
 الثانيت   املرحلت :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     جاهعت حكريج               

 اقخصاد جزئي   : 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

  /ثاني اقتصاد صباحيانسام محمد مجيد عبيد  /ثاني اقتصاد صباحيادىم خضير عباس زعل  /ثاني اقتصاد صباحيالستارابراىيم عالءالدين عبد

  /ثاني اقتصاد صباحيانمار احمد صالح روضان  /ثاني اقتصاد صباحي ارشد انور عبدالكريم   /ثاني اقتصاد صباحي اجوان كامل زيدان

  /ثاني اقتصاد صباحياية ابراىيم متعب محمد  /ثاني اقتصاد صباحيارشد حميد عموان  /ثاني اقتصاد صباحياحسان عباس فاضل 

  /ثاني اقتصاد صباحيعمي زيدان اية راجي  /ثاني اقتصاد صباحياركان شعالن حمزة  /ثاني اقتصاد صباحياحمد حسن عمي فزع

  /ثاني اقتصاد صباحيعمياية وىبي ولي   /ثاني اقتصاد صباحياسراء حسن ارحيم  /ثاني اقتصاد صباحياحمد حماد احمد

  /ثاني اقتصاد صباحيايمن سحاب احمد حنظل  /ثاني اقتصاد صباحينصيفاسراء قاسم   /ثاني اقتصاد صباحياحمد خميل نوري

  /ثاني اقتصاد صباحيايمن عبد شحاذة  /ثاني اقتصاد صباحياسراء محمد ميدي  /ثاني اقتصاد صباحياحمد صباح منيف 

  /ثاني اقتصاد صباحيايمن لؤي ايوب محمد  /ثاني اقتصاد صباحياشرف ربيع خميل  /ثاني اقتصاد صباحياحمد عبداهلل نامس شميل

  /ثاني اقتصاد صباحيايناس اكرم صبحي   /ثاني اقتصاد صباحياشرف غدار عباس  /ثاني اقتصاد صباحياحمد فيصل جاسم

  /ثاني اقتصاد صباحيايوب جاسم خميفة احمد  /ثاني اقتصاد صباحيالباب محمود عطية  /ثاني اقتصاد صباحياحمد قحطان عبد سمير

  /ثاني اقتصاد صباحيايوب حمود رجب  صباحي /ثاني اقتصادالخنساء حردان مشحن   /ثاني اقتصاد صباحياحمد محل مزبان حمد

  /ثاني اقتصاد صباحيباسم اسماعيل جاسم   /ثاني اقتصاد صباحيمنة ماىر حسينا  /ثاني اقتصاد صباحياحمد محي ذياب احمد

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                 36 )العدد الكلي )   :   املرحلت االوىل                                                                                                    

                                                                                                                                                          

 

 :  هدير القاعت                                                                                                                                 :  املراقة                                                                                                                              املراقة  :     



 الثانيت  املرحلت :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     جاهعت حكريج               

 اقخصاد جزئي  : 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

  /ثاني اقتصاد صباحيرسل محمد موسى   /ثاني اقتصاد صباحيحفصة صدام كامل  /ثاني اقتصاد صباحيجياد ابركات عمي زامل 
  /ثاني اقتصاد صباحيرغد مثنى ابراىيم رشيد   /ثاني اقتصاد صباحيحمزة اكرم احمد يوسف  /ثاني اقتصاد صباحيبسام رشيد كنعان 

  /ثاني اقتصاد صباحيرنين عارف مرشد  /ثاني اقتصاد صباحيحنين ندا خزعل  /ثاني اقتصاد صباحيبالل جاسم محمد عطية
  /ثاني اقتصاد صباحيرىان خمف محمود حمد  /ثاني اقتصاد صباحيحيدر حسن كريم   /ثاني اقتصاد صباحيبالل فرحان عباس

  /ثاني اقتصاد صباحيرىان ىاشم اسماعيل   /ثاني اقتصاد صباحيحيدر عمي حسين  /ثاني اقتصاد صباحيالكريم باقر تكتم عبد

