
   األوىل   املرحلت :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     جاهعت حكريج               

 هبادى اقخصاد   : املادة                                                                                                                        قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

   1 : رقن القاعت                                                                                                      41/4/8142االحد      اليوم:                                                                                                                     قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي

  م/اول اقتصاد صباحيامل عبدالجميل ابراىي  /اول اقتصاد صباحياحمد ياسين خمف   /اول اقتصاد صباحيابرار صالح احمد عموان

  /اول اقتصاد صباحي اياد حمد محمد    اقتصاد صباحي/اول ادريس خالد حسن   /اول اقتصاد صباحيابراىيم احمد ابراىيم احمد

  /اول اقتصاد صباحيايمان شاكر احمد  /اول اقتصاد صباحيادىم عدنان ياسين   /اول اقتصاد صباحيابراىيم وليد خالف 

  صباحي/اول اقتصاد  ايمن عبداهلل خمف   /اول اقتصاد صباحياريج ماىر جميل  /اول اقتصاد صباحيكر عمي ابوبكر شا

   /اول اقتصاد صباحيايياب عدنان توفيق   /اول اقتصاد صباحيازىر حسن محمد  /اول اقتصاد صباحياثير محمد جدوع ناصر

   /اول اقتصاد صباحيايوب خمف عباس  /اول اقتصاد صباحياسراء عباس محمد   /اول اقتصاد صباحياحسان محمد عواد 

  /اول اقتصاد صباحيبتول احمد يعقوب  اول اقتصاد صباحي/اسماء صالح الدين داود  /اول اقتصاد صباحيم ياسين احمد جاس

  /اول اقتصاد صباحيبسمة عبداهلل محي   /اول اقتصاد صباحياسماء عايد احمد    /اول اقتصاد صباحياحمد جامل محمود

  /اول اقتصاد صباحيبالل عمي جدعان    /اول اقتصاد صباحياسماء منذر ظيف   /اول اقتصاد صباحياحمد حميد رشيد 

  /اول اقتصاد صباحيبنين خورشيد رشيد  /اول اقتصاد صباحياالء مزاحم شجاع   /اول اقتصاد صباحياحمد سعد صالح عبداهلل

  /اول اقتصاد صباحيجمال احمد جميل   /اول اقتصاد صباحيالعباس صالح احمد  /اول اقتصاد صباحياحمد صباح عمو محمد

  /اول اقتصاد صباحيجنة وليد خالد  /اول اقتصاد صباحيامجد رمضان جدوع   /اول اقتصاد صباحياحمد ىيوا جبار عمي

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                 36 )العدد الكلي )                                                                                                      

                                                                                                                                                          

 

 :  هدير القاعت                                                                                                                                 :  املراقة                                                                                                                              املراقة  :     



   األوىل  املرحلت :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     جاهعت حكريج               

 هبادى اقخصاد   : املادة                                                                                                                        قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

  2 : رقن القاعت                                                                                                                                                                                         قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت                                                                                    

 41/4/8142:       االحد       اليوم                                                                                                                                                                 

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي

  /اول اقتصاد صباحيرائد خضر حميد جمعة  /اول اقتصاد صباحيحميد مربد طو بكر   /اول اقتصاد صباحيحديد سعدي حسون 

  /اول اقتصاد صباحيرحمة احمد سامي   /اول اقتصاد صباحيحنين طو حبيب   /اول اقتصاد صباحيحسام محمد عمي 

  /اول اقتصاد صباحيرفعات شويش احمد  /اول اقتصاد صباحيمي خالد صالح ع  /اول اقتصاد صباحيحسن عمي مرزوك 
  /اول اقتصاد صباحيرنا محمود صالح احمد  /اول اقتصاد صباحيخمود جودت عمي  /اول اقتصاد صباحيحسن ىادي لفتة 

  /اول اقتصاد صباحيرونق خالد حميد   /اول اقتصاد صباحيخيراهلل خمف عبداهلل   /اول اقتصاد صباحيحسين حق ويردي 

