
 الثالثح  +  الراتعح    رحلح :امل                                                                                      اصباح 9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد               

 اقرصاد قياسي+   كلياقرصاد   : املادج                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 ()قاعاخ قسن ادارج اعوال   8008 : رقن القاعح                                                                                                6/2/2022   االحد  اليوم:                                                                                                                 قسن االقرصاد / الدراسح الصثاحيح

 التوقيع ثياالسم الثال  التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
/ ابراهٌم محمد إبراهٌم
 ثالث اقتصاد صباحي

 ىيم حسام الديناابر  1
  اقتصاد صباحي رابع

 اطٌاف صباح ابراهٌم
 ثالث اقتصاد صباحي/

 اسراء عباس محمد 
 اقتصاد صباحي رابع

باسم علً عبد   

 اقتصاد صباحي لثثا/
 

 2         
/  احمد سامً احمد

 ثالث اقتصاد صباحي
 يم نصير كاملابراى 3

/ امجد رمضان جدوع  اقتصاد صباحي رابع
 ثالث اقتصاد صباحي

 اسميان سعد عمي 
 اقتصاد صباحي رابع

بشار خالد خلٌل  

 اقتصاد صباحي لثثا/
 

 4         
/  ارشد حميد عموان

 ثالث اقتصاد صباحي
 احمد بكر شاكر  5

 انمار عامر احمد عبد  اقتصاد صباحي رابع

 باحيثالث اقتصاد ص/
 اكرم عمي محمود 

 اقتصاد صباحي رابع
  بالل حمٌد احمد 

 اقتصاد صباحي لثثا/
 

 6         
/ اسٌا ابراهٌم توفٌق

 ثالث اقتصاد صباحي
 احمد حسين محمود 7

 مبارك اٌمان عبدالرزاق  اقتصاد صباحي رابع
 ثالث اقتصاد صباحي/

 اماني صفاء عاجل 
 اقتصاد صباحي رابع

 تبارك محمد انور 
 اقتصاد صباحي لثثا/

 

 8         
/ اسٌل خضٌر جاسم

 ثالث اقتصاد صباحي
احمد حميد محمد  9

اٌمن خلف عوده   اقتصاد صباحي رابع

 ثالث اقتصاد صباحي/
 امنة عبدالباسط  

 اقتصاد صباحي رابع
    اسماعٌل تبارك ناهض 

 اقتصاد صباحي لثثا/
 

 11         
/  اشواق قٌس احمد

 د صباحيثالث اقتصا
 احمد محمود جواد 11

 اٌمن مشتاق ٌوسف  اقتصاد صباحي رابع

 امير حسن احمد  ثالث اقتصاد صباحي/
 اقتصاد صباحي رابع

 جمانه فرحان احمد 

 اقتصاد صباحي لثثا/
 

 الغياب   )             (                           احلضور )             (                                                        (                                 18) ح  : املرحلح الثالث(           30العدد الكلي ) 

 ( (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             12: )  ح املرحلح الراتع         

                                                                                                       

 :  هدير القاعح                                                                                                                                 :  املراقة                                                                                                                              املراقة  :                                               



 الثالثح  +  الراتعح    املرحلح :                                                                                      اصباح 9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد               

 اقرصاد قياسي+   كلياقرصاد   : املادج                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 )قاعاخ قسن ادارج اعوال(   8007 : رقن القاعح                                                                                                6/2/2022اليوم:     االحد                                                                                                                 قسن االقرصاد / الدراسح الصثاحيح

