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 القاعات االمتحانية

  قسم ادارة االعمال

    الكورس الثاني 2019 – 2018للعام الدراسي  االمتحانات النهائية

 قاعات قسم إدارة االعمال

 (الثالث+ )االول الوجبة الثانية

 الدراسات الصباحية

 صباحا( 9) وقت االمتحان
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 طالب 20=  ( قاعة19)قاعة رقم          

 (المالية والمصرفيةقسم )قاعات 

       

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

 (      (    الغياب )        الحضور )                  طالب صباحي(     10رة إعمال )/ إدامرحلة اولى

 
 
 
 
 

 مدير القاعة المراقب                                  المراقب                           

 اد.اع3اهيم اركان طه...ابر 
  اد.اع3...ابراهيم ماهر طلب 

أد.أع1...علي ابتسام عزالدين   
  أد.أع1... احمد عبد عايد محمد 

 اد.اع3...ابي عبد هللا رشيد 
  اد.اع3...احمد ادريس علي  

أد.أع1ابراهيم محمد ابراهيم ...   
  أد.أع1...احمد عبد الجليل حمد 

 اعاد.3..احمد خلف عطية... 
  اد.اع3...احمد زكي لفته 

أد.أع1...اللطيف احسان اسعد عبد   
  أد.أع1... احمد غازي حميد 

 اد.اع3... احمد يوسف محمد حسين 
 

 اد.اع3... اريج عمار نزهان رشيد
 

 أد.أع1... ثلج محمد حمداحمد  
  أد.أع1... عويداحمد قحطان علي  

 اد.اع3...الق اركان فاضل 
  اد.اع3...أكرم هادي حسن 

  
  أد.أع1...احمد كمال جمال غريب  أد.أع1...احمد صباح عبد حمادي
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 طالب 20=  ( قاعة 20 ) قاعة رقم

 (قسم المالية والمصرفيةقاعات )

      

 الحضور )        (     الغياب )          (                                 (     صباحي طالب  10) ه / إدارة إعماللثثامرحلة      

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

 

                   

               

 مدير القاعة                                    المراقب        المراقب                                

 

  اد.اع3...بارق إبراهيم لطيف   اد.اع3...امنه حكم صعب  

  أد.أع1...اسامة علي فرحان عبد   أد.أع1...محمد عبدهللا احمد  

  اد.اع3...براء مثنى إبراهيم رشيد   اد.اع3...انس عبدالكريم حمد   

  أد.أع1...اسماعيل عدنان سكران عمارة   أد.أع1...ارام شكر احمد صادق  

  اد.اع3...بشار موسى طالل   اد.اع3...اياد خلف عبد  

  أد.أع1...افتخار مساهر عواد   أد.أع1...ر احمد اسامة رعد شك 

  اد.اع3...بكر حازم محمد جاسم   اد.اع3...اياد خلف محمد حمد  

  أد.أع1...افراح ثابت محمود عران   أد.أع1...اسامة عامر نمر عدوان  

  اد.اع3بالل منعم خطاب ...  اد.اع 3ايناس سالم مرعي حمد .. 

  أد.أع1...اقبال حمد محمد لطيف   أد.أع1...اسامة هاشم محمد  
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 طالب 24=  ( قاعة 21قاعة رقم )  

 (المالية والمصرفية)قاعات قسم 

    

 الحضور )        (     الغياب )          (                                 (     صباحي طالب  12) رة إعماله / إدالثثامرحلة      

           (         الحضور )        (     الغياب )                                 (     صباحي طالب  12) / إدارة إعمال اولىمرحلة      

 مدير القاعة المراقب                                                            المراقب         

