
   الثانية  +  الرابعة   املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     جامعة تكريت               

 +  نظم اقتصادية  2اقتصاد جزئي   : املادة                                                                                                                        قوائم احلضور                                                                                                                                         كلية اإلدارة واالقتصاد           

   1 : رقم القاعة                                                                                                     2018/  5/  24  اخلميساليوم:                                                                                                                    الدراسة الصباحية قسم االقتصاد /

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
/رابع اقتصاد صباحياحمد وليد عبد هللا داود  /ثاني اقتصاد صباحيالستارابراهيم عالءالدين عبد   /ثاني اقتصاد صباحيارشد انور عبدالكريم   

  /رابع اقتصاد صباحيالهمام محمد أحمد إبراهيم  /ثاني اقتصاد صباحياحمد عبدهللا نامس شميل   /رابع اقتصاد صباحياحمد فياضاحمد ابراهيم 

/رابع اقتصاد صباحيإدهام حمود عيسى هزاع  /ثاني اقتصاد صباحياجوان كامل زيدان   /ثاني اقتصاد صباحيارشد حميد علوان  

اقتصاد صباحي/رابع احمد حسن عبود عصفور   /رابع اقتصاد صباحيأنس فالح علي حمود  /ثاني اقتصاد صباحياحمد فيصل جاسم  

/رابع اقتصاد صباحيعلي محمد شريف أسعد  /ثاني اقتصاد صباحياحسان عباس فاضل محمد   /ثاني اقتصاد صباحياركان شعالن حمزة  

/رابع اقتصاد صباحياحمد عامر نصيف جاسم   /رابع اقتصاد صباحيأنور خليل اسود زكرط  /ثاني اقتصاد صباحيسميراحمد قحطان عبد   

/رابع اقتصاد صباحياسالم ابراهيم السيد   /ثاني اقتصاد صباحياحمد حسن علي فزع   /ثاني اقتصاد صباحياسراء حسن ارحيم  

/رابع اقتصاد صباحياياد صبار محمد  /ثاني اقتصاد صباحياحمد محل مزبان حمد  /رابع اقتصاد صباحيأحمد عبد هللا حرجان جاسم   

/رابع اقتصاد صباحياسماء ناظم ابراهيم يوسف  /ثاني اقتصاد صباحياحمد حماد احمد   /ثاني اقتصاد صباحينصيفاسراء قاسم   

/رابع اقتصاد صباحياحمد عدي اسماعيل  صباحي /رابع اقتصادايمن خليل علي فرحان  /ثاني اقتصاد صباحياحمد محي ذياب احمد     

/رابع اقتصاد صباحياكرم رشيد سهيل نجم  /ثاني اقتصاد صباحياحمد خليل نوري    /ثاني اقتصاد صباحياسراء محمد مهدي  

/رابع اقتصاد صباحياحمد قحطان محمد عزيز /رابع اقتصاد صباحيايهاب صالح عبيد  /ثاني اقتصاد صباحيادهم خضير عباس زعل     

/رابع اقتصاد صباحيأحمد حسين فيصل آالء  اقتصاد صباحي/ثاني احمد صباح منيف   /ثاني اقتصاد صباحياشرف ربيع خليل  

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                    ) 20  :    العدد الكلي )  املرحلة الثانية                   (                                                      39العدد الكلي )  

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 19 : العدد الكلي ) املرحلة الرابعة                                                                                                                 

 :  مدير القاعة                                                                                                                                 :  املراقب                                                                                                                              املراقب  :                 



 الثانية  +  الرابعة    املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     جامعة تكريت               

 +  نظم اقتصادية  2اقتصاد جزئي   : املادة                                                                                                                        قوائم احلضور                                                                                                                                         كلية اإلدارة واالقتصاد           

  2 : رقم القاعة                                                                                                                                                                                                     قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية                                                                        