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
 حمٌد فاضل محمد

 اقتصاد صباحي لثثا/
 ايثر حايف محمد 1

 دٌانا حبٌب خضٌر  اقتصاد صباحي رابع

 اقتصاد صباحي لثثا/
 باسم اسماعيل جاسم 

ق  رؤٌا نمٌر فائ  اقتصاد صباحي رابع

 اقتصاد صباحي لثثا/
 

 2         
حٌدر عبدالجواد 

 اقتصاد صباحي لثثا/
 ايمن عبد شحاذة 3

 رفل حاتم محمد خلف  اقتصاد صباحي رابع

 اقتصاد صباحي لثثا/
زال بركات ميدي ن 

 رٌام فوزي علص  اقتصاد صباحي رابع

 اقتصاد صباحي لثثا/
 

 4         
 خالد حسٌن محمد

 اقتصاد صباحي لثثا/
 ايمن كاوه عمي  5

 رقٌه عدنان عبدهللا  اقتصاد صباحي رابع

 اقتصاد صباحي لثثا/
 بسمة عبداهلل محي 

  عثمانساره سرحان    اقتصاد صباحي رابع

  اقتصاد صباحي لثثا/

 6         
 دعاء سامً عبد

 اقتصاد صباحي لثثا/
 ايمن نجم زيدان 7

 رنا عدنان خضٌر  اقتصاد صباحي رابع

 اقتصاد صباحي لثثا/
 بنان صفاء محمود 

 سجى ماجد خضٌر  اقتصاد صباحي رابع

  اقتصاد صباحي لثثا/

 8         
دنٌا علً ابراهٌم 

 اقتصاد صباحي لثثا/
 ايو طو مساعد  9

 رواء محمد سلطان  تصاد صباحياق رابع

 اقتصاد صباحي لثثا/
 بياء مفيد محمود 

سمر سعد رشٌد    اقتصاد صباحي رابع

  اقتصاد صباحي لثثا/

 ( 25العدد الكلي ) 

 الغياب   )             (      (                                     احلضور )             (                        15ح  : العدد الكلي ) املرحلح الثالث

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 10ح  : العدد الكلي ) املرحلح الراتع

 

                                                                                                       

                                                 

 هدير القاعح  :                                                                                                      املراقة   :                                     املراقة  :                                                                                                                        



 الثالثح  +  الراتعح    املرحلح :                                                                                      اصباح 9 قت االمتحان الساعة :و                                                                                                              جاهعح ذكريد               

 اقرصاد قياسي+   كلياقرصاد   : املادج                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 خ قسن ادارج اعوال()قاعا   8006 : رقن القاعح                                                                                                6/2/2022اليوم:     االحد                                                                                                                 قسن االقرصاد / الدراسح الصثاحيح

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
شذى نعمو ساىي 

 ثالث اقتصاد صباحي/
 تبارك اركان عمر 1

 حسين عبدالرحمن عمي  رابع اقتصاد صباحي
حسن عمي مطشر   ثالث اقتصاد صباحي/

 عبدالمطيف قاسم عمي  اقتصاد صباحي رابع
  ثالث اقتصاد صباحي/

 2         
شياب حسن عمي 

 ثالث اقتصاد صباحي/
حاتم محمد خمف  3

عبدالرحمن محمد   رابع اقتصاد صباحي
 ثالث اقتصاد صباحي/

حسون احمد حسون  
عبداهلل احمد شوقي   رابع اقتصاد صباحي

  ثالث اقتصاد صباحي/

 4         
ا فوزي خمف صب

 ثالث اقتصاد صباحي/
حسام لطيف جاسم  5

 دولت عبدالسالم جالل  رابع اقتصاد صباحي
 ثالث اقتصاد صباحي/

حسين حمد خيطان  
 عبداهلل برىان اكريم  رابع اقتصاد صباحي

  ثالث اقتصاد صباحي/

 6         
 طو محمد حمد

ثالث اقتصاد صباحي/  
حسن احمد صالح  7

الد عبدالقادر عامر خ  يرابع اقتصاد صباح
 ثالث اقتصاد صباحي/

حمزة عمي حمد   
عمي جاسم محمد   رابع اقتصاد صباحي

  ثالث اقتصاد صباحي/

 8         
 عامر عبداهلل حسن

 ثالث اقتصاد صباحي/
حسن عمي مرزوك  9

عبدالكريم عمر خمف   رابع اقتصاد صباحي
حمزة موفق حاجم   ثالث اقتصاد صباحي/

عمي عقيل محمد   اد صباحيرابع اقتص
  ثالث اقتصاد صباحي/

 ( 25العدد الكلي ) 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 15ح  : العدد الكلي ) املرحلح الثالث

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                (      10ح  : العدد الكلي ) املرحلح الراتع

                                                                                                      

                                           

 هدير القاعح  :                     املراقة   :                                                                                                                      املراقة  :                                                                                                                        



 الثالثح  +  الراتعح    املرحلح :                                                                                      اصباح 9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد               

 اقرصاد قياسي+   كلياقرصاد   : املادج                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 )قاعاخ قسن ادارج اعوال(   8005 : رقن القاعح                                                                                                6/2/2022اليوم:     االحد                                                                                                                 قسن االقرصاد / الدراسح الصثاحيح

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي قيعالتو  االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
 علً ٌاسٌن مصلح