  اد.اع3...حسام لوي رشيد  اد.اع3ه طالب ...بيداء محسن ط 

   أد.أع1...امير جبار شرار حمزة   أد.أع1... اكرم نجم عبدهللا مهيدي 

  اد.اع3...حسن نبيل احمد  اد.اع3...تبارك عباس حسين جاسم 

   أد.أع1...انفال سامي احمد معجون   أد.أع1... الفاروق عماد ياسين احمد 

  اد.اع3...حسين علي محمد  اد.اع3...نخمحمد عايد فجاسم  

   أد.أع1...اياد خلف مهدي محمود   أد.أع1... امجد داخل حسن 

  اد.اع3...حسين جويد كاظم   اد.اع3...جاسم إبراهيم جاسم محمد 

   أد.أع1...ايالف عزوز الطيف   أد.أع1...امنة فياض بحر محجوب 

  اد.اع3...كر محمودحمد شا  اد.اع3...حبيب شالل حبيب عبيد 

   أد.أع1...ايمن مهدي محمد كفطان   أد.أع1...  امنة محمود مؤيد طه 

  اد.اع3...حمزه صباح محمود  اد.اع3...حسام سعدون عبود 

   أد.أع1...اينور برهان امين   أد.أع1...امير مهدي علي صالح 
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 طالب 20=  ( قاعة 22قاعة رقم )  

 (المالية والمصرفية)قاعات قسم 

        

 الحضور )        (     الغياب )          (                               (     صباحي طالب  10) ه / إدارة إعمالثالثمرحلة       

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

 

 

 مدير القاعة المراقب                                المراقب                             

 
حمزة عفر طريد فرحان 

 اد.اع3...
 

دعاء خضير اسماعيل 

 اد.اع3...
 

   أد.أع1...بشار عبود فرحان 
حامد بندر طه 

  أد.أع1...علوان
 

  .اعاد3...خلف فالح مناور 
دعاء عبد علي 

 اد.اع3...لطيف
 

   أد.أع1...بالل قحطان محمد 
حذيفة محمد عادل 

  أد.أع1...عبد
 

  اد.اع3...رافد خضير عباس  اد.اع3...خلود خوام بحر  

 
تبارك ابراهيم صالح 

  أد.أع1...
 

حسن طارق حسين 

  أد.أع1...علي
 

  اد.اع3...رحاب اياد حردان  اد.اع3...خليل ابراهيم عبدهللا 

 
جميلة رشيد لطيف 

  أد.أع1...بكر
 

حسن منصور حسن 

  أد.أع1...
 

  اد.اع3...رسل احمد جاسم  اد.اع3...فراس منذر دانيا 

 
جميلة مزاحم خيرو 

  أد.أع1...بكر
 

حسن هادي حبيب موسى 

  أد.أع1...
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 طالب 20=  ( قاعة 23قاعة رقم )  

 (المالية والمصرفية)قاعات قسم 

     

 الحضور )        (     الغياب )          (                                 (     صباحي طالب  10) ه / إدارة إعماللثثامرحلة      

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

 

 

 مدير القاعة اقب                           المراقب                                  المر             

 

  اد.اع3...روان عامر صالح  اد.اع3...رسل رافع جمال 

   أد.أع1...حال غسان طه توفيق   أد.أع1...حسنين جدوع خلف ظاهر 

  اد.اع3...روبا خلف احمد عطيه  اد.اع3...رسول غازي عبدهللا 

   أد.أع1...حمدة موفق احمد اسماعيل   أد.أع1...حسين رعد نعمان وهيب 

  اد.اع3...ريام ضيغم جليل   اد.اع3...رشا محمد علي 

   أد.أع1...حمدون طلب انصيف جاسم   أد.أع1...حسين سالم زيدان هياوي 

  اد.اع3...ريهام عبد العزيز شهاب  اد.اع3...رعد رحمن علي 

   أد.أع1...حمزة اركان ياسين   أد.أع1...سليمان حسين علي خلف 

  اد.اع3...زبار محمد جاسم  اد.اع3...رفيدة احمد عبدهللا 

   أد.أع1...حميد مدهللا حسين هالل   أد.أع1...الحكم ابراهيم خليل 
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 طالب 24=  ( قاعة 24قاعة رقم )     

 (المالية والمصرفية)قاعات قسم  

       

 الحضور )        (     الغياب )          (                                 (     صباحي طالب  12) ه / إدارة إعماللثثامرحلة      

 )        (     الغياب )          ( الحضور                                 (     صباحي طالب  12) / إدارة إعمال اولى مرحلة     

