
 الثانيت      املرحلت :                                                                                                        ا  صباح 9وقت االمتحان الساعة :                                                                                                 جاهعت حكريج                

 1اقخصاد جزئي     : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

 )قاعاث قسن احملاسبت(     5221 : رقن القاعت                                                                                                   31/1/2222االثنني   اليوم:                                                                                                                قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 
  / ثاني اقتصاد صباحيعبدالكريم محمد تركي    / ثاني اقتصاد صباحيطو كامل فرحان حمادي 

 

 
     

 

  / ثاني اقتصاد صباحيعبداهلل عبدالوىاب احمد   / ثاني اقتصاد صباحيعامر خميس الطيف  
 

      
 

  / ثاني اقتصاد صباحيعبداهلل مخمص حسين   / ثاني اقتصاد صباحيعباس خالد عبود  
 

      
 

   / ثاني اقتصاد صباحيعبداهلل ناظم حمزة    اقتصاد صباحي/ ثاني عبدالرحمن نايف خضير 

 
      

   / ثاني اقتصاد صباحيعبدالوىاب خضير حسين   / ثاني اقتصاد صباحيعبدالرزاق ىالل حسين  

       

   مزىر عبداهلل/ ثاني اقتصاد صباحي عثمان   عمي محمود/ ثاني اقتصاد صباحي عبدالغفور 

 

 (    (                                     احلضور )             (                             الغياب   )          12املرحلت الثانيت  : العدد الكلي )                                                                                                                 

                                                                                                          

 

 هدير القاعت  :                                        املراقة   :                                                                                                                   املراقة  :                                                                                                                                                        



 الثانيت      املرحلت :                                                                                                        ا  صباح 9وقت االمتحان الساعة :                                                                                                 جاهعت حكريج                

 1اقخصاد جزئي     : املادة                                                                                                                 م احلضورقوائ                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

 )قاعاث قسن احملاسبت(     5222 : رقن القاعت                                                                                                   31/1/2222اليوم:  االثنني                                                                                                                 قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 
/ ثاني اقتصاد صباحيعمي حسين محمود فارس   / ثاني اقتصاد صباحيعثمان وفيق سييل      

      
 

/ ثاني اقتصاد صباحيعالء محمود خميل     خميس محمد/ ثاني اقتصاد صباحي عمي   
 

      
 

ثاني اقتصاد صباحي/ عمي عراك مرعي عمي   / ثاني اقتصاد صباحيارحيم سييل  عمي    
 

      
 

   ثاني اقتصاد صباحي/ محمد عمي رظيمة عمي   جاسم محمد رميض/ ثاني اقتصاد صباحي عمي 

       

/ ثاني اقتصاد صباحيعمي حسن عباس احمد     ثاني اقتصاد صباحي/ ميدي صالح محمود عمي   

  

 (    (                                     احلضور )             (                             الغياب   )          10املرحلت الثانيت  : العدد الكلي )                                                                                                                 

                                                                                                          

 

                                    

 

 

 هدير القاعت  :                                        املراقة   :                                                                                                                   املراقة  :                                                                                                                        



 الثانيت      املرحلت :                                                                                                        ا  صباح 9وقت االمتحان الساعة :                                                                                                 جاهعت حكريج                

 1اقخصاد جزئي     : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

 )قاعاث قسن احملاسبت(     5223 : رقن القاعت                                                                                                   31/1/2222اليوم:  االثنني                                                                                                                 قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع الثالثياالسم  
ثاني اقتصاد صباحي/ عمار ابراىيم نصيف عبد     ثاني اقتصاد صباحي/ خميل كانون غني عمر   

      
 

ثاني اقتصاد صباحي/ عماد عارف ذياب احمد  ثاني اقتصاد صباحي/ عمر شياب احمد إسماعيل      
 

      
 

ثاني اقتصاد صباحي/ عمر احمد مطيران إبراىيم  ثاني اقتصاد صباحي/ عمر عبدالقادر حنشل      
 

