
   +  الثالثة  األوىل   املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     جامعة تكريت               

 سياسات صناعية +    2دى اقتصاد بام  : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كلية اإلدارة واالقتصاد           

   1 : رقم القاعة                                                                                                     2029/ 2/  22  السبتاليوم:                                                                                                                     الدراسة الصباحيةقسم االقتصاد / 

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  اقتصاد صباحي اول/احمد عباس عبدهللا صالح  /ثالث اقتصاد صباحياحمد صباح منيف  اقتصاد صباحي اول/ابراهيم احمد ابراهيم احمد
  /ثالث اقتصاد صباحيادهم خضير عباس   اقتصاد صباحي اول/هادي سامي إبراهيماثير   /ثالث اقتصاد صباحيابراهيم ضياء ابراهيم 

  اقتصاد صباحي اول/احمد علي موسى علوان  /ثالث اقتصاد صباحياحمد طالب تركي   اقتصاد صباحي اول/هيم حسام الدين صالحاابر 
  /ثالث اقتصاد صباحيارشد انور عبدالكريم  اقتصاد صباحي اول/احمد بكر شاكر محسن  /ثالث اقتصاد صباحيابراهيم عالءالدين 
  اقتصاد صباحي اول/احمد مجبل دمحم خلف  /ثالث اقتصاد صباحياحمد عبدهللا نامس   اقتصاد صباحي اول/ابراهيم سعود عبيد

  /ثالث اقتصاد صباحيحمزةاركان شعالن   اقتصاد صباحي اول/احمد حسين محمود جاسم  /ثالث اقتصاد صباحياحسان عباس فاضل 
  اقتصاد صباحي اول/احمد محمود جواد فزع  /ثالث اقتصاد صباحياحمد فيصل جاسم  اقتصاد صباحي اول/ابراهيم نصير كامل

  /ثالث اقتصاد صباحينصيفاسراء قاسم   اقتصاد صباحي اول/احمد حميد دمحم دودح  /ثالث اقتصاد صباحياحمد حسن علي فزع

  اقتصاد صباحي اول/احمد موحان عبدالحسن   /ثالث اقتصاد صباحياحمد قحطان عبد سمير  اقتصاد صباحي اول/خلف درويش ابراهيم وليد

  /ثالث اقتصاد صباحياسراء دمحم مهدي  اقتصاد صباحي اول/احمد رمضان عطية دمحم  /ثالث اقتصاد صباحياحمد حماد احمد

  اقتصاد صباحي اول/احمد هيوا جبار علي  /ثالث اقتصاد صباحياحمد محل مزبان  اقتصاد صباحي اول/بكر شاكر علي مصطفى  ابو

  /ثالث اقتصاد صباحياشرف ربيع خليل  اقتصاد صباحي اول/احمد سعد صالح عبدهللا  /ثالث اقتصاد صباحياحمد خليل نوري 

  اقتصاد صباحي اول/ادريس خالد حسن فدعم  اقتصاد صباحي/ثالث احمد محي ذياب احمد  اقتصاد صباحي اول/اثير بالل حمود

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

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

                                                                                                          

 

                                                 

 :  مدير القاعة                                                                                                                                 :  املراقب                                                                                                                              املراقب  :     



  األوىل  +  الثالثة    املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                               جامعة تكريت               

 +    سياسات صناعية 2مبادى اقتصاد   : املادة                                                                                                                  قوائم احلضور                                                                                                                                         كلية اإلدارة واالقتصاد           

  2 : رقم القاعة                                                                                                                                                                                         قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية                                                                                    

                                                                                                      2029/ 2/  22السبت  :        اليوم

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع الثالثياالسم 
  اول اقتصاد صباحي/انور دهام فرحان داود  /ثالث اقتصاد صباحياية راجي علي زيدان  اول اقتصاد صباحي/اريج طالل علي جبار 

