
 ملرحلة :  الثالثة + الرابعةا                                                                                                    وائم احلضورق                                                   جامعة تكريت                                                                                                                              

 ملادة :    ا                                                                          2022ليوم            /              /         ا                                                  كلية اإلدارة واالقتصاد                                                                                                                
 

                                                                                                                                                                                                                                                )قاعات قسم إدارة عامة(   4001رقم القاعة :                                                                                                                                                الصباحية        / الدراسة قسم اإلدارة العامة

 اسم الطالب  / المرحلة اسم الطالب  / المرحلة اسم الطالب  / المرحلة اسم الطالب  / المرحلة المرحلةاسم الطالب  / 

  رابع صباحي /ابتهال حسن عزيز 
ثالث  /احمد سفيان كريم 

 صباحي
 ثالث صباحي /امنه فالح حمد صالح  رابع صباحي /احمد حكيم حسن 

رابع  /احمد عبد الرحمن ابراهيم 
 صباحي

 رابع صباحي /ابراهيم طه ياسين 
ثالث  /احمد صالح عبدهللا 

 صباحي
 ثالث صباحي /امير علي كاظم حسين  رابع صباحي /احمد سالم بربص 

رابع  /احمد عبدالنبي عبدالكريم 
 صباحي

 رابع صباحي /اثار جابر كامل 
ثالث  /احمد صديق إبراهيم 

 صباحي
 رابع صباحي /احمد عزيزحميد  ثالث صباحي /ايسر سفيان زبار  رابع صباحي /احمد شاكر محمود 

 رابع صباحي /احمد ابراهيم جاسم 
ثالث  /احمد عبد الوهاب ناجي 

 صباحي
 رابع صباحي /احمد علي محمود  ثالث صباحي /ايناس قادر مهدي  رابع صباحي /احمد شهاب احمد 

 رابع صباحي /احمد اكرام هادي 
ثالث  /احمد عيدان محمود 

 صباحي
 رابع صباحي /احمد محمد احمد  ثالث صباحي /براق عبد النبي موالن  رابع صباحي /احمد صباح حسين 

 ثالث صباحي /جوان ثائر مسعود  رابع صباحي /احمد طه ابراهيم  ثالث صباحي /احمد فهد حسن  رابع صباحي /احمد جمعة جاسم 
 رابع صباحي /احمد محمد رشيد 

 

   
  

 

 
 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             (  12   : العدد الكلي )   الثالثة املرحلة 

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

 
 

 
 

 مدير القاعة  :                                                                                                                                املراقب   :           املراقب  :                                                                                                                                                                      
 

 



 ملرحلة :  الثالثة + الرابعةا                                                                                                    وائم احلضورق                                                   جامعة تكريت                                                                                                                              

 ملادة :    ا                                                                          2022ليوم            /              /         ا                                                  كلية اإلدارة واالقتصاد                                                                                                                
 

                                                                                                                                                                                                                                                )قاعات قسم إدارة عامة(   4002رقم القاعة :                                                                                                                                                قسم اإلدارة العامة / الدراسة   الصباحية     

 اسم الطالب  / المرحلة اسم الطالب  / المرحلة اسم الطالب  / المرحلة اسم الطالب  / المرحلة اسم الطالب  / المرحلة

 رابع صباحي /انس خليل ابراهيم  ثالث صباحي /رنا جواد سليمان  رابع صباحي /اسماء جعفر مجبل  ثالث صباحي /حسن احمد نجم  رابع صباحي /احمد وحيد علي 

 رابع صباحي /ازهر ربيع سعد 
ثالث  /حسن ضياء حامد 

 صباحي
 رابع صباحي /ايات محمد علي  ثالث صباحي /رنا قيصر نوري  رابع صباحي /اسماء خلف حسن 

 رابع صباحي /اسامة محمد جميل 
ثالث  /حسين ذياب احمد 

 صباحي
 رابع صباحي /اية عماد كاظم عبد ا ثالث صباحي /رياح عبدالرحيم محمد  رابع صباحي /الحمزة متعب هالل 