 2018/  5/  24اخلميس  :        اليوم                                                                                                                                                                 

 لتوقيعا االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي

  /ثاني اقتصاد صباحيايمن عبد شحاذة  /رابع اقتصاد صباحيخلدون داود سالم خلف  /ثاني اقتصاد صباحياشرف غدار عباس

/رابع اقتصاد صباحيحاجم عبد هللا محمد    /رابع اقتصاد صباحيزينب عادل محمد حسن  /ثاني اقتصاد صباحيانمار احمد صالح روضان  

  /ثاني اقتصاد صباحيايمن لؤي ايوب محمد  /رابع اقتصاد صباحيخميس خلف عابر سليمان  اقتصاد صباحي /ثانيالباب محمود عطية

  /رابع اقتصاد صباحيسامية أحمد مصطفى   /ثاني اقتصاد صباحياية ابراهيم متعب محمد  /رابع اقتصاد صباحيحارث خميس رمل احمد

  /ثاني اقتصاد صباحيايناس اكرم صبحي  /رابع اقتصاد صباحيسالم طابور حسنرحمة   /ثاني اقتصاد صباحيالخنساء حردان مشحن 
  /رابع اقتصاد صباحيسعد عبدهللا عمر حديد  /ثاني اقتصاد صباحياية راجي علي زيدان  /رابع اقتصاد صباحيحسين أحمد محمد حسين

  /ثاني اقتصاد صباحيايوب جاسم خليفة احمد  صباحي/رابع اقتصاد زمن هايل صالح محمد  /ثاني اقتصاد صباحيامنة ماهر حسين

  /رابع اقتصاد صباحيسعد علي خضير نجم  /ثاني اقتصاد صباحيعلياية وهبي ولي   /رابع اقتصاد صباحيحمزة شهاب احمد نصيف
  /ثاني اقتصاد صباحيايوب حمود رجب  /رابع اقتصاد صباحيزين العابدين علي حمدان  /ثاني اقتصاد صباحيانسام محمد مجيد عبيد

  /رابع اقتصاد صباحيغثوان حمداسفيان رباح   /ثاني اقتصاد صباحيايمن سحاب احمد حنظل  /رابع اقتصاد صباحيحنين احمد سعدي شهاب
 

 

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                    ) 15  :    العدد الكلي )  املرحلة الثانية                    (                                                     30العدد الكلي )  

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 15: العدد الكلي )  ة الرابعة املرحل                                                                                                                

 

 
 

 

 : مدير القاعة                                                                                                                          :  املراقب                                                                                                                              :املراقب      



 الثانية  +  الرابعة    املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     جامعة تكريت             

 +  نظم اقتصادية  2اقتصاد جزئي   : املادة                                                                                                                       قوائم احلضور                                                                                                                                         كلية اإلدارة واالقتصاد           

  3 : رقم القاعة                                                                                                                                                                                         قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية                                                                                    

 2018/  5/  24اخلميس  اليوم:                                                                                                                                                                        

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي

  /ثاني اقتصاد صباحيحسين ظافر حسن   /رابع اقتصاد صباحيشهد جمال سعيد صالح  /ثاني اقتصاد صباحيباسم اسماعيل جاسم 

  /رابع اقتصاد صباحيصالح هادي خليل حسين  صباحي/ثاني اقتصاد  تكتم عبدالكريم باقر  /رابع اقتصاد صباحيسمر كامل عبد هللا رشيد
  /ثاني اقتصاد صباحيحفصة صدام كامل  /رابع اقتصاد صباحيشهد عادل حسن مجيد  /ثاني اقتصاد صباحيجيادابركات علي زامل 

  اقتصاد صباحي/رابع عبدالرؤوف يعقوب خضر  /ثاني اقتصاد صباحيتوفيق علي لطيف  /رابع اقتصاد صباحيسمراء سعدون احمد 

  /ثاني اقتصاد صباحيحمزة اكرم احمد يوسف  /رابع اقتصاد صباحيصباح أيوب حسن داود  /ثاني اقتصاد صباحيبسام رشيد كنعان
  /رابع اقتصاد صباحيعبدالعزيز ناطق جهاد   /ثاني اقتصاد صباحيحسام ثامر حسين  /رابع اقتصاد صباحيسمير علي صالح حسين