  /اول اقتصاد صباحيريم طارق فارس   /اول اقتصاد صباحيدحام حاجم فيد   اقتصاد صباحي/اول حسين حمد خيطان 

  /اول اقتصاد صباحيزانكو سعدون صابر   /اول اقتصاد صباحيدعاء ارحيم خمف  /اول اقتصاد صباحيحمد محمود ياسين 
  /اول اقتصاد صباحيزياد ادىام حسن خمف  صباحي/اول اقتصاد ديار عمار محمد شالش  /اول اقتصاد صباحيحمزة صالح حردان 
  /اول اقتصاد صباحيزينة عمي محمد   /اول اقتصاد صباحيرانيا رفعت حسن عمي  /اول اقتصاد صباحيحمزة موفق حاجم 

  /اول اقتصاد صباحيسارة فيصل احمد   /اول اقتصاد صباحيرانيا صكر ياسين   /اول اقتصاد صباحيحمزة نصرت عمر 
 

 

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                 30 )املرحلت االوىل:    العدد الكلي )  

 

 
 

 

 : هدير القاعت                                                                                                                          :  املراقة                                                                                                                              :املراقة      

 



   األوىل  املرحلت :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     جاهعت حكريج               

 هبادى اقخصاد   : املادة                                                                                                                       قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

  3 : رقن القاعت                                                                                                                                                                                         قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت                                                                                    

    41/4/8142اليوم:       االحد                                                                                                                                                                       

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي

  /اول اقتصاد صباحيصبا زامل روضان   /اول اقتصاد صباحيعمي جسامسعد مؤيد   /اول اقتصاد صباحيسامان مجيد رشيد 

  /اول اقتصاد صباحيصفاء ابراىيم عبداهلل  /اول اقتصاد صباحيسعيد سالم سعيد حسن  /اول اقتصاد صباحيسبعاوي عمي صالح 

  /اول اقتصاد صباحيصفاء عالء مشعل   /اول اقتصاد صباحيسالم سممان سفيان   اول اقتصاد صباحي/سجى حسين عبدالرزاق
  اول اقتصاد صباحي/عاصم عبدالرزاق خضير  /اول اقتصاد صباحيسمية عبد اهلل محي   /اول اقتصاد صباحيسجى ناظم جابر

   /اول اقتصاد صباحيعباس صكبان محسن  /اول اقتصاد صباحيسومية جوىر توفيق   /اول اقتصاد صباحيسحر نزىان عمي 

  /اول اقتصاد صباحيعباس مالك ساجت   /اول اقتصاد صباحيسيف سعد سميمان  /اول اقتصاد صباحيسراب مثنى سامي 

  /اول اقتصاد صباحيعبدالرحمن جبار نقدي  /اول اقتصاد صباحيياب احمد تركي ش  /اول اقتصاد صباحيسراج احمد عواد 
  اول اقتصاد صباحي/عبدالرحمن ظيف مخمف  /اول اقتصاد صباحيشياب محمود شياب   اول اقتصاد صباحي/سرى سيف الدين عدنان

  اول اقتصاد صباحي/عبدالرحمن مزىر عموان  /اول اقتصاد صباحيشيد سالم جابر   /اول اقتصاد صباحيسعد فرحان سعيد

  /اول اقتصاد صباحيعبدالعزيز عباس فنر  /اول اقتصاد صباحيشيد يحيى كريم نصيف   /اول اقتصاد صباحيسعد ميدي حمادة 

 

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                 30 )العدد الكلي )     

 

   
 

 

 

 هدير القاعت  :                                      املراقة   :                                                                                                               املراقة  :                                                                                                                            



   األوىل  املرحلت :                                                                                                                                                                                   جاهعت حكريج                                                                                                                                 

     املادة :                                                                                                                      قوائم احلضور                                    كليت اإلدارة واالقخصاد                                                                                                                

   4 رقن القاعت :                                                                                                                                                                               قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت                                                                                              