  /ثالث اقتصاد صباحيايوب جاسم خليفة   اول اقتصاد صباحي/اماني صفاء عاجل سلطان   /ثالث اقتصاد صباحيالباب محمود عطية

  اول اقتصاد صباحي/اياد حمد دمحم سالمة  /ثالث اقتصاد صباحيعلياية وهبي ولي   اول اقتصاد صباحي/اسمهان سعد علي شهاب

  صباحي/ثالث اقتصاد باسم اسماعيل جاسم   اول اقتصاد صباحي/امجد حاتم علي دمحم  /ثالث اقتصاد صباحياء حردان مشحنالخنس

  اول اقتصاد صباحي/ايمن كاوه علي كريم  /ثالث اقتصاد صباحيايمن سحاب احمد حنظل  اول اقتصاد صباحي/اسيل خضير جاسم

  /ثالث اقتصاد صباحيبسام رشيد كنعان  اول اقتصاد صباحي/رابامير جبار نعيم ج  /ثالث اقتصاد صباحيانسام دمحم مجيد عبيد

/ثالث اقتصاد صباحيايمن لؤي ايوب دمحم  اقتصاد صباحي اول/اقبال احمد حميد دمحم   اول اقتصاد صباحي/ايمن نجم زيدان خلف  

  /ثالث اقتصاد صباحيبالل جاسم دمحم عطية  اول اقتصاد صباحي/امير حسن احمد علي حسين  /ثالث اقتصاد صباحيد صالح انمار احم

  اول اقتصاد صباحي/ايه طه مساعد إسماعيل  /ثالث اقتصاد صباحياكرم صبحيايناس   اول اقتصاد صباحي/اكرم علي محمود عليوي

  /ثالث اقتصاد صباحيبالل فرحان عباس  اول اقتصاد صباحي/انور اسماعيل حميد  /ثالث اقتصاد صباحياية ابراهيم متعب دمحم
 

 

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

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

 
 
 

 : مدير القاعة                                                                                                                          :  املراقب                                                                                                                              :املراقب      



 األوىل  +  الثالثة    املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     جامعة تكريت             

 +    سياسات صناعية 2مبادى اقتصاد    : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كلية اإلدارة واالقتصاد           

  3 : رقم القاعة                                                                                                                                                                                         قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية                                                                                    

                                                                                                      2029/ 2/  22السبت  اليوم:       

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  اول اقتصاد صباحي/حسن حميد حبتر شعواط   /ثالث اقتصاد صباحيحسن دمحم علي صالح  اول اقتصاد صباحي/ بركات مهدي نزال 

  /ثالث اقتصاد صباحيحيدر علي حسين  اول اقتصاد صباحي/تبارك اركان عمر نجم  /ثالث اقتصاد صباحيالكريم باقر تكتم عبد

  اول اقتصاد صباحي/حسن علي مطشر سعدون  /ثالث اقتصاد صباحيحسين حماد دمحم  اول اقتصاد صباحي/بشير جواد كاظم حماد

  /ثالث اقتصاد صباحيخالد شاكر اسماعيل  اول اقتصاد صباحي/حاتم دمحم خلف  /ثالث اقتصاد صباحيتمارة هاني حاتم احمد

  اول اقتصاد صباحي/حسن ناظم بردان محيل  اقتصاد صباحي /ثالثحفصة صدام كامل  اول اقتصاد صباحي/بكر خميس حميد صفوك

  /ثالث اقتصاد صباحيخطاب علي حسن   اول اقتصاد صباحي/حسام لطيف جاسم دمحم  /ثالث اقتصاد صباحيتوفيق علي لطيف

  اقتصاد صباحياول /حسون احمد حسون شكر  /ثالث اقتصاد صباحيحمزة اكرم احمد يوسف  اول اقتصاد صباحي/بنان صفاء محمود

  /ثالث اقتصاد صباحيدريد احمد جاسم   اول اقتصاد صباحي/حسام دمحم نجم حسن  /ثالث اقتصاد صباحيحسان ثابت نعمان