  /ثاني اقتصاد صباحيحنين ندا خزعل  /رابع اقتصاد صباحيصباح موفق نوري حسن  /ثاني اقتصاد صباحيعطيةبالل جاسم محمد 
  /رابع اقتصاد صباحيعبدالكريم حميد جديع   /ثاني اقتصاد صباحيحسان ثابت نعمان  /رابع اقتصاد صباحيسهى عاجل محمد حاوي 

  /ثاني اقتصاد صباحيحيدر حسن كريم  /رابع اقتصاد صباحيبدر ناديصديان نهير   /ثاني اقتصاد صباحيبالل فرحان عباس

  /رابع اقتصاد صباحيعبدهللا حارث خليل  /ثاني اقتصاد صباحيحسين حماد محمد  /رابع اقتصاد صباحيسهيلة صالح خليل عبد

 

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                    ) 15  :    العدد الكلي )  املرحلة الثانية                    (                                                      30العدد الكلي )     

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 15: العدد الكلي       ) املرحلة الرابعة                                                                                                                 

 

   

 

 

 مدير القاعة  :             املراقب   :                                                                                                                                                                                                            املراقب  :                                                        



 الثانية  +  الرابعة   املرحلة :                                                                                                                                                                                   جامعة تكريت                                                                                                                                 

 +  نظم اقتصادية  2اقتصاد جزئي    املادة :                                                                                                                      قوائم احلضور                                    كلية اإلدارة واالقتصاد                                                                                                                

   4 رقم القاعة :                                                                                                                                                                                                                        قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية                                                     

 2018/  5/  24اخلميس         اليوم:                                                                                                                                                                  

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي

/رابع اقتصاد صباحيعلي ابراهيم احمد ظاهر  /ثاني اقتصاد صباحيحيدر علي حسين   /ثاني اقتصاد صباحيرهان هاشم اسماعيل   

/رابع اقتصاد صباحيعلي محمد فيزي حسين  /ثاني اقتصاد صباحيرافع سعد جاسم عبدهللا  /رابع اقتصاد صباحيعبدهللا علي احمد عويد   
/رابع اقتصاد صباحيدهللا زويعلي اضحوي عبد  /ثاني اقتصاد صباحيخالد شاكر اسماعيل   /ثاني اقتصاد صباحيريم عبدالسالم عمر   

/رابع اقتصاد صباحيعبدهللا نجم عبد هللا  /رابع اقتصاد صباحيعمار خوام محرف جاسم  /ثاني اقتصاد صباحيرسل محمد موسى     

/رابع اقتصاد صباحيعلي رعد عبد هللا سلطان  /ثاني اقتصاد صباحيخطاب علي حسن    /ثاني اقتصاد صباحيريمة خلف طعس  
/رابع اقتصاد صباحي جاسم ناجي عبدالوهاب /رابع اقتصاد صباحيعمار عامر عبدالفتاح   /ثاني اقتصاد صباحيرغد مثنى ابراهيم رشيد     

/رابع اقتصاد صباحيعلي محمد عبدالحافظ   /ثاني اقتصاد صباحيخلف سوري خلف   /ثاني اقتصاد صباحيمخلف حسن زينا ياسين  

/رابع اقتصاد صباحيعدوان صدام خلف /رابع اقتصاد صباحيعمر سامي جديع حمود  /ثاني اقتصاد صباحيرنين عارف مرشد     
/رابع اقتصاد صباحيعلي محمد عبيد  /ثاني اقتصاد صباحيدريد احمد جاسم عليوي    /ثاني اقتصاد صباحيزينة سعد خليل ابراهيم  

/رابع اقتصاد صباحيعمر محمد غيدان محمد  /ثاني اقتصاد صباحيرهان خلف محمود حمد  /رابع اقتصاد صباحيحسين علي عطية   
 