 41/4/8142االحد             اليوم:                                                                                                                                                                  

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي

  /اول اقتصاد صباحيعمي شياب احمد   /اول اقتصاد صباحيعبيدة سامي عبيد   اول اقتصاد صباحي/عبدالعزيز محمد صالح

  /اول اقتصاد صباحيعمي ظافر سميمان   /اول اقتصاد صباحيعثمان حمدان عجاج  اول اقتصاد صباحي/عبدالقادر عبداهلل احمد 

  /اول اقتصاد صباحيعمي عبدالستار حمد  /اول اقتصاد صباحيعدي صدام حسين   اقتصاد صباحي/اول عبدالمطيف قاسم عمي
  /اول اقتصاد صباحيعمي عبداهلل صالح  اول اقتصاد صباحي/عزام عبداليادي عبداهلل  /اول اقتصاد صباحيعبداهلل احمد حماد 

  /اول اقتصاد صباحيعمي عسكر محمد   /اول اقتصاد صباحيعمي احمد خميل دخيل  /اول اقتصاد صباحيعبداهلل احمد مطرود 

  ن/اول اقتصاد صباحيعمي عمر عمي زيدا  /اول اقتصاد صباحيعمي اياد سعيد عادي  /اول اقتصاد صباحيبداهلل ثامر خضيرع

  اقتصاد صباحي/اول عمية حسون عمر   /اول اقتصاد صباحيعمي جمعة محمد   /اول اقتصاد صباحيعبداهلل جاسم رجب 
  /اول اقتصاد صباحيعمار جبار حسن   /اول اقتصاد صباحيعمي حسين حميد   /اول اقتصاد صباحيعبداهلل خمف صالح 

  /اول اقتصاد صباحيعمر حسن مطر عمي  /اول اقتصاد صباحيعمي خمف عميري  /اول اقتصاد صباحيعبداهلل عبدالكريم 

  /اول اقتصاد صباحيعمر سعيد سطام احمد  /اول اقتصاد صباحيعمي رافد عمي جاسم  صباحياول اقتصاد /الوىاب محمد سميمانعبد
 

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                 30 )املرحلت االوىل:    العدد الكلي )                

 

 

 

 

 

 

 :  هدير القاعت                                                                                                                                      املراقة :                                                                                                                                             املراقة :  



    األوىل  املرحلت :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     جاهعت حكريج               

 هبادى اقخصاد   : املادة                                                                                                                      قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

   5    : رقن القاعت                                                                                                                                                                                         قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت                                                                                    

       41/4/8142اليوم:       االحد                                                                                                                                                                       

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  /اول اقتصاد صباحيمحمد عبدالمجيد محمد  حميد/اول اقتصاد صباحي محمد جاسم   /اول اقتصاد صباحيعمر محمد صالح 
   /اول اقتصاد صباحيمحمد عمي حسين عمي  /اول اقتصاد صباحيمحمد حبيب حسون  /اول اقتصاد صباحيعيد كريم صالح 

  /اول اقتصاد صباحيزيدان خمفمحمد عمي   /اول اقتصاد صباحيمحمد حميد جويدر   /اول اقتصاد صباحييد ياسر خمفع

  /اول اقتصاد صباحيمحمد فتاح عمي جدوع  /اول اقتصاد صباحيمحمد خالد فيد عمي  /اول اقتصاد صباحيعيدان اسعد محمد 

  /اول اقتصاد صباحيمحمد كامل سموم عمي   /اول اقتصاد صباحيمحمد رافد عبود حسن  /اول اقتصاد صباحيغفران احمد ابراىيم 
  /اول اقتصاد صباحيمحمد لؤي فيصل ابراىيم  /اول اقتصاد صباحيمحمد سطم حمد مجيد  /اول اقتصاد صباحيفاطمة الزىراء سامي 

  /اول اقتصاد صباحيمحمد محمود ناىي حميد  /اول اقتصاد صباحيمحمد طيب حسين   /اول اقتصاد صباحيمة حمد كصير فاط