  اول اقتصاد صباحي/حسين صفاء شاكر  /ثالث اقتصاد صباحيحيدر حسن كريم  اول اقتصاد صباحي/هفبهاء مفيد محمود خلي

  /ثالث اقتصاد صباحيرافع سعد جاسم عبدهللا  اول اقتصاد صباحي/حسن احمد صالح احمد  صباحي/ثالث اقتصاد حسن مجبل دمحم 

 

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

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 22)    املرحلة الثالثة : العدد الكلي                                                                                                                   

 

   

 

 مدير القاعة  :                                      املراقب   :                                                                                                               املراقب  :                                                                                                                            



 األوىل  +  الثالثة      املرحلة :                                                                                                                                                                            جامعة تكريت                                                                                                                                 

 +    سياسات صناعية 2مبادى اقتصاد   املادة :                                                                                                               قوائم احلضور                                    كلية اإلدارة واالقتصاد                                                                                                                

   4 رقم القاعة :                                                                                                                                                                               قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية                                                                                              

                                                                                                      2029/ 2/  22السبت       اليوم:                                                                                                                                                                  

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي

 اول اقتصاد صباحي/حمزة علي حمد شهاب
 /ثالث اقتصاد صباحيالسالم عمر ريم عبد 

  اول اقتصاد صباحي/ مطر سحاب ذياب رامي 

  /ثالث اقتصاد صباحيسالم عواد عجمي  اول اقتصاد صباحي/فرهود عبدهللا حسينخليل   /ثالث اقتصاد صباحيرسل دمحم موسى

  اول اقتصاد صباحي/عبدهللا رانيا راسم خلف  /ثالث اقتصاد صباحيريمة خلف طعس  اول اقتصاد صباحي/حمزة موفق حاجم سلطان

  /ثالث اقتصاد صباحيسامان حامد عبد هللا  صباحياول اقتصاد /خميس جمعة محمود   /ثالث اقتصاد صباحيرغد مثنى ابراهيم رشيد

  اول اقتصاد صباحي/رحمة عايد رحيم خليفة  /ثالث اقتصاد صباحيزينا ياسين مخلف   اول اقتصاد صباحي/حميد مربد طه بكر

  اقتصاد صباحي/ثالث سرحان منذر سرحان  اول اقتصاد صباحي/خيرهللا نجم سعيد نغيمش  /ثالث اقتصاد صباحيرنين عارف مرشد

  اول اقتصاد صباحي/رسول دمحم مجيد هادي  /ثالث اقتصاد صباحيزينة سعد خليل ابراهيم  اول اقتصاد صباحي/صالح داود سالم حنان

  /ثالث اقتصاد صباحيسعد ذياب حسين   اول اقتصاد صباحي/علي فاضل ناظم دنيا  /ثالث اقتصاد صباحيرهان خلف محمود حمد

  اول اقتصاد صباحي/رغدة حسين ابراهيم   /ثالث اقتصاد صباحيسالم جادهللا محمود  اول اقتصاد صباحي/دمحم ذيابخالد حسين 

  /ثالث اقتصاد صباحيسعد مبارك توفيق  اول اقتصاد صباحي/ديار عمار دمحم شالش  /ثالث اقتصاد صباحيرهان هاشم اسماعيل 
 

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

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

 

 

 :  مدير القاعة                                                                                                                                      املراقب :                                                                                                                                             املراقب :  



 األوىل  +  الثالثة    املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     جامعة تكريت               

 +    سياسات صناعية 2مبادى اقتصاد    : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كلية اإلدارة واالقتصاد           

   5    : رقم القاعة                                                                                                                                                                                         قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية                                                                                    

                                                                                                      2029/ 2/  22السبت  اليوم:                                                                                                                                                                        

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي

  اول اقتصاد صباحي/سفيان عامر فاضل عبود   /ثالث اقتصاد صباحيسيف نجم تركي عبد  اول اقتصاد صباحي/رند وميض كمال 