 مدير القاعة المراقب                                  المراقب                           

  اد.اع3...سحر عبد الخالق سعدون  اد.اع3...زهراء محمد احمد 

   أد.أع1...خنساء فليح حسن محمد   أد.أع1...حنان مؤيد جميل محسن 

  اد.اع3...سرى فرج عبد هجيج  اد.اع3...زيد سويد محمود 

   أد.أع1...خيرهللا مجبل مطر   أد.أع1...خالد اكرم احمد عودة 

  اد.اع3...سعد فاضل عدوان  اد.اع3...زينب زياد جاسم 

   أد.أع1...دنيا عبدالحي حسن   أد.أع1...خالد حمد صويلح سلطان 

  اد.اع3...سعد نامس سرحان  اد.اع3...زينب محمد عايد 

   أد.أع1...رامي هاشم حميد   عأد.أ1خالد محمود حمد حديد... 

  اد.اع3...سلطان نافع سالم  اد.اع3...ساره نوري جواد 

   أد.أع1...ربيع محمد عايد   أد.أع1ختام غازي عبدهللا.. 

  اد.اع3...سالي اسماعيل ابراهيم  اد.اع3...سامر محارب كاظم 

   أد.أع1...رحاب ظاهر حبيب حسين   أد.أع1خضير مجبل علي... 



 جامعة تكريت
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 طالب 20=  ( قاعة25قاعة رقم )   

 (المالية والمصرفية)قاعات قسم 

     

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

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

 

 

 مدير القاعة راقب                                  المراقب                           الم            

                                          

  اد.اع3...صفا سعد ياسين  اد.اع3...شريف نايف طة 

  أد.أع1...رواد صباح سليمان احمد   أد.أع1...رشا احمد صالح 

  اد.اع3...صفا مظفر احمد  اد.اع3...شيبان نايف شاكر 

  أد.أع1...ريهام دريد جاسم محمد  أد.أع1...هللا عباس  رعد كامل عبد 

  اد.اع3...صفاء حسين لطيف  اد.اع3...صالح حمود عطية 

  أد.أع1...زينب جمعة تقي توفيق  أد.أع1...اللطيف رفل خالد عبد 

  اد.اع3...صالح هزبر صبار  اد.اع3... صباح احمد حسن 

  أد.أع1...زينب قيس ذياب احمد  أد.أع1..رنا حمدان محمد محجوب  

  اد.اع3...ضحى قصي يحيى  اد.اع3...صباح محمد بديوي  

  أد.أع1سارة علي بديوي...  أد.أع1...رند لوي حسين رحيم 
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 طالب 20=  ( قاعة26قاعة رقم )                                         

 (المالية والمصرفية)قاعات قسم 

 الحضور )        (     الغياب )          (                               صباحي(.طالب  10) ه / إدارة إعماللثثامرحلة          

 الحضور )        (     الغياب )          (                                صباحي(.طالب  10) / إدارة إعمال اولىمرحلة         

 

 

 

 مدير القاعة المراقب                                  المراقب                           

 

  اد.اع3...عبدالرحمن عبدالمحسن    اد.اع3...طاهر مشرف عبد 

   أد.أع1... بكرساري غازي    أد.أع1...ساري جاسم احمد 

  اد.اع3...عبد الرحمن مجيد علي  اد.اع3...طيبة صفاء خالص 

   أد.أع1...سعد طارق صالح   أد.أع1...ساهر علي محمد عود 

  اد.اع3...عبد القادر طالب صالح  اد.اع3...ظافر عباس محمد 

   أد.أع1...حميد محمد سالم   أد.أع1...سفيان علي صالح 

  اد.اع3...عبد المهيمن عبد االمير ياس  اد.اع3...عبد الرحمن جاسم محمد 

   أد.أع1...سناء خالد حميد عبدهللا   أد.أع1... سمير مطر مخلف عطيوي 

  اد.اع3...عبد هللا ثامر فاضل  اد.اع3...عبد الرحمن حاتم عبد الرحمن 

   أد.أع1...سيف حامد صالح طه   أد.أع1...سوسن كوان داود 



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصاد                                                                                                     

  

 

 طالب 30=  ( قاعة27قاعة رقم )

 )قاعات قسم إدارة إالعمال(

      