رابع  /استبرق عدنان زيدان 
 صباحي

ثالث  /حنين فالح إبراهيم 
 صباحي

 رابع صباحي /ايالف شاكر محمود  ثالث صباحي /ريحاب نزار شهاب  رابع صباحي /الهام فرحان حسين 

 ثالث صباحي /زهراء محمود زيدان  رابع صباحي /انس امين كريم  ثالث صباحي /داليا هالل حسن  رابع صباحي /اسد رضوان خضير 
 صباحي رابع /ايمن ثامر احمد 

 

 
 

  
  

 

 
 

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

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

 
 

 مدير القاعة  :               املراقب   :                                                                                                                                                                                                                                               املراقب  :                                                   
 

 

 

 



 ملرحلة :  الثالثة + الرابعةا                                                                                                    وائم احلضورق                                                   جامعة تكريت                                                                                                                              

 ملادة :    ا                                                                          2022ليوم            /              /         ا                                                  كلية اإلدارة واالقتصاد                                                                                                                
 

                                                                                                                                                                                                                                                )قاعات قسم إدارة عامة(   4003رقم القاعة :                                                                                                                                                قسم اإلدارة العامة / الدراسة   الصباحية     

 اسم الطالب  / المرحلة اسم الطالب  / المرحلة اسم الطالب  / المرحلة اسم الطالب  / المرحلة اسم الطالب  / المرحلة
رابع  /ايهاب مرشود لطيف 

 صباحي
 صباحيرابع  /حسن زيدان مخلف  ثالث صباحي /ضافر لطيف صالح  رابع صباحي /جاسم فرحان شريف  ثالث صباحي /زيد سعد خلف 

 رابع صباحي /براء ارشد يوسف 
ثالث  /سارة ضمير رمضان 

 صباحي
 رابع صباحي /حسن عبد صالح  ثالث صباحي /طه اياد محمود  رابع صباحي /جاسم محمد كريم 

رابع  /برجس ايوب عمران 
 صباحي

ثالث  /سوسن مؤيد محي الدين 
 صباحي

 رابع صباحي /حسن غالب حماد  ثالث صباحي /طه نجم عبدهللا  رابع صباحي /حذيفة علي حمدان 

رابع  /بركات حسين محمود 
 صباحي

ثالث  /صهيب رياض خليفه 
 صباحي

 رابع صباحي /حذيفه سمعان قحطان 
ثالث  /عبد الباسط كنعان اسماعيل 

 صباحي
 رابع صباحي /حسين ثامر صالح 

 رابع صباحي /بكر محمد حسين 
ثالث  /ضاري وضاح شعالن 

 صباحي
 رابع صباحي /حسين عباس حسين  ثالث صباحي /عبد الخالق قسام محمد  رابع صباحي /حذيفه عامر ابراهيم 

 
 

  
  

 
 

 

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

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

 

 
 

 مدير القاعة  :               املراقب   :                                                                                                                                                                                                                                               املراقب  :                                                   
 

 

 



 ملرحلة :  الثالثة + الرابعةا                                                                                                    وائم احلضورق                                                   جامعة تكريت                                                                                                                              

 ملادة :    ا                                                                          2022ليوم            /              /         ا                                                  كلية اإلدارة واالقتصاد                                                                                                                
 

                                                                                                                                                                                                                                                )قاعات قسم إدارة عامة(   4004رقم القاعة :                                                                                                                                                قسم اإلدارة العامة / الدراسة   الصباحية     

 اسم الطالب  / المرحلة اسم الطالب  / المرحلة اسم الطالب  / المرحلة اسم الطالب  / المرحلة المرحلةاسم الطالب  / 

 رابع صباحي /حسين علي رضا 
ثالث  /عبد القادر اياد صبري 

 صباحي
 رابع صباحي /خالد حسن كردي  ثالث صباحي /علي حامد محسن  رابع صباحي /حسين محمد عنتر 