 /ثالث اقتصاد صباحيصابر قاسم صالح  اول اقتصاد صباحي/زيد علي جواد كاظم    /ثالث اقتصاد صباحيسعد دمحم خضير
 

 صباحياول اقتصاد /سفيان علي حسين عباس  /ثالث اقتصاد صباحيسيناء كريم نزال  اول اقتصاد صباحي/ريم وليد خالد عبد األمير
 

 اول اقتصاد صباحي/سالم ندا خزعل علي  /ثالث اقتصاد صباحيسفيان دهام سلطان 
 /ثالث اقتصاد صباحيصافي سعيد سنو 

 

  اول اقتصاد صباحي/سيف  مثنى إسماعيل احمد  /ثالث اقتصاد صباحيشاكر مظفر رشيد  اول اقتصاد صباحي/زهراء جواد كاظم عباس

  /ثالث اقتصاد صباحيصائب صبار زبار نزال  اول اقتصاد صباحي/سجاد سالم عكاب  صباحي/ثالث اقتصاد سالم ظاهر علي

/ثالث اقتصاد صباحيشهد جاسم دمحم   اول اقتصاد صباحي/زهراء حسن محمود   اول اقتصاد صباحي/شادان كنعان رحمن فرج  

  /ثالث اقتصاد صباحيصباح مشعان مهدي  صباحي اول اقتصاد/سجاد علي جواد عبد باجي  /ثالث اقتصاد صباحيسمية نصيف جاسم 

  اول اقتصاد صباحي/شهد زكي اكبر دمحم  /ثالث اقتصاد صباحيشيبان خضير عبد  اول اقتصاد صباحي/زيد حسين علي حسن  

  صباحي/ثالث اقتصاد صكر فاروق طلفاح  اول اقتصاد صباحي/سعد كريم نصيف خلف  /ثالث اقتصاد صباحيسهير حيدر عبد الجبار
 

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

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

 

 

 مدير القاعة  :                                       املراقب :                                                                                                                        املراقب :                                                                                                                      



 األوىل  +  الثالثة    املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                جامعة تكريت                

 +    سياسات صناعية 2مبادى اقتصاد      : املادة                                                                                                                          قوائم احلضور                                                                                                                                 كلية اإلدارة واالقتصاد         

   6: رقم القاعة                                                                                                     2029/ 2/  22السبت  اليوم:                                                                                                             قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  اول اقتصاد صباحي/عبدالهادي إسماعيل محمود  /ثالث اقتصاد صباحيفاضلعباس  عبدالقادر  اول اقتصاد صباحي/صفاء صدام عبدالوهاب

  /ثالث اقتصاد صباحيعدنان سعدون صالح  اول اقتصاد صباحي/عبدهللا احمد علي  /ثالث اقتصاد صباحيصهيب صباح فاضل 

  اول اقتصاد صباحي/الوهاب جمال عليعبد   /ثالث اقتصاد صباحيهللا علي صالح عبد  اول اقتصاد صباحي/صالح سعد عبد المحسن 

  /ثالث اقتصاد صباحيعصام جاسم دمحم  اول اقتصاد صباحي/عبدهللا باسم قدور جميل  /ثالث اقتصاد صباحيصهيب صفاء دمحم 

  اول اقتصاد صباحي/عبيدة سامي عبيد  /ثالث اقتصاد صباحيهللا دمحم خيرو عبد  اول اقتصاد صباحي/طه عايد عامج عبدهللا

  /ثالث اقتصاد صباحيعلي احمد سبع  اول اقتصاد صباحي/ قحطان جلمود عبدهللا  /ثالث اقتصاد صباحيصهيب منذر ضاري 

  اول اقتصاد صباحي/عفراء فيصل احمد طعمه  /ثالث اقتصاد صباحيعبدهللا مزاحم سليمان   اول اقتصاد صباحي/طه محمود عبد

