
 ثانيةالالوجبة                                                        الصباحيةقسم االقتصاد / الدراسات                                 جامعة تكريت / كلية االدارة واالقتصاد                    

 الرابعة الثانية   +   / المرحلة                                         الخرائط االمتحانية                                                                                 

 مؤسسات مالية /   جزئيالمادة /                                             (1 ) قاعة رقم                                                                                    

 6019/   5/    62اليوم والتاريخ                                                                                         قسم االقتصاد             قاعات             

 التوقيع الرابعةالثانية + المرحلة  التوقيع الرابعةالثانية + المرحلة  التوقيع الرابعةالثانية + المرحلة 

  /ثاني اقتصاد صباحياسماء مجيد علي عبل  اقتصاد صباحي رابع/شهاب احمد عبدالكريم احمد  /ثاني اقتصاد صباحيابرار صالح احمد 

  اقتصاد صباحي رابع/جاسم دمحم صالح اسماء  /ثاني اقتصاد صباحياحمد مرعي حمد جاسم  اقتصاد صباحي رابع/اسعد حسن ابتسام

  /ثاني اقتصاد صباحياسماء منذر ظيف   اقتصاد صباحي رابع/شهاب احمد دمحم احمد  /ثاني اقتصاد صباحياثير دمحم جدوع ناصر

  اقتصاد صباحي رابع/احمد جميل عباس اكرم  /ثاني اقتصاد صباحيادهم عدنان ياسين مجيد  اقتصاد صباحي رابع/محمود شاكر ابتهال

  /ثاني اقتصاد صباحياشرف غدار عباس  اقتصاد صباحي رابع/علي عبد هللا عكيلاحمد   /ثاني اقتصاد صباحياجوان كامل زيدان

  اقتصاد صباحي رابع/عبدهللا دمحم حسين االء  /ثاني اقتصاد صباحيارشد حميد علوان  اقتصاد صباحي رابع/مخلف ابراهيم  ابراهيم

  /ثاني اقتصاد صباحياكرم طالب علوان  اقتصاد صباحي رابع/كمال فزاع دمحم ادريس  /ثاني اقتصاد صباحياحمد جاسم ياسين 

  اقتصاد صباحي رابع/عمر عباس امل  /ثاني اقتصاد صباحيازهر حسن دمحم حربي  اقتصاد صباحي رابع/بكر عبد حماد مضحي ابو

  /ثاني اقتصاد صباحياالء مزاحم شجاع  اقتصاد صباحي رابع/صفا حسين علي ادهم  /ثاني اقتصاد صباحياحمد جامل محمود

  اقتصاد صباحي رابع/امير صباح فجر صالح  /ثاني اقتصاد صباحياسراء عباس دمحم عباس  اقتصاد صباحي رابع/عامر محمود اثير

  /ثاني اقتصاد صباحيالعباس صالح احمد غثوان  اقتصاد صباحي رابع/لودود رشاد وجيهاعبد اسراء  /ثاني اقتصاد صباحياحمد حميد رشيد

  اقتصاد صباحي رابع/امير كريم جاسم دمحم  /ثاني اقتصاد صباحياسماء عايد احمد خضير  اقتصاد صباحي رابع/احمد روكان احمد

  /ثاني اقتصاد صباحيامجد رمضان جدوع ناصر  اقتصاد صباحي رابع/اسماعيل عليان اسماء  /ثاني اقتصاد صباحياحمد عدنان عبد 
 الغياب: )         (     الحضور:)        (                         (    60) الثانيةالمرحلة                                    (    99العدد الكلي )  

 الحضور )      (             الغياب )        (                (              19المرحلة الرابعة )                                                           

 

 مدير القاعة                                                 المراقب                                                                 المراقب                   



 ثانيةالالوجبة                                                        الصباحيةقسم االقتصاد / الدراسات                                 جامعة تكريت / كلية االدارة واالقتصاد                    

 /  الثانية     +    الرابعةالمرحلة                                      الخرائط االمتحانية                                                        

            جزئي   / مؤسسات ماليةالمادة /                                            ( 6 ) قاعة رقم                                                                                 

