
                                                      املسائيةقسم االقتصاد / الدراسات                                 جامعة تكريت / كلية االدارة واالقتصاد                    

 الثانيةالوجبة 

 /  الثانية     +    الرابعةالمرحلة                                                 الخرائط االمتحانية

                     /          المادة /                                        (  31) قاعة رقم                               

 1039اليوم والتاريخ      /     /    قاعات قسم المحاسبة                                      

 التوقيع المرحلة الثانية + الرابعة التوقيع المرحلة الثانية + الرابعة

/ثاني اقتصاد  االء عبدهللا عيادة
 مسائي

 
/ثاني اقتصاد انمار مولود عبدهللا 
 مسائي

 

/رابع  اقتصاد احمد خالد عبد 
 مسائي

 
/رابع  بيداء خليل ابراهيم 
 اقتصاد مسائي

 

احمد  حميد سليمان /ثاني اقتصاد 
 مسائي

 
/ثاني اقتصاد انوار عبد عطية 

 مسائي
 

/رابع   احمد محمود عبدهللا
 اقتصاد مسائي

 
/رابع  اقتصاد  جبار حسن عبدهللا

 مسائي
 

/ثاني اقتصاد احمد حمد عبدهللا  
 مسائي

 
برهان طه علي /ثاني اقتصاد 

 مسائي
 

/رابع  اسيا عبدالرحمن جدعان 
 اقتصاد مسائي

 
/رابع  اقتصاد حسن مثنى ذاكر 

 مسائي
 

/ثاني اقتصاد احمد خلف عبدهللا 
 مسائي

 
/ثاني ثائر ابراهيم عطا هللا 
 اقتصاد مسائي

 

انسام اياد نصرت /رابع اقتصاد 
 مسائي

 
/رابع  اقتصاد حمد سامي دحام 

 مسائي
 

احمد لطيف جاسم /ثاني اقتصاد 
 مسائي

 
/ثاني اقتصاد ثائر حسين احمد 

 مسائي
 

/رابع  اقتصاد  بشار عباس خلف
 مسائي

 
/رابع  اقتصاد  حمدي احمد جاسم

 مسائي
 

/ثاني اقتصاد اركان خلف ظاهر 
 مسائي

 
/ثاني اقتصاد  جاسم خلف دمحم

 مسائي
 

/رابع  بشار عبد الهادي علي 
 مسائياقتصاد 

 
/رابع  اقتصاد خالد جمال دمحم 

 مسائي
 

  
/ثاني اقتصاد جياد خضر خلف 

 مسائي
 

 : )         (الغياب     الحضور:)        (                     (    31المرحلة الثانية )         (               15العدد الكلي )  

 (       الغياب )       (          الحضور )           (                31الرابعة )المرحلة                                       

 

 المراقب                            المراقب                                          مدير القاعة



                                                      املسائيةقسم االقتصاد / الدراسات                                 جامعة تكريت / كلية االدارة واالقتصاد                    

 الثانيةالوجبة 

 

 الثانية     +    الرابعة / المرحلة                                                 الخرائط االمتحانية

                     /          المادة /                                        (  31) قاعة رقم                               

 1039اليوم والتاريخ      /     /    قاعات قسم المحاسبة                                      

 التوقيع المرحلة الثانية + الرابعة التوقيع الثانية + الرابعةالمرحلة 

/ثاني حسام خضر مطر 
 اقتصاد مسائي

 
/ثاني  دنيز عدنان مهدي

 اقتصاد مسائي
 

/رابع  خالد خلف نايف 
 اقتصاد مسائي

 
/رابع  سعدون صالح حسن 
 اقتصاد مسائي

 

/ثاني حنين نوفان عيد 
 اقتصاد مسائي

 
/ثاني ديار فائق تركي 

 اقتصاد مسائي
 

/رابع   خالد وعد خليف
 اقتصاد مسائي

 
/رابع  سؤدد ماجد حامد 

 اقتصاد مسائي
 

/ثاني  خليل اسماعيل مخلف
 اقتصاد مسائي

 
/ثاني رسل سفيان حردان 
 اقتصاد مسائي

 

/رابع  داود سالم عبدهللا 
 اقتصاد مسائي

 
/رابع   كريم يحيى صدام

 اقتصاد مسائي
 

/ثاني خميس جمعة علي 
 اقتصاد مسائي

 
/ثاني ريام فؤاد ابراهيم 
 اقتصاد مسائي

 

/رابع  زياد خلف صالح 
 اقتصاد مسائي

 
/رابع  ضياء علي حسين 
 اقتصاد مسائي

 

    