  /ثالث اقتصاد صباحيعلي جعفر زيدان  اول اقتصاد صباحي/عبدهللا دمحم علي مناع  /ثالث اقتصاد صباحيطليعة حكيم شامل

  اول اقتصاد صباحي/عقيل طلب دمحم فنتش  /ثالث اقتصاد صباحيعبد هللا هزبر عواد   اول اقتصاد صباحي/عبدالرحمن ثاني عمر

  /ثالث اقتصاد صباحيعلي موسى عبش بنيان  اقتصاد صباحياول /عبدهللا يونس عبود جاسم  /ثالث اقتصاد صباحيعباس حسيب جميل 

  اول اقتصاد صباحي/عقيل دمحم مهدي عباس  /ثالث اقتصاد صباحيعبير رافع ظاهر  اول اقتصاد صباحي/عبدالرزاق عامر حسن علي

  /ثالث اقتصاد صباحيشرموخعماد حاوي   اول اقتصاد صباحي/عبدالمهيمن عبدالكريم   /ثالث اقتصاد صباحيعبد الصمد حماد جاسم

  اول اقتصاد صباحي/عال ابراهيم صبار حسين  /ثالث اقتصاد صباحيعثمان كاظم عبد هللا  اول اقتصاد صباحي/عبدالعزيز مجيد دمحم فهد

 

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

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

 
 مدير القاعة  :            املراقب  :                                                                                                                                                                                                                                            املراقب  :                   



 الثالثة +  األوىل    املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                جامعة تكريت     

 +    سياسات صناعية 2مبادى اقتصاد    : املادة                                                                                                                    قوائم احلضور                                                                                                                                كلية اإلدارة واالقتصاد          

 (قاعات قسم االدارة العامة)      7    : رقم القاعة                                                                                                                                                                          قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية                                                                                    
                                                                                                      2029/ 2/  22السبت  اليوم:                                                                                                                                                                  

  التوقيع االسم الثالثي   التوقيع االسم الثالثي 
   /ثالث اقتصاد صباحيودمغسق قاسم دمحم مح   اول اقتصاد صباحي/عال دمحم نايف حسن 
   اول اقتصاد صباحي/علي عدنان محسن طارش   /ثالث اقتصاد صباحيعمر ذياب احمد 
   /ثالث اقتصاد صباحيغفران نزهان موالن تركي   اول اقتصاد صباحي/علي ابراهيم عبدهللا خلف   
   اول اقتصاد صباحي/علي ناظم جمعة احمد   /ثالث اقتصاد صباحيعمر ضاحي دمحم محمود 
   /ثالث اقتصاد صباحيغيث مهدي محمود   اول اقتصاد صباحي/عباس كريم جاسم علي 
   اول اقتصاد صباحي/عمر حسن مطر علي   /ثالث اقتصاد صباحيدمحم عمر عبدهللا 
اول اقتصاد صباحي/علي حسين حميد رحيم     /ثالث اقتصاد صباحيفاتن حميد ناجي دمحم   
   اول اقتصاد صباحي/صعيجر سليمان داود عمر   /ثالث اقتصاد صباحيعهد خليل ابراهيم 
اول اقتصاد صباحي/علي رعد جاسم     /ثالث اقتصاد صباحيفرج حسين نجم   
اول اقتصاد صباحي/دليان حامد قاسم عمر   /ثالث اقتصاد صباحيعيسى فؤاد حمزة ابراهيم     
اول اقتصاد صباحي/عبد حسين عادل علي     /ثالث اقتصاد صباحيفرحان احمد صالح بشير   
/ثالث اقتصاد صباحيغازي محمود ندا هجار  اول اقتصاد صباحي/عمر محمود ياسين       
   /ثالث اقتصاد صباحيفؤاد منذر احمد   اول اقتصاد صباحي/علي عبدالباسط مزهر هادي 

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                    )  13 املرحلة االوىل:    العدد الكلي )                     (                                                    26العدد الكلي )  

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 13 )   املرحلة الثالثة : العدد الكلي                                                                                                                