 6019/   5/    62اليوم والتاريخ                                   قاعات   قسم االقتصاد                                                                              

 التوقيع الرابعةالثانية + المرحلة  التوقيع الرابعةالثانية + المرحلة  التوقيع الثانية + الرابعةالمرحلة 

  صباحيثاني اقتصاد /بركات علي زامل اجياد  اقتصاد صباحي رابع/اية اسماعيل فياض   صباحيثاني اقتصاد /امنة عبدالباسط عبدهللا

  اقتصاد صباحي رابع/بلسم غازي مطر  /ثاني اقتصاد صباحيايمن عبدهللا خلف    اقتصاد صباحي رابع/انس احمد حسين

  /ثاني اقتصاد صباحيبسمة عبدهللا محي   اقتصاد صباحي رابع/ايالف حرب حمد دمحم  /ثاني اقتصاد صباحيامنة ماهر حسين

  اقتصاد صباحي رابع/بهاء فؤاد هاشم   /ثاني اقتصاد صباحيايهاب عدنان توفيق   اقتصاد صباحي رابع/انفال احمد ابراهيم

  /ثاني اقتصاد صباحيبالل علي جدعان   اقتصاد صباحي رابع/باسم حسن اسماعيل  ثاني اقتصاد صباحي/اوس سامي عبدالرحمن

  /ثاني اقتصاد صباحيايوب حمود رجب  اقتصاد صباحي رابع/مبارك زكي مبارك أنفال
  اقتصاد صباحي رابع/ارة حكمت فياض ت

  /ثاني اقتصاد صباحيبنين خورشيد رشيد  اقتصاد صباحي رابع/بدر مؤيد صبحي دمحم  /ثاني اقتصاد صباحيايمان شاكر احمد

  /ثاني اقتصاد صباحيايوب خلف عباس حسين  اقتصاد صباحي رابع/اوس عادل حسن
  اقتصاد صباحي رابع/ثامر احمد رسول 

  /ثاني اقتصاد صباحيجمال احمد جميل   اقتصاد صباحي رابع/بكر علي حسين  /ثاني اقتصاد صباحيايمن عبد شحاذة

  /ثاني اقتصاد صباحيبتول احمد يعقوب  اقتصاد صباحي رابع/اياد عواد ياسين 
  اقتصاد صباحي رابع/جاسم فارس جاسم

 الغياب: )         (     (                             الحضور:)        (15(                                   المرحلة الثانية )     90العدد الكلي )  

 (             الغياب )        ( الحضور )                       (            15المرحلة الرابعة )                                                             

 

 

 مدير القاعة                                                 المراقب                                                                 المراقب         



 ثانيةالالوجبة                                                        الصباحيةقسم االقتصاد / الدراسات                                 جامعة تكريت / كلية االدارة واالقتصاد                    

 /  الثانية     +    الرابعةالمرحلة                           الخرائط االمتحانية                                                                                  

 جزئي   / مؤسسات مالية /   المادة                              ( 9 ) قاعة رقم                                                                                     

 6019/   5/    62اليوم والتاريخ                                قاعات قسم االقتصاد                                                                          

 التوقيع الرابعةالثانية + المرحلة  التوقيع الرابعةالثانية + حلة المر التوقيع الثانية + الرابعةالمرحلة 

  ثاني اقتصاد صباحي/حنين ندا خزعل  اقتصاد صباحي رابع/حمزه اوس احمد   /ثاني اقتصاد صباحيجنة وليد خالد ابراهيم

  اقتصاد صباحي رابع/طالب خضيرذوالفقار   ثاني اقتصاد صباحي/حكم شكر حمود مضحي  اقتصاد صباحي رابع/جواد شهاب احمد

  ثاني اقتصاد صباحي/خلود جودت علي  اقتصاد صباحي رابع/حمزة هاشم شاكر   /ثاني اقتصاد صباحيحسام ثامر حسين

  اقتصاد صباحي رابع/راضي صعب عباس  ثاني اقتصاد صباحي/حمد محمود ياسين حمد    اقتصاد صباحي رابع/حاتم كريم احمد 