 رابع صباحي /حسين علي عبدهللا 
عبدهللا خميس لطيف فريح 

 الدليمي 
 رابع صباحي /دنيا محمود عرفي  ثالث صباحي /علي خالد حميد  رابع صباحي /حمزة فاضل عباس 

 رابع صباحي /حسين علي عطا 
ثالث  /عبير محمد شنداخ 

 صباحي
 رابع صباحي /رافد فالح حسن  ثالث صباحي /علي هاشم محمد  رابع صباحي /حمزة محي ايوب 

 رابع صباحي /حسين علي هالل 
ثالث  /عثمان صالح نصيف 

 صباحي
 ثالث صباحي /عمار شكري رشيد  رابع صباحي /حنين جودي محمد 

رابع  /رامي سعيد عبد الهادي 
 صباحي

رابع  /حسين كريم اسماعيل 
 صباحي

ثالث  /عزالدين احمد حاجم 
 صباحي

 رابع صباحي /رسول قصي رسول  ثالث صباحي /عمر سليمان عبدهللا  بع صباحيرا /خالد جمال فياض 

 
 

  
  

 
 

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

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

 

 

 

 مدير القاعة  :               املراقب   :                                                                                                                                                                                                                                               املراقب  :                                                   
 

 

 



 ملرحلة :  الثالثة + الرابعةا                                                                                                    وائم احلضورق                                                   جامعة تكريت                                                                                                                              

 ملادة :    ا                                                                          2022ليوم            /              /         ا                                                  كلية اإلدارة واالقتصاد                                                                                                                
 

                                                                                                                                                                                                                                                )قاعات قسم إدارة عامة(   4005رقم القاعة :                                                                                                                                                قسم اإلدارة العامة / الدراسة   الصباحية     

 اسم الطالب  / المرحلة اسم الطالب  / المرحلة اسم الطالب  / المرحلة اسم الطالب  / المرحلة مرحلةاسم الطالب  / ال

 ثالث صباحي /عمر سهيل نجم  رابع صباحي /رواء سليم حمادي 
رابع  /زهير ابراهيم عبداللطيف 

 صباحي
 رابع صباحي /زينه سعد مجيد  ثالث صباحي /غفران حسين محمد 

 رابع صباحي /رواء عبدهللا كريم 
ثالث  /عمر نوري حبيب 

 صباحي
 ثالث صباحي /فاطمة منير كامل  رابع صباحي /زياد عبداالله صباح 

 
 رابع صباحي /سارة جليل ابراهيم 

 

 صباحي ثالث /فالح حسن عبيس  رابع صباحي /زيد مناف مناجد  عهد احمد مجيد داود الخشماني رابع صباحي /رؤى زياد طارق 
 رابع صباحي /سارة ضياء توفيق 

 

 ثالث صباحي /قيصر إسماعيل حميد  رابع صباحي /زينة طارق صالح  ثالث صباحي /غدير علي حازم  رابع صباحي /ريام صالح ذياب 
 رابع صباحي /ساره صباح مطر 

 

 رابع صباحي /زهراء عماد ضياء 
ثالث  /غسان سالم علي 

 صباحي
 رابع صباحي /سبع خميس فرهود  ثالث صباحي /لمى ناصر جاسم  رابع صباحي /زينة قيس حسين 

 
 

  
  

 
 

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

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

 

 

 

 مدير القاعة  :               املراقب   :                                                                                                                                                                                           املراقب  :                                                                                                       
 

 



 ملرحلة :  الثالثة + الرابعةا                                                                                                    وائم احلضورق                                                   جامعة تكريت                                                                                                                              

 ملادة :    ا                                                                          2022ليوم            /              /         ا                                                  كلية اإلدارة واالقتصاد                                                                                                                
 

                                                                                                                                                                                                                                                )قاعات قسم إدارة عامة(   4006رقم القاعة :                                                                                                                                                سة   الصباحية     قسم اإلدارة العامة / الدرا

