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 جامعة تكريت
 الواالقتصاد                                                                                                     قسم ادارة االعمكلية االدارة 

 طالب 20=  ( قاعة19)قاعة رقم 

 (المالية والمصرفيةقسم )قاعات 

           

 الحضور )        (     الغياب )          (                        (     صباحيطالب  10) ثانيه / إدارة إعمالمرحلة    

 (        (    الغياب )       الحضور )                     لب صباحي(             طا 10مرحلة رابعة/ إدارة إعمال )                

 
 

 مدير القاعة المراقب                                  المراقب                            

 

 

 

 

 

 أدع2إبراهيم خليل إبراهيم كاظم.... 
   أد.أع2...رحيم نايفمد اح 

اد.أع4ابراهيم احمد عبدهللا...     
  اد.اع4... احمد علي لطيف 

 أد.أع2اثير محمد عليوي ... 
  أد.أع2... احمد سالم بستان 

اد.أع4االميركبسون... دابراهيم عب     
  أد.اع4...احمد علي ندا علي 

 أد.أع2...احمد إسماعيل خليل 
   أد.أع2.احمد شهاب احمد 

أع.اد4...عناز ابراهيم محمد ابرهيم     
  اد.اع4...احمد ناهض ابراهيم 

 أد.أع 2....احمد جميل محمد  
     أد.أع2. احمد ظاهر محمد عباس 

أع.اد4...اثير غانم صالح     
  اد.اع4.أسامة أيوب ياسين.. 

  أد.أع2....رشيد خالد محموداحمد  
  اد.اع2... علي حسيناحمد  

  
  أد.اع4...البراء هاشم احمد  اد.اع4..عدنان عبدالجليلاحمد 



 جامعة تكريت
 الواالقتصاد                                                                                                     قسم ادارة االعمكلية االدارة 

 طالب 20=  ( قاعة 20  (قاعة رقم

 (الية والمصرفيةقسم المقاعات )

      

 الحضور )        (     الغياب )          (                                 (     صباحي طالب  10) ثانيه / إدارة إعمالمرحلة      

 الغياب )          (الحضور )        (                                      (     صباحي طالب  10) / إدارة إعمال رابعةمرحلة      

 

 مدير القاعة المراقب                                  المراقب                           

 

 

 

 

 

  اد.اع2ادهام منعم نصيف...  .أد.اع2احمد فرحان ابراهيم.. 

  اد.اع4ايمان رعد ياسين ...  اد.اع4امل عواد احمد حمود.. 

  اد.اع2أزور ياسين عايد...  اد.اع2احمد فصال دبيس... 

  اد.اع4ايمان سعد عبد جاسم...  اد.اع4امنه عدي هاشم.. 

  اد.اع2الحمزة عدنان كامل...  اد.اع2احمد محمد حميد خليل... 

  اد.اع4باسم حسبي جودي ...  أد.اع4امنه طه جودي.. 

  اد.اع2امجد خالد عبد محمد...  أد.اع2احمد محمود سليمان... 

  اد.اع4بدر مطلك حميد...  أد.اع4امير صفاء شهاب .. 

  اد.اع2امنه عبدهللا رافع...  اد.اع2احمد ياسين صالح... 

  اد.اع4بسمة ظاهر فهد..  اد.اع4اية خالد جبر ... 



 جامعة تكريت
 الواالقتصاد                                                                                                     قسم ادارة االعمكلية االدارة 

 طالب 24=  ( قاعة 21قاعة رقم )  

 (المالية والمصرفية)قاعات قسم 

    

 الحضور )        (     الغياب )          (                                 (     صباحي طالب  12) ثانيه / إدارة إعمالمرحلة      

           (         الحضور )        (     الغياب )                                 (     صباحي طالب  12) رابعة / إدارة إعمالمرحلة      

         

                  

 مدير القاعة المراقب                                  المراقب                                            

 

 

  اد.اع2ايمان هادي اسماعيل...  اد.اع2اميمة عمر شبيب... 

  عاد.ا4حيدر هالل جاسم...  اد.اع4بالل صكر عبدهللا حسن .. 

  اد.اع2ايمن سعد عزيز ...  اد.اع2انمار عطاهللا الطيف.. 

  اد.اع4خليل ابراهيم محمد..  اد.اع4تغريد زياد خلف.. 

