
                                                              جامعة تكريت

 الوجبة االولى                  كلية االدارة واالقتصاد                         
 

 قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة

 (19قاعة رقم ) 

 المرحلة األولى // صباحي  المرحلة األولى // صباحي  المرحلة األولى // صباحي

 احمد ابراهٌم احمد حمٌد
 

 احمد شالل حبٌب علوان 
 

 ارشد ابراهٌم محمود 

 ابراهٌم عذال حمٌد اسود
 

 احمد شهاب احمد صالح 
 

 اسماء ثانً عمر حدٌد 

 ابراهٌم غازي اصلبً
 

 احمد صباح عبدالغفور 
 

 االء فاضل حماد موسى 

 ابراهٌم كمال محسن
 

 احمد طه شكوري محمد 
 

 امانً ٌاسٌن محمود 

 ابراهٌم محمد اسماعٌل
 

 احمد عبدالرزاق محمود 
 

 انمار ناٌف محمد عبدهللا 

 اجود مدحت عبود جاسم
 

 احمد قٌس مجٌد عبد 
 

 اوس جاسم ساهً كعٌد 

 احمد جاسم محمد بٌات
 

 احمد مزهر منفً داٌح 
 

 اٌاد عبد عٌادة محمد 

 احمد درٌد عٌاش دحام
 

 احمد ناهض عبدهللا 
 

 اٌناس عبدالعزٌز جاسم 

 احمد سبهان عاٌد ارحٌم
 

 ادهم حسٌن علً شاي 
 

 اٌه باسم ٌعقوب ٌوسف  

 
 

  طلبة قسم العلوم المالٌة
 
 
 

   الغٌاب             الحضور                                      
 
 
 
 
 
 

 مدٌر القاعة المراقب                                            المراقب        
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                                                              جامعة تكريت

 الوجبة االولى                  كلية االدارة واالقتصاد                         

 قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة

 (22قاعة رقم ) 

 // صباحيالمرحلة األولى   المرحلة األولى // صباحي  المرحلة األولى // صباحي

 حسٌن نصٌف جاسم   جٌهان اركان مجٌد حسن   اٌهاب اسماعٌل نده كاظم 

 فاضل شعواط عنادحمزة   حاتم نهار سالم عبدهللا   باسم عبدهللا جمعة محمد 

 حمزه فاضل محمد زبار   حسام احمد حسٌن علً   بان خٌرهللا حمود سلٌمان 

 حٌدر عبدالسالم خضٌر   حسن احمد حسٌن علو   برزان فاٌق نده عبدهللا 

 حٌدر محمد كامل شاكر   حسن حمزة مرزوك غزال   بهاء علً ابراهٌم علً 

 حسٌب خالد مصطفى  حٌدر  حسن علً مطر داود   ثناء مطردٌرس صالح 

 خالد موسى عبدهللا حسٌن   حسٌن شعالن كاظم عبود   جاسم فارس محمد خلٌل 

 خضر حسن حمٌد محمد   حسٌن عبدالخالق عباس   جاسم محمد خلف حمادي 

 رافع سعد عاٌد ملٌحان   حسٌن علً خزعل عبٌد   جاسم محمد صالح موسى 

 
 

  طلبة قسم العلوم المالٌة
 
 

 الحضور                                          الغٌاب           
 
 
 

 مدٌر القاعة المراقب                                            المراقب        
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                                                              جامعة تكريت

 الوجبة االولى                  كلية االدارة واالقتصاد                         

 قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة

 (21قاعة رقم ) 