 اسم الطالب  / المرحلة اسم الطالب  / المرحلة اسم الطالب  / المرحلة اسم الطالب  / المرحلة اسم الطالب  / المرحلة
رابع  /سجاد قاسم عكموش 

 صباحي
ثالث  /محمد ادهم سحب 

 صباحي
 ثالث صباحي /محمد سالم عبد  رابع صباحي /سلطان مزيد نزال 

رابع  /ضياء الدين علي مهدي 
 صباحي

 
 

 رابع صباحي /سجى كامل سطام 
 رابع صباحي /سهر جمال صبحي  عطية التكريتي محمد اياد هاشم

ثالث  /محمد سونمز زين العابدين 
 صباحي

 رابع صباحي /ضياء رعد مال هللا 

 رابع صباحي /سرى كامل حميد 
ثالث  /محمد حسين شوقي 

 صباحي
 ثالث صباحي /محمد صادق فاضل  رابع صباحي /سهى كاظم عبدهللا 

 رابع صباحي /طالل احمد علي 
 
 

 رابع صباحي /سعد غازي سعيد 
ثالث  /محمد رافع محمد 

 صباحي
رابع  /سيف تحرير عبدالرحمن 

 صباحي
 ثالث صباحي /محمد عبدالعزيز عباس 

 رابع صباحي /طه شاكر طه 
 
 

 صباحي ثالث /محمد عبدهللا إبراهيم  رابع صباحي /شهد سفيان كريم  ثالث صباحي /محمد رائد عبد  رابع صباحي /سعد قيس محمد 
 رابع صباحي /طيبة فاضل علي 

 
 

 رابع صباحي /صباح محمد احمد   رابع صباحي /سعد محمود رشيد 
رابع  /ظله عبد السالم حمودي  

 صباحي

 
 

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

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             (   18  : العدد الكلي )   الرابعة  املرحلة
 

 
 

 مدير القاعة  :               املراقب   :                                                                                                                                                                                                                                               املراقب  :                                                   
 



 ملرحلة :  الثالثة + الرابعةا                                                                                                    وائم احلضورق                                                   جامعة تكريت                                                                                                                              

 ملادة :    ا                                                                          2022ليوم            /              /         ا                                                  كلية اإلدارة واالقتصاد                                                                                                                
 

                                                                                                                                                                                                                                                (المحاسبة)قاعات قسم    5001رقم القاعة :                                                                                                                                                قسم اإلدارة العامة / الدراسة   الصباحية     

 اسم الطالب  / المرحلة اسم الطالب  / المرحلة اسم الطالب  / المرحلة اسم الطالب  / المرحلة حلةاسم الطالب  / المر 

 رابع صباحي /عادل حسون عزيز 
ثالث  /محمد عبدالواحد هادي 

 صباحي
رابع  /عبدالرحمن حاتم جاسم 

 صباحي
 رابع صباحي /عثمان احمد صالح  ثالث صباحي /مهند حكمت حسن 

رابع  /كعشوشعارف سعود 
 صباحي

ثالث  /محمود سعدون مكي 
 صباحي

رابع  /عبدالستار صبار حسو 
 صباحي

 رابع صباحي /عثمان بدري ابراهيم  ثالث صباحي /مهيمن إبراهيم مخلف 

 رابع صباحي /عائشة عبدهللا علي 
ثالث  /مصطفى نواف حميد 

 صباحي
 رابع صباحي /عثمان مهند عامر  صباحيثالث  /ميسر عبد حسن  رابع صباحي /عبدهللا ثابت شجاع  

رابع  /عبد الواحد هيثم برع 
 صباحي

ثالث  /منار كمال مصطفى 
 صباحي

 رابع صباحي /عزت ابراهيم صبار  ثالث صباحي /ناظم غازي فيصل  رابع صباحي /عبدهللا ثابت نايف 

