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 امتحانات الكورس االول/ الدور االول                                                                                        جامعة تكريت
 المرحلة: االولى كلية االدارة واالقتصاد

 قسم ادارة االعمال/ الدراسات المسائية

 
 (  00عدد طلبة قسم ادارة االعمال) :(  19قاعة رقم )  

 
 احمد اسماعيل فاضل

 ياول ادارة/ مسائ
 اياد خضر احمد 

 اول ادارة/ مسائي

 حمزة عبدالوهاب احمد 
 اول ادارة/ مسائي

 احمد حميد رشيد
 اول ادارة/ مسائي

 اياد حمد عباس 
 اول ادارة/ مسائي

 خالد عايد شحاذ 
 اول ادارة/ مسائي

 احمد عبود محمد
 اول ادارة/ مسائي

 ايمن عبدالخالق عباس 
 اول ادارة/ مسائي

 دخالد قدوري عاي 
 اول ادارة/ مسائي

 احمد غسان زكريا
 اول ادارة/ مسائي

 باعث نجاح مهدي 
 اول ادارة/ مسائي

 خمف احمد عطية 
 اول ادارة/ مسائي

 احمد فائق عمون
 اول ادارة/ مسائي

 بالل محمد صالح 
 اول ادارة/ مسائي

 دينا وضاح سامي 
 اول ادارة/ مسائي

 احمد نجم عبداهلل
 اول ادارة/ مسائي

 ر محمد عجميبند 
 اول ادارة/ مسائي

 رائد عمي صالح 
 اول ادارة/ مسائي

 الحسين ماجد حميد
 اول ادارة/ مسائي

 توفيق محمد فهد 
 اول ادارة/ مسائي

 رسل فائق عطية 
 اول ادارة/ مسائي

 اركان حسين احمد
 اول ادارة/ مسائي

 حاتم كامل صبحي 
 اول ادارة/ مسائي

 رياض عبدالواحد محمد 
 رة/ مسائياول ادا

 انمار ابراهيم احمد
 اول ادارة/ مسائي

 حسام فوزي خضير 
 اول ادارة/ مسائي

 زيد احمد صالح 
 اول ادارة/ مسائي

 انور رزوق محمود
 اول ادارة/ مسائي

 حسين عمي ممتاز 
 اول ادارة/ مسائي

 زيد غالب حميد 
 اول ادارة/ مسائي

 

 
 

 (     الغياب )          (      الحضور )  
 
 
 
 
 

 مدير القاعة المراقب                                              المراقب               

 
 
 
 
 



 امتحانات الكورس االول/ الدور االول                                                                                        جامعة تكريت
 المرحلة: االولى كلية االدارة واالقتصاد

 قسم ادارة االعمال/ الدراسات المسائية

 ( 00: عدد طلبة قسم ادارة االعمال)(  00قاعة رقم )  
 