  /اول اقتصاد صباحيمحمد مؤيد عمي جاسم  /اول اقتصاد صباحيمحمد عبد احمد   صباحي/اول اقتصاد فلاير دحام حمود كنفذ

  /اول اقتصاد صباحيمحمد يحيى كريم عزيز  /اول اقتصاد صباحيمحمد عبداهلل حمد   /اول اقتصاد صباحيمحمد ابراىيم محمد 

  /اول اقتصاد صباحيمحمود ىالل فرج محمود  صباحي /اول اقتصادمحمد عبداهلل محمود  /اول اقتصاد صباحيمحمد احمد عبداهلل 
 

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                 30 )العدد الكلي )   

                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 ت  :هدير القاع                  املراقة :                                                                                                                                                                                                                           املراقة :                                        

 



 األوىل     املرحلت :                                                                                                                                                                                                                                                                                                جاهعت حكريج               

                                                                 هبادى اقخصاد   : ملادةا                                                                                                                             قوائم احلضور                                                                                                                               كليت اإلدارة واالقخصاد           

   6: رقن القاعت                                                                                                       41/4/8142اليوم:       االحد                                                                                                             قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي

  /اول اقتصاد صباحيىمسة مثنى قاسم  /اول اقتصاد صباحيمنتظر ابراىيم قنصر   /اول اقتصاد صباحيمرتضى حيدر بيجت

  /اول اقتصاد صباحيىيثم اياد محمد عمي  /اول اقتصاد صباحيمنتظر محمد احمد   /اول اقتصاد صباحيمرتضى غدار عبدالجبار

  /اول اقتصاد صباحيىيرش صالح غريب   /اول اقتصاد صباحيموج كاظم ماىر   /اول اقتصاد صباحيمروان امين دحام ىواس

  /اول اقتصاد صباحيوائل مجيد عالوي  /اول اقتصاد صباحيموسى عمي جاسم  /اول اقتصاد صباحيمساىر جواد مساىر 

  /اول اقتصاد صباحيوثاق عطا اهلل حمو   /اول اقتصاد صباحيميالد اياد ممدوح   /اول اقتصاد صباحيمشاري الفي ىادي

  /اول اقتصاد صباحي وسام دحام جاسم   /اول اقتصاد صباحينبراس محمد محمود   /اول اقتصاد صباحيساجر مصطفى خوام 

  /اول اقتصاد صباحيوضاح دعبول محمد   /اول اقتصاد صباحينزىان يونس صالح   /اول اقتصاد صباحيمصطفى عزيز حميد 

  /اول اقتصاد صباحيخالد دحام طمبوطبان   /اول اقتصاد صباحينمارق ابراىيم حسن   /اول اقتصاد صباحيمصطفى ليث راجي

  /اول اقتصاد صباحيوفاء عيسى عطية بدر  /اول اقتصاد صباحينور باسل صالح   /اول اقتصاد صباحيمصطفى نظير جميل

  /اول اقتصاد صباحيوليد ضياء عيفان   /اول اقتصاد صباحينور محمد لطيف   /اول اقتصاد صباحييف مضر قاسم نص

  /اول اقتصاد صباحيلرحمنياسين زياد عبدا  /اول اقتصاد صباحينيران محمود رشيد   /اول اقتصاد صباحيضاحيمعاوية سفيان 

  /اول اقتصاد صباحيياسين نصيف جاسم   /اول اقتصاد صباحيىبة قصي طو شكر  /اول اقتصاد صباحير جوامير شاكمقتدى 

 

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                 36 )العدد الكلي )                                                              

 

 

 

 هدير القاعت  :            املراقة  :                                                                                                                                                          املراقة  :                                                                                                     

 



 الثالثت +  األوىل    املرحلت :                                                                                                                                                                                                                                                                                                جاهعت حكريج               

 هبادى اقخصاد  +  هاليت عاهت  : املادة                                                                                                                             قوائم احلضور                                                                                                                               كليت اإلدارة واالقخصاد           

