
:-المادة 

توقيعاماني ياسين محمودتوقيعاحمد حميد احمد خلف العباسيتوقيعاحمد عدنان احمد كيفتوقيعتوقيع

رابع صباحيثالثة صباحيرابع صباحي

احمد قيس مجيد 

عبدالناهض الجوراني

احمد علي حسين محمد 

الجبوري

امير حميد خلف حمادي 

الدليمي

رابع صباحيثالثة صباحيرابع صباحي

احمد محمد محمود منصور 

صفوري
احمد مؤيد تركي علي الجواري

انمار رياض احمد حمد 

االحبابي

رابع صباحيثالثة صباحيرابع صباحي

احمد هاشم عبد الهادي 

نقي الدامرجي

احمد نصار ابراهيم هندي 

الحمداني

ايات عبدالرزاق جاسم 

حمود الدراجي

رابع صباحيثالثة صباحيرابع صباحي

اسراء محمد نجيب حازم 

الخشماني

اسراء كميت حمد صالح 

الكميت

اية معاد توفيق غفار 

الناصري

رابع صباحيثالثة صباحيرابع صباحي

عدد الطلبة الغياب

اسم رئيس القاعة

التوقيع

اسم المراقباسم المراقب

التوقيعالتوقيع

عدد الطلبة الحاضرين ( 15 )عدد طلبة المرحلة الرابعة صباحي 
(  10  )عدد طلبة المرحلة الثالثة صباحي 

ثالثة صباحيرابع صباحي

احمد عبدالستار ابراهيم عويد 

الحديثي
احمد حسين كريم عبيد العجرشي

ثالثة صباحيرابع صباحي

ثالثة صباحيرابع صباحي

ابتسام حميدي عزيزاحمد شهاب احمد صالح

ثالثة صباحي

احمد عبدالرزاق اسماعيل 

خلف النيساني
احمد ابراهيم سويد حمد الجبوري

رابع صباحي

ابراهيم منفي حمدان مياح 

الشواريج
ابراهيم احمد حميد احمد

ثالثة صباحيرابع صباحي

احمد خالد عبد الحسين 

عمران العويدي
ابراهيم كريم حمد صالح العزاوي

كلية اإلدارة واالقتصاد
قسم العلوم المالية والمصرفية

2022-2021السنة الدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث 
جامعة تكريت