  /ثاني اقتصاد صباحيالسالم عمرريم عبد  /ثاني اقتصاد صباحيخالد شاكر اسماعيل  /ثاني اقتصاد صباحيتوفيق عمي لطيف
  /ثاني اقتصاد صباحيريمة خمف طعس  /ثاني اقتصاد صباحيخطاب عمي حسن صالح  /ثاني اقتصاد صباحيحسام ثامر حسين
  /ثاني اقتصاد صباحيزينا ياسين مخمف   /ثاني اقتصاد صباحيخمف سوري خمف   /ثاني اقتصاد صباحيحسان ثابت نعمان
  /ثاني اقتصاد صباحيسعد خميل ابراىيمزينة   /ثاني اقتصاد صباحيدريد احمد جاسم عميوي  /ثاني اقتصاد صباحيحسين حماد محمد
  /ثاني اقتصاد صباحيسالم جاد اهلل محمود  /ثاني اقتصاد صباحيرافع سعد جاسم عبداهلل  /ثاني اقتصاد صباحيحسين ظافر حسن

 

 

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

 

 
 

 

 : هدير القاعت                                                                                                                          :  اقة املر                                                                                                                             :املراقة      

 



 الثانيت  املرحلت :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     جاهعت حكريج               

 اقخصاد جزئي   : 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

  /ثاني اقتصاد صباحيصباح مشعان ميدي  /ثاني اقتصاد صباحيعالء حماد عبدسيف   /ثاني اقتصاد صباحيسامان حامد عبد اهلل 

  /ثاني اقتصاد صباحيصكر فاروق طمفاح  /ثاني اقتصاد صباحيسيف كمال عيسى نجرس  /ثاني اقتصاد صباحيسبيان زيد مريف

  /ثاني اقتصاد صباحيصييب صباح فاضل   /ثاني اقتصاد صباحيسيف نجم تركي عبد  /ثاني اقتصاد صباحيسعد ذياب حسين 
  /ثاني اقتصاد صباحيصييب صفاء محمد   /ثاني اقتصاد صباحيسيناء كريم نزال   /ثاني اقتصاد صباحيسعد مبارك توفيق 

  /ثاني اقتصاد صباحيصييب منذر ضاري  /ثاني اقتصاد صباحيشاكر مظفر رشيد  /ثاني اقتصاد صباحيسعد محمد خضير 

  /ثاني اقتصاد صباحيصييب نجم عبد اهلل  /ثاني اقتصاد صباحياهللشيد جاسم محمد عبد  /ثاني اقتصاد صباحيدىام سمطان  سفيان

  /ثاني اقتصاد صباحيطميعة حكيم شامل  /ثاني اقتصاد صباحيشيبان خضير عبد حسين  /ثاني اقتصاد صباحيسالم ظاىر عمي 
  /ثاني اقتصاد صباحيعابر ابراىيم احمد  /ثاني اقتصاد صباحيصابر قاسم صالح  /ثاني اقتصاد صباحيسموان حمد ابراىيم

  /ثاني اقتصاد صباحيعباس حسيب جميل   /ثاني اقتصاد صباحيصافي سعيد سنو   /ثاني اقتصاد صباحيسمية نصيف جاسم 

  /ثاني اقتصاد صباحيعباس عمي حسين   /ثاني اقتصاد صباحيصائب صبار زبار نزال  /ثاني اقتصاد صباحيسيير حيدر عبد الجبار

 

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

 

   
 

 

 

 هدير القاعت  :                                      املراقة   :                                                                                                               املراقة  :                                                                                                                            



   الثانيت  املرحلت :                                                                                                                                                                                   جاهعت حكريج                                                                                                                                 

 اقخصاد جزئي    املادة :                                                                                                                      قوائم احلضور                                                   كليت اإلدارة واالقخصاد                                                                                                 

   4 اعت :رقن الق                                                                                                                                                                                                                                                         قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت                    

 41/4/8142االحد             اليوم:                                                                                                                                                                  