رابع  /عبد الوهاب عبدهللا حرجان 
 صباحي

 رابع صباحي /علي حسن عبدهللا  ثالث صباحي /نهى ضاري سالم  رابع صباحي /عبدهللا ثائر سلمان  ثالث صباحي /منار لؤي احمد 

رابع  /عبدالجبار حمادي حسن 
 صباحي

 رابع صباحي /عبدهللا جالل عبدهللا  
 

 رابع صباحي /علي خماس علي 

رابع  /يوسف عبد الكريم ابراهيم 
 صباحي

 رابع صباحي /يوسف قيس مهدي  
 /يونس صالح الدين عبدالكريم   

 رابع صباحي

 

 
 

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

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                  (                   21 : العدد الكلي )   الرابعة  املرحلة
 

 
 

 مدير القاعة  :               املراقب   :                                                                                                                                             املراقب  :                                                                                                                                                     
 

 



 ملرحلة :  الثالثة + الرابعةا                                                                                                    وائم احلضورق                                                   جامعة تكريت                                                                                                                              

 ملادة :    ا                                                                          2022ليوم            /              /         ا                                                  كلية اإلدارة واالقتصاد                                                                                                                
 

                                                                                                                                                                                                                                                (المحاسبة)قاعات قسم    5002رقم القاعة :                                                                                                                                             + المسائيةالعامة / الدراسة   الصباحية قسم اإلدارة 

 الطالب  / المرحلةاسم  اسم الطالب  / المرحلة اسم الطالب  / المرحلة اسم الطالب  / المرحلة اسم الطالب  / المرحلة

 رابع صباحي /عمر محمد حسن  ثالث مسائي / انور فوزي مطر صبار  رابع صباحي /علي نهاد عبد  ثالث صباحي /هبة ذياب محمد  رابع صباحي /علي سالم حماد 

 ثالث مسائي /اثير جاسم محمد احمد  رابع صباحي /عماد فرج محمد  ثالث صباحي /هدى علي محمد  رابع صباحي /علي طه أسويد 
 رابع صباحي /عيسى حسين علي 

  

 رابع صباحي /علي عباس فهد 
ثالث  /همام رياض يونس 

 صباحي
 رابع صباحي /غسق زيد خليل  ثالث مسائي / احمد صالح محمد علي  رابع صباحي /عمر زهير عبدهللا 

رابع صباحي/  /علي قاسم محمد 
 رابع صباحي

ثالث  /وضاح رعد عسل 
 صباحي

 رابع صباحي /غفران حافظ جيجي  ثالث مسائي / احمد عارف ياسين عبدربه رابع صباحي /عمر سمير مطشر 

 رابع صباحي /علي مزهر احمد 
ثالث  /يوسف ياسين صابر 

 صباحي
 صباحيرابع  /فاروق علي محمود  ثالث مسائي / احمد يوسف سليم محمد رابع صباحي /عمر طه شاكر 

 
 

   
 

 
 

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

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

 
 
 
 
 

 مدير القاعة  :               املراقب   :                                                                                                                            املراقب  :                                                                                                                                                                      
 

 

 



 ملرحلة :  الثالثة + الرابعةا                                                                                                    وائم احلضورق                                                   جامعة تكريت                                                                                                                              

 ملادة :    ا                                                                          2022ليوم            /              /         ا                                                  كلية اإلدارة واالقتصاد                                                                                                                
 

                                                                                                                                                                                                                                                (المحاسبة)قاعات قسم    5003رقم القاعة :                                                                                                                                         + المسائيةقسم اإلدارة العامة / الدراسة   الصباحية   

 الطالب  / المرحلةاسم  اسم الطالب  / المرحلة اسم الطالب  / المرحلة اسم الطالب  / المرحلة اسم الطالب  / المرحلة

 رابع صباحي /فتحية كريم عزيز 
ثالث  /اسماء حمزة علي محمد 

 مسائي
 رابع صباحي /ليث غانم نجم  ثالث مسائي / حارث صالح خليل عبد  رابع صباحي /قصي شاكر محمود 