 ثالث اقتصاد صباحي/
  حنين ندا خزعل 1

فاطمه اسعد مجول   رابع اقتصاد صباحي

 ثالث اقتصاد صباحي/
رشا عبود عذاب  

كنعان علً صالح   رابع اقتصاد صباحي

  ثالث اقتصاد صباحي/

 2         
عمر حمٌد حماد 

 اقتصاد صباحيثالث /
 خميس جمعة محمود 3

فاطمه خالد عباس   رابع اقتصاد صباحي

 ثالث اقتصاد صباحي/
 رند وميض كمال  

لٌلى عواد عزاوي   رابع اقتصاد صباحي

  ثالث اقتصاد صباحي/

 4         
 عمر عارف ناٌف

 ثالث اقتصاد صباحي/
 ديار عمار محمد 5

 فاطمه فهمً لطٌف  رابع اقتصاد صباحي

 الث اقتصاد صباحيث/
   ريم وليد خالد  

 محمد ثائر نوار   رابع اقتصاد صباحي

  ثالث اقتصاد صباحي/

 6         
عمر محمد خلف 

 ثالث اقتصاد صباحي/
  رانيا راسم خمف 7

فالح صبار عٌاده   رابع اقتصاد صباحي

 ثالث اقتصاد صباحي/
 زيد عمي جواد كاظم 

 سونمحمد حبٌب ح  رابع اقتصاد صباحي

 ثالث اقتصاد صباحي/
 

 8         
 غسق جاسم محمد

 ثالث اقتصاد صباحي/
 رحمة عايد رحيم  9

 محمد حمود قتٌبة  رابع اقتصاد صباحي

 ثالث اقتصاد صباحي/
   سالم ندا خزعل 

 رابع اقتصاد صباحي
محمد خلف سلٌمان  

  ثالث اقتصاد صباحي/

 ( 25العدد الكلي ) 
 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 15عدد الكلي ) ح  : الاملرحلح الثالث

 غياب   )             ((                                     احلضور )             (                             ال 10ح  : العدد الكلي ) املرحلح الراتع

 

                                                                                                                                                    
 هدير القاعح  :               املراقة   :                                                                                                                                                                          املراقة  :                                                                          



 الثالثح  +  الراتعح    املرحلح :                                                                                      اصياح 9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد               

 اقرصاد قياسي+   كلياقرصاد   : املادج                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         إلدارج واالقرصاد  كليح ا         

 )قاعاخ قسن ادارج اعوال(   8004 : رقن القاعح                                                                                                6/2/2022اليوم:     االحد                                                                                                                 حقسن االقرصاد / الدراسح املسائي

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
 إبراىيم رجب محمد

 يائثالث اقتصاد مس/
 ابراىيم محمد صالح 1

 خالد ياسين امطارد  يرابع اقتصاد مسائ
 حسام محمد نجم  يثالث اقتصاد مسائ/

  يرابع اقتصاد مسائ
  عبدالمطيف وىب لطيف

 يثالث اقتصاد مسائ/
 

 2         

 إبراىيم محمد عزيز
 يثالث اقتصاد مسائ/

احمد حمد عبداهلل  3
 اوةرابحة خمف شن    يرابع اقتصاد مسائ

 يثالث اقتصاد مسائ/
 جمال ابراىيم احمد 

   يرابع اقتصاد مسائ
 عبدالحي محمدمحمد

 يثالث اقتصاد مسائ/
 

 4         

احمد خميف حواس 
 يثالث اقتصاد مسائ/

 انور اسماعيل حميد 5
 سعد رمضان حمود  يرابع اقتصاد مسائ

 يثالث اقتصاد مسائ/
 جياد خضر خمف 

  يرابع اقتصاد مسائ
رجب عبداهلل  ىاشم

 يثالث اقتصاد مسائ/
 

 6         
 عمي نصير بشائر

 يثالث اقتصاد مسائ/
   بالل حميد سعيد 7

 يرابع اقتصاد مسائ
 طارق خميل ابراىيم 

 يثالث اقتصاد مسائ/
 حنين نوفان عيد 

   ىند خيراهلل عمي   يرابع اقتصاد مسائ
 يثالث اقتصاد مسائ/

 

 8         

   ود بيداء اياد مول
 يثالث اقتصاد مسائ/

 بياء عبدالرحمن عزم 9
 يرابع اقتصاد مسائ

 عادل محمود ميدي 
 يثالث اقتصاد مسائ/

 خميل ابراىيم مطر 
        ديار فائق تركي   يرابع اقتصاد مسائ

 يرابع اقتصاد مسائ
 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 14ح  : العدد الكلي ) املرحلح الثالث(                          25العدد الكلي ) 