  اد.اع2ايناس محمد عايد..  اد.اع2انمار ياسر محمود.. 

  اد.اع4دعاء عواد محمود..  اد.اع4حارث عماد خلف جاسم.. 

  اد.اع2حامد شهاب..ايهاب   اد.اع2الوليد خالد عبود ... 

  اد.اع4ديانا جودت جوير..  اد.اع4حسام طه علي ... 

  اد.اع2بابان صالح حبيب..  أد.اع2اياد عيدان حمدان... 

  اد.اع4ديانا عادل معيدي...  اد.اع4حسين محمود حسن... 

  اد.اع2براء عدوان جدعان ...  أد.اع2ايالف عثمان غافل.. 

  اد.اع4رسل هزبر فاضل...  اد.اع4..حمزة نصار عبد الجبار. 



 جامعة تكريت
 الواالقتصاد                                                                                                     قسم ادارة االعمكلية االدارة 

 

 طالب 20=  ( قاعة 22قاعة رقم )  

 (المالية والمصرفية)قاعات قسم 

        

 الحضور )        (     الغياب )          (                               (     صباحي طالب  10) ثانيه / إدارة إعمالمرحلة       

 الحضور )        (     الغياب )          (                             (     صباحي طالب  10) رابعة / إدارة إعمالمرحلة        

 

 

 

 

 مدير القاعة المراقب                                  المراقب                           

 

 

  اد.اع2جبر رجب خلف ..  اد.اع2ين...بشار عامر عو 

  أد.أع4ضحى مازن جاسم ...   اد.اع4رويده تركي محي.. 

  اد.اع2حامد حميد خضر...  اد.اع2بكر الماني عناد... 

  أد.أع4طاهر جاسم محمد  ...   اد.اع4زوبع حامد سلمان.. 

  اد.اع2حذيفة متعب حسين ..  اد.اع2بلقيس حاتم عليوي.. 

  أد.أع4... عبدالرحمن دحام صبحي   اد.اع4حمد حسين..سرمد ا 

  اد.اع2حسام احمد صحو..  اد.اع2تبارك محمد سعيد... 

  أد. أع4عبدالوهاب عراك اسماعيل ...   أد.أع4سعد احمد حسن...  

  اد.اع2حسن علي شويش..  اد.اع2تقوى شهاب الدين احمد.. 

     أد.أع4... فر عبدهللا عبدهللا مظ  أد.أع4صفية سعيد مدحت ...  



 جامعة تكريت
 الواالقتصاد                                                                                                     قسم ادارة االعمكلية االدارة 

 

 طالب 20=  ( قاعة 23قاعة رقم )  

 (المالية والمصرفية)قاعات قسم 

     

 الحضور )        (     الغياب )          (                                 (     صباحي طالب  10) ثانيه / إدارة إعمالمرحلة      

 الحضور )        (     الغياب )          (                                 (     باحي صطالب  10) رابعة / إدارة إعمالمرحلة      

 

 

 

 مدير القاعة المراقب                                  المراقب                           

 

 

  اد.اع2...حسين مناور شكر  اد.اع2..حسن علي جميل . 

  أد. أع   4علي عبدهللا حسين علي ...   أد. أع4.. .عبير حسين ياسين  

  اد.اع2حمزة طه محمد ابراهيم ...  اد.اع2حسين علي حسين ... 

     أد. أع4... علي عدنان حمود فياض   أد. أع   4عثمان فزع صالح ...  

  اد.اع   2حنان حسين ابراهيم حسن...  اد.اع2حسين غرمان علي ... 

  أد. أع    4علي عزيز علي ...   أد.أع4...   عالء اياد احمد 

  اد.اع2حيدر حسين علي محمد ...  اد.اع2حسين فاروق عبدالمحسن ... 

  أد. أع   4علي فالح حسن علي  ...   أد. أع4علي جاسم محمد الطيف ...  

  اد.اع2خالد جمال الدين شاكر ...  اد.اع2حسين محمد مهيدي... 