      
 

   ثاني اقتصاد صباحي/ عمي عبداهلل عمي عمر   ثاني اقتصاد صباحي/ ايسر صالح حسن عمر 

       

ثاني اقتصاد صباحي/ عمر حميد عبداهلل عمي  ثاني اقتصاد صباحي/ عمر مجيد ميغان جاسم       

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 10املرحلت الثانيت  : العدد الكلي )                                    
                                                                                                          

 

                                    

 

 

 هدير القاعت  :                                   املراقة   :                                                                                                                        املراقة  :                                                                                                                        



 الثانيت      املرحلت :                                                                                                        ا  صباح 9وقت االمتحان الساعة :                                                                                                 جاهعت حكريج                

 1اقخصاد جزئي     : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

 )قاعاث قسن احملاسبت(     5224 : رقن القاعت                                                                                                   31/1/2222اليوم:  االثنني                                                                                                                 قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع الثالثياالسم  
ثاني اقتصاد صباحي/ عمر مخمف ظاىر خميف     ثاني اقتصاد صباحي/ مجول بندر صالح قاسم   

      
 

ثاني اقتصاد صباحي/ غادة عمار شاتي خمف    ثاني اقتصاد صباحي/ خضير محمد كيالن   
 

      
 

صباحيثاني اقتصاد / فاروق محمد اسود خمف  / ثاني اقتصاد صباحيليث رائد نوري عمي      
 

      
 

ثاني اقتصاد صباحي/ فنر مشعان محمد عمر     ثاني اقتصاد صباحي /ضيدان ىجيج  ماثر   

       

/ ثاني اقتصاد صباحيمالك مجيد كاظم    ثاني اقتصاد صباحي/ فيصل فارس خمف      

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 10املرحلت الثانيت  : العدد الكلي )                                                                                                                 

                                                                                                          

 

 

 

                                    

 :                هدير القاعت                                                              املراقة   :                                                                               املراقة  :                                                                                                                        



 الثانيت      املرحلت :                                                                                                        ا  صباح 9وقت االمتحان الساعة :                                                                                                 جاهعت حكريج                

 1اقخصاد جزئي     : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

 )قاعاث قسن احملاسبت(     5225 : رقن القاعت                                                                                                   31/1/2222اليوم:  االثنني                                                                                                                 قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع الثالثياالسم  
/ ثاني اقتصاد صباحيمحمد ادريس سميمان خميل    / ثاني اقتصاد صباحيماىر عبدالقادر ماىر     

      
 

/ ثاني اقتصاد صباحيماىر فميح حميد احمد    ثاني اقتصاد صباحي/ السعيد احمد عودةدمحم   
 

      
 

  ثاني اقتصاد صباحي/ جاسم خمف محمد   اقتصاد صباحي/ ثاني ابراىيم صالح  محمد 
 

      
 

/ ثاني اقتصاد صباحيمحمد احمد عبداهلل   ثاني اقتصاد صباحي/ محمد خالد احمد عواد       

       

/ ثاني اقتصاد صباحيمحمد احمد عمي عناد  ثاني اقتصاد صباحي/ محمد خميس حكمت        

 
 
 

 

 (    (                                     احلضور )             (                             الغياب   )          10املرحلت الثانيت  : العدد الكلي )                                                                                                                 

                                                                                                          

 

                                    

 هدير القاعت  :                               املراقة   :                                                                                                                                                   املراقة  :                                                                                                 



 الثانيت      املرحلت :                                                                                                        ا  صباح 9وقت االمتحان الساعة :                                                                                                 جاهعت حكريج                

 1اقخصاد جزئي     : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

 )قاعاث قسن احملاسبت(     5226 : رقن القاعت                                                                                                   31/1/2222اليوم:  االثنني                                                                                                                 قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 
ثاني اقتصاد صباحي/ محمد سمير يونس حمد  ثاني اقتصاد صباحي/ محمد وسام حسين حماده       