 المرحلة األولى // صباحي  المرحلة األولى // صباحي  المرحلة األولى // صباحي

 شجن هاٌل صالح محمد   سجاد ٌوسف لفته عبد   رجوان احمد بدو احمد 

 شعالن كامل سلٌمان عفات   سعد ناٌف احمد علوان   رفاه فاضل محمد سلمان 

 شعٌب صباح عبٌد عبود   سعود سعد سردي   رفأ فلٌح حسن كرٌم 

 شٌماء ثانً عمر حدٌد   سفٌان علً غازي حسٌن   رفل ٌاسٌن خضر محمود 

 صالح حسٌن توفٌق صالح   عبدالواحد سمٌرة حامد   رقٌة منعم مطشر ناٌف 

 صبا خلٌل ابراهٌم حسٌن   سٌف اسعد محل محمد   رواء مروان حسٌن عبٌدان 

 صبحً اكرم صبحً ٌاسٌن   سٌف الدٌن فٌصل خلف   رٌاض احمد حسن عبدهللا 

 صدام حمزه حسون محمود   سٌف بهاء راجً حمدي   رٌم عماد عزاوي حمد 

 صدٌق حكمت نعمة   سٌف عماد عبد الجبار   زكرٌا ضٌاء احمد حمدي 

 صفوان عدنان محمود   سٌف مثنى ابراهٌم   زهراء منٌر اسماعٌل طه 

 ضٌاء حسٌن عبد حمٌد   سٌماء صبار عزاوي   سامح سمٌر عبدهللا علً 

 طالب محمد رشٌد عبد   شجاع علً صبحً حسٌن   ساهره رٌاض حمٌد محمد 

 
 طلبة قسم العلوم المالٌة 

 
 

                         
 الغٌاب                                الحضور                                                             

 
 

 مدٌر القاعة المراقب                                            المراقب        
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                                                              جامعة تكريت

 الوجبة االولى                  كلية االدارة واالقتصاد                         

 المالٌة والمصرفٌة قسم العلوم

 (22قاعة رقم ) 

 المرحلة األولى // صباحي  المرحلة األولى // صباحي  المرحلة األولى // صباحي

 عبدهللا خالد عبدالوهاب   عبد المهٌمٌن عدنان   طالل احمد وادي علً 

 عبدهللا خلف عبدهللا سحابً   عبدالرحمن جاسم سطام   طلعت عواد علً علً 

 عبدهللا مجٌد نجم عبدهللا   عبدالرحمن عبدالحسٌن   طه ٌاسٌن صالح جاسم 

 عبدناصر حسٌن جاسم   عبدالرحمن محمد خضر   طٌف سعد ٌاسٌن صالح 

 عبدهللا فرٌد احمد حمدي   عبدالسالم محمود شهاب   عامر ابراهٌم بحر فٌاض 

 عبٌر جمعه عٌسى حسن   عبدالعزٌز جابر عبد   عامر خلٌل ابراهٌم موسى 

 عثمان عادل حسن مجٌد  عبدالقادر سامً حمزة   عبد الرحمن سالم عطٌه 

 عثمان محجوب تركً   عبدالكرٌم محمد طه   عبد الرحمن شرٌف ضاري 

 عزالدٌن ٌاسٌن تركً حمد   عبدهللا احمد طارق علً   عبد السالم عباس شنٌت 

 
 

  طلبة قسم العلوم المالٌة
 
 
 

 الحضور                                          الغٌاب           
 
 
 
 
 
 

 مدٌر القاعة المراقب                                            المراقب        
 

27 



                                                              جامعة تكريت

 الوجبة االولى                  كلية االدارة واالقتصاد                         

 قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة

 (23قاعة رقم ) 

 األولى // صباحي المرحلة  المرحلة األولى // صباحي  المرحلة األولى // صباحي

 غزوان فارس حسن خلف   علً عبدالباسط مزهر   عقٌل عبدالعباس طالب 

 غفران قاسم راقً عباس   علً نجم عبد حق وٌردي   عالء حسٌن احمد خلف 

 فرات حسن شاهر حمادي   عمار نعٌم حسٌن احمد   عالء رحٌم حسٌن مهدي 

 فرح خلف تركً خلف  عمر احمد هاشم محمد   عالء محمد حسٌن اسماعٌل 

  قصً برك مطر عزٌز   عمر حاتم خلٌفه عبدهللا   علً حسن جمعة فلٌح 

 لطٌف محمود حسن   عمر عباس شكر عبد   علً حسٌن علً عبدهللا 

 لطٌف محمود حسن   عمر محمد زبار عبٌد   علً زبن جمٌل حسٌن 

 لٌث عواد خمٌس   عواد صالح احمد محمود   علً سالم غدٌر زعٌل 

 ماهر محمود احمد حٌود   غالب عطٌه سلٌم محمد   علً عبد الجبار خلف حمد 

 
 