 رابع صباحي /فراس احمد محمد 
ثالث  / انعام جمعة عليوي خلف

 مسائي
 ثالث مسائي /حميد حسين صالح علي  صباحيرابع  /قصي نداء اسماعيل 

 رابع صباحي /مازن سالم احمد 
 

 رابع صباحي /فرح احمد خلف 
ثالث  / اياد منصور سليمان صالح 

 مسائي
 ثالث مسائي / رباح مزهر محمود مصطفى رابع صباحي /قيس سعد ديكان 

 رابع صباحي /مثنى حارث ايوب 
 

رابع  /فريدون غيدان خلف  
 صباحي

ثالث  /ايالف عباس كاظم شهاب 
 مسائي

 رابع صباحي /محمد اكرم جعفر  ثالث مسائي /زينب ممتاز سعدي كريم  رابع صباحي /لمى عبدهللا جاسم 

 رابع صباحي /فيصل أبراهيم محمد
ثالث  / ايمن رشاد عطية عسكر 

 مسائي
 يثالث مسائ /عبدالسالم حماده تركي زعيتر  رابع صباحي /ليث خليل فنوش 

 رابع صباحي /محمد جمال علي 
 

 
 

  
  

 
 

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

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                              (         15   : العدد الكلي )  صباحي  الرابعة  املرحلة
 

 

 
 
 

 مدير القاعة  :               املراقب   :                                                                                                                                                                                                                                               املراقب  :                                                   
 

 

 



 ملرحلة :  الثالثة + الرابعةا                                                                                                    وائم احلضورق                                                   جامعة تكريت                                                                                                                              

 ملادة :    ا                                                                          2022ليوم            /              /         ا                                                  كلية اإلدارة واالقتصاد                                                                                                                
 

                                                                                                                                                                                                                                                (المحاسبة)قاعات قسم    5004رقم القاعة :                                                                                                                                          +المسائيةقسم اإلدارة العامة / الدراسة   الصباحية  

 اسم الطالب  / المرحلة اسم الطالب  / المرحلة اسم الطالب  / المرحلة اسم الطالب  / المرحلة المرحلةاسم الطالب  / 

 ثالث مسائي /عيسى عبدالجبار كردي  رابع صباحي /محمد سفر شعبان  ثالث مسائي /عبير نمر خالد خلف  رابع صباحي /محمد جمعه جاسم 
رابع  /محمد عمر عبد السالم 

 صباحي

 ثالث مسائي /محمد خضير احمد  رابع صباحي /محمد صالح مهدي  ثالث مسائي / عدنان عطيه عبد  رابع صباحي /محمد حاتم امين 
 رابع صباحي /محمد ناظم غضبان 

 

 رابع صباحي /محمد حسين احمد 
ثالث  / علي جابر جمال محمدسعيد

  مسائي/ 
 ثالث مسائي /محمد سعيد إبراهيم  رابع صباحي /محمد عبدهللا حسين 

 رابع صباحي /محمد هاشم احمد 
 

 ثالث مسائي /محمد عدنان معروف  رابع صباحي /محمد عبدهللا محمد  ثالث مسائي / علي حمود احمد  رابع صباحي /محمد حميد مطلك 
 رابع صباحي /محمود بكر حسين 

 

رابع  /محمد دحام عبد اللطيف
 صباحي

 ثالث مسائي /ظاهر محمد علي 
رابع  /محمد عصام عبدالواحد 

 صباحي
 ثالث مسائي /مصطفى محمد عبدهللا 

 رابع صباحي /مداح هاشم ابراهيم 
 

 
 

  
  

 
 

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

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             (  15   : العدد الكلي )  صباحي  الرابعة  املرحلة
 

 

 

 

 مدير القاعة  :               املراقب   :                                                                                                                                                                                                                                          املراقب  :                                                        
 

 

 