 الحضور )        (     الغياب )          (                                 (     صباحي طالب  15) ه / إدارة إعمالالثثمرحلة        

 الحضور )        (     الغياب )          (                                (     صباحي طالب  15) / إدارة إعمال اولىمرحلة        

     

      

 

 مدير القاعة المراقب                                  المراقب                                       

 اد.اع3...عالء عداي حسين  اد.اع3...عثمان جمال جاسم  اد.اع3...عبد هللا عبد عطية

  أد.أع1عبد االول عبدهللا كريم ...   أد.أع1...صَكر عماد حميد هراط   أد.أع1...ان فواز خليلسيف

 اد.اع3...علي ماجد فصال  اد.اع3...عثمان خليل ابراهيم  اد.اع3...عبد هللا محمد عبد الحميد

  أد.أع1...حسين عبدالخالق عبد ظاهر   أد.أع1...صَكر بشير سليمان   أد.أع1...سيناء قاسم حواس ثامر

 اد.اع3...عماد محمد خلف  اد.اع3...عثمان خليل رفعات  اد.اع3...عبد هللا ناطق فرج

  أد.أع 1...عبدالرحمن جاسم محمد   أد.أع1...صهيب حيدر حسين صادق   أد.أع1...شهد سعدون حواس مشوح 

 اد.اع3...عبدالكريم عمر عبد المنعم  اد.اع3...عكلة فؤاد عكلة  اد.اع3...عبير امين حمدان

  أد.أع1...عبدالرحمن حسين احمد   أد.أع1...ظي محمد احمد محمد   أد.أع1...شيماء محمد خلف ابراهيم

 اد.اع3...عمر فاروق علي  اد.اع3...عالء سامي كعود  اد.اع3...عبير هيثم غافل

 أد.أع 1...ن خلف نجمعبدالرحم   أد.أع1... ضياء عبد خالد   أد.أع1...صالح حسيب ذعذاع بطاح 



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصاد                                                                                                     

  

                    

 طالب 36 المجموع  -(  28قاعة رقم )                           

 قسم إدارة إال عمال( )قاعات

 الحضور )        (     الغياب )          (                                     .( صباحي طالب 18) ه / إدارة إعماللثثامرحلة      

 ياب )          (الحضور )        (     الغ                                 (     صباحي طالب 18) اولى / إدارة إعمالمرحلة      

 

 مدير القاعة المراقب                                 المراقب                           

 اد.اع3...قيصر محمد ذهب  اد.اع3فاطمة فاروق علي...  اد.اع3...ثمانعمر محمد ع

  أد.أع1...عبدهللا ماجد محمد   أد.أع1...عبد عزالدين خلف احمد   أد.أع1...عبدالرحمن محمد اسماعيل

 اد.اع3لمى صالح خليل...  اد.اع3فرحان سعود عيادة...  اد.اع3عمر ودعي مظهر...

  أد.أع1...عبيدة طالل فياض   أد.أع1...عبدهللا ابراهيم مجيد   أد.أع1...عبدالرزاق عبد فياض

 اد.اع3مارية شعالن عبدالجبار...  اد.اع3فهد فاروق عبد...  اد.اع3غزوه كمال مولود...

  أد.أع1...عذراء احمد فزع    أد.أع1...عبدهللا جمعة سبتي   أد.أع1...عبدالسالم خلف علوان حاجم 

 اد.اع3مثنى نوري عساف...  اد.اع3فهد فايق حسين...  اد.اع3..فارس حسن حمد.

  أد.أع1...علي احمد خلف مرعي   أد.أع1...عبدهللا عباس فاضل نصيف   أد.أع1...عبدالعزيز خالد مديد صالح

 اد.اع3محمد اسامة محمد ...  اد.اع3فواز سليمان معيوف...  اد.اع3فاضل مهدي حسين...

  أد.أع1...علي جمال لطيف محمد   أد.أع1...عبدهللا علي جاسم   أد.أع1...ودعبدالغفار ستار محم

 اد.اع3محمد باسل داود...  اد.اع3قتيبه احمد رميض...  اد.اع3فاطمة سمير محي...