 (قاعاث قسن احملاسبت)      13    : رقن القاعت                                                                                                                                                                                   قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت                                                                                    

 41/4/8142اليوم:       االحد                                                                                                                                                                       

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 

   / ثالث اقتصاد صباحيصفا حسين عمي ادىم   /اول اقتصاد صباحييوسف حميد خمف  
   / ثالث اقتصاد صباحيعبد الودود رشاد  اسراء   /اول اقتصاد صباحييوسف صباح طايس  
   / ثالث اقتصاد صباحياسماعيل عميان اسماء   /اول اقتصاد صباحي يوسف نايف زبن 
   / ثالث اقتصاد صباحيجاسم محمد  اسماء   اقتصاد صباحي/ ثالث اسعد حسن ابتسام 
   / ثالث اقتصاد صباحياحمد جميل عباس اكرم   / ثالث اقتصاد صباحيمحمود شاكر ابتيال 
   / ثالث اقتصاد صباحيعبداهلل محمد حسين االء   / ثالث اقتصاد صباحي مخمف ابراىيم ابراىيم 
   / ثالث اقتصاد صباحيعمر عباس امل   صباحي / ثالث اقتصادبكر عبد حماد  واب 
   / ثالث اقتصاد صباحيامير صباح فجر صالح   / ثالث اقتصاد صباحيعامر محمود اثير 
   / ثالث اقتصاد صباحيامير كريم جاسم محمد   / ثالث اقتصاد صباحياحمد روكان احمد 
   / ثالث اقتصاد صباحياحمد حسينانس    /ثالث اقتصاد صباحيشياب احمد عبدالكريم احمد 
   / ثالث اقتصاد صباحيانفال احمد ابراىيم   / ثالث اقتصاد صباحيشياب احمد محمد احمد 
عكيلعمي عبداهلل احمد  / ثالث اقتصاد صباحي  / ثالث اقتصاد صباحيأنفال مبارك زكي مبارك       
   / ثالث اقتصاد صباحيحسناوس عادل    / ثالث اقتصاد صباحيكمال فزاع محمد ادريس 

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                    )  3 املرحلت االوىل:    العدد الكلي )                     (                                                    26العدد الكلي )  

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 23 املرحلت الثالثت : العدد الكلي )                                                                                                                

 

 

 هدير القاعت  :            املراقة  :                                                                                                                                         املراقة  :                                                                                                                      



 الثالثت   املرحلت :                                                                                                                                                                                                                                                                                                جاهعت حكريج               

 هاليت عاهت   : املادة                                                                                                                             قوائم احلضور                                                                                                                               كليت اإلدارة واالقخصاد           

 )قاعاث قسن احملاسبت(   14          : رقن القاعت                                                                                                                                                                                   قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت                                                                                    

 41/4/8142اليوم:       االحد                                                                                                                                                                       

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 

   / ثالث اقتصاد صباحيثامر احمد رسول كامل   / ثالث اقتصاد صباحياياد عواد ياسين حسن 
   / ثالث اقتصاد صباحيجاسم فارس جاسم   / ثالث اقتصاد صباحيايالف حرب حمد محمد 
/ ثالث اقتصاد صباحيباسم حسن اسماعيل ابراىيم     / ثالث اقتصاد صباحيجواد شياب احمد   
/ ثالث اقتصاد صباحيبدر مؤيد صبحي محمد     / ثالث اقتصاد صباحياحمد صالححاتم كريم    
/ ثالث اقتصاد صباحيبشير حسيب يوسف     / ثالث اقتصاد صباحيحارث صالح إبراىيم محمد   