     أد. أع4... علي محمد حسن عبد   أد. أع   4اض ... علي حجاب عالوي في 



 جامعة تكريت
 الواالقتصاد                                                                                                     قسم ادارة االعمكلية االدارة 

 طالب 24=  ( قاعة 24قاعة رقم )  

 (المالية والمصرفية)قاعات قسم 

       

 الحضور )        (     الغياب )          (                                 (     صباحي طالب  12) ثانيه / إدارة إعمالمرحلة      

 الحضور )        (     الغياب )          (                                 (     صباحي طالب  12) رابعة / إدارة إعمالمرحلة      

 

 مدير القاعة             المراقب                                  المراقب               

 

 

 

  اد.اع    2.ركاد مخلف محمد ..  اد.اع2خطاب عمر صالح ...   

  أد.أع    4كوثر رحيم سعيد...  اد.اع4عمر فندي مهدي ... 

  اد.اع2رهام ناصر جاسم  ...  اد.اع2خلود نجم علي ... 

  أد.أع4...مثنى ابراهيم محمد     أد.أع  4...عمر قاسم محمود 

اد.اع2دعاء خالد دحام  ...    اد.اع    2ريم ناطق زيدان ...  

  أد.أع4محمد جمعة عواد  ...  أد.أع4يف ...غسان مزحم الط 

  اد.اع   2زياد خليل اسماعيل ...   اد.اع2...ديار طيب حسين  

  أد.أع   4محمد ضاري عمر ...  أد.أع    4غفران سعيد ابراهيم ... 

       اد.اع2...زينب عبدالستار صالح  اد.اع 2رابعة اياد حردان  ... 

  أد.أع4...محمد طارق حمدي    .أع    أد4فاطمة خضير صالح ... 

  أد.أع2زينة صباح سرحان ...  اد.اع   2رقيب اسماعيل خليل  ... 

  أد.أع4محمد عبدالحق اسماعيل ...  أد.أع4فرج علي حمد  ... 



 جامعة تكريت
 الواالقتصاد                                                                                                     قسم ادارة االعمكلية االدارة 

 طالب 20=  ( قاعة 25قاعة رقم )  

 (المالية والمصرفية)قاعات قسم 

       

 الحضور )        (     الغياب )          (                                 (     صباحي طالب  10) ثانيه / إدارة إعمالمرحلة       

 الحضور )        (     الغياب )          (                                 (     صباحي طالب  10) رابعة / إدارة إعمالمرحلة      

 

 مدير القاعة المراقب                                  المراقب                           

 

 

 

 

 

  أد.أع    2سهى فرج عبد هجيج ...  أد.أع2زينة مولود احمد  ... 

  أد.أع4...مها حسين علي محمود   أد.أع4...محمد فارس محمد عبدهللا   

  أد.أع   2سيف سرحان حميد  ...  أد.أع    2سارة جاسم محمد... 

  أد.أع4ميادة خضير احمد ...  أد.أع4محمود احمد ياسين ... 

  أد.أع 2شكرية محمود رحيم ...    أد.أع  2...سالم عيسى جمعة  

  أد.أع4نادية احمد محمد ...  أد.أع4مروة صالح مهدي ... 

  أد.أع2صباح طلب اليذ ...  أد.أع   2سبعاوي حسين صالح ... 

  أد.أع4...نبا سعدون جابر   أعأد.4مصطفى حامد ادليان ... 

  أد.أع   2صبار حسين علي ...  أد.أع2سبهان خالد محمد ... 

  أد.أع4نرمين محيسن غربي ...   أد.أع4منيب علي حسين ... 



 جامعة تكريت
 الواالقتصاد                                                                                                     قسم ادارة االعمكلية االدارة 

 طالب 18=  ( قاعة 26قاعة رقم )  

 (المالية والمصرفية)قاعات قسم 

      

 (الحضور )        (     الغياب )                                           (     صباحي طالب  10) ثانيه / إدارة إعمالمرحلة        

 الحضور )        (     الغياب )          (                               (     صباحي طالب  8) رابعة / إدارة إعمالمرحلة         

 

 مدير القاعة المراقب                                  المراقب                           

 

 

 

 

 

 

 

  أد.أع2عباس فاضل احمد  ...  أد.أع   2ضحى حميد عبد ... 

  أد.أع4يمامة زياد ابراهيم ...   أد.أع4هاني شاكر خلف ...  

  أد.أع2عبداالله هادي هاشم ...  أد.أع 2ضحى صالح عبد الكاظم .. 