الدور األول/الكورس االول 
الثالثة والرابعة:  المرحلة 
الصباحية: الدراسة 

:اليوم والتاريخ 
6001: رقم القاعة أالمتحانية  قاعات المالية والمصرفية



:-المادة 

برزان فايق نده عبدهللا
اوس جاسم ساهي كعيد 

الخزرجي

جاسم محمد سلطان 

محمد الجبوري

رابع صباحيثالث صباحيرابع صباحي

بشرى عناد ابراهيم عبد
ايات لؤي توفيق اسماعيل 

الويس

جالل صالح ياسين عبد 

العزاوي

رابع صباحيثالث صباحيرابع صباحي

بكر عبدالقادر حسين عبود 

السامرائي

اية خلف إبراهيم مهدي 

القيسي

جيهان صفوك بدر علي 

الدوري

رابع صباحيثالث صباحيرابع صباحي

بكر محمود هاشم محمود 

العزاوي

ايالف سعد مجيد خضير 

التكريتي

حاتم سلمان عبيد علوان 

الخزرجي

رابع صباحيثالث صباحيرابع صباحي

بالل عباس نصيف جاسم 

العميري

ايالف نجم عبدهللا خضر 

الدوري

حاتم نهار سالم عبد هللا 

الجميلي

رابع صباحيثالث صباحيرابع صباحي

عدد الطلبة الغياب

اسم رئيس القاعة

التوقيع

رابع صباحي

التوقيع

ثالث صباحيرابع صباحي

( 15  )عدد طلبة المرحلة الرابعة صباحي 

الدور األول/الكورس االول وزارة التعليم العالي والبحث 

الثالثة والرابعة:  المرحلة جامعة تكريت

الصباحية: الدراسة كلية اإلدارة واالقتصاد

:اليوم والتاريخ قسم العلوم المالية والمصرفية

6002: رقم القاعة أالمتحانية قاعات المالية والمصرفية2022-2021السنة الدراسية 

عدد الطلبة الحاضرين

( 10  )عدد طلبة المرحلة الثالثة صباحي 

اسم المراقب

التوقيع

ايالف مثنى حسين علي 

السامرائي

اسيل ابراهيم محمود حردان 

الجميلي

ثالث صباحيرابع صباحي

ايمن لطيف ثامر عبدهللا 

العجيلي
اكرم وطبان فاضل رشيد العيساوي

ثالث صباحيرابع صباحي

امال جميل احمد طعمة البياتيايناس سعد احمد عبد الزهيري

ثالث صباحي

ثالث صباحيرابع صباحي

بان خيرهللا حمود سليمان 

الجبوري
امير فراس علوان دوش الجبوري

بارق تحسين عبد خلف 

الكرخي
امنه وليد خالد ناصر الناصري

اسم المراقب



:-المادة 

حمزه حسن شهاب احمد 

الجعافري

تبارك كنعان خضير حسن 

الدوري

خالد وليد فتحي جاسم 

الجحيشي

رابع صباحيثالثة صباحيرابع صباحي

حنان علي قادر جوامير 

الصالي

حسين عامر خليفة جابر 

العلكاوي
خولة صالح جايد حسين

حوراء شجاع جميل محمد 

الناصري

حسين علي احمد جاسم 

االسعودي
خيرهللا أسعد حمد محمود

حيدر عباس فاضل علي 

الربيعي

حميد خماس حسن خطاب 

الطائي
رجوان احمد بدو احمد

حيدر عبدالسالم خضير 

عباس

داليا مصطاف محي علي 

االحبابي
رسل ثائر زاحم

خالد موسى عبدهللا
دنيا عالء عبد الرحمن 

صادق الدوري

رفا فليح حسن كريم 

الجواري

عدد الطلبة الغياب

اسم رئيس القاعة

التوقيع

تبارك صباح حمد جاسم القرغوليحسين شعالن كاظم عبود

( 18  )عدد طلبة المرحلة الرابعة صباحي 

تاضي شاكر لفته حمدان الفراجيحسن احمد حسن علو

تبارك ثامر فيزي لطيف التكريتيحسنين جدوع خلف ظاهر

حسام مشعان مرهون حمد 

الخزرجي
برزان خلف حسين مخلف العبيدي

