
 / الدور االولنيالثاامتحانات الكورس                                                                                         جامعة تكريت
 المرحلة: الثاني + الرابع كلية االدارة واالقتصاد
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 الوجبة االولى

 ثاني + رابع
 

 

 

 

 

 



 / الدور االولنيالثاامتحانات الكورس                                                                                         جامعة تكريت
 المرحلة: الثاني + الرابع كلية االدارة واالقتصاد

 قسم ادارة االعمال/ الدراسات المسائية

 

 (30: عدد طلبة قسم ادارة االعمال)(  33اعة رقم )  ق
 

 احمد اسماعيل فاضل
 / مسائيثاني ادارة

 أحمد نجم عبدهللا 
 ثاني ادارة/ مسائي

 أحمد حميد رشيد 
 ثاني ادارة/ مسائي

 احسان شاهر عبد
 رابع ادارة/ مسائي 

  حمد رمضان احمدا 
 رابع ادارة/ مسائي

 اسامة محمود ابراهيم 
 رابع ادارة/ مسائي

 احمد جاسم حمدان
 ثاني ادارة/ مسائي

 أنمار ابراهيم أحمد 
 سائيثاني ادارة/ م

 بالل محمد صالح 
 ثاني ادارة/ مسائي

  اركان ياسيناحمد 
 رابع ادارة/ مسائي

 حمد صالح صبحيا 
 رابع ادارة/ مسائي

 برزان جالل أحمد 
 رابع ادارة/ مسائي 

 احمد فائق علوان
 ثاني ادارة/ مسائي

 انور رزوق محمود 
 ثاني ادارة/ مسائي

 بندر محمد عجمي 
 ثاني ادارة/ مسائي

 جمعة شحاذةحمد ا
 رابع ادارة/ مسائي 

 حمد صالح خلفا 
 رابع ادارة/ مسائي

  برزان حميد خلف 
 رابع ادارة/ مسائي

 احمد غسان زكريا
 ثاني ادارة/ مسائي

 اياد حمد عباس 
 ثاني ادارة/ مسائي

 جاسم محمد جاسم 
 ثاني ادارة/ مسائي

 حسين خضر دحما
 رابع ادارة/ مسائي 

  حمد عبدالرحمن صالحا 
 رابع ادارة/ مسائي

  بكر حسن مجيد 
 رابع ادارة/ مسائي

 أحمد محسن علي
 ثاني ادارة/ مسائي

 أيمن عبدالخالق عباس 
 ثاني ادارة/ مسائي

 خضيرحسام فوزي  
 ثاني ادارة/ مسائي 

 حمد ذنون يونسا
 رابع ادارة/ مسائي

 أحمد اسماعيل حسن 
 رابع ادارة/ مسائي

  ترتيل تحسين نظير 
 ة/ مسائيرابع ادار 

 

 الحضور )   (  الغياب )     ( ( 15المرحلة الثانية) 

 (  الحضور )   (  الغياب )     (15المرحلة الرابعة) 

 
 
 
 
 
 

 
 مدير القاعة المراقب                                              المراقب               

 
 



 / الدور االولنيالثاامتحانات الكورس                                                                                         جامعة تكريت
 المرحلة: الثاني + الرابع كلية االدارة واالقتصاد

 قسم ادارة االعمال/ الدراسات المسائية

 

 (30) : عدد طلبة قسم ادارة االعمال(  34قاعة رقم )  
 