/رابع  زياد طارق حسين 
 اقتصاد مسائي

 
/رابع  طاهر احمد ابراهيم 
 اقتصاد مسائي

 

 : )         (الغياب     الحضور:)        (                         (    1المرحلة الثانية )         (              31العدد الكلي )  

 (       الغياب )       (          الحضور )           (                30المرحلة الرابعة )                                      

 

 

 

 

 

 المراقب                            المراقب                                          مدير القاعة



                                                      املسائيةقسم االقتصاد / الدراسات                                 جامعة تكريت / كلية االدارة واالقتصاد                    

 الثانيةالوجبة 

 

 /  الثانية     +    الرابعةالمرحلة                                                 الخرائط االمتحانية

                     /          المادة /                                        ( 35 ) قاعة رقم                               

 1039اليوم والتاريخ      /     /    قاعات قسم المحاسبة                                      

 التوقيع المرحلة الثانية + الرابعة التوقيع المرحلة الثانية + الرابعة

/ثاني اقتصاد  ريفان ثابت دمحم
 مسائي

 
/ثاني عباس عايد محمود 
 اقتصاد مسائي

 

/رابع  اقتصاد طيبة ظاهر فهد 
 مسائي

 
/رابع  اقتصاد عبيدة اياد دمحم 

 مسائي
 

/ثاني اقتصاد ريم اديب حميد 
 مسائي

 
/ثاني اقتصاد عبدالكريم عبدهللا 

 مسائي
 

/رابع  عبدالرزاق حسين علي 
 اقتصاد مسائي

 
/رابع  اقتصاد عبير عبيد ناجي 

 مسائي
 

/ثاني سرى عامر زيدان 
 اقتصاد مسائي

 
/ثاني اقتصاد عبدهللا خلف ساير 
 مسائي

 

/رابع   عبدالكريم احمد وحيش
 اقتصاد مسائي

 
/رابع  عدنان عويد سويد 
 اقتصاد مسائي

 

/ثاني سوزان فريق حسن 
 اقتصاد مسائي

 
/ثاني عبير عامر يوسف 

 مسائياقتصاد 
 

/رابع  عبدهللا مطلك صالح 
 اقتصاد مسائي

 
/رابع  عقيل خليل ابراهيم 
 اقتصاد مسائي

 

/ثاني شذى خميس صلبي 
 اقتصاد مسائي

 
/ثاني علي خلف محيميد 
 اقتصاد مسائي

 

  
/رابع   علي احمد محمود

 اقتصاد مسائي
 

 : )         (الغياب            الحضور:)        (                         (    30المرحلة الثانية )         (             39العدد الكلي )  

 (       الغياب )       (           )    :الحضور        (                9المرحلة الرابعة )                                      

 

 

 

 

 

 مدير القاعة                                         المراقب                            المراقب 



                                                      املسائيةقسم االقتصاد / الدراسات                                 جامعة تكريت / كلية االدارة واالقتصاد                    

 الثانيةالوجبة 

 

 /  الثانية     +    الرابعةالمرحلة                                                      الخرائط االمتحانية

                     /          المادة /                                        ( 31 ) قاعة رقم                               

 1039اليوم والتاريخ      /     /    قاعات قسم المحاسبة                                      

 التوقيع المرحلة الثانية + الرابعة التوقيع المرحلة الثانية + الرابعة

/ثاني  عمر متعب ابراهيم
 اقتصاد مسائي

 
/ثاني  ليث ضياء ابراهيم

 اقتصاد مسائي
 

/رابع  اقتصاد علي حمزة خلف 
 مسائي

 
/رابع   غنام سعدي احمد

 اقتصاد مسائي
 

/ثاني عمر محسن عبد العزيز 
 اقتصاد مسائي

 
/ثاني اقتصاد ليث علوان دمحم 

 مسائي
 

/رابع  اقتصاد عمر عبدهللا دمحم 
 مسائي

 
/رابع  غيث حسين عليوي 
 اقتصاد مسائي

 

/ثاني اقتصاد فرحان صبار فهد 
 مسائي

 
/ثاني دمحم عبد الكريم خلف 
 اقتصاد مسائي

 

/رابع  عمر نعمان سلمان 
 اقتصاد مسائي

 
/رابع  اقتصاد فاضل حسن اكبر 

 مسائي
 

/ثاني اقتصاد فلاير خليل عبد 
 مسائي

 
/ثاني اقتصاد دمحم موسى عبدهللا 
 مسائي

 

/رابع  اقتصاد جواد  غازي عبد
 مسائي

 
/رابع  فاطمه عامر مكي 
 اقتصاد مسائي

 