 ملرحلة :  الثالثة + الرابعةا                                                                                                    وائم احلضورق                                                   جامعة تكريت                                                                                                                              

 ملادة :    ا                                                                          2022ليوم            /              /         ا                                                  كلية اإلدارة واالقتصاد                                                                                                                
 

                                                                                                                                                                                                                                                (المحاسبة)قاعات قسم    5005رقم القاعة :                                                                                                                                        + المسائيةقسم اإلدارة العامة / الدراسة   الصباحية  

 اسم الطالب  / المرحلة اسم الطالب  / المرحلة اسم الطالب  / المرحلة اسم الطالب  / المرحلة حلةاسم الطالب  / المر 
رابع  /مرتضى نظير حسين 

 صباحي
 رابع صباحي /مسلم محمد زيدان  ثالث مسائي /نائل عدنان يعقوب 

 
 رابع صباحي /ماليين راشد حماد 

 رابع صباحي /مصطفى خزعل ذياب  ثالث مسائي /نور رائد مهدي  رابع صباحي /مرشد طارق كاظم 
 رابع صباحي /ملك كامل موسى  

 

 ثالث مسائي /نور فاروق خلف  رابع صباحي /مروان وهاب حمد 
رابع  /مصطفى صبحي حسين 

 صباحي
 

 رابع صباحي /منار حازم شندوخ 

 رابع صباحي /مروه دارا خضر 
 رابع صباحي /ولي مصلح عبد 

 
 رابع صباحي /مصطفى محمد دلس 

 
 رابع صباحي /مها مجبل صالح 

 رابع صباحي /مروه دليل احمد 
رابع  /وليد خالد معروف 

 صباحي
 رابع صباحي /معن زبن حبتور 

 رابع صباحي /ميس ناظم محمد  
 

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

 احلضور )             (                             الغياب   )             ((                                       5   : العدد الكلي )  مسائي  الثالثة املرحلة 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             (  15   : العدد الكلي )  صباحي  الرابعة  املرحلة

 
 
 
 
 

 مدير القاعة  :                                                                     املراقب   :                                                                      املراقب  :                                                                                                                                                                     
 



 ملرحلة :  الثالثة + الرابعةا                                                                                                    وائم احلضورق                                                   جامعة تكريت                                                                                                                              

 ملادة :    ا                                                                          2022ليوم            /              /         ا                                                  كلية اإلدارة واالقتصاد                                                                                                                
 

                                                                                                                                                                                                                                                (لمحاسبة)قاعات قسم إ   5006رقم القاعة :                                                                                                                                                قسم اإلدارة العامة / الدراسة   الصباحية     

 اسم الطالب  / المرحلة اسم الطالب  / المرحلة اسم الطالب  / المرحلة اسم الطالب  / المرحلة اسم الطالب  / المرحلة

 رابع صباحي /نور رعد عبد   رابع صباحي /ميسر اكرم خضر 
 

 رابع صباحي /هاشم امير عبد 

 رابع صباحي /نور رعد عبدالكريم   رابع صباحي /ناديه محمد جاسم 
 رابع صباحي /هاشم عباس خضر  

 

 رابع صباحي /نور غانم فهد   رابع صباحي /نبأ سالم علي 
 رابع صباحي /هديل احمد خلف  

 

 رابع صباحي /هادي مطر حمود   رابع صباحي /نبأ شاكر محمود 
 رابع صباحي /همام سالم بديوي  

 

رابع  /نمير عبد األمير  حسين 
 صباحي

 رابع صباحي /هارون علي حمد  
 

 وائل عزيز سليمان شرقي القيسي

 رابع صباحي /ورود اسامة حسن   رابع صباحي /وسام محمد احمد 
 رابع صباحي /وجدي يوسف ياسين  

 

 رابع صباحي /يعقوب حمدون حمد   رابع صباحي /ياسر محمد ثاير 
 رابع صباحي /يقين حميد محمود  

 

 
 

 احلضور )             (                             الغياب   )             (   (                                    21   : العدد الكلي )   الرابعةاملرحلة 
 