  ثاني اقتصاد صباحي/خيرهللا خلف عبدهللا حميد  اقتصاد صباحي رابع/حيدر فارس دمحم  ثاني اقتصاد صباحي/حسن علي مرزوك 

  ثاني اقتصاد صباحي/حمزة صالح حردان حسين  اقتصاد صباحي رابع/إبراهيم صالح حارث
  اقتصاد صباحي رابع/رافد عمر حسن

  ثاني اقتصاد صباحي/دحام حاجم فهد حواس  اقتصاد صباحي رابع/خالد جمال دمحم  /ثاني اقتصاد صباحيحسن هادي لفتة 

  ثاني اقتصاد صباحي/حمزة نصرت عمر مهدي  اقتصاد صباحي رابع/نواف احمد حماد
  اقتصاد صباحي رابع/رسل طه خضر

  ثاني اقتصاد صباحي/خلف دعاء ارحيم  اقتصاد صباحي رابع/خضير ياس خضير   ثاني اقتصاد صباحي/حسين حمد خيطان 

  ثاني اقتصاد صباحي/حنين طه حبيب حسين  اقتصاد صباحي رابع/حمدان نزهان دمحم
  اقتصاد صباحي رابع/رسل دمحم علي 

 الغياب: )         (     (                             الحضور:)        (15(                                   المرحلة الثانية )     90العدد الكلي )  

 الحضور )      (             الغياب )        (                              ( 15المرحلة الرابعة )                                                            

 

 مدير القاعة                                                المراقب                                                                 المراقب         



 ثانيةالالوجبة                                                        الصباحيةقسم االقتصاد / الدراسات                                 جامعة تكريت / كلية االدارة واالقتصاد                    

 /  الثانية     +    الرابعةالمرحلة                                    الخرائط االمتحانية                                                         

 جزئي   / مؤسسات مالية   المادة/                                                                  (  4) قاعة رقم                                                     

 6019/   5/    62اليوم والتاريخ                                           قاعات قسم االقتصاد                                                                         

 التوقيع الرابعةالثانية + المرحلة  التوقيع الرابعةالثانية + المرحلة  التوقيع الثانية + الرابعةالمرحلة 

  ثاني اقتصاد صباحي/مجيد رشيد محمودسامان   اقتصاد صباحي رابع/سالي دمحم كاظم  ثاني اقتصاد صباحي/رانيا رفعت حسن علي

  اقتصاد صباحي رابع/سعد مجيد لطيف  ثاني اقتصاد صباحي/رنا محمود صالح  اقتصاد صباحي رابع/رضوان سامي شمس

  ثاني اقتصاد صباحي/سبعاوي علي صالح عبد    اقتصاد صباحي رابع/سامر حسن دمحم   ثاني اقتصاد صباحي/رانيا صكر ياسين

  اقتصاد صباحي رابع/سفيان صالح ابراهيم  ثاني اقتصاد صباحي/رونق خالد حميد دمحم  اقتصاد صباحي رابع/رسول كمال ريام

  ثاني اقتصاد صباحي/سبهان زيد مريف  اقتصاد صباحي رابع/سجى خميس دمحم   ثاني اقتصاد صباحي/رائد خضر حميد جمعة

  ثاني اقتصاد صباحي/طارق فارس حاجمريم   اقتصاد صباحي رابع/زكية مشتاق نزهت
  اقتصاد صباحي رابع/سفيان قحطان حتروش

  ثاني اقتصاد صباحي/سحر نزهان علي معروف  اقتصاد صباحي رابع/سرواء عيسى حميد  ثاني اقتصاد صباحي/رحمة احمد سامي كامل

  صباحيثاني اقتصاد /زياد ادهام حسن خلف  اقتصاد صباحي رابع/سارة دمحم مجيد 
  اقتصاد صباحي رابع/سنان حسين علي خلف

  ثاني اقتصاد صباحي/سراب مثنى سامي جميل  اقتصاد صباحي رابع/سرى شاكر حماد  ثاني اقتصاد صباحي/رفعات شويش احمد