براق حازم خالد هذال المكدميحسام جسام محمد جاسم

جامعة تكريت

كلية اإلدارة واالقتصاد

قسم العلوم المالية والمصرفية

الثالثة والرابعة:  المرحلة 

الصباحية: الدراسة 

:اليوم والتاريخ 

6003: رقم القاعة أالمتحانية قاعات المالية والمصرفية

حارث نزار اسماعيل عبدهللا 

الناصري

ثالثة صباحيرابع صباحي

2022-2021السنة الدراسية 

ايمن علي خليفه عبد العكابي

الدور األول/الكورس االول وزارة التعليم العالي والبحث 

عدد الطلبة الحاضرين

( 12 )عدد طلبة المرحلة الثالثة صباحي 

اسم المراقب

التوقيع

اسم المراقب

التوقيع



:-المادة 

رياض احمد حسن عبدهللا
زينب مكي حمد علي 

الشاوي

سجاد عدي كريم عايد 

الخزرجي

رابع صباحيثالثة صباحيرابع صباحي

زياد حافظ أسماعيل محمد
زينه فراس جسام عبيد 

الدليمي

سفيان فيصل غيدان 

احمد المفرجي

زينب صباح راضي حنش 

الجعيفري

سجاد قصي عباس حسن 

بني سعد

سلمان خليل عبدهللا 

محمد الجبوري

زينب عماد نوري احمد 

البياتي

سجى علي سلطان علي 

الجبوري

سهى قصي خليل 

اسماعيل الدوري

ساري عبدهللا سامي خضر 

البياتي

سرور باقر مغير خلف 

الصجري
شجاع علي صبحي

عدد الطلبة الغياب

اسم رئيس القاعة

التوقيع

عدد الطلبة الحاضرين

( 10 )عدد طلبة المرحلة الثالثة صباحي 

اسم المراقباسم المراقب

التوقيعالتوقيع

رؤى محمود شوكت محمود 

الدوري
زينب قيس خليل ابراهيم العبيدي

( 15  )عدد طلبة المرحلة الرابعة صباحي 

:اليوم والتاريخ 

6101: رقم القاعة أالمتحانية قاعات المالية والمصرفية2022-2021السنة الدراسية 

رنا أحمد عبد محمد
ريسان محمود حسين سرحان 

الدليمي

روز كافي عباس عبدالكريم 

بجدري
زينب جنان جوده عبدهللا االطرقجي

ثالثة صباحيرابع صباحي

رغده محمد ماجد احمد العبد ربهرقيه منعم مطشر نايف

رسول جبار كامل لفتة النيسانيرقية ادهم جهاد شريف البياتي

وزارة التعليم العالي والبحث 

قسم العلوم المالية والمصرفية

الدور األول/الكورس االول 

الثالثة والرابعة:  المرحلة جامعة تكريت

الصباحية: الدراسة كلية اإلدارة واالقتصاد



:-المادة 

صدام حمزه حسون محمود
شجن هايل صالح محمد 

الحديثي
عبد ناصر حسين جاسم

رابع صباحيثالثة صباحيرابع صباحي

ضحى ابراهيم خلف محمد 

السعدي

شيماء صدام توفيق فاضل 

الحمداني
عبدالرحمن جاسم سطام

طارق زياد عبدالقادر حسن 

الدراجي

صالح حمدان حياوي 

محمي الجبوري

عبدالرحمن علي فارس 

ماهر الناصري

طه حسين سلوم سلطان 

الذيبو

صهيب عبود محمد صالح 

العباسي

عبدالرحمن مجيد 

عبدالكريم الصالح

عبد القادر سمير قادر حبيب
ضاري راسم عباس احمد 

الميزان

عبدالسالم احمد درويش 

طه السلوم

عدد الطلبة الغياب

اسم رئيس القاعة

التوقيع

سفيان علي خلف عبدهللا الجبوريصالح احمد عبد علي الدراجي

سعاد محمد دخيل علي العيساويشعيب صباح عبيد عبود

قاعات المالية والمصرفية2022-2021السنة الدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث 