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                    ) 15  (                                                            املرحلة الثانية  :    العدد الكلي )   30العدد الكلي )                

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 15)     املرحلة الرابعة : العدد الكلي                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 :  مدير القاعة                                                                                                                                      املراقب :                                                                                                                                             املراقب :  



 الثانية  +  الرابعة    املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     جامعة تكريت               

 +  نظم اقتصادية  2اقتصاد جزئي   : املادة                                                                                                                      قوائم احلضور                                                                                                                                         كلية اإلدارة واالقتصاد           

   5    : رقم القاعة                                                                                                                                                                                           قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية                                                                                  

 الثانية  +  الرابعة  اليوم:                                                                                                                                                                        

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
/رابع اقتصاد صباحيغفران علي جاسم  /ثاني اقتصاد صباحيسالم جاد هللا محمود   /ثاني اقتصاد صباحيسهير حيدر عبد الجبار   

/رابع اقتصاد صباحيعمران بدر محمود حميد   /رابع اقتصاد صباحيماهر طيف ماهر حسن  /ثاني اقتصاد صباحيسعد محمد خضير   

/رابع اقتصاد صباحيفاتن نصير صابر دعدوش  /ثاني اقتصاد صباحيسامان حامد عبد هللا   /ثاني اقتصاد صباحيسيف عالء حماد عبد  
/رابع اقتصاد صباحيعيسى خالد علي جاسم   /رابع اقتصاد صباحيمحمد ابراهيم مخلف  /ثاني اقتصاد صباحيسفيان دهام سلطان حاجم  

/رابع اقتصاد صباحيكامل ابراهيم سمينفاطمة   /ثاني اقتصاد صباحيسبهان زيد مريف   /ثاني اقتصاد صباحيسيف كمال عيسى نجرس  

/رابع اقتصاد صباحيغالب طالب فواز حواس /رابع اقتصاد صباحيمحمد حمد علي احمد  /ثاني اقتصاد صباحيسالم ظاهر علي     

  /ثاني اقتصاد صباحيسيف نجم تركي عبد  صباحي/رابع اقتصاد ليث حسين سعود أحمد  /ثاني اقتصاد صباحيسعد ذياب حسين دوالب

/رابع اقتصاد صباحيغزالة زيدان فاضل مهدي /رابع اقتصاد صباحيمحمد عبد هللا ياسين   /ثاني اقتصاد صباحيسلوان حمد ابراهيم     

/رابع اقتصاد صباحيليث دلف حسون علي  /ثاني اقتصاد صباحيسعد مبارك توفيق احمد   /ثاني اقتصاد صباحيسيناء كريم نزال  

/رابع اقتصاد صباحيغفران شاكر حميد صالح   /رابع اقتصاد صباحيمحمد عدنان تركي يحيى  /ثاني اقتصاد صباحيسمية نصيف جاسم محمد  
 

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                    ) 15  (                                                                       املرحلة الثانية  :    العدد الكلي )   30العدد الكلي )   

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 15املرحلة الرابعة : العدد الكلي       )                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 مدير القاعة  :                                       املراقب :                                                                                                                        املراقب :                                                                                                                      



 الثانية  +  الرابعة    املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                جامعة تكريت                 

    +  نظم اقتصادية  2اقتصاد جزئي  : املادة                                                                                                                             قوائم احلضور                                                                                                                               كلية اإلدارة واالقتصاد           

   6: رقم القاعة                                                                                                    2018/  5/  24اخلميس  اليوم:                                                                                                              الصباحيةقسم االقتصاد / الدراسة 

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي

/رابع اقتصاد صباحيمصطفى ابراهيم محمد   /ثاني اقتصاد صباحيشاكر مظفر رشيد   /ثاني اقتصاد صباحيعباس حسيب جميل احمد  

  /رابع اقتصاد صباحيمعاذ عبد إبراهيم حسن  صباحي/ثاني اقتصاد صكر فاروق طلفاح  /رابع اقتصاد صباحيمحمد فاروق ذياب إبراهيم