   / ثالث اقتصاد صباحيحسن مجبل محمد حسين   / ثالث اقتصاد صباحيبكر عمي حسين 

   صباحي / ثالث اقتصادحسن محمد عمي صالح   / ثالث اقتصاد صباحيبمسم غازي مطر 

   / ثالث اقتصاد صباحيحماد احمد نواف فدعم   / ثالث اقتصاد صباحيبياء حسين حسن حمدي 

   / ثالث اقتصاد صباحيحمدان نزىان محمد   / ثالث اقتصاد صباحيبياء فؤاد ىاشم احمد 
   / ثالث اقتصاد صباحيحمزه اوس احمد حمزه   / ثالث اقتصاد صباحيتارة حكمت فياض حسين 

  

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                20 )العدد الكلي )     

 

 

 

 

 

 هدير القاعت  :                               املراقة  :                                                                                                                      املراقة  :                                                                                                                      



 الثالثت    املرحلت :                                                                                                                                                                                                                                                                                                جاهعت حكريج               

 هاليت عاهت  : املادة                                                                                                                             قوائم احلضور                                                                                                                               كليت اإلدارة واالقخصاد           

 )قاعاث قسن احملاسبت(  15   : رقن القاعت                                                                                                                                                                                   قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت                                                                                    

 41/4/8142اليوم:       االحد                                                                                                                                                                       

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 
   / ثالث اقتصاد صباحيرعد شييد صالح محيميد   / ثالث اقتصاد صباحيشاكر محمودحمزة ىاشم  

   / ثالث اقتصاد صباحيريام رسول كمال   / ثالث اقتصاد صباحيحيدر فارس محمد 

   / ثالث اقتصاد صباحيزكية مشتاق نزىت   / ثالث اقتصاد صباحيخالد جمال محمد 

   / ثالث اقتصاد صباحيسارة محمد مجيد عبيد   صباحي / ثالث اقتصادخضير ياس خضير عباس 

   / ثالث اقتصاد صباحيسالي عمي فرحان   / ثالث اقتصاد صباحيذوالفقار طالب خضير 

   / ثالث اقتصاد صباحيسالي محمد كاظم   / ثالث اقتصاد صباحيراضي صعب عباس 

   ثالث اقتصاد صباحي /سامر حسن محمد عبيد   / ثالث اقتصاد صباحيرافد عمر حسن 

   / ثالث اقتصاد صباحيسجى خميس محمد ثامر   / ثالث اقتصاد صباحيرسل طو خضر 

   / ثالث اقتصاد صباحيسرحان منذر سرحان ذياب   / ثالث اقتصاد صباحيرسل محمد عمي حمود 

   / ثالث اقتصاد صباحيسرواء عيسى حميد   / ثالث اقتصاد صباحيرضوان سامي شمس عمي 

 احلضور  )           (                                                                  الغياب    )            ( (                                                        20العدد الكلي )  

 

 

 

 

 هدير القاعت  :                               املراقة  :                                                                                                                      املراقة  :                                                                                                                      



 الثالثت    املرحلت :                                                                                                                                                                                                                                                                                                   جاهعت حكريج           

 هاليت عاهت   : املادة                                                                                                                             قوائم احلضور                                                                                                                               كليت اإلدارة واالقخصاد           

 )قاعاث قسن احملاسبت(    16   : رقن القاعت                                                                                                                                                                                                                                                                      قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت 

 41/4/8142اليوم:       االحد                                                                                                                                                                       

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع الثالثياالسم  
/ ثالث اقتصاد صباحيطيف وىاب حميد مجيد   / ثالث اقتصاد صباحيسرى شاكر حماد     

/ ثالث اقتصاد صباحيعباس زٌاد ذٌاب عباس   / ثالث اقتصاد صباحيسعد مجيد لطيف     

   / ثالث اقتصاد صباحيعبد الرزاق حسن مضحي   / ثالث اقتصاد صباحيسفيان صالح ابراىيم 

   / ثالث اقتصاد صباحيعبدالغني يونس جمعو   / ثالث اقتصاد صباحيسفيان قحطان حتروش 

   / ثالث اقتصاد صباحيعبداهلل فارس شكر   / ثالث اقتصاد صباحيسمير عمي صالح حسين 

   اقتصاد صباحي/ ثالث عبداهلل مقداد عبدون حمد   / ثالث اقتصاد صباحيسنان حسين عمي خمف 