  أد.أع4ياسر جمال صالح ...   عأد.أ4... هبة خضير علي حمزة  

  أد.أع 2عبدالرحمن حميد سعيد ...  أد.أع 2طاهر عبداللطيف مظهر ... 

  اد.اع4سارة صالح مهدي ..  أد.أع4هدى هيثم عصام رشيد ...  

  أد.أع2عبدالرحمن مجبل عطاهلل ...  اد.اع2طه عبدالخالق علي محسن .. 

  أد.أع4ياد شاكر ... يحيى ا  أد.أع4وداد صالح حسين ...  

  أد.أع2عبدالسالم اسكندر صالح  ...  أد.أع2ظافر المنتصر صبار محمد  ... 



 جامعة تكريت
 الواالقتصاد                                                                                                     قسم ادارة االعمكلية االدارة 

 

 بطال 15=  ( قاعة 27قاعة رقم )  

 العمال(ا)قاعات قسم إدارة 

      

 الحضور )        (     الغياب )          (                                 (     صباحي طالب  15) ثانيه / إدارة إعمالمرحلة        

 

 

 

 مدير القاعة المراقب                                  المراقب                           

 

 

 

 

 

 أد.أع2عبير قاسم عباس ...  أد.أع2عبدالملك سليمان حمد ...  أد.أع2عبدالسالم صابر قدري ...

     

 عفيف نزال احمد عيسى..اد.اع   أد.أع2...عبدهللا حسين علوان   أد.أع 2عبدالعزيز احمد خضير ...

     

 أد.أع2عقيل كريم نايف علي..   أد.أع2...عبدهللا زياد نعمان   أد.أع 2عبدالعزيز خالد مظهر ...

     

 أد.أع2علي ابراهيم صاحب...   أد.أع2...عبدالهادي صالح عبد   أد.أع 2عبدالقادر محمود ياسين ...

     

 أد.أع2على حسين نجم وردي..  أد.أع 2عبيد مرعي محمد ...  أد.أع 2عبدالقادر مزاحم محمد ...



 جامعة تكريت
 الواالقتصاد                                                                                                     قسم ادارة االعمكلية االدارة 

 طالب 18 المجموع  -(  28رقم ) قاعة                                

 )قاعات قسم إدارة إال عمال(

      

 الحضور )        (     الغياب )          (                                 (     صباحي طالب 18) ثانيه / إدارة إعمالمرحلة      

 

 مدير القاعة المراقب                               المراقب                              

  

 

 

 

 أد.اع2عمر ياسين حسن ساهي..  اد.اع2عمار عادل شعالن ..  أد.اع2على خالد حسين محمد ...

     

 أد.اع2غسق عباس شامل علي...  اد.اع2عمر ابراهيم علي عطية...  أد.أع2علي عبد الحكيم قاسم ...

     

 أد.اع2فرحان ناصر حمود حيدر...  اد.اع2ن ..عمر احمد عصما  أد.اع2علي محمد نايف مطر..

     

 اد.اع2فردوس احمد مصطفى...  اد.اع2عمر خليل عبيد عيسى...  أد.أع2علي ناصر عسكر ...

     

 أد.اع2فؤاد محمود عبداللة...  أ.اع2عمر رباح صالح يونس...  اد.اع2عمار صعب دليان...

     

 أد.اع2فيصل غازي كريم  حيران...  أد.اع2السالم عزاوي خلف.. عمر عبد  أد.اع2عمر خالد محمود...



 جامعة تكريت
 الواالقتصاد                                                                                                     قسم ادارة االعمكلية االدارة 

 طالب18( المجموع  29قاعة رقم )                                

 )قاعات قسم إدارة إال عمال(

    

 الحضور )        (     الغياب )          (                                 (      صباحيطالب 18) ثانيه / إدارة إعمالمرحلة      

 

 مدير القاعة المراقب                                  المراقب                           

 

 

 

 اد.اع2فيصل نافع سالم الهي ..,

 

 

 

 اد.اع2محمد سعد احمد خلف...  أد.اع2....كيالن سلمان محمد عواد

     

 أد.اع2محمد شويش حسين محمود...  أد.اع2حمد حمود حنظل...مثنى ا  أد.اع2قحطان شعالن مبارك مطر...

     

 أد.اع2محمد  صالح ياسين...  اد.اع2مجول تحسين حمود...  أد.اغ2قصي جاسم احمد يوسف..