      
 

ثاني اقتصاد صباحي/ محمد سالم عبدالحسين  ثاني اقتصاد صباحي/ محمد يوسف عبدالرحمن       
 

      
 

ثاني اقتصاد صباحي/ محمد طو ياسين سييل  ثاني اقتصاد صباحي/ محمد يونس احمد عمر      
 

      
 

صباحيثاني اقتصاد / محمود احمد فرج طو   ثاني اقتصاد صباحي/ عدنان ناظم حافظ محمد     

       

ثاني اقتصاد صباحي/ مروه لؤي جارو مصمح   ثاني اقتصاد صباحي/ محمد قاسم ناجي محمد      

       

ثاني اقتصاد صباحي/ محمد مظير مربد يوسف  ثاني اقتصاد صباحي/ مريم إبراىيم بكر احمد       

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 12املرحلت الثانيت  : العدد الكلي )                                                                                                                 

                                                                                                          

 

                                    

 هدير القاعت  :                                          املراقة   :                                                                                                                 املراقة  :                                                                                                                        



 الثانيت      املرحلت :                                                                                                        ا  صباح 9وقت االمتحان الساعة :                                                                                                 جاهعت حكريج                

 1اقخصاد جزئي     : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

 ()قاعاث قسن االدارة العاهت     4221 : رقن القاعت                                                                                                 31/1/2222اليوم:  االثنني                                                                                                                 قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع الثالثي االسم 
ثاني اقتصاد صباحي/ مريم محمد شاكر محمود  ثاني اقتصاد صباحي/ مصطفى عبداهلل فيصل مفمح      

 

      
 

ثاني اقتصاد صباحي/ مريم منير داود سموم  ثاني اقتصاد صباحي/ مصطفى عيسى درزي سميم      
 

      
 

اقتصاد صباحيثاني / مشعل عمي عبار  ثاني اقتصاد صباحي/ مصطفى فاضل حسين       
 

      
 

ثاني اقتصاد صباحي/ ممصطفى اثير درب جاس  ثاني اقتصاد صباحي/ مصطفى كمال كاظم       

       

ثاني اقتصاد صباحي/ مصطفى احمد خمف صالح  ثاني اقتصاد صباحي/ مصطفى محمد إبراىيم        

       

ثاني اقتصاد صباحي/ حميد محمدمصطفى ضامن   ثاني اقتصاد صباحي/ معتصم محمد فرحان خشم       

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 12املرحلت الثانيت  : العدد الكلي )                                                                                                                 

                                                                                                          

 

 هدير القاعت  :                                      املراقة   :                                                                                                                     املراقة  :                                                                                                                                                        



 الثانيت      املرحلت :                                                                                                        ا  صباح 9وقت االمتحان الساعة :                                                                                                 جاهعت حكريج                

 1اقخصاد جزئي     : املادة                                                                                                                 احلضورقوائم                                                                                                                                          كليت اإلدارة واالقخصاد           

 )قاعاث قسن االدارة العاهت( 4222 : رقن القاعت                                                                                                   31/1/2222اليوم:  االثنني                                                                                                                 قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 
ثاني اقتصاد صباحي/ منال محمد عواد حايف  ثاني اقتصاد صباحي/ ناصر بدر مزعل دخيل       

      
 

ثاني اقتصاد صباحي/ محمد صمفيج منيل   ثاني اقتصاد صباحي/ ناصر خميل إبراىيم       
 

      
 

ثاني اقتصاد صباحي/ موج شاكر عمي محمد  ثاني اقتصاد صباحي/ نبراس فراس فرج محمد      
 

      
 

ثاني اقتصاد صباحي/ موفق حمد عبد خمف  ثاني اقتصاد صباحي/ ندى خميس محمود جاعد       

       

ثاني اقتصاد صباحي/ مينا عمر عمي  ثاني اقتصاد صباحي/ نشوة سعد محجوب تركي       

  