  /ثاني اقتصاد صباحيعبد احمد عواد عبد  /رابع اقتصاد صباحيمصطفى اسماعيل علي   /ثاني اقتصاد صباحيشهد جاسم محمد عبد هللا

/رابع اقتصاد صباحيمحمد محمود مجيد محمد   /رابع اقتصاد صباحييوسف مقداد أحمد محمد  /ثاني اقتصاد صباحيصهيب صباح فاضل   

  /ثاني اقتصاد صباحيهللاعبد الخالق حمد عبد  /رابع اقتصاد صباحيمصطفى توفيق علي   /ثاني اقتصاد صباحيشيبان خضير عبد حسين

  صباحي/رابع اقتصاد منهل محمد مطلك حمود  /ثاني اقتصاد صباحيصهيب صفاء محمد حميد  /رابع اقتصاد صباحيمحمود احمد عتاوي محمد

/رابع اقتصاد صباحيمصطفى سعد عباس   /ثاني اقتصاد صباحيصابر قاسم صالح   /ثاني اقتصاد صباحيعبد الصمد حماد جاسم  

  /رابع اقتصاد صباحيبد المجيد صالح مها ع  /ثاني اقتصاد صباحيصهيب منذر ضاري   /رابع اقتصاد صباحيمحمود سامي فاضل 

/رابع اقتصاد صباحيمصطفى سعيد عبدالحميد  صباحي/ثاني اقتصاد صافي سعيد سنو   /ثاني اقتصاد صباحي عباس فاضل عبدالقادر  

  /رابع اقتصاد صباحيميثم صالح علي عبد  /ثاني اقتصاد صباحيصهيب نجم عبد هللا   /رابع اقتصاد صباحيمروة عبد الكريم ناجي علي

  /ثاني اقتصاد صباحيعبد هللا برهان اكريم  /رابع اقتصاد صباحيمصطفى فاضل جيجي   /ثاني اقتصاد صباحيصائب صبار زبار نزال

/رابع اقتصاد صباحيمزاحم حسين مزاحم علي   /رابع اقتصاد صباحيميمونة محمد حسين   /ثاني اقتصاد صباحيطليعة حكيم شامل  

  /ثاني اقتصاد صباحيعبد هللا علي صالح   صباحي/رابع اقتصاد مصطفى نصير علي   /ثاني اقتصاد صباحيصباح مشعان مهدي 
 

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                    ) 20  :    العدد الكلي )  املرحلة الثانية                    (                                                39العدد الكلي )         

 (                                        احلضور )             (                             الغياب   )             ( 19)  :   العدد الكلي املرحلة الرابعة                                                                                                                 

 

 

 مدير القاعة  :            املراقب  :                                                                                                                                         املراقب  :                                                                                                                      



 الثانية  +  الرابعة    املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                جامعة تكريت               

 +  نظم اقتصادية  2اقتصاد جزئي  : املادة                                                                                                                             قوائم احلضور                                                                                                                               كلية اإلدارة واالقتصاد           

 (قاعات قسم احملاسبة)      13    : رقم القاعة                                                                                                                                                                                   قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية                                                                                    
 2018/  5/  24اخلميس  اليوم:                                                                                                                                                                        