 سارة عدنان حمادي
 اول ادارة/ مسائي

 ضياء طه أحميد 
 اول ادارة/ مسائي

 عثمان نوري سميمان 
 اول ادارة/ مسائي

 مر محيميد مذودسا
 اول ادارة/ مسائي

 ظافر محيميد مذود 
 اول ادارة/ مسائي

 عدنان عبدالقادر حميد 
 اول ادارة/ مسائي

 سجى مرزوق احمد
 اول ادارة/ مسائي

 عامر خمف احمد 
 اول ادارة/ مسائي

 عرفان عمي عباد 
 اول ادارة/ مسائي

 سعد زيدان خمف
 اول ادارة/ مسائي

 عائد مزهر ابراهيم 
 ول ادارة/ مسائيا

 عزالدين سممان عبيد 
 اول ادارة/ مسائي

 سموان عطية جواد
 اول ادارة/ مسائي

 عبدالرحمن عمر صالح 
 اول ادارة/ مسائي

 عمي سمير محمد 
 اول ادارة/ مسائي

 سيف ماجد حمد
 اول ادارة/ مسائي

 عبدالرزاق سمطان احمد 
 اول ادارة/ مسائي

 عماد عمي هالل 
 ياول ادارة/ مسائ

 سيف مزهر عبداهلل
 اول ادارة/ مسائي

 عبدالعزيز عياش 
 اول ادارة/ مسائي

 عماد رافع كريم 
 اول ادارة/ مسائي

 شهد ازهر كامل
 اول ادارة/ مسائي

 عبداهلل ثائر شريف 
 اول ادارة/ مسائي

 عمر احمد مهدي 
 اول ادارة/ مسائي

 شيماء عموان عبد
 اول ادارة/ مسائي

 عبداهلل عمر خضير 
 ول ادارة/ مسائيا

 عمر انور مطمك 
 اول ادارة/ مسائي

 صبر عواد هنيدان
 اول ادارة/ مسائي

 عبداهلل محمد احمد 
 اول ادارة/ مسائي

 عمر محمود مهدي 
 اول ادارة/ مسائي

 

 
 

 (     الغياب )          (      الحضور )  
 
 

 
 مدير القاعة                    المراقب                           المراقب               

 
 
 
 

 
 
 
 



 امتحانات الكورس االول/ الدور االول                                                                                        جامعة تكريت
 المرحلة: االولى كلية االدارة واالقتصاد

 قسم ادارة االعمال/ الدراسات المسائية

 ( 00: عدد طلبة قسم ادارة االعمال) ( 02قاعة رقم )  
 

 صفاء حامد عموان
 اول ادارة/ مسائي

 فؤاد خمف عبداهلل 
 اول ادارة/ مسائي

 محمد حميد خميل 
 اول ادارة/ مسائي

 صفاء محمود عبداهلل
 اول ادارة/ مسائي

 فيصل عباس حبيب 
 مسائي اول ادارة/

 محمد خضر عبود 
 اول ادارة/ مسائي

 عبداهلل محمد فاضل
 اول ادارة/ مسائي

 قصي رفيق حسن 
 اول ادارة/ مسائي

 محمد خطاب صالح 
 اول ادارة/ مسائي

 عبدالمجيد ناصر
 اول ادارة/ مسائي

 قصي فياض عمي 
 اول ادارة/ مسائي

 محمد دخيل سميم 
 اول ادارة/ مسائي

 عمر نيسان ابراهيم
 اول ادارة/ مسائي

 ماهر محمد رشيد 
 اول ادارة/ مسائي

 محمد شهاب احمد 
 اول ادارة/ مسائي

 عوض خمف فهد
 اول ادارة/ مسائي

 مثنى حسين عمي 
 اول ادارة/ مسائي

 محمد صالح احمد 
 اول ادارة/ مسائي

 عيسى نواف عيسى
 اول ادارة/ مسائي

 مثنى محجوب عبيد 
 اول ادارة/ مسائي

 حدوشمحمد صالح  
 اول ادارة/ مسائي

 فاتن طاهر محمد
 اول ادارة/ مسائي

 مثنى محمود احمد 
 اول ادارة/ مسائي

 محمد صالح عميوي 
 اول ادارة/ مسائي

 فميح محمد ابراهيم
 اول ادارة/ مسائي

محمد الطيب هاشم اول  
 ادارة/ مسائي

 محمد صالح هالل 
 اول ادارة/ مسائي

 فهد جياد عايد
 ياول ادارة/ مسائ

 محمد ثابت نواف 
 اول ادارة/ مسائي

 محمد صباح شهاب 
 اول ادارة/ مسائي

 
 
 

 ((     الغياب )              الحضور )  
 
 
 
 
 

 مدير القاعة المراقب                                              المراقب               
 
 

 
 
 
 



 امتحانات الكورس االول/ الدور االول                                                                                        جامعة تكريت
 المرحلة: االولى كلية االدارة واالقتصاد