 (    (                                     احلضور )             (                             الغياب   )          10املرحلت الثانيت  : العدد الكلي )                                                                                                                 

                                                                                                          

 

                                    

 

 

 هدير القاعت  :                                        املراقة   :                                                                                                                   املراقة  :                                                                                                                        



 الثانيت      املرحلت :                                                                                                        ا  صباح 9وقت االمتحان الساعة :                                                                                                 جاهعت حكريج                

 1اقخصاد جزئي     : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

 )قاعاث قسن االدارة العاهت( 4223 : رقن القاعت                                                                                                   31/1/2222اليوم:  االثنني                                                                                                                 قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع الثالثياالسم  
ثاني اقتصاد صباحي/ نغم يعرب جاسم  ثاني اقتصاد صباحي/ ىديل احمد سامي كامل       

      
 

ثاني اقتصاد صباحي/ نيى غزوان المان صبري  ثاني اقتصاد صباحي/ ىمام مجيد صالح قدوري      
 

      
 

ثاني اقتصاد صباحي/ نور صبحي ذياب  ثاني اقتصاد صباحي/ ىند عبدالسالم محمد احمد      
 

      
 

ثاني اقتصاد صباحي/ ىاشم حيدر عمي خميل  ثاني اقتصاد صباحي/ واثق سعد خزعل شالل       

       

ثاني اقتصاد صباحي/ ىاشم محمد عياش إبراىيم  ثاني اقتصاد صباحي/ وائل جاسم محمد حسين       

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 10املرحلت الثانيت  : العدد الكلي )                                    
                                                                                                          

 

                                    

 

 

 هدير القاعت  :                                   املراقة   :                                                                                                                        املراقة  :                                                                                                                        



 الثانيت      املرحلت :                                                                                                        ا  صباح 9وقت االمتحان الساعة :                                                                                                 جاهعت حكريج                

 1اقخصاد جزئي     : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

 اعاث قسن االدارة العاهت()ق 4224 : رقن القاعت                                                                                                   31/1/2222اليوم:  االثنني                                                                                                                 قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 
ثاني اقتصاد صباحي/ ورود كاطع جياد  ثاني اقتصاد صباحي/ ياسين ثائر جارو مصمح       

      
 

ثاني اقتصاد صباحي/ وسام رياض خمف  ثاني اقتصاد صباحي/ ياسين طالب ذياب حسين      
 

      
 

ثاني اقتصاد صباحي/ عبيد عجمي ثميلوسام     ثاني اقتصاد صباحي/ يوسف عالء حماد مضحي   
 

      
 

ثاني اقتصاد صباحي/ وليد خالد عموان حسين  ثاني اقتصاد صباحي/ يونس محمد مصمح عطية       

       

ثاني اقتصاد صباحي/ ياسر محمد عودة ظاىر        

 

 (   (                                     احلضور )             (                             الغياب   )           9املرحلت الثانيت  : العدد الكلي )                                                                                                                 

                                                                                                          

 

 

 

                                    

 :   هدير القاعت                 املراقة   :                                                                                                                                                    املراقة  :                                                                                                



 املرحلت :      الثانيت                                                                                                  ا  صباح 9وقت االمتحان الساعة :                                                                   جاهعت حكريج                                                   

 1املادة :     اقخصاد جزئي                                                                                                                 قوائم احلضور                               كليت اإلدارة واالقخصاد                                                                                                                

 )قاعاث قسن االدارة العاهت(    4225رقن القاعت :                                                                                                   31/1/2222اليوم:  االثنني                   قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت                                                                                              

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 
ثاني اقتصاد صباحي/ احمد حارث وىيب عساف    ثاني اقتصاد صباحي/  ابراىيم خالد ابراىيم عواد     

      
 

ثاني اقتصاد صباحي/ ابراىيم عامر فتيخان إبراىيم  ثاني اقتصاد صباحي/ احمد حازم حسن دعر      
 