 حسين علي صالح
 ثاني ادارة/ مسائي

 زيد غالب حميد 
 ثاني ادارة/ مسائي

 شيماء علون عبد 
 ثاني ادارة/ مسائي

  تيسير فهمي محمد
 رابع ادارة/ مسائي

 حسن محمد حسن 
 رابع ادارة/ مسائي

 ساجر صالح مهدي 
 رابع ادارة/ مسائي

 سفيان عماد خلف
 ثاني ادارة/ مسائي

 اديسارة عدنان حم 
 ثاني ادارة/ مسائي

 صبر عواد ضيدان 
 ثاني ادارة/ مسائي

 جاسم عالوي محمد
 رابع ادارة/ مسائي 

 حسين حمد عكلة 
 رابع ادارة/ مسائي 

 سامر فارس احمد 
 رابع ادارة/ مسائي

 حيدر فالح حسن
 ثاني ادارة/ مسائي

 حر وضاح صالح س 
 ثاني ادارة/ مسائي

 صفاء محمود عبدهللا 
 ة/ مسائيثاني ادار 

 جليل ابراهيم صالح
 رابع ادارة/ مسائي

 حمدان خلف احمد 
 رابع ادارة/ مسائي 

 سيف الدين سعيد الحار 
 رابع ادارة/ مسائي

 خالد عايد شحاذة
 ثاني ادارة/ مسائي

 سند رغد يونس 
 ثاني ادارة/ مسائي

 ضياء طه أحمد 
 ثاني ادارة/ مسائي

 روما جاسم محمد
 رابع ادارة/ مسائي

 مزة طه حميدح 
  رابع ادارة/ مسائي 

 سيف صالح عبدهللا
 رابع ادارة/ مسائي

 رسل فائق عطية
 ثاني ادارة/ مسائي

 يف ماجد حمدس 
 ثاني ادارة/ مسائي

 طه محمد حسن 
 ثاني ادارة/ مسائي

 حاتم محمود حسن
 رابع ادارة/ مسائي

  حيدر ابراهيم خليل 
  رابع ادارة/ مسائي

  شهد محمود محمد
 ادارة/ مسائي رابع

 (  الحضور )   (  الغياب )     (15المرحلة الثانية) 

 (  الحضور )   (  الغياب )     (15المرحلة الرابعة) 

 
 
 
 
 
 

 مدير القاعة المراقب                                              المراقب               
 
 
 



 / الدور االولنيالثاامتحانات الكورس                                                                                         جامعة تكريت
 المرحلة: الثاني + الرابع كلية االدارة واالقتصاد

 قسم ادارة االعمال/ الدراسات المسائية

 

 ( 30 عمال): عدد طلبة قسم ادارة اال(  39قاعة رقم )  
 