  ثاني اقتصاد صباحي/سارة فيصل احمد دمحم  اقتصاد صباحي رابع/سالي علي فرحان
  اقتصاد صباحي رابع/سهيل احمد سهيل 

 الغياب: )         (     (                             الحضور:)        (15(                                   المرحلة الثانية )     90العدد الكلي )  

 الحضور )      (             الغياب )        (               (         15المرحلة الرابعة )                                                              

 

 مدير القاعة                                                 المراقب                                                                 المراقب         



 ثانيةالالوجبة                                                        الصباحيةقسم االقتصاد / الدراسات                                 جامعة تكريت / كلية االدارة واالقتصاد                    

 /  الثانية     +    الرابعةالمرحلة                              الخرائط االمتحانية                                                                               

                         جزئي   / مؤسسات ماليةالمادة /                              ( 5 ) قاعة رقم                                                                                   

 6019/   5/    62اليوم والتاريخ                          قاعات   قسم االقتصاد                                                                                 

 التوقيع الرابعةالثانية + المرحلة  التوقيع الرابعةالثانية + المرحلة  التوقيع ة + الرابعةالثانيالمرحلة 

  ثاني اقتصاد صباحي/شهد سالم جابر ابراهيم  اقتصاد صباحي رابع/عباس زياد ذياب   ثاني اقتصاد صباحي/سراج احمد عواد فياض

  اقتصاد صباحي رابع/عبدهللا نايف تركي   ثاني اقتصاد صباحي/سيف حازم فرج  اقتصاد صباحي رابع/سيف سعد علي خلف

  ثاني اقتصاد صباحي/شهد يحيى كريم نصيف  اقتصاد صباحي رابع/عبد الرزاق حسن   ثاني اقتصاد صباحي/ الدين عدنانسرى سيف 

  اقتصاد صباحي رابع/ياب ذعبدالواحد غازي   ثاني اقتصاد صباحي/سيف سعد سليمان  اقتصاد صباحي رابع/شيماء حسين دمحم

  ثاني اقتصاد صباحي/صبا زامل روضان جاسم  اقتصاد صباحي رابع/عبدالغني يونس جمعه  ثاني اقتصاد صباحي/سعد مهدي حمادة 

  اقتصاد صباحي رابع/عثمان عبدالعزيز علي  ثاني اقتصاد صباحي/سيف كمال عيسى   اقتصاد صباحي رابع/صدام عبدهللا دخيل 

  ثاني اقتصاد صباحي/صفاء ابراهيم عبدهللا  اقتصاد صباحي رابع/عبدهللا فارس شكر  ثاني اقتصاد صباحي/مؤيد علي جسامسعد 

اقتصاد صباحي رابع/عذراء ظاهر فهد  ثاني اقتصاد صباحي/شرف الدين احمد رمضان  اقتصاد صباحي رابع/طيف وهاب حميد    

  ثاني اقتصاد صباحي/صفاء عالء مشعل جدعان  اقتصاد صباحي رابع/عبدهللا مقداد عبدون   ثاني اقتصاد صباحي/سلوان حمد ابراهيم

  اقتصاد صباحي رابع/عزيزة سعد اسماعيل طالل  ثاني اقتصاد صباحي/احمد تركي شهاب   اقتصاد صباحي رابع/عادل مانع مناور 
 الغياب: )         (     (                             الحضور:)        (15(                                   المرحلة الثانية )     90العدد الكلي )  

 الحضور )      (             الغياب )        (        (                      15المرحلة الرابعة )                                                            

 

 مدير القاعة                                                 المراقب                                                                 المراقب         



 ثانيةالالوجبة                                                        الصباحيةقسم االقتصاد / الدراسات                                 جامعة تكريت / كلية االدارة واالقتصاد                    

 /  الثانية     +    الرابعةالمرحلة                                                                                                   الخرائط االمتحانية            

 جزئي   / مؤسسات ماليةالمادة /                                                                 ( 2 ) قاعة رقم                                                     

 6019/   5/    62اليوم والتاريخ                               قاعات قسم االقتصاد                                                                                 

 التوقيع الرابعةالثانية + المرحلة  التوقيع بعةالراالثانية + المرحلة  التوقيع الثانية + الرابعةالمرحلة 