   / ثالث اقتصاد صباحيعبداهلل نايف تركي احمد   / ثالث اقتصاد صباحيسييل احمد سييل حمودي 

   / ثالث اقتصاد صباحيعبدالواحد غازي ذياب احمد   / ثالث اقتصاد صباحيسيف سعد عمي خمف 

/ ثالث اقتصاد صباحيشيماء حسين محمد ضيف     ثالث اقتصاد صباحي/ عثمان عبدالعزيز عمي خمف   

/ ثالث اقتصاد صباحيصدام عبداهلل دخيل الطيف     / ثالث اقتصاد صباحي عدنان فاضل عباس صالح   

 

 الغياب    )            (                            احلضور  )           (                                       (                                                            20العدد الكلي )        

 

 

 

 

 

 هدير القاعت  :                               املراقة  :                                                                                                                      املراقة  :                                                                                                                      



 الثالثت  املرحلت :                                                                                                                                                                                                                                                                                                   جاهعت حكريج           

 هاليت عاهت   : املادة                                                                                                                             قوائم احلضور                                                                                                                               كليت اإلدارة واالقخصاد           

 (احملاسبت)قاعاث قسن     17 : رقن القاعت                                                                                               41/4/8142:       االحد         اليوم                                                                                                         قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت   

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 
   / ثالث اقتصاد صباحيقطرالندى المهلب خلف    / ثالث اقتصاد صباحي عذراء ظاىر فيد 

   / ثالث اقتصاد صباحي لٌث عبدالمنعم خلٌل   / ثالث اقتصاد صباحي عزيزة سعد اسماعيل طالل 
   / ثالث اقتصاد صباحي محمد امٌن هٌثم احمد   / ثالث اقتصاد صباحي عصام جاسم محمد 

   / ثالث اقتصاد صباحي محمد حامد زٌدان   / ثالث اقتصاد صباحي عمي ياسين قائم مزعل 

   / ثالث اقتصاد صباحي محمد حسن احمد شوٌش   / ثالث اقتصاد صباحي عمر حسين حمود حسن 

   / ثالث اقتصاد صباحي محمد حسٌن علً محمد   اقتصاد صباحي/ ثالث عمر طو احمد ىاشم  

/ ثالث اقتصاد صباحي محمد حميد حسين سمين   / ثالث اقتصاد صباحي عمر عامر نوري     

   / ثالث اقتصاد صباحي محمد حٌدر عبدالكرٌم سلمان   / ثالث اقتصاد صباحيعمر عبدالودود ٌاسٌن  

   / ثالث اقتصاد صباحي محمد خميل رحيم كريم   اقتصاد صباحي/ ثالث علً غسان حامد حسٌن  

   / ثالث اقتصاد صباحي محمد خمٌس محمد   / ثالث اقتصاد صباحي غسان ضٌاء محمد نجم 

   / ثالث اقتصاد صباحي محمد رافع صالح ربٌع   / ثالث اقتصاد صباحي غفران حامد رشٌد 

   / ثالث اقتصاد صباحي غالممحمد صبحً خلف    / ثالث اقتصاد صباحي غٌث حسٌن علٌوي صالح 

   / ثالث اقتصاد صباحيعبدالستار أحمد محمد    / ثالث اقتصاد صباحي فاتن فاضل ساٌع فرحان 

 

 الغياب    )            (                                                           احلضور  )           (        (                                                        26العدد الكلي )  

  

 

 

 

 هدير القاعت  :                                                                                                                       املراقة  :                              املراقة  :                                                                                                                     



  الثالثت  املرحلت :                                                                                                                                                                                                                                                                                                             جاهعت حكريج

 هاليت عاهت   : املادة                                                                                                                             قوائم احلضور                                                                                                                               دارة واالقخصاد  كليت اإل         

 )قاعاث قسن احملاسبت(    18 : رقن القاعت                                                                                                                                                                                   قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت                                                                                    