ثالثة صباحيرابع صباحي

سعد علي شرقي حسين الجميليشهد بشير كرم احمد الدوري

الدور األول/الكورس االول 

الثالثة والرابعة:  المرحلة جامعة تكريت

الصباحية: الدراسة كلية اإلدارة واالقتصاد

:اليوم والتاريخ قسم العلوم المالية والمصرفية

عدد الطلبة الحاضرين

( 10  )عدد طلبة المرحلة الثالثة صباحي 

(15 )عدد طلبة المرحلة الرابعة صباحي 

6102: رقم القاعة أالمتحانية 

سيف احمد دلي حميد الجبوريصبا خليل ابراهيم حسين

صباح جمعة ديكان سكر
شاهر عبد الرحمن جمعه ناصر 

الجبوري

اسم المراقب

التوقيع

اسم المراقب

التوقيع



:-المادة 

عذراء نوري رشيد محمد 

البدري

عبدهللا ازهر نجم عبد 

القادر القريشي

غفران قاسم راضي 

عباس

رابع صباحيثالثة صباحيرابع صباحي

علي فايز سرحان فرحان 

الحاتمي

عبدهللا محمد جميل عبد 

المشهداني

غفران مثنى منصور 

خضير الجبوري

عمر ارزوقي علي منصور 

المنصور

عبدالواحد بريع محمد 

غدير المجمعي

فندي محمد احمد 

ضيدان الجبوري

عمر عساف عبدالجبار 

عبداللطيف العزاوي

عبير عبدالكريم فرحان 

هالل الراشدي

فهد عبدالعزيز عبدهللا 

جاسم

عدنان صالح جاسم عربعمران محمد خليل احمد
قصي برك مطر عزيز 

الجواري

عناد محمد سليم محمد 

المشهداني
علي حسين بكر احمد العزاوي

ليث اكرم صالح محمد 

الدراجي

عدد الطلبة الغياب

اسم رئيس القاعة

التوقيع

عبدالسالم محمود حسين 

مهدي الجبوري

عثمان ياسر جاسم محمد 

الجبوري
عبدالسالم عباس شنيت الخزرجي

عبدهللا مجيد نجم عيدان
عبدالرحمن احمد علي طلب 

الجبوري

عبير حسين محمد عبد 

التميمي

عبدالرحمن حاتم مصحب حسين 

الخزرجي

2022-2021السنة الدراسية 

الصباحية: الدراسة كلية اإلدارة واالقتصاد

:اليوم والتاريخ قسم العلوم المالية والمصرفية

6103: رقم القاعة أالمتحانية قاعات المالية والمصرفية

عبدهللا احمد علي سبع 

الحمداني

عبد الوهاب جاسم عراك احمد 

العبيدي

ضحى سعد هادي صالح الدوري

ثالثة صباحيرابع صباحي

عبدالكريم وليد محمد علي 

الجواري

عبد الرحمن اسماعيل حسين 

حميد العبيدي

الدور األول/الكورس االول وزارة التعليم العالي والبحث 

الثالثة والرابعة:  المرحلة جامعة تكريت

عدد الطلبة الحاضرين

( 12  )عدد طلبة المرحلة الثالثة صباحي 

اسم المراقب

التوقيعالتوقيع

( 18  )عدد طلبة المرحلة الرابعة صباحي 

اسم المراقب



:-المادة 

محمد رافع سامي مطر 

الفهداوي

عون سعد عون علي 

االسودي

محمد علي يوسف 

صالح ال سفر

رابع صباحيثالثة صباحيرابع صباحي

محمد سعد عكاب كاظم 

الجنابي

غادة غزوان عطية عبدون 

الجبوري

محمد كعود مخلف 

حداوي الدليمي

محمد سمير احمد جمعة 

الناصري

غالب عطية سليم محمد 

الجبوري

محمد مكي عيسى جاسم 

الجبوري

محمد عبدهللا عنا حسين 

المفرجي

غفران ثامر عبد هللا 

مضحي الدوري
محمد نوري ندا علي

محمد عجمي زيدان رثيع 

اسويد

غفران قحطان عدنان 

عبدهللا الدوري

محمود طه محمود احمد 

الهاللي

عدد الطلبة الغياب

اسم رئيس القاعة

التوقيع

كلية اإلدارة واالقتصاد

التوقيعالتوقيع

الصباحية: الدراسة 

ثالثة صباحيرابع صباحي

محمد جاسم محمد جاسم 

المجمعي

عمار مصطفى محمود ياسين 

العباسي

محمد ثامر عكاب غزوان 

الدليمي
علي طه صالح عجاج الدليمي

:اليوم والتاريخ قسم العلوم المالية والمصرفية

6104: رقم القاعة أالمتحانية قاعات المالية والمصرفية2022-2021السنة الدراسية 

الدور األول/الكورس االول وزارة التعليم العالي والبحث 

الثالثة والرابعة:  المرحلة جامعة تكريت

محمد جمال مطرود حسين 

الفهداوي
عمر باسم محمد صالح ال مهدي

محمد حسين محمود عبدهللا 

الجبوري
عمر خضر حسن خلف الجميلي

محمد حميد عادي جاسم 

العسكري
عمر عادل كامل قرندل البياتي

عدد الطلبة الحاضرين( 15  )عدد طلبة المرحلة الرابعة صباحي 

( 10  )عدد طلبة المرحلة الثالثة صباحي 

اسم المراقباسم المراقب



:-المادة 

مهى خضير احمد علي
محمد عبدالرحمن احمد 

نجم العباسي

نبهان عدنان مصطفى 

محمد

رابع صباحيثالثة صباحيرابع صباحي

موفق ميسر محمد خلف 

اللهيبي

محمد علي كاظم علي 

التميمي

نرمين غالب خضير 

عبدالرزاق الحديثي

ميساء مطر جايد حسين 

الجبوري

محمد كاظم حياوي ذياب 

الشمري

نور طارق محمد احمد 

المليسي

ميسر عبدالرسول كطة
محمود قحطان عبد سمير 

القيسي

نور عبدالستار صبيح 

عايد

نايف نجيب رفعت سليمان 

البياتي

محمود محمد حمود احمد 