  ثاني اقتصاد صباحي/عبدهللا برهان اكريم  اقتصاد صباحي رابع/فاتن فاضل سايع فرحان  ثاني اقتصاد صباحي/صهيب نجم عبدهللا

  اقتصاد صباحي رابع/كريمدمحم خليل رحيم   ثاني اقتصاد صباحي/عبدالرحمن مزهرعلوان   اقتصاد صباحي رابع/عمر حسين حمود حسن

  ثاني اقتصاد صباحي/عبدهللا ثامر خضير حسن  اقتصاد صباحي رابع/الندى المهلب خلف قطر  ثاني اقتصاد صباحي/طه دمحم زكي

  اقتصاد صباحي رابع/دمحم خميس دمحم  ثاني اقتصاد صباحي/عبدالعزيز عباس فنر   اقتصاد صباحي رابع/عمر طه احمد هاشم

  ثاني اقتصاد صباحي/عبدهللا جاسم رجب   اقتصاد صباحي رابع/ليث عبدالمنعم خليل  ثاني اقتصاد صباحي/عاصم عبدالرزاق خضير 

  اقتصاد صباحي رابع/دمحم رافع صالح ربيع  ثاني اقتصاد صباحي/بدالقادر عبدهللا احمد ع  اقتصاد صباحي رابع/عمر عامر نوري

  ثاني اقتصاد صباحي/عبدهللا خضر عبدالواحد  اقتصاد صباحي رابع/دمحم امين هيثم احمد   اقتصاد صباحيثاني /عبد احمد عواد عبد

  اقتصاد صباحي رابع/ عبدالستار أحمد دمحم  ثاني اقتصاد صباحي/عبداللطيف قاسم علي  اقتصاد صباحي رابع/عليغسان حامد حسين 

  ثاني اقتصاد صباحي/عبدهللا خلف صالح مبارك  اقتصاد صباحي رابع/دمحم حامد زيدان  ثاني اقتصاد صباحي/عبدالخالق حمد عبدهللا

  اقتصاد صباحي رابع/دمحم عطا هللا دمحم  ثاني اقتصاد صباحي/عبدهللا احمد حماد محمود  اقتصاد صباحي رابع/غسان ضياء دمحم نجم

  ثاني اقتصاد صباحي/عبدهللا عبدالكريم هادي  اقتصاد صباحي رابع/دمحم حسن احمد شويش  ثاني اقتصاد صباحي/عبدالرحمن جبار نقدي

  اقتصاد صباحي رابع/دمحم غسان زكريا  ثاني اقتصاد صباحي/عبدهللا احمد مطرود خليفة  اقتصاد صباحي رابع/غفران حامد رشيد

  ثاني اقتصاد صباحي/عبدهللا محمود تركي  اقتصاد صباحي رابع/دمحم حسين علي دمحم  ثاني اقتصاد صباحي/عبدالرحمن علي دمحم
 الغياب: )         (     (                             الحضور:)        (60(                                   المرحلة الثانية )     99العدد الكلي )  

 الحضور )      (             الغياب )        (                 (           19المرحلة الرابعة )                                                              

 

 مدير القاعة                                                المراقب                                                                 المراقب         



 ثانيةالالوجبة                                                        الصباحيةقسم االقتصاد / الدراسات                                 جامعة تكريت / كلية االدارة واالقتصاد                    

 /  الثانية     +    الرابعةالمرحلة                                                            الخرائط االمتحانية                                                   

 جزئي   / مؤسسات مالية     المادة /                                                               ( 7 ) قاعة رقم                                                     

 6019/   5/    62اليوم والتاريخ                                                                                          االدارة العامةقاعات قسم             

 التوقيع الرابعةالثانية + المرحلة  التوقيع الثانية + الرابعةالمرحلة 

  ثاني اقتصاد صباحي/علي شهاب احمد كنج   ثاني اقتصاد صباحي/عبدالوهاب دمحم سليمان حمد