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 

   /رابع اقتصاد صباحيهيثم كريم كردي لطيف   /ثاني اقتصاد صباحيعبد هللا محمد خيرو  
   /ثاني اقتصاد صباحيعذراء منير اسماعيل   /رابع اقتصاد صباحينزار هادي محمود سليمان 
   /رابع اقتصاد صباحيوسام إبراهيم صالح   /ثاني اقتصاد صباحيعبدهللا مزاحم سليمان  
   /ثاني اقتصاد صباحيعلي احمد سبع   /رابع اقتصاد صباحيداود رميض نصر مزحم 
   /رابع اقتصاد صباحيياسر عمار امين أحمد   /ثاني اقتصاد صباحي عبد هللا هزبر عواد يونس 
   /ثاني اقتصاد صباحيعلي جعفر زيدان   /رابع اقتصاد صباحينهاد طالب سلمان محمود 
   /رابع اقتصاد صباحيياسر مانع ابراهيم   اقتصاد صباحي/ثاني عبير رافع ظاهر 
   /ثاني اقتصاد صباحيعلي حمد احمد شكطي   /رابع اقتصاد صباحينؤاس خالد جليل حمود 
   /رابع اقتصاد صباحيحنين علي ابراهيم محمد   /ثاني اقتصاد صباحيعثمان كاظم عبد هللا 
   /ثاني اقتصاد صباحيعلي فائق ياسين رمان   /رابع اقتصاد صباحيهالة مجيد طه يحيى 
   /رابع اقتصاد صباحيصدام رجب عبد مصطفى   /ثاني اقتصاد صباحيعدنان خلف احمد حبيب 
   /ثاني اقتصاد صباحيعلي محمد عبد هللا   /رابع اقتصاد صباحيهدير جواد خطاب حمد 
      /ثاني اقتصاد صباحيعدنان سعدون صالح 

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                    ) 13 :    العدد الكلي ) املرحلة الثانية                     (                                                    25العدد الكلي )  

 (    (                                     احلضور )             (                             الغياب   )          12 : العدد الكلي ) املرحلة الرابعة                                                                                                                 

 

 

 مدير القاعة  :                               املراقب  :                                                                                                                      املراقب  :                                                                                                                      



   الثانية    املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                جامعة تكريت               

   2اقتصاد جزئي   : املادة                                                                                                                             قوائم احلضور                                                                                                                               كلية اإلدارة واالقتصاد           

 )قاعات قسم احملاسبة(   14          : رقم القاعة                                                                                                                                                                                   قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية                                                                                    

 2018/  5/  24اخلميس  اليوم:                                                                                                                                                                        

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 

      /ثاني اقتصاد صباحيعبش بنيانعلي موسى  
   /ثاني اقتصاد صباحيعمر عبدهللا محمد    
      /ثاني اقتصاد صباحيعماد حاوي شرموخ 
   /ثاني اقتصاد صباحيعمر ممدوح دحام حسن    
      /ثاني اقتصاد صباحيعمر خليل ابراهيم 

   /ثاني اقتصاد صباحيعهد خليل ابراهيم    

      /ثاني اقتصاد صباحياحمدعمر ذياب  
   /ثاني اقتصاد صباحيعيسى فؤاد حمزة ابراهيم    

      /ثاني اقتصاد صباحيعمر ضاحي محمد محمود 

   /ثاني اقتصاد صباحيغازي محمود ندا هجار    

  

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                    ) 10  املرحلة الثانية  :    العدد الكلي )   

                                                                                                                 

 

 

 

 

 مدير القاعة  :            املراقب  :                                                                                                                                                                                                                                              املراقب  :                 



   الثانية      املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                جامعة تكريت               

   2اقتصاد جزئي  : املادة                                                                                                                             قوائم احلضور                                                                                                                               كلية اإلدارة واالقتصاد           

 )قاعات قسم احملاسبة(  15   : رقم القاعة                                                                                                                                                                                   قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية                                                                                    

                                                                                                      2018/  5/  24اليوم:      اخلميس                                                                                                                                                                   

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 
      /ثاني اقتصاد صباحيغزوة تركي حسين 

   فرج حسين نجم خلف/ثاني اقتصاد صباحي    

      /ثاني اقتصاد صباحيودمغسق قاسم محمد مح 

   صباحيفرحان احمد صالح بشير/ثاني اقتصاد     

      /ثاني اقتصاد صباحيغفران نزهان موالن تركي 

   فؤاد منذر احمد محمد/ثاني اقتصاد صباحي    

      /ثاني اقتصاد صباحيغيث مهدي محمود 

   قصي جمعة عائد/ثاني اقتصاد صباحي    

      /ثاني اقتصاد صباحيفاتن حميد ناجي محمد 

   صباحي /ثاني اقتصادكامل اياد كامل    

 احلضور  )           (                                                                  الغياب    )            ( (                                                        10العدد الكلي )  املرحلة الثانية   