  طلبة قسم العلوم المالٌة
 
 
 

 الحضور                                          الغٌاب           
 
 
 
 
 
 

 مدٌر القاعة المراقب                                            المراقب        
 

27 



                                                              جامعة تكريت

 الوجبة االولى                  كلية االدارة واالقتصاد                         

 قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة

 (24قاعة رقم ) 

 المرحلة األولى // صباحي  المرحلة األولى // صباحي  المرحلة األولى // صباحي

 مدثر موفق محمود   محمد عبدهللا احمد عٌاش   مثنى حمٌد حمد نوفان 

 مروان خلف محمد دهام   محمد عبدالمجٌد عبدالجبار   مجٌد سامً شكور مجٌد 

 مرٌم عٌد عجاج صٌاح   محمد عزٌز حمود خضر   محمد ادرٌس محمد مصلح 

 مصطفى احمد جاسم محمد ا  محمد عماد عرٌبً خزعل   محمد بدور وحٌد محول 

 مصطفى حامد محمود ساٌر   محمد غالب ندا ٌوسف   محمد ثامر عكاب غزوان 

 مصطفى خلٌل نظٌر   محمد كاظم حسون محمود   محمد جاسم خلف سلٌمان 

 مصطفى زٌاد عزاوي   محمد ناضم محمد علٌوي   محمد جاسم محمد احمد 

 مصطفى صالح فاضل   محمد نوري ندا علً   محمد خزعل حمد 

 مصطفى مظهر نعمان   محمود طه محمود احمد   محمد زاحم ٌاسٌن 

 مصطفى نجم علً  محمود فرحان ناصر   محمد سعدون جربوع 

 مصطفى نمٌر احمد   محمود نكه صبح حسون   محمد سمٌر احمد 

 مصطفى ولٌد احمد   محمود هاشم نعمان   محمد عبدالرحمن احمد

 
 طلبة قسم العلوم المالٌة 

 
 الحضور                                          الغٌاب           

 
 

 
 مدٌر القاعة المراقب                                            المراقب        

36 



                                                              جامعة تكريت

 الوجبة االولى                  كلية االدارة واالقتصاد                         

 قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة

 (25قاعة رقم ) 

 // صباحي المرحلة األولى  المرحلة األولى // صباحي  المرحلة األولى // صباحي

 وناس علوان ملبس   نجاح صالح مهدي عباس   ملوك طالل وادي علً 

 ٌاسر علً جزاع ناصر   نجاه ساهً حمزه مهٌدي   مها لٌث محجوب علً كرٌم 

 ٌحٌى عبد الواحد خلف   نها جمعة حسن جمعة   مهدي خلٌف صالح 

 ٌوسف حمد رضوان شكور   نهاد اٌوب سمٌن احمد   مهند سعدي فرج عبد 

 ٌوسف عاٌد علوان حمدان   هانً صبري جدوع   مٌاسة عبد سلٌمان محمد 

 ٌوسف عبد المهدي  هداب خزعل جمعه   نامس سبهان صبار 

 ٌونس حسٌن رٌزه   هٌثم خضر دخٌل علً   نبأ جاسم طه ٌاسٌن 

 ٌونس محمد علً  هٌجل عبدهللا محمد   نبراس مكٌف كرٌم عزال 

   وضاح حاتم محمد جسام  نبهان عدنان مصطفى 

 
 

  طلبة قسم العلوم المالٌة
 
 
 

 الحضور                                          الغٌاب           
 
 
 
 

 مدٌر القاعة المراقب                                            المراقب        
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                                                              جامعة تكريت

 الوجبة االولى                  كلية االدارة واالقتصاد                         

 والمصرفٌةقسم العلوم المالٌة 

 (26قاعة رقم ) 