 ور )             (                             الغياب   )             ((                                     احلض 11ح  : العدد الكلي ) املرحلح الراتع                                                             

 

                                                                                                

                                                     

 ح  :هدير القاع               املراقة   :                                                                                                                                                                                                                            املراقة  :                        



 الراتعح  املرحلح :                                                                                         صباحا 9وقت االمتحان الساعة :               جاهعح ذكريد                                                                                                               

 اقرصاد قياسي  املادج :                                                                                                                   قوائم احلضور                                    كليح اإلدارج واالقرصاد                                                                                                                

 )قاعاخ قسن ادارج االعوال(   8003رقن القاعح :                                                                                                6/2/2022اليوم:     االحد                          قسن االقرصاد / الدراسح الصثاحيح                                                                                       

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
 عبداهلل قحطان جممود
 رابع اقتصاد صباحي

عفراء فيصل احمد    1
 عمي عبداهلل صالح    رابع اقتصاد صباحي

 رابع اقتصاد صباحي
 

 2         
عبداهلل محمد عمي 

 رابع اقتصاد صباحي
عقيل طمب محمد    3

 رابع اقتصاد صباحي
 ن محسنعمي عدنا   

 رابع اقتصاد صباحي
 

 4         
 عبداهلل منيف عبداهلل

 رابع اقتصاد صباحي
عقيل محمد ميدي    5

 رابع اقتصاد صباحي
عمي عمر عمي     

 رابع اقتصاد صباحي
 

 6         
 عميعبدالوىاب جمال 

 رابع اقتصاد صباحي
عال محمد نايف       7

 رابع اقتصاد صباحي
 عمار جبار حسن    

 رابع اقتصاد صباحي
 

 8         
  عبدالوىاب محمد
 رابع اقتصاد صباحي

عمي جاسم كريم      9
 رابع اقتصاد صباحي

عمر سعيد سطام    
 رابع اقتصاد صباحي

 

 11         
 عثمان حمدان عجاج

عمي عادل حسين     11 رابع اقتصاد صباحي
عمر قاسم حامد     رابع اقتصاد صباحي

 صباحي رابع اقتصاد
 

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 18املرحلح الراتعح  : العدد الكلي ) 

                                                                                                                                                       

 

 هدير القاعح  :                                                                                املراقة   :                                                           املراقة  :                                                                                                                        



 الثالثح  +  الراتعح    املرحلح :                                                                                      اصباح 9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد               

 اقرصاد كلي +  اقرصاد قياسي  : املادج                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 )قاعاخ قسن ادارج اعوال(   8201 : رقن القاعح                                                                                                6/2/2022اليوم:     االحد                                                                                                                 قسن االقرصاد / الدراسح الصثاحيح

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع سم الثالثياال
محمد رافع محمد 