 التوقيع الثالثياالسم  التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي

  /ثاني اقتصاد صباحيعمي موسى عبش   /ثاني اقتصاد صباحيعبير رافع ظاىر  /ثاني اقتصاد صباحيعبد احمد عواد عبد

  /ثاني اقتصاد صباحيعماد حاوي شرموخ  /ثاني اقتصاد صباحيعثمان كاظم عبد اهلل  /ثاني اقتصاد صباحيعبد الخالق حمد 

  /ثاني اقتصاد صباحيعمر خميل ابراىيم  /ثاني اقتصاد صباحيعدنان خمف احمد   اقتصاد صباحي /ثانيعبد الرحمن عمي محمد
  /ثاني اقتصاد صباحيعمر ذياب احمد  /ثاني اقتصاد صباحيعدنان سعدون صالح   /ثاني اقتصاد صباحيعبد الصمد حماد جاسم

  /ثاني اقتصاد صباحيعمر ضاحي محمد   /ثاني اقتصاد صباحيعذراء منير اسماعيل   /ثاني اقتصاد صباحيعباس فاضل عبدالقادر

  /ثاني اقتصاد صباحيعمر عبداهلل محمد  /ثاني اقتصاد صباحيعمي احمد سبع  /ثاني اقتصاد صباحيعبد اهلل برىان اكريم

  اقتصاد صباحي/ثاني عمر ممدوح دحام  /ثاني اقتصاد صباحيعمي جعفر زيدان  /ثاني اقتصاد صباحيعبد اهلل عمي صالح 
  /ثاني اقتصاد صباحيعيد خميل ابراىيم  /ثاني اقتصاد صباحيعمي حمد احمد شكطي  /ثاني اقتصاد صباحيعبد اهلل محمد خيرو 

  /ثاني اقتصاد صباحيعيسى فؤاد حمزة   /ثاني اقتصاد صباحيعمي فائق ياسين رمان  /ثاني اقتصاد صباحيعبداهلل مزاحم سميمان 

  /ثاني اقتصاد صباحيغازي محمود ندا ىجار  /ثاني اقتصاد صباحيعمي محمد عبداهلل   /ثاني اقتصاد صباحيعبد اهلل ىزبر عواد 
 

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

 

 

 

 

 

 

 :  هدير القاعت                                                                                                                                      املراقة :                                                                                                                                             املراقة :  



    انيتالث  املرحلت :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     جاهعت حكريج               

    : 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
  /ثاني اقتصاد صباحيمحمد سفيان خضير   /ثاني اقتصاد صباحيكيالن حامد محمد   /ثاني اقتصاد صباحيغزوة تركي حسين
  /ثاني اقتصاد صباحيمحمد طو حمادي  /ثاني اقتصاد صباحيلؤي غايب احمد جاسم  /ثاني اقتصاد صباحيغسق قاسم محمد 

  /ثاني اقتصاد صباحيمحمد عباس فاضل  /ثاني اقتصاد صباحيليمى عبد فرج جدوع   /ثاني اقتصاد صباحيغفران نزىان موالن 

  ثاني اقتصاد صباحي/محمد عبدالمطيف صالح  /ثاني اقتصاد صباحيليندا صالح حسن   /ثاني اقتصاد صباحيغيث ميدي محمود

   صباحي/ثاني اقتصاد محمد عالء الدين كريم  /ثاني اقتصاد صباحيماجدة محمد احمد   /ثاني اقتصاد صباحيفاتن حميد ناجي محمد
  /ثاني اقتصاد صباحير عبدالكريم امحمد عم  /ثاني اقتصاد صباحيمأمون محمد حسن   /ثاني اقتصاد صباحيفرج حسين نجم خمف

  /ثاني اقتصاد صباحيمحمد غايب يعقوب  /ثاني اقتصاد صباحيمحمد احمد فرج لفتة  /ثاني اقتصاد صباحيفرحان احمد صالح 

  /ثاني اقتصاد صباحيمحمد قصي وجيو   ثاني اقتصاد صباحي/محمد حسين عمي عجمي  اقتصاد صباحي/ثاني فؤاد منذر احمد محمد