  أد.أع1... علي جواد مطر سلوم   أد.أع1...عبدهللا قاسم محمد عباس   أد.أع1...عبدالمهيمن خلدون سامي رشيد



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصاد                                                                                                     

  

                              

 طالب 36( المجموع  29قاعة رقم )                                

 )قاعات قسم إدارة إال عمال(

    

 الحضور )        (     الغياب )          (                                 (     صباحي طالب 18) / إدارة إعمال لثةثامرحلة      

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

 مدير القاعة                المراقب                                  المراقب            

 اد.اع3محمد جمعة اسماعيل...

 
   أد.اع3..روكان محمود مصطفى  أد.اع3محمد فاضل عزيز.. 

  أد.أع1... عهد جاسم محمود   أد.أع1...علي نزار حسين   أد.أع1...علي حافظ اسماعيل محمود   

 أد.اع3مصطفى صباح اسماعيل..  أد.اع3محمد نزار بديع..  أد.اع3محمد صالح عطية علو...

  أد.أع1...عهد ضياء محي   د.أعأ1...عمر خالد طلب احمد   أد.أع1...علي رائد ياس ابراهيم االلوسي

 أد.اع3مصطفى ليث عياش..  أد.اع3محمود طالب سلمان..  أد.اع3محمد طلب عواد..

  أد.أع1...عيسى نوري جبر   أد.أع1...عمر خضير عباس    أد.أع1...علي عبدالحافظ محمد كاظم

 أد.اع3ر..مصطفى مزهر صاب  أد.اع3محمود علي لطيف ..  أد.اع3محمد عامر اسماعيل..

  أد.أع1...غزوان عدنان حميد   أد.أع1...عمر سامي حمد حسين   أد.أع1...علي عدنان محمد

 أد.اع3مصطفى هادي غنام..  أد.اع3..مصطفى ابراهيم هادي  أد.اع3محمد عبد المجيد صالح..

  عأد.أ1...غيث زيدان خلف محمد   أد.أع1...عمر سعد خلف   أد.أع1...علي عماد ظاهر مرهش

 أد.اع3مصطفى ابراهيم جاسم..  أد.اع3..مصطفى خزعل محمد  أد.اع3محمد عدنان مرعي..

  أد.أع1...غيث نجيب عباس محمد    أد.أع1...صبار سالم عليعمر    أد.أع1...علي محمد مجبل علي



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصاد                                                                                                     

  

 

 طالب 30=  ( قاعة 30قاعة رقم )  

 )قاعات قسم إدارة إالعمال(

        

 الحضور )        (     الغياب )          (                             (     صباحي طالب  15) ه / إدارة إعمالثالثمرحلة       

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

 

 

 مدير القاعة المراقب                                  المراقب                           

 

 أد.اع3...نور رياض نافع  أد.اع3مينا زيد خلف...  أد.اع3منار مجيد حسن عليوي ...

فاروق محمود ابراهيم 

  أد.أع1...خورشيد
  أد.أع1...ليث محمد جاسم محمد   أد.أع1...قرار فراح زكام بنية   

 أد.اع3نور عبدهللا حسين...  أد.اع3نافع هيالن سعدون...  أد.اع3منى ولي محمد...

  أد.أع1...ماجد شامل حميد خلف   أد.أع1... قيس اسعد محمد عويد    أد.أع1...فاطمة حسين محمد حسن

 أد.اع3نور كنعان مردان...  أد.اع3نبأ انمار رشيد...  أد.اع3مهند رياض مهدي...

  أد.أع1...ماهر انيس اديب   أد.أع1...كرم خليل ابراهيم   .أعأد1...فائزة ثامر عبدالوهاب

 أد.اع3نور نعمان عبدهللا...  أد.اع3نرجس احمد حردان...  أد.اع3هاشم نوري...ى مه

  أد.أع1...ماهر عباس ماهر ابراهيم   أد.أع1...لقاء خيرهللا خلف خاطر    أد.أع1...فهد عبدهللا فهد 

 أد.اع3...نور صالح عيسى  أد.اع3...نغم سامي لفته  أد.اع3موج حميد رشيد...