 قسم ادارة االعمال/ الدراسات المسائية

 (  12 ): عدد طلبة قسم ادارة االعمال(  01قاعة رقم )  
 

 محمد عبدالعزيز شويش
 اول ادارة/ مسائي

 مهدي صالح طه 
 اول ادارة/ مسائي

 هبة محمد عمي 
 اول ادارة/ مسائي

 محمد عبد خمف
 اول ادارة/ مسائي

 مهند احمد حمد 
 اول ادارة/ مسائي

 هيثم احميد محمود 
 اول ادارة/ مسائي

 محمد عبداهلل احمد
 اول ادارة/ مسائي

 انمهند فيصل فرح 
 اول ادارة/ مسائي

 وسام احمد مصمح 
 اول ادارة/ مسائي

 محمد عبداهلل عبد
 اول ادارة/ مسائي

 مهيمن صباح جاسم 
 اول ادارة/ مسائي

 وفاء مفيد سعيد 
 اول ادارة/ مسائي

 محمد قاسم خضير
 اول ادارة/ مسائي

 موج سفيان ماهر 
 اول ادارة/ مسائي

 ياسر عمي عبدالرحمن 
 ياول ادارة/ مسائ

 مروان احمد اسماعيل
 اول ادارة/ مسائي

 موسى تركي محمد 
 اول ادارة/ مسائي

 ياسين محمود عبدالهادي 
 اول ادارة/ مسائي

 مصعب عمي حساني
 اول ادارة/ مسائي

 نبا صالح نوري 
 اول ادارة/ مسائي

  

 مصطفى كامل عباس
 اول ادارة/ مسائي

 نصير جاسم محمد 
 اول ادارة/ مسائي

  

 راهيم نجرسمعتز اب
 اول ادارة/ مسائي

 نظام احمد خميف 
 اول ادارة/ مسائي

  

 مقدام دحام خشم
 اول ادارة/ مسائي

 هاشم كامل صبحي 
 اول ادارة/ مسائي

  

 

 
 

 (     الغياب )          (      الحضور )  
 
 
 
 
 

 مدير القاعة  المراقب                                             المراقب               
 

 

 
 : عدد طلبة قسم ادارة االعمال) ( (   00قاعة رقم )  



 امتحانات الكورس االول/ الدور االول                                                                                        جامعة تكريت
 المرحلة: االولى كلية االدارة واالقتصاد

 قسم ادارة االعمال/ الدراسات المسائية

 
 

 صالح طالب القادر عبد
 محمل محاسبة

 

 محمد خزعل مصطفى
 محمل محاسبة

 

 

 ابراهيم خميل عثمان
 محمل محاسبة

 محمد ولي منى 
 محمل محاسبة

 

 

 عمي فاروق فاطمة
 محمل محاسبة

 

 

 رشيد حميد موج
 محمل محاسبة

 

 

 داود باسل مدمح
 محمل محاسبة

 

 

 مهدي مصطفى مي
 محمل محاسبة

 

 

 عبد الدين جمال محمد
 محمل محاسبة

 

 

 سعدون هيالن نافع
 محمل محاسبة

 

 

 أحمد سعد محمد
 محمل محاسبة

 

 

 خمف فرحان يعقوب
 محمل محاسبة

 

 

 عبداهلل سعدي محمد
 محمل محاسبة

 

 

 

 

 

 اسماعيل عامر محمد
 محمل محاسبة

 

 

 
 

 

 حسين مرعي دمحم
 محمل محاسبة

 

 

 
 

 

 لطيف عمي محمود
 محمل محاسبة

 

 

 
 

 

 

 
 



 امتحانات الكورس االول/ الدور االول                                                                                        جامعة تكريت
 المرحلة: االولى كلية االدارة واالقتصاد

 قسم ادارة االعمال/ الدراسات المسائية

 (     الغياب )          (      الحضور )  
 
 
 
 
 
 

 مدير القاعة المراقب                                              المراقب               
 

 


