
        الوجبة الثانٌة                                                   جامعة تكريت

                      كلية االدارة واالقتصاد                   

 قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة

 (19قاعة رقم ) 

 // صباحي الثانيالمرحلة   // صباحي لثانيالمرحلة ا  // صباحي الثانيالمرحلة 

 ابرار اركان ابراهٌم احمد 
 

 اوس شاكر دحام حسٌن   احمد محسن محمد حسن 

 ابراهٌم حسٌن محمد جواد 
 

 اٌة عباس فرحان خلف   احمد موفق احمد عباس 

 ابراهٌم حمد محمود 
 

 اٌمان ابراهٌم جاسم  اسامه ناٌف مطلق حمود 

 احالم جاسم جمٌل رضا 
 

 اٌوب ناٌف علً حسٌن   اسحاق احمد غنً عبدهللا 

 احمد سعٌد علً اسماعٌل 
 

 بنٌن رعد لفتة عطٌة   اشواق فاضل ابراهٌم 

 احمد سلٌمان محمد شالش 
 

 ترف ستار مشحن عباس   امٌر مثنى خٌري عباس 

 قحطان حمادة خلف احمد 
 

 تقى غزوان حازم برع   انجاد عامر احمد محٌمٌد 

 احمد كاظم محسن كاظم 
 

 ثابت نافع عباس خرٌسان   انس احمد رشٌد عاٌد 

 احمد ماهر حسن فدعم 
 

 جاسم علً صالح   انس ساجر صالح مهدي 

 
 

  طلبة قسم العلوم المالٌة
 
 
 

   الغٌاب             الحضور                                      
 
 
 
 
 
 

 مدٌر القاعة المراقب                                            المراقب        
 

27 



        الوجبة الثانٌة                                                   جامعة تكريت

                      كلية االدارة واالقتصاد                   

 
 قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة

 (22قاعة رقم ) 

 // صباحي الثانيالمرحلة   // صباحي لثانيالمرحلة ا  // صباحي الثانيالمرحلة 

 سرمد نصٌف عبد انصٌف   رقٌة مسلم كاظم محمود   جاسم عٌسى خلف محمد 

 سعد عقاب عجاج عبدهللا   رٌم كاظم محمد غازي   جاسم فرحان جاسم محٌمٌد 

 سعد ماهر نجم عبداللة   زهراء جاسم شرقً عبدهللا   حارث عبدالغنً مصطفى جاسم 

 سعد مزعل عاصً بشاو    هللا خالد محمود عبدزٌنة   دعاء عدنان مراد اسماعٌل 

 سعد مزهر عاصً بشاو   سارة عامر حسن علً   ربى محمد سالم جاسم الجبوري

 سالم كامل صبحً علً   سارة ٌاسر ظاهر  رسل سمٌر حمٌد طوكان 

 سهى قصً خلٌل اسماعٌل   سالم نعٌم عبدهللا حسن   رسول محمود كرٌم علً 

 سٌف حسن علً صالح   سامر رشٌد جاسم صالح   رغد خزعل خضٌر محمد 

 شذى احمد محمد شبٌب   سجاد رضا عدوان موسى   رفل فالح عٌسى محمد 

 
 

  طلبة قسم العلوم المالٌة
 
 

 الحضور                                          الغٌاب           
 
 
 

 مدٌر القاعة المراقب                                            المراقب        
 

 

 

 

27 



        الوجبة الثانٌة                                                   جامعة تكريت

                      كلية االدارة واالقتصاد                   

 قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة

 (21قاعة رقم ) 

 // صباحي الثانيالمرحلة   // صباحي لثانيالمرحلة ا  // صباحي الثانيالمرحلة 

 عزالدٌن علً جاسم حبٌب   عامر حامد فٌاظ علً   شهد برهان محمد عبد 

 عطاهللا شعٌب عبٌد خلف   عائشةثائر احمد جاسم   شهد نبٌل قادرعبدهللا 

 عالء ابراهٌم سلوم عبدهللا   عبدالرحمن ٌوسف حسن   شٌماء محمد صابر

 عالء خمٌس جمعة علً   عبدالسالم جنعان عذاب   صفاء شجاع احمد ٌونس 

 عالء عبداللة فارس حسٌن   سعد عبدالعزٌز  عبدالعزٌز  صفاء ٌاسٌن حسن محمد 

 علً خالد فرحان سهٌل   عبدهللا رحٌم عبدالقهار   ضرغام ذٌاب علً حمود 

 علً صباح خلف ابراهٌم   عبدهللا روكان عبدهللا كنو   ضمٌاء هالل شعبان رمٌض 

 علً عبدالجبار خلف حمد   عبدهللا رٌاض صٌاد حمادي   طارق محمد طارق شامل 

 علً فارس محمود زٌدان   عبدهللا سالم عطٌة   طه هشام عطا طه 

 علً محمد علً عفات   عبدهللا مشهل جرو خلف   طٌف حسن الطٌف سنجار 

 علً مناور احمد حسٌن   عبدهللا وعد عبدالفتاح محمد   ظاهر جمٌل جاسم محمد 

 علً ناظم شرٌف كرع   عبدالمنعم محمد معتوق   شهد برهان محمد عبد 

 
 طلبة قسم العلوم المالٌة 

 
 