     

 أد.اع2محمد  عبد  محمد  حسين ....  أد.اع2محمد جاسم خضير عثمان ...  اد.اع2قيصر جاسم محمد عواد..

     

 اد.اع2محمد داود سلمان حمادي...  أد.اع2محمد جمال الدين عبد محمد...  أد.اع2ي خالد عبدالحميد...لبيد قص

     

 اد.اع2محمد علي حسين...  اد.اع2محمد خليل لطيف...  اد.اع2كيالن سلمان محمد عواد...



 جامعة تكريت
 الواالقتصاد                                                                                                     قسم ادارة االعمكلية االدارة 

 طالب 15=  ( قاعة 30قاعة رقم )  

 (األعمال)قاعات قسم إدارة 

        

 الحضور )        (     الغياب )          (                             (     صباحي طالب  15) ثانيه / إدارة إعمالمرحلة       

 

 

 

 

 مدير القاعة المراقب                                  المراقب                           

 

 

 

 

 أد.دع2مسعر انور حميد...   أد.اع2محمود احمد إبراهيم عوض...  اد.اع2محمد عواد على...

     

 أد.اع2مصطفى شريف احمد...  أد.اع2محمود عبدالغني عبد الكريم...  أد.اع2محمد قاسم بندر هزيم ...

     

 أد.اع2مصطفى صبار زبار نزال...  أد.اع2مروان سمير إبراهيم حمد...  أد.اع2محمد ماجد حمود خلف...

     

 اد.اع2مصطفى طارق سمير ...  أد.اع2مروه سالم حزام...  د.اعأ2محمد مرعي حسين...

     

 أد.اع2مصطفى عبدالرحمن علي...  أد.اع2مريم صباح تركي...  أد.اع2محمد هادي جسم حسن...



 جامعة تكريت
 الواالقتصاد                                                                                                     قسم ادارة االعمكلية االدارة 

 طالب 15=  ( قاعة 31قاعة رقم )  

 )قاعات قسم إدارة إال عمال(

     

 (     الغياب )          (   الحضور )                                     (     صباحي طالب  15) ثانيه / إدارة إعمالمرحلة      

    

 ا

 

 مدير القاعة لمراقب                                  المراقب                           

 

 

 

 

 

 

 د.اعا2نمير سامي عبدهللا...  أد.اع2مولود صباح ناجي...  اد.اع2مصطفى عبدالكريم جاسم...

     

 أد.اع2نهاد حسين علي...  أد.اع2مي مصطفى مهدي صالح...  اد.اع2مصطفى نوفل جاجان...

     

 أد.اع2نور الهدى عبد الرحمن عبدهللا..  اد.اع2ميثاق جاسم محمد جمعة...  اد.اع2معتز ياسين عبد خلف...

     

معمر اسامة عارف عبد 

 أد.اع2الرزاق..
 أد.اع2نوره سعد محمود..  اد.اع2حمد..نضال عبدهللا علي ا 

     

 أد.اع2هبة رافد خضير عباس..  اد.اع2نمير رزاق مشعل..  أد.اع2منار نزهان عويد موالن...



 جامعة تكريت
 الواالقتصاد                                                                                                     قسم ادارة االعمكلية االدارة 

 

 طالب 14=  ( قاعة 32قاعة رقم )  

 )قاعات قسم إدارة إالعمال(

       

 الحضور )        (     الغياب )          (                                 (     صباحي طالب  14) ثانيه / إدارة إعمالمرحلة      

 

 

 

 مدير القاعة المراقب                                      المراقب                       

 

 

 

 

 

 أد.اع2ياسين طة حسين...  أد.اع2وائل احمد عبيد..  اد.اع2همام احمد محمود...

     

 أد.ع2يحيى كنعان حياوي...  أد.اع2وسام صباح كاظم...  أد.اع2.هند كامل عباس.

     

 اد.اع2يعقوب خالد عثمان محمود...  أداع2وسن خضير محمود...  أد.اع2هيثم احمد حسن سسلمان..

     

 أد.اع2يوسف بالسم عبداللة محمود ...  أد.اع2ياسر رعد علوان مكي...  أد.اع2هيثم خالد علي...

     

   أد.اع2ياسر عامر بيدر محمود...  اد.اع2ثم محجوب حردان خليف...هي