/ثاني فهد هاشم عبد الواحد 
 اقتصاد مسائي

 
/ثاني مصطفى ضاحي عويد 
 اقتصاد مسائي

 

  
/رابع  اقتصاد  مثنى علي عواد

 مسائي
 

 : )         (الغياب     الحضور:)        (                         (    30المرحلة الثانية )         (              39العدد الكلي )  

 (       الغياب )       (          الحضور )           (                9المرحلة الرابعة )                                      

 

 

 

 

 

 مدير القاعة                                          المراقب                            المراقب



                                                      املسائيةقسم االقتصاد / الدراسات                                 جامعة تكريت / كلية االدارة واالقتصاد                    

 الثانيةالوجبة 

 /  الثانية     +    الرابعةالمرحلة                                                     الخرائط االمتحانية

                     /          المادة /                                        (  31) قاعة رقم                               

 1039اليوم والتاريخ      /     /    قاعات قسم المحاسبة                                      

 التوقيع المرحلة الثانية + الرابعة التوقيع المرحلة الثانية + الرابعة

  /ثاني اقتصاد مسائيميس دمحم طه 
/ثاني  هند محمود شوكت

 مسائياقتصاد 
 

/رابع  اقتصاد  دمحم احمد حديد
 مسائي

 
/رابع  محمود احمد حيود 
 اقتصاد مسائي

 

/ثاني اقتصاد ميالد دمحم ابراهيم 
 مسائي

 
/ثاني اقتصاد يقظان خالد خلف 

 مسائي
 

/رابع  اقتصاد دمحم حسن دمحم 
 مسائي

 
/رابع  مروان نايف بخيت 
 اقتصاد مسائي

 

اقتصاد /ثاني ناصر عبود دمحم 
 مسائي

 
يونس علي عبيد / ثاني اقتصاد 

 مسائي
 

/رابع  اقتصاد  دمحم سليمان علي
 مسائي

 
/رابع  مروة عامر محمود 
 اقتصاد مسائي

 

/ثاني اقتصاد ناظم جمعة شحاذة 
 مسائي

  
 

/رابع  دمحم عبدالكريم صالح 
 اقتصاد مسائي

 
/رابع  مصطفى احمد حردان 
 اقتصاد مسائي

 

/ثاني اقتصاد نمير دمحم مطلك 
 مسائي

  
 

/رابع  اقتصاد دمحم مخلف بدوي 
 مسائي

 
مصطفى علي عبدالكريم / رابع 

 اقتصاد مسائي
 

 : )         (الغياب     الحضور:)        (                         (    1المرحلة الثانية )         (               31العدد الكلي )  

 (       الغياب )       (                ):الحضور         (                30المرحلة الرابعة )                                      

 

 

 

 

 

 

 المراقب                            المراقب                                          مدير القاعة



                                                      املسائيةقسم االقتصاد / الدراسات                                 جامعة تكريت / كلية االدارة واالقتصاد                    

 الثانيةالوجبة 

 /  الثانية     +    الرابعةالمرحلة                                                     الخرائط االمتحانية

                     /          المادة /                                        ( 31 ) قاعة رقم                               

 1039اليوم والتاريخ      /     /                 قاعات قسم المحاسبة                         

 التوقيع المرحلة الثانية + الرابعة التوقيع المرحلة الثانية + الرابعة

معاذ ابراهيم خلف /رابع  اقتصاد 
 مسائي

 
اكرم نجم عبد / لرابع اقتصاد 

 مسائي
 

    

/رابع  اقتصاد مها ضياء اسماعيل 
 مسائي

 
  /رابعهيثم عباس محمود 
 اقتصاد مسائي

 

    

/رابع  اقتصاد  مهند نومان صالح
 مسائي

 
/رابع  اقتصاد ورود وليد كامل 

 مسائي
 

    

/رابع   نايف عطيه صالح خلف
 اقتصاد مسائي

 
/رابع  وسام عبدالوهاب 

 اقتصاد مسائي
 

    

/رابع  اقتصاد  خنبيل دمحم شندو
 مسائي

 
/رابع  وسن مشعل سرحان 
 اقتصاد مسائي

 

    

/رابع  اقتصاد نور داود عبدهللا 
 مسائي

 
/رابع  وصفي جمال باشا 
 اقتصاد مسائي

 

    

/رابع  اقتصاد هديل حسن عبدهللا 
 مسائي

 
/رابع  اقتصاد وقار علي حسين 

 مسائي
 

 (     31العدد الكلي ) 

 الغياب )        ( (                        الحضور )      (            31المرحلة الرابعة )  

 

 

 

 

 

 المراقب                            المراقب                                          مدير القاعة