                         
 الغٌاب                                الحضور                                                             

 
 
 

 مدٌر القاعة المراقب                                            المراقب        
 

36 



        الوجبة الثانٌة                                                   جامعة تكريت

                      كلية االدارة واالقتصاد                   

 قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة

 (22قاعة رقم ) 

 // صباحي الثانيالمرحلة   // صباحي لثانيالمرحلة ا  // صباحي الثانيالمرحلة 

 مرٌم مجٌد قدوري محمد   محمد سٌف هللا عبدهللا   علٌاء شهاب حواس خضر 

 مصطفى برهان عمر جاسم   محمد شعالن صبحً   عمار حسن محمد عباس 

 مصطفى خلوق مجٌد درٌس   محمد صباح طه محمد   عمار سماعٌل مخلف الطٌف 

 مصطفى خلٌل حسن محمود   محمد ضٌاء صالح مهدي   عمر مجٌد خمٌس جداع 

 مصطفى عامر فاضل   محمد عبدالرزاق حمٌد   الرا كمال فزاع محمد 

 موسى رعد كرٌم ابراهٌم   محمد عوٌد حمود جاسم   الزم علً احمد عبود 

 السالم داود سلوم  نبأ عبد  محمد مجٌد خمٌس صٌاح   لٌث رعد عبدالرحمن مصطفى 

 نبأ نصٌر ناجً صالح   محمد محسن طعمه   مثنى اسماعٌل جاسم عاٌد 

 نجٌب احمد خلف رجب   محمود حسن حمد شوٌش   مثنى عجٌل عبدالستار شطب 

 
 

  طلبة قسم العلوم المالٌة
 
 
 

 الحضور                                          الغٌاب           
 
 
 
 
 
 

 مدٌر القاعة المراقب                                            المراقب        
 

 

27 



        الوجبة الثانٌة                                                   جامعة تكريت

                      كلية االدارة واالقتصاد                   

 قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة

 (23قاعة رقم ) 

 // صباحي الثانيالمرحلة   // صباحي لثانيالمرحلة ا  // صباحي الثانيالمرحلة 

 نصار مانع فاضل جمعه 
 

   ودٌان جبار حسن حمد 

 نهاد طارق احمد وهٌب 
 

 وسام حسٌن علً صالح 
  

 نهاٌة وصفً حمٌد زٌن 
 

 وطبان ابراهٌم عبد حمد 
  

 نورهان عارف شكر محمود 
 

 
  

 نٌران عبدالرزاق علً خضٌر 
    

 هبة حسٌن هندي وهاب 
    

 هدى مسربت خضٌر خلٌفة 
    

 هشام احمد صبحً حمد 
    

 همام ٌونس خضٌر عباس 
    

 
 

  طلبة قسم العلوم المالٌة
 
 
 

 الحضور                                          الغٌاب           
 
 
 
 
 
 

 مدٌر القاعة المراقب                                            المراقب        
 

12 



        الوجبة الثانٌة                                                   جامعة تكريت

                      كلية االدارة واالقتصاد                   

 
 قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة

 (24قاعة رقم ) 

 مسائي//  الثانيالمرحلة   مسائي//  لثانيالمرحلة ا  مسائي//  الثانيالمرحلة 

 محمد خضر  محمد اكرم  سرمد محمد عبدالفتاح   ابراهٌم عبدالرزاق عبد 

 محمد زٌدان خلف ٌاسٌن   صفا فوزي عبدالجبار   احمد جاسم عبد علً

 محمد سعد مجٌد خضٌر   صفاء رعد احمد لطٌف   احمد حمٌد مجٌد علً 

 مراد محمود احمد رمٌض   عبدالباسط حمٌد خضٌر   اٌناس طارق ادهام 

 نزهان غافلمروان   علً جاسم محمد حسٌن   اٌه نبٌل ابراهٌم مجٌد 

 مروه بحر محمود عبود   علٌاء عٌاش حسٌن حبٌب   بهاء ابراهٌم عٌاش عبدهللا 

 مرٌم محسن ابراهٌم رمضان   عمر غالب طه احمد   ثائر فزع علً حسٌن 

   عمر مظفر حردان  جهٌنه غالب خلف حمد 

   غزوان جمٌل حسن محمد   خلٌل علً صالح ابراهٌم 

   فاطمه عبدالستار جبار   بكر العزاويرغد خالد ابراهٌم 

   فرح فوزي عبدالجبار محمد   رفل هٌثم عبد االله ٌحٌى 

   قصً ابراهٌم خلف علً   ساجد مجٌد ٌاسٌن عبود 

 
 

 طلبة قسم العلوم المالٌة 
 

 الحضور                                          الغٌاب           
 

 
 مدٌر القاعة المراقب                                            المراقب        
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