  اقتصاد صباحي رابع/مصطفى احمد سعد  اقتصاد صباحي رابع/هللا اسماعيلدمحم غيث جاد

  ثاني اقتصاد صباحي/علي ظافر سليمان حبيب  اقتصاد صباحي ثاني/عدنان خلف احمد حبيب

اقتصاد صباحي رابع/مصطفى خميس ضاري   اقتصاد صباحي رابع/دمحم نجم منديل عبدهللا   
  ثاني اقتصاد صباحي/علي عبدالستار حمد دمحم  ثاني اقتصاد صباحي/عذراء منير اسماعيل

  اقتصاد صباحي رابع/مالذ لطيف فزع  اقتصاد صباحي رابع/مروان حسن دمحم خضير
  ثاني اقتصاد صباحي/علي عبدهللا صالح  ثاني اقتصاد صباحي/عزام عبدالهادي عبدهللا بكر
  اقتصاد صباحي رابع/موج قصي مولود ابراهيم  اقتصاد صباحي رابع/مروة رعد شكر محمود
  ثاني اقتصاد صباحي/علي عسكر دمحم علي  ثاني اقتصاد صباحي/علي اياد سعيد عادي

  اقتصاد صباحي رابع/مينا عبدالرحمن دمحم  اقتصاد صباحي رابع/محاو مروة قاسم سعيد
  ثاني اقتصاد صباحي/علي عمر علي زيدان  ثاني اقتصاد صباحي/علي جمعة دمحم

  اقتصاد صباحي رابع/ناهض احمد تركي  اقتصاد صباحي رابع/مريم ابراهيم صالح علي
  ثاني اقتصاد صباحي/علي فائق ياسين رمان  ثاني اقتصاد صباحي/عميري عليعلي خلف 

 الغياب: )         (     (                             الحضور:)        (14(                                   المرحلة الثانية )     62العدد الكلي )  

 (                        الحضور )      (             الغياب )        (16المرحلة الرابعة )                                                             

 

 

                                     مدير القاعة                                                 المراقب                                                                 المراقب         



 ثانيةالالوجبة                                                        الصباحيةقسم االقتصاد / الدراسات                                 جامعة تكريت / كلية االدارة واالقتصاد                    

                                /  الثانية     +    الرابعة                                 المرحلة                             الخرائط االمتحانية                                             

جزئي  / مؤسسات مالية المادة /                                                                                                            (  8) قاعة رقم                                     

 6019/   5/    62اليوم والتاريخ    قاعات قسم االدارة العامة                                                                                                  

 التوقيع الرابعةالثانية + المرحلة  التوقيع الثانية + الرابعةالمرحلة 

  ثاني اقتصاد صباحي/عمر ممدوح دحام حسن  صباحي ثاني اقتصاد/علية حسون عمر حديد

  اقتصاد صباحي رابع/هاجر عامر حميد عياش  اقتصاد صباحي رابع/نجالء سمير حمادة نامس

  ثاني اقتصاد صباحي/عهد ياسر خلف حمد  ثاني اقتصاد صباحي/عمار جبار حسن عبدهللا

  اقتصاد صباحي رابع/عبدالخالق فياضهاجر   اقتصاد صباحي رابع/نزار علي حمود حماش

  ثاني اقتصاد صباحي/عيدان اسعد دمحم عويد  ثاني اقتصاد صباحي/عمر خليل ابراهيم

  اقتصاد صباحي رابع/هيثم يوسف محسن  اقتصاد صباحي رابع/سى عبدهللا حسينينغم ع

  صباحيثاني اقتصاد /غزوة تركي حسين  ثاني اقتصاد صباحي/عمر سعيد سطام احمد

  اقتصاد صباحي رابع/وليد دمحم حسين  اقتصاد صباحي رابع/نمي هزاع دمحم سالم

  ثاني اقتصاد صباحي/غسق فاضل حسن  ثاني اقتصاد صباحي/عمر دمحم احمد

  اقتصاد صباحي رابع/ياسر صالح حسن سالم  اقتصاد صباحي رابع/نور راسم خلف عبدهللا

 الغياب: )         (     (                             الحضور:)        (10(                                   المرحلة الثانية )    60العدد الكلي ) 

 الحضور )      (             الغياب )        (            (                  10المرحلة الرابعة )                                                           