 
 
 
 
 

 مدير القاعة  :               املراقب   :                                                                                                                                 املراقب  :                                                                                                                                                                 
 

 

 



 ملرحلة :  الثالثة + الرابعةا                                                                                                    وائم احلضورق                                                   جامعة تكريت                                                                                                                              

 ملادة :    ا                                                                          2022ليوم            /              /         ا                                                  كلية اإلدارة واالقتصاد                                                                                                                
 

                                                                                                                                                                                                                                                قسم إدارة عامة( )  3009  مختبر رقم                                                                                                                                                  مسائيقسم اإلدارة العامة / الدراسة            

 التوقيع اسم الطالب  / المرحلة التوقيع اسم الطالب  / المرحلة التوقيع اسم الطالب  / المرحلة
  رابع مسائي /جاسم محمد حسن   رابع مسائي /سيف سعد ابراهيم   مسائيرابع  /ادريس حسين جاسم 

  رابع مسائي /حسن خليل ابراهيم   رابع مسائي /صباح حسن يونس   رابع مسائي /ادهم حسين عباس 
  رابع مسائي /حمزة رائد نعمة     رابع مسائي /ارويه رشيد حسن 

رابع  /افراح صالح الدين نجم 
 مسائي

  / رابع مسائي حميد خير علوان   

  رابع مسائي /حنين منذر توفيق     رابع مسائي /اكحيص حاتم طلك
   رابع مسائي /خميس محمد ارديني     رابع مسائي /اكرم اكريم خلف 

  رابع مسائي /رفقة سعد هادي     رابع مسائي /الحسين محمد اعوج 
  رابع مسائي /صكبان محمد ساره     رابع مسائي /ايات كريم محمود 
  رابع مسائي /سوزان حمد سامر     / رابع مسائي بدر حردان محيميد

  رابع مسائي /نوره فائق رمضان     رابع مسائي / ميسر علي عبد 

      

 
 

 (                             الغياب   )             (    (                                     احلضور )          22 : العدد الكلي )  الرابعة مسائياملرحلة 
 

 
 
 
 

 مدير القاعة  :         ب   :                                                                                                                        املراق          املراقب  :                                                                                                                                                                      

 
 

 



 ملرحلة :  الثالثة + الرابعةا                                                                                                    وائم احلضورق                                                   جامعة تكريت                                                                                                                              

 ملادة :    ا                                                                          2022ليوم            /              /         ا                                                  كلية اإلدارة واالقتصاد                                                                                                                
 

                                                                                                                                                                                                                                                قسم إدارة عامة( )   3010مختبر رقم                                                                                                                                                 المسائيةقسم اإلدارة العامة / الدراسة             

 التوقيع اسم الطالب  / المرحلة التوقيع اسم الطالب  / المرحلة التوقيع اسم الطالب  / المرحلة

  رابع مسائي / عمار عبدعقبة 
رابع  /مزاحم محمد خليل

 مسائي
  رابع مسائي /عمر علي خلف  

رابع  /ضرار ازور خلف 

 مسائي
  رابع مسائي / مسامح جمال غدير 

رابع  /لبنى عبدالعزيز سعود 

 مسائي
 

رابع  /عبدالحق بدر محمود

 مسائي
  رابع مسائي /ليث حسين صالح    

رابع  /علي فاضل اسماعيل 

 مسائي
  رابع مسائي /محمد رشيد مهدي    

 رابع مسائي /محمد سالم بديوي     رابع مسائي / علي طامي منذر
 
 

رابع  /محمد مامون اليذ 

 مسائي
 

  رابع مسائي /محمد لطيف كنوش    

 
 

 احلضور )             (                             الغياب   )             ((                                       14   : العدد الكلي )    ة مسائيالرابعاملرحلة 

 
 

 

 

 مدير القاعة  :               املراقب   :                                                                                                                            املراقب  :                                                                                                                                                                      

 

 

 