 

 

 

 مدير القاعة  :            املراقب  :                                                                                                                                         املراقب  :                                                                                                                      



 األوىل  +  الثالثة    املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                جامعة تكريت               

 +    سياسات صناعية 2مبادى اقتصاد    : املادة                                                                                                                           قوائم احلضور                                                                                                                               كلية اإلدارة واالقتصاد           

 (العامة ة)قاعات قسم االدار   8       : رقم القاعة                                                                                                                                                                                   قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية                                                                                    

                                                                                                      2029/ 2/  22السبت  اليوم:                                                                                                                                                                        

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 
   /ثالث اقتصاد صباحيماجدة دمحم احمد سلمان   اول اقتصاد صباحي/عمر مهدي صالح حسين 1

   اول اقتصاد صباحي/فاطمة جاسم دمحم رميض   /ثالث اقتصاد صباحيقصي جمعة عائد 2

   /ثالث اقتصاد صباحيمأمون دمحم حسن   اول اقتصاد صباحي/عبد خليل هادي عمر 3

   اول اقتصاد صباحي/فاطمة عارف دليان   /ثالث اقتصاد صباحيكامل اياد كامل 4

   /ثالث اقتصاد صباحيدمحم احمد فرج لفتة   صباحياول اقتصاد /عهد كريم صالح حروش 5

   اول اقتصاد صباحي/فراس محسن إبراهيم علي   /ثالث اقتصاد صباحيكهالن حامد دمحم 6

   /ثالث اقتصاد صباحيدمحم حسين علي عجمي   اول اقتصاد صباحي/عيسى عمار عيسى دمحم 7

   اول اقتصاد صباحي/سعيد حميدفيصل    /ثالث اقتصاد صباحيلؤي غايب احمد جاسم 8

   /ثالث اقتصاد صباحيدمحم حيدر عبدالكريم    اول اقتصاد صباحي/غيداء عبدالسالم عزاوي خلف 9

   اول اقتصاد صباحي/فيصل دمحم كوان   /ثالث اقتصاد صباحيليلى عبد فرج جدوع 11

  

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                    )  10املرحلة االوىل:    العدد الكلي )                                                                        20 )العدد الكلي )     

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

 

 

 مدير القاعة  :                                           املراقب  :                                                                                                          املراقب  :                                                                                                                      



 الثالثة   االوىل   +   املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                جامعة تكريت               

 +    سياسات صناعية 2مبادى اقتصاد   : املادة                                                                                                                            قوائم احلضور                                                                                                                               كلية اإلدارة واالقتصاد           

 (العامة ة)قاعات قسم االدار  9      : رقم القاعة                                                                                                                                                                                   قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية                                                                                    

                                                                                                      2029/ 2/  22السبت  اليوم:                                                                                                                                                                        

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 

   /ثالث اقتصاد صباحييوسف دمحم غايب يعقوب   اول اقتصاد صباحي/قصي صدام حسين ضيف  1

   اول اقتصاد صباحي/دمحم توفيق إبراهيم حمد   /ثالث اقتصاد صباحيدمحم خضير عباس 2

   /ثالث اقتصاد صباحيدمحم قصي وجيه عتوي    اول اقتصاد صباحي/محمود حسن حسينلطيف  3

   اول اقتصاد صباحي/يس حبيب عبدهللاددمحم جر   /ثالث اقتصاد صباحيغالمدمحم صبحي خلف  4

   /ثالث اقتصاد صباحيدمحم محمود حميد سلمان   اول اقتصاد صباحي/ليث حسين دمحم كعيد 5

   اول اقتصاد صباحي/دمحم حبيب حسون    /ثالث اقتصاد صباحيحماديدمحم طه  6

   /ثالث اقتصاد صباحيمحمود جمعة مطر دمحم   اول اقتصاد صباحي/ليث فؤاد دمحم 7

   اول اقتصاد صباحي/دمحم خلف جارهللا سلطان   /ثالث اقتصاد صباحيدمحم عبداللطيف صالح 8