      
 

ثاني اقتصاد صباحي/ اثير عبدالقادر طمب حمادي  ثاني اقتصاد صباحي/ احمد حاضر غايب حجاب      
 

      
 

ثاني اقتصاد صباحي/ احمد اسامة خمف جاسم     ثاني اقتصاد صباحي/ حسن حرب احمد حامد   

       

ثاني اقتصاد صباحي/ احمد تركي حمد خمف     ثاني اقتصاد صباحي/ حسين احمد احمد   

       

ثاني اقتصاد صباحي/ احمد توفيق ميدي  ثاني اقتصاد صباحي/ احمد رجا عبداهلل شياب       

 

 (    (                                     احلضور )             (                             الغياب   )          12املرحلت الثانيت  : العدد الكلي )                                                                                                                 

                                                                                                          

 

                                    

 هدير القاعت  :                                  املراقة   :                                                                                                                                                   املراقة  :                                                                                                 



 املرحلت :      الثانيت                                                                                                  ا  صباح 9وقت االمتحان الساعة : جاهعت حكريج                                                                                                                     

 1املادة :     اقخصاد جزئي                                                                                                                 قوائم احلضور                               كليت اإلدارة واالقخصاد                                                                                                                

 )قاعاث قسن االدارة العاهت(    4226رقن القاعت :                                                                                                   31/1/2222اليوم:  االثنني                           قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت                                                                                      

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 
ثاني اقتصاد صباحي/ حميد ميدياحمد رشيد   ثاني اقتصاد صباحي/ احمد فنر محمد حسين       

      
 

ثاني اقتصاد صباحي/ احمد سامي احمد  ثاني اقتصاد صباحي/ احمد محمد شالل دحام      
 

      
 

ثاني اقتصاد صباحي/ احمد سعد صالح  ثاني اقتصاد صباحي/ ادىم بيجت عباس احمد      
 

      
 

ثاني اقتصاد صباحي/ احمد سكران حيدر بريسم     ثاني اقتصاد صباحيمجيد احمد محمد/  اركان   

       

ثاني اقتصاد صباحي/ راحمد عادل عبيد شاى     ثاني اقتصاد صباحيصالح حاوي احمد/  اسامة   

       

ثاني اقتصاد صباحي/ ىادياحمد عامر حسن      ثاني اقتصاد صباحيياسين ابراىيم خمف/  اسامة   

 

 الغياب   )             (   (                                     احلضور )             (                           12املرحلت الثانيت  : العدد الكلي )                                                                                                                 

                                                                                                          

 

                                    

              هدير القاعت  :                                           املراقة   :                                                                                                                   املراقة  :                                                                                                                        



 املرحلت :      الثانيت                                                                                                        ا  صباح 9وقت االمتحان الساعة : جاهعت حكريج                                                                                                                

 1املادة :     اقخصاد جزئي                                                                                                                 قوائم احلضور                                    كليت اإلدارة واالقخصاد                                                                                                                

 )قاعاث قسن ادارة اعوال(     8221رقن القاعت :                                                                                                  31/1/2222اليوم:  االثنني                                                   قسن االقخصاد / الدراست املسائيت                                                              

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 
  ثاني اقتصاد مسائي/ سناء سعدي محمود مضحي   ثاني اقتصاد مسائي/ رواء فالح عبدالكريم  1

 

2      
 

  ثاني اقتصاد مسائي/ سيى سعد مشعل   ثاني اقتصاد مسائي/ زياد شحاذه ابراىيم 3
 

4      
 

  ثاني اقتصاد مسائي/ سيف ابراىيم حمد طمب    ثاني اقتصاد مسائي/ سرمد ميند عبدالجبار ناجي 5
 

