
 الثالثة +  األوىل    املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                               جامعة تكريت     

                                                                               : املادة                                                                                             االولىالوجبة                                                                                                                                كلية اإلدارة واالقتصاد           

 (ةقاعات قسم احملاسب)    13    : رقم القاعة                                        قوائم احلضور                                                    ية                                                                                    قسم االقتصاد / الدراسة املسائ

                                                                                                      9102/ 5/             اليوم:                                                                                                                                                                 

  التوقيع االسم الثالثي   التوقيع االسم الثالثي 

   / اول اقتصاد مسائيكامل حسين حميد   ثالث اقتصاد مسائي/احمد عبدهللا حجي خلف 1
   /ثالث اقتصاد مسائيحسام ابراهيم الطيف    / اول اقتصاد مسائي احمد خلف حواس عتيج 2
   / اول اقتصاد مسائيدمحم نوفل ناظم   ثالث اقتصاد مسائي/ اروى سعد كريم احمد 3
   /ثالث اقتصاد مسائيحسن زبن مهوس   / اول اقتصاد مسائياحمد رضا عدوان البياتي 4
   / اول اقتصاد مسائيمصطفى محمود دمحم   ثالث اقتصاد مسائي/ اكرم مزبان محمود 5
   /ثالث اقتصاد مسائيخالد حسين جاسم    م/ اول اقتصاد مسائيبهاء عبد الرحمن عزا 6
   / اول اقتصاد مسائيميمونة مجيد اسماعيل   ثالث اقتصاد مسائي /ايشان جلبي دمحم بربر 7
اقتصاد مسائي/ اول خليل ابراهيم مطر حمد 8    /ثالث اقتصاد مسائيخالد طيب احمد عليوي   
      ثالث اقتصاد مسائي /برزان خالد ماهر 9

   /ثالث اقتصاد مسائيخلف علي حاذور   راضي سالم ابراهيم / اول اقتصاد مسائي 11
      ثالث اقتصاد مسائي بهاءالدين حسين حمد / 11
اقتصاد مسائي/ثالث دحام اسماعيل حميد    12    
      /ثالث اقتصاد مسائيحاتم اكرم صبحي 13
 

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                    )  2 املرحلة االوىل:    العدد الكلي )                     (                                                    29العدد الكلي )  

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

 

 مدير القاعة  :                               املراقب  :                                                                                                                      املراقب  :                                                                                                                      



 الثالثة   املرحلة :                                                                   الولىالوجبة ا                                                                                                                               جامعة تكريت               

    : املادة                                                                                                                           قوائم احلضور                                                                                                                               كلية اإلدارة واالقتصاد           

 (ة)قاعات قسم احملاسب   14       : رقم القاعة                                                                                                                                                                                                                                                                    م االقتصاد / الدراسة املسائيةقس

                                                                                                      9102/ 5/              اليوم:                                                                                                                                                                        

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 

   /ثالث اقتصاد مسائيصفاء سالمة حمادة   /ثالث اقتصاد مسائيراجح دمحم صالح عبدهللا 1
2       
   /ثالث اقتصاد مسائيضي صباح سهيل نجم   /ثالث اقتصاد مسائيثامر دمحم عثمانرسل  3
4       
   /ثالث اقتصاد مسائيطه احمد ذياب عطية   /ثالث اقتصاد مسائيسعد سامي سعيد خلف 5
6       

/ثالث اقتصاد عبيد خلف دعيجان رجا   /ثالث اقتصاد مسائيسناء ايوب دمحم احمد 7
 مسائي

  

8       
   /ثالث اقتصاد مسائيعزام خلف احمد   شمال احمد شهاب / ثالث اقتصاد مسائي 9
11       

  

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             (  10املرحلة الثالثة :     العدد الكلي )                                                                                          ( 01)العدد الكلي    

 

 

 

 مدير القاعة  :                               املراقب  :                                                                                                                      املراقب  :                                                                                                                      

 



 الثالثة   + املرحلة                                                                                الولىالوجبة ا                                                                                                                               جامعة تكريت               