          

 

                                     مدير القاعة                                                 المراقب                                                                 المراقب             



 ثانيةالالوجبة                                                        الصباحيةقسم االقتصاد / الدراسات                                 جامعة تكريت / كلية االدارة واالقتصاد                    

 /  الثانية     +    الرابعةالمرحلة                                                                                                            الخرائط االمتحانية

                      جزئي   / مؤسسات ماليةالمادة /                                                                (  9) قاعة رقم                                                     

 6019/   5/    62اليوم والتاريخ                     قاعات قسم االدارة العامة                                                                                 

 التوقيع الرابعةالثانية + المرحلة  التوقيع الثانية + الرابعةالمرحلة 

  ثاني اقتصاد صباحي/دمحم حميد جودر  ثاني اقتصاد صباحي/غفران احمد ابراهيم حسن

    اقتصاد صباحي رابع/يوسف رافد صالح  جاسم

  ثاني اقتصاد صباحي/دمحم خالد فهد علي  ثاني اقتصاد صباحي/فاطمة حمد كصير خلف

    

  ثاني اقتصاد صباحي/دمحم رافد عبود  ثاني اقتصاد صباحي/فريال دحام حمود كنفذ

    

  ثاني اقتصاد صباحي/دمحم سطم حمد مجيد  ثاني اقتصاد صباحي/دمحم احمد نواف

    

  ثاني اقتصاد صباحي/دمحم سفيان خضير  ثاني اقتصاد صباحي/حميد مجيددمحم جاسم 

    

 الغياب: )         (     (                             الحضور:)        (10(                                   المرحلة الثانية )     11العدد الكلي )  

 الحضور )      (             الغياب )        ((                         1 المرحلة الرابعة )                                                            

                          

 

 مدير القاعة                                                 المراقب                                                                 المراقب                              



 ثانيةالالوجبة                                                        الصباحيةقسم االقتصاد / الدراسات                                 جامعة تكريت / كلية االدارة واالقتصاد                    

 /  الثانية  المرحلة                                                                                                             االمتحانيةالخرائط      

 جزئي    المادة /                                                               ( 10 ) قاعة رقم                                                     

 6019/   5/    62اليوم والتاريخ     قاعات قسم االدارة العامة                                                                                                  

 التوقيع الرابعةالثانية + المرحلة  التوقيع الرابعةالثانية + المرحلة 

  ثاني اقتصاد صباحي/دمحم علي زيدان خلف  ثاني اقتصاد صباحي/دمحم طيب حسين خلف

    

  ثاني اقتصاد صباحي/دمحم فتاح علي جدوع  ثاني اقتصاد صباحي/دمحم عباس فاضل

    

  ثاني اقتصاد صباحي/فيصل ابراهيم دمحم لؤي   ثاني اقتصاد صباحي/دمحم عبدهللا محمود

    

  ثاني اقتصاد صباحي/دمحم محمود ناهي حميد  ثاني اقتصاد صباحي/دمحم عبدالمجيد دمحم حسن

    

  ثاني اقتصاد صباحي/مراد مساهر مصلح  ثاني اقتصاد صباحي/دمحم علي حسين علي

    

 الغياب: )         (     (                             الحضور:)        (10) (                                   المرحلة الثانية     10العدد الكلي )  

             

 

 مدير القاعة                                                 المراقب                                                                 المراقب         



 ثانيةالالوجبة                                                        الصباحيةقسم االقتصاد / الدراسات                                 جامعة تكريت / كلية االدارة واالقتصاد                    

 /  الثانية     المرحلة                                                                                                           الخرائط االمتحانية

                                           جزئي   المادة /                                                          (  11) قاعة رقم                                                     

 6019/   5/    62اليوم والتاريخ                                                      قاعات قسم االدارة العامة                                                

 التوقيع الرابعةالثانية + المرحلة  التوقيع الثانية + الرابعةالمرحلة 

  ثاني اقتصاد صباحي/مصطفى مطر حسن صالح  ثاني اقتصاد صباحي/مرتضى غدار عبدالجبار

    