 صباحي//  الثالثةالمرحلة   صباحي//  الثالثةالمرحلة   صباحي// الثالثةالمرحلة 

 حسان علً حسٌن   اٌمان محمد خضٌر سبتً   اثار خٌرهللا صالح حمزه 

 حسن صدام علً   بسام حامد نواف لطٌف   احمد خالد فرج حسبٌن 

 حسٌن عبدالخالق فٌاض   توفٌق سعدون خلف   احمد عبدالستار صالح حمد 

 حسٌن علً صالح    ثابت هالل علً جاسم   احمد عطاهلل اشباط عضب 

 حمزه مروان ابراهٌم محمد   ثامر محسن عبدهللا   احمد محمد محمود 

 حوم محجوب احمد علً   جاسم محمد علً حسٌن   احمد موفق عبدهللا طوقان 

 ختام انور عبٌد عطٌة   جمٌل احمد خلف   انس محمد ابراهٌم عبد ا

 عادل ٌاسٌن حمادي  دالل  حاتم كرٌم احمد   انغام لطٌف محمد 

 رغد عبدالكرٌم فخري   حسام حسن ظاهر   اٌة وجدي كامل موسى

 
 

  طلبة قسم العلوم المالٌة
 
 
 

 الحضور                                          الغٌاب           
 
 
 
 
 
 

 مدٌر القاعة المراقب                                            المراقب        
 

27 



                                                              جامعة تكريت

 الوجبة االولى                  كلية االدارة واالقتصاد                         

 قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة

 (27قاعة رقم ) 

  // صباحي الثالثةالمرحلة   // صباحي الثالثةالمرحلة  

  ظافر ابراهٌم خمٌس   رندة ربٌع مصلح سلٌمان  

  عادل احمد عبدالعزٌز   زهراء عالءالدٌن حسٌن  

  عائشة حمٌد معٌوف طلٌان   زهراء عالءالدٌن حسٌن  

  عبدالحمٌد محمد سؤاد جهاد   شجاع وعد شاكر ابراهٌم  

  عبدالرحمن حسٌن محمد   شفاء حكٌم شامل علً  

  عبدالقادر مدلل عبد بخٌت   شهد احمد حمٌد مجٌد  

  عبدهللا حسٌن طالع جابر   صباح احمد محمد جوبان  

  عبدهللا عبدالباسط ادهام   صفاء سمٌر حمادة نامس  

  عثمان عباس محمد سعٌد   صفوان حسٌن علً فرحان  

  علً صالح مولود سلٌمان   ضٌاء حامد محمد عبدهللا  

 
 

  طلبة قسم العلوم المالٌة
 
 
 

 الحضور                                          الغٌاب           
 
 
 
 

 مدٌر القاعة المراقب                                            المراقب        
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                                                              جامعة تكريت

 الوجبة االولى                  كلية االدارة واالقتصاد                         

 قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة

 (22قاعة رقم ) 

  // صباحي الثالثةالمرحلة   // صباحي الثالثةالمرحلة  

  لٌنه سمٌر محً قدوري   علً عباس احمد فرحان  

  ماهر حسٌن حسن سالمة   علً مزهر مصلح احمد  

  مثنى شحاذة سوعان   عمار عطاهلل علً شهاب  

  محمد جاسم محمد جاسم   عمر اٌاد ممدوح 

  محمد سفٌان دحام علً   عمر طالب مٌرز محٌمٌد  

  محمد كرٌم عبد نصٌف   عمر هاشم حسٌن عطٌه 

  محمد مجٌد عبدهللا علً   غزوان عبدالقادر صوٌلح  

  محمد مدهللا عزٌز ساٌر   غسان لٌث كامل علً  

  محمد ٌوسف اسود مهدي   فاتن موفق عبد الحمٌد  

  محمود زٌاد محً دحام   فؤاد علً عطٌة خضٌر 

  مدٌحه بشٌر حسن سلمان   قصً خٌار حمادي عباس  

  مراد سعٌد جاسم غافل   كلثوم وهٌب لفته فارس  

 
  طلبة قسم العلوم المالٌة

 
 الحضور                                          الغٌاب           

 
 

 مدٌر القاعة المراقب                                            المراقب        
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                                                              جامعة تكريت

 الوجبة االولى                  كلية االدارة واالقتصاد                         

 العلوم المالٌة والمصرفٌة قسم

 (29قاعة رقم ) 