   /ثالث اقتصاد صباحيمحمود فارس محمود   اقتصاد صباحياول /دمحم احمد عبدهللا دمحم 9

   اول اقتصاد صباحي/دمحم رعد عزيز حمادي   /ثالث اقتصاد صباحيدمحم عالءالدين كريم 11

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                    )  10املرحلة االوىل:    العدد الكلي )                          (                                                   20العدد الكلي )  

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

 

 

 مدير القاعة  :                               املراقب  :                                                                                                                      املراقب  :                                                                                                                      



 الثالثة  االوىل  +    املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                   جامعة تكريت           

 +    سياسات صناعية 2مبادى اقتصاد      : املادة                                                                                                                          قوائم احلضور                                                                                                                               كلية اإلدارة واالقتصاد           

 (العامة ة)قاعات قسم االدار    10   : رقم القاعة                                                                                                                                                                                   قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية                                                                                    

                                                                                                      2029/ 2/  22السبت  :   اليوم                                                                                                                                                                 

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 
 

   /ثالث اقتصاد صباحيمريم عامر محمود عيسى   اول اقتصاد صباحي/دمحم زيدان خلف عناد

   اول اقتصاد صباحي/دمحم نصيف جاسم جابر    /ثالث اقتصاد صباحيمحمود مجيت احمد خلف 

 
   /ثالث اقتصاد صباحيمصطفى سعد دمحم حسن   اول اقتصاد صباحي/سامي شكوردمحم 

   اول اقتصاد صباحي/دمحم ياسين دمحم ياسين   /ثالث اقتصاد صباحيمحمود دمحم خريف 
   /ثالث اقتصاد صباحيمصطفى صالح مهدي   اول اقتصاد صباحي/دمحم عامر يحيى سالم 

   اول اقتصاد صباحي/محمود حسين دمحم حسين   صباحي/ثالث اقتصاد مروة عادل عدنان 

   /ثالث اقتصاد صباحيمصطفى طالب شياع احمد   اول اقتصاد صباحي/دمحم كاظم صميل عنكود 

/ثالث اقتصاد صباحيعبداللطيف مريم حسام نزار     اول اقتصاد صباحي/محمود خالد شاكر محمود   

صباحياول اقتصاد /شرقي بطين مداح دمحم     /ثالث اقتصاد صباحيمصطفى علي صالح   

/ثالث اقتصاد صباحيمريم خلف عبد هللا عميرة     اول اقتصاد صباحي/مديحة محمود قاسم علي   

 

 احلضور  )           (                                                                  الغياب    )            ((                            10 املرحلة االوىل  )(                                                           20العدد الكلي )        

 احلضور  )           (                                                                  الغياب    )            (                         10   ))   املرحلة الثالثة                                                                                                      

 

 

 

 

 مدير القاعة  :                               املراقب  :                                                                                                                      املراقب  :                                                                                                                      



 االوىل  املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                   جامعة تكريت           

 +    سياسات صناعية 2مبادى اقتصاد  : املادة                                                                                                                             قوائم احلضور                                                                                                                               كلية اإلدارة واالقتصاد           

 (االدارة العامة)قاعات قسم     11 : رقم القاعة                                                                                                                                                                                  قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية                                                                                    

                                                                                                      2029/ 2/  22السبت  اليوم   :      