  /ثاني اقتصاد صباحيمحمد محمود حميد   /ثاني اقتصاد صباحيمحمد خضير عباس  /ثاني اقتصاد صباحيقصي جمعة عائد

  /ثاني اقتصاد صباحيمحمود جمعة مطر   صباحي/ثاني اقتصاد محمد خوام عبد رشيد  /ثاني اقتصاد صباحيكامل اياد كامل
 

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

                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 ت  :هدير القاع                  املراقة :                                                                                                                                                                                                                           املراقة :                                        

 



 الثانيت  املرحلت :                                                                                                                                                                                                                                                                                                جاهعت حكريج               

                                                            اقخصاد جزئي        : ادةامل                                                                                                                             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

  /ثاني اقتصاد صباحينجوى نايف سميمان  /ثاني اقتصاد صباحيمفيد احمد عوده  /ثاني اقتصاد صباحيمحمود فارس محمود

  /ثاني اقتصاد صباحينور حميد رمضان  /ثاني اقتصاد صباحيمناف صباح ابراىيم  /ثاني اقتصاد صباحيمحمود مجيت احمد

  /ثاني اقتصاد صباحينور ىدى عبدالجبار   /ثاني اقتصاد صباحيمنير ابراىيم ذياب  /ثاني اقتصاد صباحيمحمود محمد خريف

  /ثاني اقتصاد صباحينوفان شعالن نزىان  /ثاني اقتصاد صباحيميا دىام محمد ناعم  /ثاني اقتصاد صباحيمروة عادل عدنان

  /ثاني اقتصاد صباحينوفل اسماعيل احمد  /ثاني اقتصاد صباحيميند ابراىيم اسود  /ثاني اقتصاد صباحيمريم حسام نزار 

  /ثاني اقتصاد صباحيورود جاسم محمد  /ثاني اقتصاد صباحيميثم ابراىيم حسن خمف  صباحي/ثاني اقتصاد مريم خمف عبد اهلل 

  /ثاني اقتصاد صباحيورود صفاء عبدالجبار  /ثاني اقتصاد صباحيميثم قدوري جدعان  /ثاني اقتصاد صباحيمريم عامر محمود 

  /ثاني اقتصاد صباحيوسام كنعان محمود  صباحي/ثاني اقتصاد ميس حسين محمد   /ثاني اقتصاد صباحيمصطفى سعد محمد

  /ثاني اقتصاد صباحيوئام ضامن سمطان  /ثاني اقتصاد صباحيميس عماد لطيف جمعة  /ثاني اقتصاد صباحيمصطفى صالح ميدي

  صباحي/ثاني اقتصاد يوسف رسول فيد محمد  /ثاني اقتصاد صباحيميمونة حاتم امين  /ثاني اقتصاد صباحيمصطفى طالب شياع 

  ثاني اقتصاد صباحي/يوسف عبدالمحسن جاسم  /ثاني اقتصاد صباحينبا عبدالسالم داود   /ثاني اقتصاد صباحيمصطفى عمي صالح

  /ثاني اقتصاد صباحييوسف غازي مصدف   /ثاني اقتصاد صباحينبيان حميد محمد  /ثاني اقتصاد صباحيمصطفى مطر حسن 

  /ثاني اقتصاد صباحييوسف كاظم حمزة  /ثاني اقتصاد صباحينجوى حماد صالح   صباحي/ثاني اقتصاد مصطفى مطر سميمان 
 

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                 39 )العدد الكلي )                                                              

 

 

 

 هدير القاعت  :            املراقة  :                                                                                                                                         املراقة  :                                                                                                                      



 

 الثالثت +  األوىل    املرحلت :                                                                                                                                                                                                                                                                                                جاهعت حكريج               

   : 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 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                    )  5 املرحلت االوىل:    العدد الكلي )                     (                                                    28العدد الكلي )  

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

 هدير القاعت  :            املراقة  :                                                                                                                                         املراقة  :                                                                                                                    

      