  // صباحي الثالثةالمرحلة   // صباحيالمرحلة الثالثة 

  مهند حمادي عبد   مروان عوٌد مطر احمد  

  موزر طه حسٌن   مرٌم عازم عبدالرحٌم  

  نجاح فالح بارج   مزهر عطٌة ابراهٌم  

  نسرٌن عمر بهجت   مصطفى احمد ٌحٌى  

  نور حبٌب حواس   مصطفى امٌن فاضل  

  نور ذاكر امٌر حمود  مصطفى رٌاض عباس  

  نور سهٌل نجم   مصطفى صالح حمود  

  هدٌر كرٌم حسن   مصطفى صدام صابر  

  هناء رعد مطلك   مصطفى علً حسٌن  

  هٌثم سلٌمان محمد   مصطفى علً حماوي  

  هٌثم هانً خلف حمادي   معاذ خلٌل ابراهٌم  

  ولٌد زوٌد خلف احمد   منال محمد خلف  

 
 

  طلبة قسم العلوم المالٌة
 

 الحضور                                          الغٌاب           
 
 

 مدٌر القاعة المراقب                                            المراقب        

24 



                                                              جامعة تكريت

 الوجبة االولى                  كلية االدارة واالقتصاد                         

 المالٌة والمصرفٌةقسم العلوم 

 (32قاعة رقم ) 

  المرحلة األولى// مسائي  المرحلة األولى// مسائي 

 
 انمار حامد خلف   احمد محمود خلف عبدهللا  

 

 
 باسل جاسم رمضان   رنٌن غالب جمال توفٌق  

 

 
 بهجت حمٌد داود   مراد شكور محمود مناو 

 

 
 تبارك جاسم رمضان   احمد عبد السالم عمر محمد 

 

 
 علً حكمه  تبارك محمد  احمد غالب حسن محمد 

 

 
 جاسم حسٌن عبدهللا   احمد ناظم رمضان عمر 

 

 
 جبار حاوي مصلح   احمد نزهان خٌرو عثمان 

 

 
 حسٌن مصطفى طه   اسلم اسامة خلف جاسم 

 

 
 رشا رباح محمد ٌونس   افراح رسول هجران زٌن 

 

 
 رغد سالم مصطفى   انس احمد محمد حسٌن 

 

 
  طلبة قسم العلوم المالٌة

 
 الحضور                                          الغٌاب           

 
 
 

 مدٌر القاعة المراقب                                            المراقب        
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                                                              جامعة تكريت

 الوجبة االولى                  كلية االدارة واالقتصاد                         

 
 قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة

 (31قاعة رقم ) 

  مسائيالمرحلة األولى //   مسائيالمرحلة األولى // 

 

 عبدالكرٌم قاسم حاتم   زٌاد خلف عطٌة سلٌمان 

 

 

 عرفان احمد علً حمٌد   ساهر عبدالحاضر تركً 

 

 

 علً احمد رمٌض ابراهٌم   سعد فٌصل جاسم حسٌن 

 

 
 عمر سهٌل نجم   سعدون داود خضر 

 

 

 كامل  عمر عماد  سٌف صبٌح احمد 

 

 

 عمر نجم عبدهللا   شهد بشٌر جواد 

 

 

 عٌسى جاسم محمد   شٌماء مثنى طه 

 

 

 غٌث حارث رشٌد   صهٌب عناد عبد 

 

 

 محمد عباس مهدي   عباس عاٌد محمود

 

 

 محمد فاضل فهد   عبدالقادر رعد 

 

 
 

  طلبة قسم العلوم المالٌة
 
 
 

 الحضور                                          الغٌاب           
 
 
 

 مدٌر القاعة المراقب                                            المراقب        
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                                                              جامعة تكريت

 الوجبة االولى                  كلية االدارة واالقتصاد                         

 قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة

 (32قاعة رقم ) 

  مسائيالمرحلة األولى //   مسائيالمرحلة األولى // 

 

 ٌاسٌن محمود عبدالباري   محمد مجٌد عسكر 

 

 

 ٌحٌى حاتم اسماعٌل   محمد ولٌد احمد 

 