  أد.أع1...محمد احمد جميل عبد   أد.أع1...لهيب فياض نزهان    أد.أع1...فيصل ماجد عطية احمد 



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصاد                                                                                                     

  

 

 طالب 30=  ( قاعة 31) قاعة رقم 

 )قاعات قسم إدارة إال عمال(

     

 (      الحضور )        (     الغياب )                                    (     صباحي طالب  15) ه / إدارة إعمالثالثمرحلة      

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

 

 مدير القاعة المراقب                                  المراقب                           

 

 

 أد.اع3هالة حامد محمد...  أد.اع3ياس طارق ياس...  أد.اع3هدى عامر عيدان...

 أد.أع1...مخلد زيدون طه   أد.أع1...محمد ريكان مراد فهد     أد.أع1...محمد اسماعيل ابراهيم 

 اد.اع3مسلط ... نزهان حمود  أد.اع3ياسر سراج الدين...  أد.اع3هناء شريف فهد...

 أد.أع1... مروى ايوب عَكاب احمد   أد.أع1...محمد عبدالرحمن محمد    أد.أع1...محمد ثامر عبدالرزاق

 اد.اع3حسام طه علي لطيف ....  أد.اع3ياسين صباح حسين...  أد.اع3هند شهاب احمد...

 أد.أع1ريم محمد توفيق...م   أد.أع1...محمد عثمان صبر محمد    أد.أع1...محمد جاسم محمد مصطفى

 اد.اع3...سيف شاكر حاتم    أد.اع3...يعقوب فرحان خلف  أد.اع3وسام باسم عبد اللطيف...

 أد.أع1...محمد مهند لطيف   أد.أع1...محمد فرحان خلف سليمان    أد.أع1...محمد خيري عبد محمود

 أد.اع3ل حبيب...وسام عاد  أد.اع3...يوسف معيوف كرفش  أد.اع3وسام صباح حسن...

 أد.أع1...محمد نضير يونس  أد.أع1...محمد رمضان محمد طعمة   أد.أع1...محمد رزاق كريم حمزة  



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصاد                                                                                                     

  

 

 طالب15 =  ( قاعة 32قاعة رقم )  

 )قاعات قسم إدارة إالعمال(

       

 الحضور )        (     الغياب )          (                                 (     صباحي طالب  15) / إدارة إعمال اولىمرحلة      

                    

 

 

 مدير القاعة المراقب                                  المراقب                           

 

 

  أد.أع1...ميعاد عبد محمد محمود   أد.أع1...معاذ غازي عبدالكريم   أد.أع1...مشتاق ابراهيم فرحان محمد 

     

  أد.أع1...نايف عبدالعزيز علي   أد.أع1... مالك حازم محمد   أد.أع1... مصطفى سالم صالح

     

  أد.أع1...نجم عبود رحيم وهيب   أد.أع1...منتهى احمد خلف   أد.أع1...مصطفى سعدون بكر مصطفى

     

  أد.أع1...هاجر ابراهيم عَكاب احمد   أد.أع1...منذر ابراهيم دخيل خميس   أد.أع1...مصطفى عبدهللا غضب

     

  أد.أع1...هالة جمال حامد   أد.أع1...موسى صدام حسين مهدي   أد.أع1...مصطفى فيصل سعيد ارميض



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصاد                                                                                                     

  

 

 طالب 14= (  33 قاعة رقم )

 ادارة االعمال  قاعات قسم                                                    

 

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

 

                                                  مدير القاعة المراقب                                  المراقب                           

 اد.اع1يعمر سعد حسين ...  أد.أع1...واثق حمادي مصلح فرحان     أد.أع1...هدى احمد حسين 

     

 .اد.اع1يوسف حسين لطيف جاسم ..  أد.أع1...ورود باسم حافظ حمد     أد.أع1...هدى فارس احمد لطيف

     

 اد.اع1يوسف خلف دنان ...  اد.اع1ورود خليل حسين علوان ....   أد.أع1...هزاع سعد احمد 

     

 اد.اع1يونس أيوب احمد حسن ...  اد.اع1وسام ثاير علوان محمد ....     أد.أع1...همام عيسى كاظم 

     

   اد.اع1وليد خالد سلمان ...  أد.أع1...هند باسم علي عباس 