  ثاني اقتصاد صباحي/ير جليلضمصطفى ن  ثاني اقتصاد صباحي/مزهر طه مظهر صالح

    

  ثاني اقتصاد صباحي/مضر قاسم نصيف جاسم  ثاني اقتصاد صباحي/مساهر جواد مساهر ناريم

    

  ثاني اقتصاد صباحي/معاوية سفيان ضاحي   ثاني اقتصاد صباحي/مشاري الفي هادي

    

  ثاني اقتصاد صباحي/منتظر ابراهيم قنصر   اقتصاد صباحيثاني /مصطفى خوام ساجر لفته

    

 الغياب: )         (     (                             الحضور:)        (10(                                   المرحلة الثانية )     10العدد الكلي )  

                                                   

 

 مدير القاعة                                                 المراقب                                                                 المراقب         



 ثانيةالالوجبة                                                        الصباحيةقسم االقتصاد / الدراسات                                 جامعة تكريت / كلية االدارة واالقتصاد                    

 /  الثانية    المرحلة                                                                                                          لخرائط االمتحانيةا

 جزئي     المادة /                                                              ( 16 ) قاعة رقم                                                     

 6019/   5/    62اليوم والتاريخ  قاعات قسم االدارة العامة                                                                                                  

 التوقيع الرابعةالثانية + المرحلة  التوقيع الثانية + الرابعةالمرحلة 

  ثاني اقتصاد صباحي/نزهان يونس صالح  صباحيثاني اقتصاد /منير ابراهيم ذياب
    

  ثاني اقتصاد صباحي/نمارق ابراهيم حسن عبيد  ثاني اقتصاد صباحي/مهند فالح احمد
    

  ثاني اقتصاد صباحي/نور باسل صالح عبدهللا  ثاني اقتصاد صباحي/موج كاظم ماهر
    

  ثاني اقتصاد صباحي/رمضاننور حميد   ثاني اقتصاد صباحي/موسى علي جاسم
    
  ثاني اقتصاد صباحي/نور دمحم لطيف محمود  ثاني اقتصاد صباحي/ميس عماد لطيف جمعة
    
  ثاني اقتصاد صباحي/نوفل اسماعيل احمد  ثاني اقتصاد صباحي/ميالد اياد ممدوح صالح
    
  ثاني اقتصاد صباحي/هبة قصي طه شكر  ثاني اقتصاد صباحي/نبراس دمحم محمود موالن

 : )         (الغياب     الحضور:)        (                         (    10المرحلة الثانية )

 

 

 

 مدير القاعة                                                 المراقب                                                                 المراقب         



 ثانيةالالوجبة                                                        الصباحيةقسم االقتصاد / الدراسات                                 جامعة تكريت / كلية االدارة واالقتصاد                    

 /  الثانية    المرحلة                                                                                                الخرائط االمتحانية                      

 جزئي     المادة /                                                              (    18     ) قاعة رقم                                                     

 6019/   5/    62اليوم والتاريخ                                                                                                                  قاعات قسم             

 التوقيع الرابعةالثانية + المرحلة  التوقيع الثانية + الرابعةالمرحلة 

    

  ثاني اقتصاد صباحي/وفاء عيسى عطية بدر  ثاني اقتصاد صباحي/همسة مثنى قاسم دمحم

    

  ثاني اقتصاد صباحي/ياسين زياد عبدالرحمن   صباحيثاني اقتصاد /هيثم اياد دمحم علي

    

  ثاني اقتصاد صباحي/يوسف حميد خلف حويجة  ثاني اقتصاد صباحي/وثاق عطا هللا حلو

    

  ثاني اقتصاد صباحي/يوسف رسول فهد دمحم  ثاني اقتصاد صباحي/وسام دحام جاسم دمحم

    

  يوسف صباح طايس عبدهللا  ثاني اقتصاد صباحي/وسام كنعان محمود

    

  يوسف غازي مصدف حجاب  ثاني اقتصاد صباحي/وضاح دعبول دمحم علي

 : )         (الغياب     الحضور:)        (                         (    16المرحلة الثانية )

 

                     مدير القاعة                                                 المراقب                                                                 المراقب         