 عائد مزهر ابراهيم
 ثاني ادارة/ مسائي

 عبدهللا عمر خضير 
  ثاني ادارة/ مسائي

 عرفان علي عباد 
 ثاني ادارة/ مسائي

  صون كول كمال احمد
 رابع ادارة/ مسائي

 أحمد محمود عبد 
 رابع ادارة/ مسائي

 فليحة حسن علي  
 رابع ادارة/ مسائي

 عبدالرزاق سلطان أحمد
  ة/ مسائيثاني ادار 

 عبدهللا محمد أحمد 
 ثاني ادارة/ مسائي 

 لي سمير محمدع 
 ثاني ادارة/ مسائي

 ضحى حمدي
 رابع ادارة/ مسائي

 عمر عبدالغني ذياب 
 رابع ادارة/ مسائي

 فيصل محمد حسن 
 رابع ادارة/ مسائي

 عبدالعزيز عياش عبدهللا
 ثاني ادارة/ مسائي

 عبدهللا محمد فاضل 
 ئيثاني ادارة/ مسا 

 مار فرحان احمدع 
 ثاني ادارة/ مسائي

 عامر حمد محمود
 رابع ادارة/ مسائي

 عوف عبدالرحمن 
 رابع ادارة/ مسائي

 قيس مهدي نعمة  
 رابع ادارة/ مسائي

 ثائر شريف عبدهللا
 ثاني ادارة/ مسائي

  عبدالمجيد ناصر 
 ثاني ادارة/ مسائي 

 عماد علي هالل 
 ثاني ادارة/ مسائي

 صالحعامر هاشم 
 رابع ادارة/ مسائي

 مر الفاروق طهع 
 رابع ادارة/ مسائي

 كرم محمد فرحان  
 رابع ادارة/ مسائي

 عادل حميد عبدهللا
 ثاني ادارة/ مسائي 

 عثمان نوري سليمان 
 ثاني ادارة/ مسائي

 عماد محمود خلف 
 ثاني ادارة/ مسائي

 عبدهللا احمد محمود
 رابع ادارة/ مسائي

 غيث محمد نجم 
 ع ادارة/ مسائيراب

 الرا فؤاد علي 
 رابع ادارة/ مسائي

 

 (  الحضور )   (  الغياب )     (15المرحلة الثانية) 

 (  الحضور )   (  الغياب )     (15المرحلة الرابعة) 

 
 

 
 
 

 مدير القاعة المراقب                                              المراقب               
 
 
 



 / الدور االولنيالثاامتحانات الكورس                                                                                         جامعة تكريت
 المرحلة: الثاني + الرابع كلية االدارة واالقتصاد

 قسم ادارة االعمال/ الدراسات المسائية

 
 

 ( 36 : عدد طلبة قسم ادارة االعمال)(  39قم ) قاعة ر
 

 عدنان خيرهللا عبدهللا
 ثاني ادارة/ مسائي

 عدنان عبدالقادر حميد 
 ثاني ادارة/ مسائي

 عبدهللا عصام حسين 
 ثاني ادارة/ مسائي

 ماجد أحمد جنداري 
 رابع ادارة/ مسائي

 عوف عبدالرحمن  
 رابع ادارة/ مسائي

 مهند عادل عباس 
 ارة/ مسائيرابع اد

 عمر انور مطلك
 ثاني ادارة/ مسائي

 قصي فياض علي 
 ثاني ادارة/ مسائي

 دخيل سليم  محمد 
 ثاني ادارة/ مسائي

 محمد شكر كامل 
 ادارة/ مسائي

 نمير صالح نوري  
 رابع ادارة/ مسائي 

 مهند نمير جليل 
 رابع ادارة/ مسائي

 عوض خلف فهد
 ثاني ادارة/ مسائي

 مثنى محمد احمد 
 ثاني ادارة/ مسائي

 صالح احمدمحمد  
 ثاني ادارة/ مسائي

 محمد عبدهللا حسين
 رابع ادارة/ مسائي

 محمد ناظم خميس 
 رابع ادارة/ مسائي 

 نبأ عقيل عباس 
 رابع ادارة/ مسائي 

 عيسى حميد عيسى
 ثاني ادارة/ مسائي

 محمد برهان ابراهيم 
 ثاني ادارة/ مسائي

 صالح حدوشةمحمد  
 ة/ مسائيثاني ادار 

 محمد عبدهللا هنيد
 رابع ادارة/ مسائي

  مصطفى عادل عباس 
 رابع ادارة/ مسائي

 نوار محمد مجيد 
 رابع ادارة/ مسائي 

 فاتن طاهر محمد
 ثاني ادارة/ مسائي

 حميد خليل محمد 
 ثاني ادارة/ مسائي

 صباح شهابمحمد  
 ثاني ادارة/ مسائي

 محمد علي صالح
 رابع ادارة/ مسائي

 فى عاصم فاضمصط 
 رابع ادارة/ مسائي

 هدى ايوب علوان 
 رابع ادارة/ مسائي 

 قائد سامي حسين
 ثاني ادارة/ مسائي

 خضر عبد محمد 
 ثاني ادارة/ مسائي

 محمد عبدالعزيز شويش 
 ثاني ادارة/ مسائي

 محمد موسى أحمد
 رابع ادارة/ مسائي

 مظهر طه شالش 
 رابع ادارة/ مسائي 

 هيثم طعمة خلف 
 ع ادارة/ مسائيراب 

 