النيساني
هاجر دريد جاسم محمد

عدد الطلبة الغياب

اسم رئيس القاعة

التوقيع التوقيع

قسم العلوم المالية والمصرفية

التوقيع

(10  )عدد طلبة المرحلة الثالثة صباحي 

اسم المراقباسم المراقب

وزارة التعليم العالي والبحث 

محمد اديب احمد رشيد العبيديمصطفى لفته معروف لفته

محمود قاسم فاضل رجب 

الخضور

ثالثة صباحيرابع صباحي

محمود يونس خلف رحيم 

الدوري
فاطمه صالح حمد صالح الكميت

فاطمة مأمون هارون احمد 

المزروعي

مصطفى صباح حسين خضير 

العكيدي
لينة نجم الدين ياسين محمد العزي

الدور األول/الكورس االول 

الثالثة والرابعة:  المرحلة جامعة تكريت

الصباحية: الدراسة كلية اإلدارة واالقتصاد

:اليوم والتاريخ 

6108: رقم القاعة أالمتحانية قاعات المالية والمصرفية2022-2021السنة الدراسية 

عدد الطلبة الحاضرين( 15  )عدد طلبة المرحلة الرابعة صباحي 

منار نبيل محمد عبدالغني 

الشاوي
محمد جالل عبدهللا جاسم الجبوري



:-المادة 

يوسف حسين ريزة جسام 

المكدمي

رابع 

صباحي

هارون رشيد شحاذه حلو 

الجبوري

ابتهاج مرعي حسن 

علي الجميلي
رابع مسائي

رابع مسائيثالث صباحيرابع صباحي

أمجد حميد رشيد حمد 

البياتي

رابع 

مسائي
هشام رعد اسود حسين

احمد عزالدين احمد 

خلف الدوري
رابع مسائي

رابع مسائي

زهراء ناظم عبدهللا علي
رابع 

مسائي

وسن محمد صالح مطر 

العزاوي

احمد هاشم دواي دهش 

الدليمي
رابع مسائي

خيرهللا حمود عبدهللا حمدي 

الجبوري

رابع 

مسائي

ياسين رعد ياسين خلف 

العبيدي

ادهام عامر احمد عبد 

الحمداني
رابع مسائي

أوهام حمد محمد جاسم 

الجميلي

رابع 

مسائي

يقين وسام شاكر علي 

الدوري
رابع مسائياكرم رشيد فرحان

سعدون داود خضر غرب 

الجبوري

رابع 

مسائي
انمار عامر خليل نايف 

سندس نجم الدين عبدهللا
رابع 

مسائي

عمر نجم عبدهللا علي 

الجميلي
رابع مسائي

عدد الطلبة الغياب

اسم رئيس القاعة

التوقيع

(  10  )عدد طلبة المرحلة الثالثة صباحي 

(13)الرابع مسائي  (  8  )عدد طلبة الرابعة صباحي 

ياس محمد ابراهيم مطلب 

الدليمي

مهند ياسين احمد حايف الجواريهيجل عبدهللا محمد خضر

وسن احمد غافل عبد 

الحشماوي

مهى مصطفى حسن سلمان 

الدوري

الدور األول/الكورس االول 

الثالثة والرابعة:  المرحلة جامعة تكريت

الصباحية والمسائية: الدراسة 

:اليوم والتاريخ 

8001: رقم القاعة أالمتحانية قاعات ادارة االعمال2022-2021السنة الدراسية 

هاني صبري جدوع حكمت 

العزاوي
مسره وعد ياسين عباس البدراني

ثالث صباحيرابع صباحي

هند مهدي نعمه حمد الجبوري
مشاري جاسب هتيمي علي 

السعدون

وليد هاشم لطيف مبدد 

الجبوري

كلية اإلدارة واالقتصاد

قسم العلوم المالية والمصرفية

وزارة التعليم العالي والبحث 

مياده مؤيد ناجي حسن الناصري

ياسر نزهان علي جمعة 

الدوري

عدد الطلبة الحاضرين

اسم المراقب

التوقيع التوقيع

اسم المراقب



:-المادة 

محمد خالد علوان حسين 

الفراجي

سفاح خليفة هواس  جبر 

العاصي

مصطفى اسماعيل خليل 

عيادة الدوري

رابع مسائيثالث مسائيرابع مسائي

محمد سوادي حمد علي 

الشاوي
مصطفى عبدالكريم طالبسمير عطا هللا نصيف

سيف سعد رشيد صالحمروة حسين محمود
مهند سعدي فرج عبد 

العكيلي

مروة مثنى صالح قدوري
صالح الدين مهند صالح 

يوسف
نور صباح سليم عيسى

مريم عبدالرزاق حميد
عمر حمد حمود شكطي 

القيسي
هاني عيدان مصطفى

هشام بدوي احمد شكطيلينا قصي ذاكر خليل النعيميمشتاق صالح حسين حسان

عدد الطلبة الغياب

اسم رئيس القاعة

التوقيع

ثالث مسائي

كلية اإلدارة واالقتصاد

قسم العلوم المالية والمصرفية

عيسى جاسم محمد عزيز 

العكيدي
امل محمود مهدي

رابع مسائي

وزارة التعليم العالي والبحث 

غفران صفاء عبدالسالم
توفيق عالوي محمد صالح 

العيساوي

فالح عسل بدي حسن 

الجبوري
حذيفه قصي فؤاد الشنداح

الدور األول/الكورس االول 

الثالثة والرابعة:  المرحلة جامعة تكريت

المسائية: الدراسة 

:اليوم والتاريخ 

8002: رقم القاعة أالمتحانية قاعات ادارة االعمال 2022-2021السنة الدراسية 

عدد الطلبة الحاضرين

( 12  )عدد طلبة المرحلة الثالثة مسائي 

اسم المراقب

التوقيعالتوقيع

فهمي خلف ثامر عيسى 

الجبوري

زهير حمود صالح سحاب 

الجبوري

محمد حامد ابراهيم باييز 

الحديثي
زيدان قيس زيدان

اسم المراقب

محمد حميد حمادي تركي 

الحمداني

( 18  )عدد طلبة المرحلة الرابعة مسائي 

زيدون خليفة عوض مجول 

الحديثي