 

   مرٌم سمٌر دحام 
 

 

   مصطفى اسماعٌل خلٌل 
 

 

   مهند احمد خلف 
 

 

   مارة عبدهللا محمود ت
 

 

   نورس نورس رٌسان 
 

 

   هبة محمد علً حسن 
 

 

   هشام بدوي احمد 
 

 

   ولٌد خالد جاسم 
 

 
 

  طلبة قسم العلوم المالٌة
 
 
 

 الحضور                                          الغٌاب           
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                                                              جامعة تكريت

 الوجبة االولى                  كلية االدارة واالقتصاد                         

 
 قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة

 (33قاعة رقم ) 

  مسائي//  الثالثةالمرحلة   مسائي//  لثالثةالمرحلة ا 

 

 خالد قصً عبدهللا   احمد نومان حسٌن 

 

 

 خلٌل ابراهٌم احمد   ادرٌس عبد محمود 

 

 

 رافد عبدالحمٌد جاسم   اكرم احمد خطاب 

 

 

 رهان جاسم عبدهللا   انمار اٌوب ٌاسٌن 

 

 

 رؤى عصام ٌعقوب   اٌالف رٌاض زكري 

 

 

 زٌد شاهٌن ٌاسٌن محمد   اٌه عماد عبد العزٌز 

 

 

 سامر عبدالحمٌد جاسم   بارق طه مهدي صالح 

 

 

 سعد سفٌان ناٌف بخٌت ا  حارث محمد احمد 

 

 

 شهد عبد الناصر حازم   حنٌن اٌاد حسن علً 

 

 

 صباح احمد جمعه   حنٌن غالب عبد حسٌن 

 

 
 

  طلبة قسم العلوم المالٌة
 
 

 الحضور                                          الغٌاب           
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                                                              جامعة تكريت

 الوجبة االولى                  كلية االدارة واالقتصاد                         

 قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة

 (34قاعة رقم ) 

  مسائي//  الثالثةالمرحلة   مسائي//  لثالثةالمرحلة ا 

 

 عمر عدنان صالح خلٌل   برزان عبدصدام 

 

 

 غزوان عدي فنر   ضٌاء عبدالوهاب 

 

 

 فاتن ٌونس معٌوف   طه سالم حمزة عثمان
 

 

 فدعم احمد حسٌن   عبدهللا امدٌد خلف 
 

 

 فراس احمد محٌمٌد   عرب ناظم ثامر شامل 
 

 

 قائد جاسم محمدا   عسل عبد المنعم احمد 
 

 

 كحالء محمد باز مجول  علً عبدالعظٌم جمٌل 
 

 

 كٌالن كرٌم ابراهٌم فتاح   عماد ماهر ناٌف غلب 
 

 

 لؤي حامد عباس جمٌل   عمار جاسم محمد مصلح 
 

 

 لٌث عبدالقادر شعبان   عمر حمٌد فاضل عباس 
 

 
 

  طلبة قسم العلوم المالٌة
 
 
 

 الحضور                                          الغٌاب           
 
 
 
 

 مدٌر القاعة المراقب                                            المراقب        
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                                                              جامعة تكريت

 الوجبة االولى                  كلية االدارة واالقتصاد                         

 قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة

 (39قاعة رقم ) 

  مسائي//  الثالثةالمرحلة   مسائي//  لثالثةالمرحلة ا 

 

 وعد ٌوسف ربٌع مصلح   لٌلى ٌوسف رمان 

 

 

 ٌزن وجدي اسماعٌل  محمد احمد محمد حمد 

 

 

   محمد رزوقً حسٌن 
 

 

   محمد فالح غٌهٌب 
 

 

   محمد ٌاسٌن احمد 
 

 

   مصطفى احمد عوده 
 

 

   مصطفى خالد ابراهٌم 
 

 

   نداء عدنان عبد اللطٌف 
 

 

   نزهان اسود غزاي نطٌف 
 

 

  هاشم عبد هلٌن
 

 

 
  طلبة قسم العلوم المالٌة

 
 
 

 الحضور                                          الغٌاب           
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