 

 

 

 

 مدير القاعة  :                               املراقب  :                                                                                                                      املراقب  :                                                                                                                      



   الثانية      املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                   جامعة تكريت           

   2اقتصاد جزئي  : املادة                                                                                                                             قوائم احلضور                                                                                                                               كلية اإلدارة واالقتصاد           

 )قاعات قسم احملاسبة(    16   : رقم القاعة                                                                                                                                                                                   قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية                                                                                    

                                                                                              2018/  5/  24اخلميس  اليوم:                                                                                                                                                                        

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 
 

      /ثاني اقتصاد صباحيكهالن حامد محمد

 
   /ثاني اقتصاد صباحيحسنمأمون محمد    

      /ثاني اقتصاد صباحيلؤي غايب احمد جاسم 

   /ثاني اقتصاد صباحيمحمد احمد فرج لفتة    

      /ثاني اقتصاد صباحيليلى عبد فرج جدوع  

   /ثاني اقتصاد صباحيمحمد احمد نواف    

      /ثاني اقتصاد صباحيليندا صالح حسن حسين 

   /ثاني اقتصاد صباحيعلي عجميمحمد حسين     

      /ثاني اقتصاد صباحيماجدة محمد احمد سلمان 

   /ثاني اقتصاد صباحيمحمد خضير عباس    

 

 الغياب    )            (                                                    احلضور  )           (               (                                                            10العدد الكلي )        املرحلة الثانية   

 

 

 

 

 

 مدير القاعة  :                               املراقب  :                                                                                                                      املراقب  :                                                                                                                      



   الثانية    املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                   جامعة تكريت           

   2اقتصاد جزئي  : املادة                                                                                                                             قوائم احلضور                                                                                                                               كلية اإلدارة واالقتصاد           

 (احملاسبة)قاعات قسم     17 : رقم القاعة                                                                                           2018/  5/  24اخلميس  :          اليوم                        احية                                                                                    قسم االقتصاد / الدراسة الصب

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 
      /ثاني اقتصاد صباحيمحمد سفيان خضير خلف 
   /ثاني اقتصاد صباحيعبدالكريم  رامحمد عم    
      /ثاني اقتصاد صباحيمحمد طه حمادي 

   /ثاني اقتصاد صباحي محمد غايب يعقوب    

      /ثاني اقتصاد صباحيفاضلمحمد عباس  

   /ثاني اقتصاد صباحيمحمد قصي وجيه عتوي     

      /ثاني اقتصاد صباحيمحمد عبداللطيف صالح 

   /ثاني اقتصاد صباحيمحمد محمود حميد     

      /ثاني اقتصاد صباحيمحمد عالءالدين كريم 

   /ثاني اقتصاد صباحيمحمود جمعة مطر محمد    

 

 

 احلضور  )           (                                                                  الغياب    )            ( (                                                        10العدد الكلي )  املرحلة الثانية    

  

 

 

 

 

 

 :مدير القاعة              املراقب  :                                                                                                                                                                                                                             املراقب  :                                 



 الثانية    املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                               جامعة تكريت                

   2اقتصاد جزئي   : املادة                                                                                                                             قوائم احلضور                                                                                                                               كلية اإلدارة واالقتصاد           

 عات قسم احملاسبة()قا    18 : رقم القاعة                                                                                                  2018/  5/  24اخلميس      اليوم:                                                                                                         لصباحية ا  قسم االقتصاد / الدراسة

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي                                                                                                                                                                  
      صباحي /ثاني اقتصادمحمود فارس محمود 