                                                                            : املادة                                                                                                                            قوائم احلضور                                                                                                                               كلية اإلدارة واالقتصاد           

 ()قاعات قسم احملاسبة  15      : رقم القاعة                                                                                                                                                                                                                                                                      قسم االقتصاد / الدراسة املسائية

                                                                                                      9102/ 5/          اليوم:                                                                                                                                                                       

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 

   /ثالث اقتصاد مسائيلقاء هاشم دمحم عيسى   علي شكور امين / ثالث اقتصاد مسائي 1

2       

   /ثالث اقتصاد مسائيليث عبد السالم صالح   /ثالث اقتصاد مسائيعلي ياسين قائم 3

4       

   /ثالث اقتصاد مسائيدمحم باسم احمد   /ثالث اقتصاد مسائيغيث جليل نوفان عبدهللا 5

6       

   /ثالث اقتصاد مسائيدمحم علي صالح عنبر   /ثالث اقتصاد مسائيفاطمة بسام طايس 7

8       

   /ثالث اقتصاد مسائيعلي مصلحدمحم    /ثالث اقتصاد مسائيقصي اسعد داود جواد 9

11       

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 10العدد الكلي )        املرحلة الثالثة :                                          (                                                   01العدد الكلي )  

 

 مدير القاعة  :            املراقب  :                                                                                                                                         املراقب  :                                                                                                                      

            



 الثالثة  +    املرحلة :                                                 االولىالوجبة                                                                                                                                                 جامعة تكريت

                                                                 : املادة                                                                                                                           قوائم احلضور                                                                                                                               كلية اإلدارة واالقتصاد           

 (ة)قاعات قسم احملاسب    16   : رقم القاعة                                                                                                                                                                                   ة                                                                                    قسم االقتصاد / الدراسة املسائي

                                                                                                      9102/ 5/               اليوم:                                                                                                                                                                        

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 
   /ثالث اقتصاد مسائينصيف جاسم دمحم اسماعيل   /ثالث اقتصاد مسائي محمود عبدهللا كريم 1

2       

/ثالث اقتصاد مصطفى دمحم خلف عويد 3
 مسائي

   /ثالث اقتصاد مسائينور علي خلف مطيران  

4       
   /ثالث اقتصاد مسائينور نوري صالح صبحي   /ثالث اقتصاد مسائيمعاذ رعد صالح 5
6       
/ثالث اقتصاد منذر حسين سالم حسين 7

   /ثالث اقتصاد مسائيوسام احمد عبد الحميد    مسائي

8       
/ثالث اقتصاد نذير ابراهيم حسين داود 9

   /ثالث اقتصاد مسائيوالء صالح محي قدوري   مسائي

11       
 

 احلضور  )           (                                                                  الغياب    )            (                          (01)املرحلة الثالثة                     (                                                           01العدد الكلي )       

 

 

 مدير القاعة  :                               املراقب  :                                                                                                                      املراقب  :                                                                                                                      

   



 :الثالثةاملرحلة                                              الولىالوجبة ا                                                                                                                                    جامعة تكريت         

  : املادة                                                                                                                             قوائم احلضور                                                                                                                               كلية اإلدارة واالقتصاد           

 (ةاحملاسب)قاعات قسم     17 : رقم القاعة                                                                                                                                                                                  ية                                                                                    قسم االقتصاد / الدراسة املسائ

                                                                                                      9102/ 5/          اليوم        

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 

/ثالث اقتصاد يسرى جمعة عطية فرج 
 مسائي

   /ثالث اقتصاد مسائياحمد دخيل حياوي  
       
   /ثالث اقتصاد مسائيرضا خالد عبد   /ثالث اقتصاد مسائيخلف رياض جاسم دمحم 
       

/ثالث اقتصاد هدى عماد ابراهيم جاسم 
 مسائي

   /ثالث اقتصاد مسائيوليد خالد علي حسين  

       
       
       
       
       

 

 احلضور  )           (                                                                  الغياب    )            ( (                                                        6العدد الكلي ) 

  

 

 مدير القاعة  :            املراقب  :                                                                                                                                                                                     املراقب  :                                                                         


