
 جامعة تكرٌت                                                             
 كلٌة االدارة واالقتصاد                                          

 الوجبة الثانٌة                                                 قسم اإلدارة العامة                                                      

 (22قاعة رقم ) بناٌة قسم إدارة األعمال                               

  ثاني إدارة عامة         ثاني إدارة عامة        

  افتخار نافع مردان  ابراهٌم شهاب احمد 

  اٌمن عبٌس عٌدان  اثٌر جاسم علو 

  الحمزة متعب هالل  اثٌر حاتم ابراهٌم 

  ضٌاء حسٌنبدره   اثٌر مهند كرٌم 

  بشرى جاسم عبد الوهاب  احمد اكرم سطام 

  تبارك عالء اسماعٌل  احمد فهد حسن 

  تبارك عادل عبد اللطٌف  احمد عبدهللا علً 

  حاضر حمٌد حسن  اركان اسماعٌل قدوري 

  حسٌن شهاب شكور  اسٌل سرحان عبٌد 

  حسٌن سفٌان طلفاح  اسعد كاظم درب رشٌد 

 
 

 طلبة قسم اإلدارة العامة 
 
 
 

 الحضور                                          الغٌاب           
 
 
 
 

 مدٌر القاعة المراقب                                            المراقب        
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 جامعة تكرٌت                                                             
 كلٌة االدارة واالقتصاد                                          

 الوجبة الثانٌة                                                 قسم اإلدارة العامة                                                      

 (22قاعة رقم ) بناٌة قسم إدارة األعمال

  ثاني إدارة عامة         ثاني إدارة عامة        

 

حسٌن عبد الرحمن عبد 
 الحمٌد

 زهراء مانع محمد 

 

 

 سارة غالب فهمً  حنان عزٌز خالص

 

 

 سجى علً سلمان  حنان ناصر حمدي

 

 

 سحر داود سلمان  حارث صالح محمد

 

 

 سحر محمد اشالش  حٌدر باسم مهدي

 

 

 سرواء محمد احمد  خدٌجة سعد صالح

 

 

 سعد ناٌف ضٌدان  خالدخالد ولٌد 

 

 

 سالم مخلف ابراهٌم  رامً رسول كمال

 

 

 شٌماء بركان جاسم  رحاب جبار محمود

 

 

 صبا اٌاد جمعه  رنا نصٌر علً

 

 

 ضحى عبد الخالق حمزة  زٌنب ابراهٌم حمزه

 

 صفاء محسن مدلول  زٌنب عبدالجبار عبدالوهاب 

 

 
  طلبة قسم العلوم المالٌة

 
 الحضور                                          الغٌاب           
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 جامعة تكرٌت                                                             
 كلٌة االدارة واالقتصاد                                          

 الوجبة الثانٌة                                                 قسم اإلدارة العامة                                                      

 (29)قاعة رقم  بناٌة قسم إدارة األعمال

  ثاني إدارة عامة         ثاني إدارة عامة        

  علً صباح لطٌف  طاهر علً عبدهللا 

  علً طامً منذر  طه شاكر طه ٌحٌى 

عبد الحلٌم عمار عبد  
 الحلٌم

  علً عبد هللا عراك جودر 

  عمار عبد الجبار سالم  عبد السالم انس صالح 

  عماد عبد الرزاق  رمضان  عبد هللا محمد صالح 

  عمر احمد محمد حسٌن  عبد الهادي عدنان رشٌد 

  عمر جاسم محمد  ابراهٌم ماجدعبدالعزٌز  

  عمر حسن محمد  عبدالعزٌز باسم ابراهٌم 

عبدهللا محمد حسٌن  
 خلف

  عمر شمس الدٌن حسٌن 

عثمان حسن محمد  
 محمود

  عمر علً شاكر محمود 

  عمر كمال مرعً حسن  عذراء عارف فارس 

  غٌداء فٌصل عبد هللا  علً نصرهللا ابراهٌم 

 
  العلوم المالٌة طلبة قسم

 
 الحضور                                          الغٌاب           

 
 
 

 مدٌر القاعة المراقب                                            المراقب        
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 جامعة تكرٌت                                                             
 كلٌة االدارة واالقتصاد                                          

 الوجبة الثانٌة                                                 قسم اإلدارة العامة                                                      

 (30قاعة رقم ) بناٌة قسم إدارة األعمال

  ثاني إدارة عامة         ثاني إدارة عامة        

 
  محمد هاشم شكور  فاتن فرج محمد احمد

 
  محمد وحٌد ولً داده  فاطمة محمود رزك

  محمود بهاء نعمان  قتٌبه جاسم نصٌف 

 
  محمود خلف عكلة  كرم موفق امٌن

 
  مصطفى احمد خلٌفه  كمال مزهر جاسم

 
  مصطفى شاكر بدر  كمال مساهر عاٌد

 
  مصطفى عادل محمود  محمد رجب عبد هللا

 
مصطفى طارق   محمد عادل محمود

 عبدالباري
 

  منتظر نصٌف جاسم م  محمد نجٌب احمد 

 
  مها عبد محمد  محمد نصر رجا

 
  طلبة قسم العلوم المالٌة

 
 الحضور                                          الغٌاب           

 
 
 
 

 مدٌر القاعة المراقب                                            المراقب        
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 جامعة تكرٌت                                                             
 كلٌة االدارة واالقتصاد                                          

 الوجبة الثانٌة                                                 قسم اإلدارة العامة                                                      

 (31قاعة رقم ) بناٌة قسم إدارة األعمال

  ثاني إدارة عامة         ثاني إدارة عامة        

  هند حسن ابراهٌم  مؤٌد احمد ابراهٌم 

  هند كرٌم حمٌد  مؤٌد عبد الستار حارس 

  وابل صباح مصطفى  دحام نبأ اهٌس 

  وسٌم باسم عبد اللطٌف  نشوان خٌرهللا خطاب 

  ولٌد محمود خلف  كرٌم احمد نهى 

  ٌاسر فاضل كرٌم  ندى صباح خلٌل محمد 

  ٌاسر احمد مطلق  هبة نبٌل احمد 

    هدى حسن صالح 

    هدى عبد الكرٌم محٌمٌد 

    هناء رشٌد حمود 

 
  

  العلوم المالٌةطلبة قسم 
 
 
 

 الحضور                                          الغٌاب           
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