   /ثاني اقتصاد صباحيمصطفى سعد محمد    

      /ثاني اقتصاد صباحيمحمود مجيت احمد 

   /ثاني اقتصاد صباحيمصطفى صالح مهدي    

      /ثاني اقتصاد صباحيمحمود محمد خريف 

   /ثاني اقتصاد صباحيمصطفى طالب شياع     

      /ثاني اقتصاد صباحيمروة عادل عدنان 

   /ثاني اقتصاد صباحيمصطفى علي صالح    

      /ثاني اقتصاد صباحي مريم حسام نزار 

   /ثاني اقتصاد صباحيمصطفى مطر حسن     

      /ثاني اقتصاد صباحيمريم خلف عبد هللا  

   /ثاني اقتصاد صباحيمصطفى مطر سليمان    

      /ثاني اقتصاد صباحيمريم عامر محمود عيسى 

 احلضور  )           (                                                                  الغياب    )            ( (                                                        13العدد الكلي )  املرحلة لثانية    

 

 مدير القاعة  :            املراقب  :                                                                                                                                                                                                                       املراقب  :                                        



  الثانية   املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                جامعة تكريت               

                            اقتصاد جزئي             : املادة                                                                                                                             قوائم احلضور                                                                                                                               كلية اإلدارة واالقتصاد           

 ()قاعات قسم االدلرة العامة            11: رقم القاعة                                                                                                24/5/2018اليوم:       اخلميس                                                                                                             قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي

  /ثاني اقتصاد صباحينبا عبد السالم داود سلوم    /ثاني اقتصاد صباحيمفيد احمد عوده

    /ثاني اقتصاد صباحيميثم ابراهيم حسن خلف  

  /ثاني اقتصاد صباحينبهان حميد محمد    /ثاني اقتصاد صباحيمناف صباح ابراهيم

    /ثاني اقتصاد صباحيميثم قدوري جدعان  

  /ثاني اقتصاد صباحينجوى حماد صالح    /ثاني اقتصاد صباحيمنير ابراهيم ذياب

    /ثاني اقتصاد صباحيميس حسين محمد  

  /ثاني اقتصاد صباحينجوى نايف سليمان    /ثاني اقتصاد صباحيمها دهام محمد ناعم

    اقتصاد صباحي/ثاني ميس عماد لطيف جمعة  

  /ثاني اقتصاد صباحينور حميد رمضان    /ثاني اقتصاد صباحيمهند ابراهيم اسود

    /ثاني اقتصاد صباحيميمونة حاتم امين  

 

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                 15 )العدد الكلي  للمرحلة الثانية    )                                                              

 
 

 

 

 

 

 مدير القاعة :            املراقب  :                                                                                                                                         املراقب  :                                                                                                                      



  الثانية    املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                جامعة تكريت               

                                                                   2اقتصاد جزئي   : املادة                                                                                                                             قوائم احلضور                                                                                                                               كلية اإلدارة واالقتصاد           

 )قاعات قسم االدارة العامة(       12: رقم القاعة                                                                                                2018/  5/  24اخلميس  اليوم:                                                                                                              قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع الثالثي االسم التوقيع االسم الثالثي

      /ثاني اقتصاد صباحينور هدى عبدالجبار 

    /ثاني اقتصاد صباحييوسف رسول فهد محمد  

      /ثاني اقتصاد صباحينوفان شعالن نزهان

    /ثاني اقتصاد صباحييوسف عبدالمحسن جاسم  

      /ثاني اقتصاد صباحينوفل اسماعيل احمد
    /ثاني اقتصاد صباحييوسف غازي مصدف   

      /ثاني اقتصاد صباحيورود جاسم محمد

    /ثاني اقتصاد صباحييوسف كاظم حمزة  

      /ثاني اقتصاد صباحيورود صفاء عبدالجبار

      

      /ثاني اقتصاد صباحيوسام كنعان محمود

      

      /ثاني اقتصاد صباحيوئام ضامن سلطان جمعة
 

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                 11 )العدد الكلي )   املرحلة الثانية                                                             

 

 

 مدير القاعة  :                               املراقب  :                                                                                                                      املراقب  :                                                                                                                      

 