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 

   /ثالث اقتصاد صباحيميثم قدوري جدعان   اول اقتصاد صباحي/مرال مؤيد صالح خورشيد 

   اول اقتصاد صباحي/مصطفى عباس كريم داود   /ثالث اقتصاد صباحيمصطفى مطر سليمان 

   /ثالث اقتصاد صباحيميس حسين دمحم عبد هللا   اول اقتصاد صباحي/مروان امين دحام هواس 

   اول اقتصاد صباحي/مصطفى فالح حسن عبدالرحمن   /ثالث اقتصاد صباحيمفيد احمد عوده 

   /ثالث اقتصاد صباحيميمونة حاتم امين   اول اقتصاد صباحي/عواد جحيل فرحان مسلم 

   اول اقتصاد صباحي/مصطفى ليث راجي   /ثالث اقتصاد صباحيمناف صباح ابراهيم 

   /ثالث اقتصاد صباحينبا عبد السالم داود سلوم   اقتصاد صباحياول /مسلم نوشاد شادي 

   اول اقتصاد صباحي/لطيف سعيد محمود مصطفى   /ثالث اقتصاد صباحيمها دهام دمحم ناعم 

   /ثالث اقتصاد صباحينبهان حميد دمحم صالح   اول اقتصاد صباحي/مصطفى سعد جاسم دمحم 

   اول اقتصاد صباحي/حسين مهند حسن علي   صباحي/ثالث اقتصاد مهند ابراهيم اسود 

 الغياب    )            ( احلضور  )           (                                                                                      ( 10 )  املرحلة االوىل                             (                                   20العدد الكلي ) 

 الغياب    )            ( احلضور  )           (                                                                                 (   10)   املرحلة الثالثة                                                                                                       

 

 

 

 مدير القاعة  :                                                           املراقب  :                                                                                          املراقب  :                                                                                                                     



 + الثالثة االوىل  املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                               جامعة تكريت                

 +    سياسات صناعية 2مبادى اقتصاد   : املادة                                                                                                                             قوائم احلضور                                                                                                                               كلية اإلدارة واالقتصاد           

 (العامة ة)قاعات قسم االدار    12 : رقم القاعة                                                                                                     2029/ 2/  22السبت    يوم :ال                                                                                                   لصباحية ا  االقتصاد / الدراسةقسم 

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي                                                                                                                                                                  
  /ثالث اقتصاد صباحيياسر صالح صبحي حمد   اول اقتصاد صباحي/مؤمن عدنان محل جراد  

 

   اول اقتصاد صباحي/هاشم مبروك عابر حسين   /ثالث اقتصاد صباحينجوى حماد صالح 

  /ثالث اقتصاد صباحيياسين ابراهيم عبدهللا مطر   اول اقتصاد صباحي/نبأ صباح طلب حسن 
 

   اول اقتصاد صباحي/هديل صفاء زكي علي   /ثالث اقتصاد صباحيسليماننجوى نايف  

   /ثالث اقتصاد صباحييوسف عبدالرزاق نوري    اول اقتصاد صباحي/نجوى موفق عبد ثامر 

  اول اقتصاد صباحي/هند ياسين نافع درويش     /ثالث اقتصاد صباحيالجبار رمضاننور هدى عبد 
 

   /ثالث اقتصاد صباحييوسف عبدالمحسن جاسم   اول اقتصاد صباحي/نمير عبدالفتاح دمحم 

   اول اقتصاد صباحي/دمحم حسين علي هيلين   /ثالث اقتصاد صباحيورود جاسم دمحم 

   /ثالث اقتصاد صباحييوسف كاظم حمزة   اول اقتصاد صباحي/نهى مولود حسين حمد 

   اول اقتصاد صباحي/وطبان خالد دحام طلب   /ثالث اقتصاد صباحيورود صفاء عبدالجبار 

      اول اقتصاد صباحي/نور جاسم جعفر عباس 

   اول اقتصاد صباحي/حميد حسين عدنان وعد   /ثالث اقتصاد صباحيوئام ضامن سلطان جمعة 

   اول اقتصاد صباحي/ياس توفيق خلف   اول اقتصاد صباحي/نوره حميد حمد عجيل 

 الغياب    )            (                     )           (   احلضور               (  22  املرحلة الثالثة )   احلضور  )           (                       الغياب    )            (                                                          (                  21املرحلة االوىل  )     (                    22العدد الكلي )    

 

 مدير القاعة  :                               املراقب  :                                                                                                                      املراقب  :                                                                                                                      