ثالث اقتصاد صباحي/  سموان حمد ابراىيم 1 
  اقتصاد صباحي رابع

 العزٌزمرٌم مناف عبد

 عبداهللعبدالخالق حمد   ثالث اقتصاد صباحي/
هجرة محمد صبحً   باحياقتصاد ص رابع

  ثالث اقتصاد صباحي/

 2         
 محمد صباح محمد

 ثالث اقتصاد صباحي/
 سيف كمال عيسى 3

معاذ محمد عواد   اقتصاد صباحي رابع

 ثالث اقتصاد صباحي/
   عبدالرحمن ثاني 

هدٌل حسن صالح   اقتصاد صباحي رابع

  ثالث اقتصاد صباحي/

 4         
 محمد عوٌد عطٌة

 ثالث اقتصاد صباحي/
 سيف مثنى إسماعيل 5

 مهدي زٌدان عزاوي  اقتصاد صباحي رابع

 ثالث اقتصاد صباحي/
 حسنعبدالرزاق عامر  

وائل متعب اسود   اقتصاد صباحي رابع

  ثالث اقتصاد صباحي/

 6         
 روضانمخلص فرحان 

 ثالث اقتصاد صباحي/
 شادان كنعان رحمن 7

 امً محمود طرٌد مٌ  اقتصاد صباحي رابع

 ثالث اقتصاد صباحي/
 عبداهلل احمد عمي 

وعد شامل صبح   اقتصاد صباحي رابع

 ثالث اقتصاد صباحي/
 

 8         
مروان فلٌح حمٌد 

 ثالث اقتصاد صباحي/
    طو عايد عامج 9

 نمارق ابراىيم حسن  اقتصاد صباحي رابع
 ثالث اقتصاد صباحي/

عبداهلل باسم قدور  
  د صباحياقتصا رابع

ٌحٌى اسماعٌل ابراهٌم 

  ثالث اقتصاد صباحي/

 11         
 مرٌم طالل عوض 

 ثالث اقتصاد صباحي/
 عباس عدنان سكران 11

هاشم الطٌف جاسم   اقتصاد صباحي رابع

عبداهلل عمر ابراىيم   ثالث اقتصاد صباحي/
ٌوسف محمد اسود   اقتصاد صباحي رابع

  ثالث اقتصاد صباحي/
 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 18الثالثح  : العدد الكلي )  املرحلح

 الغياب   )             (            (                                     احلضور )             (                  12املرحلح الراتعح  : العدد الكلي ) 

                                                 
 

 هدير القاعح  :                                                                                                               املراقة   :                            املراقة  :                                                                                                                        



 الراتعح     املرحلح :                                                                                      اصباح 9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد               

 اقرصاد قياسي    : املادج                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 )قاعاخ قسن ادارج االعوال(   8203 : رقن القاعح                                                                                               6/2/2022اليوم:     االحد                                                                                                                 لصثاحيحقسن االقرصاد / الدراسح ا

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
 عمر محمود ياسين

 اقتصاد صباحيرابع 
 عزاويغيداء عبدالسالم    1

 محمد احمد عبداهلل    اقتصاد صباحيرابع 
 اقتصاد صباحيرابع 

 

 2         
 عمر ممدوح دحام

 اقتصاد صباحيرابع 
 فاطمة جاسم محمد   3

 اقتصاد صباحيرابع 
محمد ايوب محمود    

 اقتصاد صباحيرابع 
 

 4         
 عمر ميدي صالح

 اقتصاد صباحيرابع 
 فاطمة عارف دليان   5

 اقتصاد صباحيرابع 
 محمد توفيق إبراىيم   

 اقتصاد صباحيرابع 
 

 6         
 عيسى عمار عيسى

 اقتصاد صباحيرابع 
 قصي صدام حسين   7

 اقتصاد صباحيرابع 
 ممحمد حيدر عبدالكري   

 اقتصاد صباحيرابع 
 

 8         
 غزوة تركي حسين

 اقتصاد صباحيرابع 
 لطيف محمود حسن   9

 اقتصاد صباحيرابع 
 محمد خمف جاراهلل   

 اقتصاد صباحيرابع 
 

 11         
 ان كريم فرحانغضب
ليث حسين محمد    11 اقتصاد صباحيرابع 

 محمد روضان اسماعيل    اقتصاد صباحيرابع 
 اقتصاد صباحيرابع 

 

 

 (    (                                     احلضور )             (                             الغياب   )          18ح  : العدد الكلي ) املرحلح الراتع

 

                                                                                                       

 هدير القاعح  :               املراقة   :                                                                                                                            املراقة  :                                                                                                                                 



 الراتعح     املرحلح :                                                                                      اصباح 9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد               

                                    اقرصاد قياسي    : املادج                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 )قاعاخ قسن ادارج االعوال(   8204 : رقن القاعح                                                                                              6/2/2022اليوم:     االحد                                                                                                                 قسن االقرصاد / الدراسح الصثاحيح

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
 يب حسينمحمد ط

 اقتصاد صباحيرابع 
   محمود حسين محمد   1

 خميسمصطفى شبيب     اقتصاد صباحيرابع 
  اقتصاد صباحيرابع 

 2         
 محمد عامر يحيى

 اقتصاد صباحيرابع 
   حمودمحمود حميد م   3

 اقتصاد صباحيرابع 
 ير جميلضمصطفى ن   

  اقتصاد صباحيرابع 

 4         
 محمد محمد عبدالمجيد

 اقتصاد صباحيرابع 
 عبدالستار محمود صبار   5

   يم ذيابمنير ابراى    اقتصاد صباحيرابع 
  اقتصاد صباحيرابع 

 6         
 محمد عمار عبدالكريم

اقتصاد صباحيرابع   
     ول حمدمحمود مج   7

 اقتصاد صباحيرابع 
    ميالد اياد ممدوح   

  اقتصاد صباحيرابع 

 8         
 محمد فتاح عمي 

 اقتصاد صباحيرابع 
   مديحة محمود قاسم   9

 اقتصاد صباحيرابع 
       م ذياب حمدناظ   

  اقتصاد صباحيرابع 

 11         
 محمد مداح بطين

 مساىر جواد مساىر      11 اقتصاد صباحيرابع 
      نبأ صباح طمب    اقتصاد صباحيرابع 