 (  الحضور )   (  الغياب )     (18المرحلة الثانية) 

 (  الحضور )   (  الغياب )     (18المرحلة الرابعة) 

 
 
 



 / الدور االولنيالثاامتحانات الكورس                                                                                         جامعة تكريت
 المرحلة: الثاني + الرابع كلية االدارة واالقتصاد

 قسم ادارة االعمال/ الدراسات المسائية

 مدير القاعة المراقب                                              المراقب               

 ( 30 : عدد طلبة قسم ادارة االعمال)(  41قاعة رقم )  
 

 محمد عبد خلف
 ثاني ادارة/ مسائي

 مهدي صالح طه 
 ثاني ادارة/ مسائي

 هاشم كامل صبحي 
 ثاني ادارة/ مسائي

 هيمان هادي حسن 
 رابع ادارة/ مسائي

 وسام محمود عبدهللا  
 رابع ادارة/ مسائي

 عمر عبدهللا حميد  
 رابع ادارة/ مسائي

 محمد عبدهللا احمد
 ثاني ادارة/ مسائي

 د احمد حمد مهن 
 ثاني ادارة/ مسائي

 هيثم أحميد محمود 
 ثاني ادارة/ مسائي

 وعدهللا احمد عبدهللا 
 رابع ادارة/ مسائي

 زيد شاكر حميد 
 رابع ادارة/ مسائي 

 سعد محمد عباس 
 رابع ادارة/ مسائي

 محمد ضامن ركاض
 ثاني ادارة/ مسائي

 موج سفيان ماهر 
 ثاني ادارة/ مسائي

 دوفاء مفيد سعي 
 ثاني ادارة/ مسائي

 وليد خالد عبدهللا 
 رابع ادارة/ مسائي

 وقاص امين صالح  
 رابع ادارة/ مسائي

  

 مقدام دحام خشم
 ثاني ادارة/ مسائي

 موسى تركي محمد 
 ثاني ادارة/ مسائي

 منير سالم عمر 
 ثاني ادارة/ مسائي

 يحيى ثائر خضير 
 رابع ادارة/ مسائي

 عبدهللا حسين سعد  
 دارة/ مسائيرابع ا

 
 

 منى حجوب عبيد
 ثاني ادارة/ مسائي

 نبأ صالح نوري  
 ثاني ادارة/ مسائي

 مصطفى زياد عبود 
 ثاني ادارة/ مسائي

 يوسف فيصل محمد
 ادارة/ مسائي رابع

 مشتاق عزيز خسارة  
 رابع ادارة/ مسائي

محمل تجارة 
  الكترونية

 (  (  الحضور )   (  الغياب )   15المرحلة الثانية) 

 (  الحضور )   (  الغياب )     (13المرحلة الرابعة) 

 
 
 
 
 
 

 مدير القاعة المراقب                                              المراقب               

 
 
 



 / الدور االولنيالثاامتحانات الكورس                                                                                         جامعة تكريت
 المرحلة: الثاني + الرابع كلية االدارة واالقتصاد

 قسم ادارة االعمال/ الدراسات المسائية

 

 (   : عدد طلبة قسم ادارة االعمال) (  42قاعة رقم )  
 

 نمير علي حمزة
 ثاني ادارة / مسائي

    

   
 

 

 لجبوري ذيابهيجل ا
 ثاني ادارة / مسائي

    

 
    

 مصطفى عبدهللا علي
 ثاني محمل / مسائي

    

     

 سيف مزهر عبدهللا
 ثاني ادارة / مسائي

  
 

 

     

 ظافر محيميد مذود
 ثاني ادارة / مسائي

    

     

 
 (  الحضور )   (  الغياب )     (15المرحلة الثانية) 

 الحضور )   (  الغياب )     ( ( 15المرحلة الرابعة) 

 
 
 
 
 
 

 مدير القاعة المراقب                                              المراقب               

 