 41/4/8142اليوم:        االحد                                                                                                                                                                       

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 
/ ثالث اقتصاد صباحي محمد عطا هللا محمد زبط     / ثالث اقتصاد صباحي مالذ لطٌف فزع   

/ ثالث اقتصاد صباحي موج قصً مولود ابراهٌم   / ثالث اقتصاد صباحي محمد غسان زكرٌا     

   / ثالث اقتصاد صباحي مٌنا عبدالرحمن محمد عواد   / ثالث اقتصاد صباحي هللا اسماعٌلمحمد غٌث جاد 

   / ثالث اقتصاد صباحي نجالء سمٌر حمادة نامس   / ثالث اقتصاد صباحي محمد نجم مندٌل عبدهللا 

   / ثالث اقتصاد صباحي سى عبدهللا حسٌنٌنغم ع   / ثالث اقتصاد صباحي مروان حسن محمد خضٌر 

   / ثالث اقتصاد صباحينمً هزاع محمد سالم    / ثالث اقتصاد صباحي مروة رعد شكر محمود 

   / ثالث اقتصاد صباحي نور راسم خلف عبدهللا   / ثالث اقتصاد صباحي مروة قاسم سعٌد 

   / ثالث اقتصاد صباحي هاجر عامر حمٌد عٌاش   / ثالث اقتصاد صباحي مرٌم ابراهٌم صالح علً 

   / ثالث اقتصاد صباحي هاجر عبدالخالق فٌاض   / ثالث اقتصاد صباحي مصطفى احمد سعد 

   / ثالث اقتصاد صباحي هٌثم ٌوسف محسن   / ثالث اقتصاد صباحيمصطفى خمٌس ضاري  

 

 

 احلضور  )           (                                                                  الغياب    )            ( (                                                        20العدد الكلي )  

 

 

 هدير القاعت  :            املراقة  :                                                                                                                                                                                     املراقة  :                                                                          



 الثالثت  االوىل +   املرحلت :                                                                                                                                                                                                                                                                                                 جاهعت حكريج            

 هاليت عاهت هبادى اقخصاد +   : املادة                                                                                                                            قوائم احلضور                                                                                                                               كليت اإلدارة واالقخصاد           

 )قاعاث قسن االدارة العاهت(    7 : رقن القاعت                                                                                                                                                                                   قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت                                                                                    

 41/4/8142اليوم:        االحد                                                                                                                                                                       

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 
/ ثالث اقتصاد صباحي ولٌد محمد حسٌن     عبدالكرٌم خلف/اول اقتصاد مسائًمحمد    

   /اول اقتصاد مسائًمحمد نوفل ناظم احمد   / ثالث اقتصاد صباحي ٌاسر صالح حسن سالم 

/اول اقتصاد مسائًمصطفى ضاحي عويد   / ثالث اقتصاد صباحي ٌاسر صالح صبحً حمد     

   طه/اول اقتصاد مسائًمٌس محمد    / ثالث اقتصاد صباحي ٌاسٌن ابراهٌم عبدهللا مطر 

   /اول اقتصاد مسائًمٌالد محمد ابراهٌم   / ثالث اقتصاد صباحي ٌوسف رافد صالح  جاسم 

   /اول اقتصاد مسائًناصر عبود محمد   / ثالث اقتصاد صباحي عبدالرزاق نوريٌوسف  

   /اول اقتصاد مسائًنمٌر محمد مطلك   فاضل خلف عش /اول اقتصاد مسائً 

   هند محمود شوكت/اول اقتصاد مسائً   /اول اقتصاد مسائًضٌاء ابراهٌم لٌث 

   /اول اقتصاد مسائًيقظان خالد خمف   /اول اقتصاد مسائًلٌث علوان محمد 

       

 

 

 الغياب    )            (                                                            احلضور  )           (       (                                                         18     العدد الكلي )  

 

 

 هدير القاعت  :                               املراقة  :                                                                                                                      املراقة  :                                                                                                                      


