرهللا فرحان

 منشد خلف منشد  مروة أحمد جبار  محمد دحام عبد

  مروة قصً أنور  محمد عبدالهادي ابراهٌم
 مهند أبراهٌم عبدهللا

 مها مجبل صالح  مسامح جمال غدٌر  محمد مجٌد أحمد

 مهند علً فاضل  مصدق مخلف مزبان  محمود أحمد ناٌف

 نادٌة علً عبود  مصطفى برهان عمر  محمود بكر حسٌن

 عزاويناصر عاصف   مصطفى حسٌن منٌف  محمود حسٌن ذعذاع

 نجالء علً هالل  مصطفى فالح سعٌد  مختار مجٌد أمٌن

 نور الدٌن أحمد محمد  مصطفى محمد فاضل  مروان حكم عمر

 
 

  قسم اإلدارة العامة  المرحلة األولى /
 
 

 الحضور                                          الغٌاب           
 
 
 
 
 

 مدٌر القاعة المراقب                                            المراقب        

30 



 جامعة تكرٌت                                                             
 كلٌة االدارة واالقتصاد

 الوجبة االولى                                                                                                            قسم اإلدارة العامة       

 

 (44قاعة رقم )األعمال  إدارةقسم  بناٌة

 أول ادارة عامة  أول ادارة عامة  أول ادارة عامة

   ٌاسر نزهان علً  نور الهدى صباح

   ٌاسمٌن طالب صبٌح  نور رعد عبدالكرٌم

   ٌوسف جبار محمد  هادي مطر حمود

هارون عبدالباسط 
 سرحان

   ٌوسف عبدالكرٌم أبراهٌم 

     هاشم أمٌر حمد عبد

     هاشم عباس خضٌر

     همام عبدالقادر عمر

     وائل محمد علوان

     وجدي ٌوسف ٌاسٌن

     والء أبراهٌم خلٌل

 
 

  قسم اإلدارة العامة  المرحلة األولى /
 
 

 الحضور                                          الغٌاب           
 
 
 
 

 مدٌر القاعة المراقب                                            المراقب        

44 



 جامعة تكرٌت                                                             
 كلٌة االدارة واالقتصاد

 الوجبة االولى                                                                                                            قسم اإلدارة العامة       

 
 

 (45رقم )  قاعةاألعمال  إدارةقسم  بناٌة

 بة قسم اإلدارة العامة المحملٌن طل

 أول ادارة عامة  أول ادارة عامة  أول ادارة عامة

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

  طلبة قسم اإلدارة العامة  ا
 
 

 الحضور                                          الغٌاب           
 

 القاعةمدٌر  المراقب                                            المراقب        
 

 