  اقتصاد صباحيرابع 

 

 (                             الغياب   )             (       (                                     احلضور )       18ح  : العدد الكلي ) املرحلح الراتع

                                                                                                                                                       

 

 هدير القاعح  :               املراقة   :                                                                                                                                                                                                                    املراقة  :                                



 الراتعح      املرحلح :صباحا                                                         9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد               

 اقرصاد قياسي    : املادج                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         اإلدارج واالقرصاد   كليح         

 )قاعاخ قسن ادارج االعوال(   8205 : رقن القاعح                                                                                              6/2/2022اليوم:     االحد                                                                                                                 قسن االقرصاد / الدراسح الصثاحيح

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  نجوى موفق عبد 

 اقتصاد صباحيرابع 
اياد محمد       ىيثم   1

      اقتصاد صباحيرابع 

 2         
 نمير عبدالفتاح محمد

 اقتصاد صباحيرابع 
ورود جروان خمف      3

 اقتصاد صباحيرابع 
     

 4         
نيى مولود حسين 

 اقتصاد صباحيرابع 
    وليد ضياء عيفان   5

 اقتصاد صباحيرابع 
     

 6         
  نور حميد رمضان

 اقتصاد صباحيابع ر 
    يوسف حميد خمف   7

 اقتصاد صباحيرابع 
     

 8         
ىاشم مبروك عابر 

 اقتصاد صباحيرابع 
    رسول فيديوسف    9

 اقتصاد صباحيرابع 
     

 11         
    ىديل صفاء زكي

         11 اقتصاد صباحيرابع 

                                                                                                       احلضور )             (                             الغياب   )             (                               (       11ح  : العدد الكلي ) املرحلح الراتع

                                     

 

          

 هدير القاعح  :                         املراقة   :                                                                                                                  املراقة  :                                                                                                                        



 الراتعح     املرحلح :                                                                                      اصباح 9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد               

 اقرصاد قياسي    : املادج                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 )قاعاخ قسن ادارج االعوال(   8206 : رقن القاعح                                                                                              6/2/2022اليوم:     االحد                                                                                                                 يحقسن االقرصاد / الدراسح املسائ

 لتوقيعا االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
      راضي سالم ابراىيم

 يرابع اقتصاد مسائ
1 

     جاسمعبدالرحمن حسين 
  يرابع اقتصاد مسائ

    قصي عدنان منيي
  يرابع اقتصاد مسائ

             ميس محمد طو
  يرابع اقتصاد مسائ

 2       
       رافع حسين زعين

 يرابع اقتصاد مسائ
      عبداهلل حمود خمف 3

 يصاد مسائرابع اقت
    كامل حسين حميد  

  يرابع اقتصاد مسائ
    ميمونة مجيد اسماعيل

  يرابع اقتصاد مسائ

 4       
          ريام فؤاد ابراىيم
 يرابع اقتصاد مسائ

      عبداهلل خمف ساير 5
 يرابع اقتصاد مسائ

محمود سممان احمد   
         ناظم حسن زبن ندا  يرابع اقتصاد مسائ

  ياقتصاد مسائ رابع

 6       
       شمال احمد شهاب

 يرابع اقتصاد مسائ
  عبداهلل محمد اسماعيل 7

 يرابع اقتصاد مسائ
مراد مساىر مصمح     

  يرابع اقتصاد مسائ
        نبا حسن اسماعيل

  يرابع اقتصاد مسائ

 8       
      صالح احمد حماد

 يرابع اقتصاد مسائ
    عالء محمد اسماعيل 9

 يرابع اقتصاد مسائ
مروان ناجي نواف     

  يرابع اقتصاد مسائ
         ىيثم حسن محمد

  يرابع اقتصاد مسائ

 11       
صفاء عالء مشعل      

 يرابع اقتصاد مسائ
         فراس عبد دحام 11

  يرابع اقتصاد مسائ
                مصطفى محمود محمد

 ياسين حميدوسن عبدال  يرابع اقتصاد مسائ
  يرابع اقتصاد مسائ

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                    ( 24)  ح  : العدداملرحلح الراتع

                                                                                                    

 

              هدير القاعح                                                               املراقة   :                                                                              املراقة  :                                                                                                                                                          