6      
 

   ثاني اقتصاد مسائي/ شعيب قصي محمود   ثاني اقتصاد مسائي/ سعدون دحام جاعد غتو 7

8       

   ثاني اقتصاد مسائي/ شياب احمد ظاىر مضحي   ثاني اقتصاد مسائي/ سالم احمد حسين حمد  9

01       

   ثاني اقتصاد مسائي/ شيباء عمر وحادي داود    ثاني اقتصاد مسائي/ حمدسمير غانم ستار  00

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 12املرحلت الثانيت  : العدد الكلي )                                                                                                                 

                                                                                                          

 

 هدير القاعت  :                                  املراقة   :                                                                                                                     املراقة  :                                                                                                                                                        



 املرحلت :      الثانيت                                                                                                        ا  صباح 9وقت االمتحان الساعة : جاهعت حكريج                                                                                                                

 1املادة :     اقخصاد جزئي                                                                                                                 قوائم احلضور                                         كليت اإلدارة واالقخصاد                                                                                                           

 )قاعاث قسن ادارة اعوال( 8222رقن القاعت :                                                                                                    31/1/2222اليوم:  االثنني                                                                                قسن االقخصاد / الدراست املسائيت                                 

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع ثياالسم الثال  
   ثاني اقتصاد مسائي/ عبمو جميل عيدان   ثاني اقتصاد مسائي/ شيد خزعل ذياب محمد  

      
 

  ثاني اقتصاد مسائي/ عثمان صباح ندا محمد    ثاني اقتصاد مسائي/ طو سعدي طو ىزاع  
 

      
 

  ثاني اقتصاد مسائي/ عمي سعدون عبد رزوقي    ثاني اقتصاد مسائي/ ظافر محمود فرحان 
 

      
 

    ثاني اقتصاد مسائي/ عمي موفق محمد الطيف    ثاني اقتصاد مسائي/ عامر غضب عبيد 

       

   ثاني اقتصاد مسائي/ عمار مسمط سعيد    ثاني اقتصاد مسائي/ سعيد  عبداهلل زياد محمد 

  

 (    (                                     احلضور )             (                             الغياب   )          10املرحلت الثانيت  : العدد الكلي )                                                                                                                 

                                                                                                          

 

                                    

 

 

 هدير القاعت  :                                املراقة   :                                                                                                                                                     املراقة  :                                                                                               



 املرحلت :      الثانيت                                                                                                        ا  صباح 9وقت االمتحان الساعة :                                                                             جاهعت حكريج                                    

 1املادة :     اقخصاد جزئي                                                                                                                 قوائم احلضور                                    كليت اإلدارة واالقخصاد                                                                                                                

 )قاعاث قسن ادارة اعوال( 8223رقن القاعت :                                                                                                    31/1/2222اليوم:  االثنني                   قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت                                                                                              

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 
   ثاني اقتصاد مسائي/ حمزةمبارك شكر سميمان    ثاني اقتصاد مسائي/ عمر رعد فوزي خمف 

      
 

  ثاني اقتصاد مسائي/ محمد رافد احمد امير   ثاني اقتصاد مسائي/ غازي مفمح نشمي عصري 
 

      
 

  ثاني اقتصاد مسائي/ خميفمحمد طالل ساكت    ثاني اقتصاد مسائي/ امين غزوان امين مصطفى 
 

      
 

   اقتصاد مسائيثاني / ياسينمحمد عمي نجرس    ثاني اقتصاد مسائي/ فرقان عمي عطيو بكر 

       

   ثاني اقتصاد مسائي/ محمد غفوري الطيف سالم   ثاني اقتصاد مسائي/ فيد جميل خمف جميل 

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 10املرحلت الثانيت  : العدد الكلي )                                    
                                                                                                          

 

                                    

 

 

 هدير القاعت  :                                            املراقة   :                                                                                                               املراقة  :                                                                                                                        



 املرحلت :      الثانيت                                                                                                        ا  صباح 9وقت االمتحان الساعة : جاهعت حكريج                                                                                                                

 1املادة :     اقخصاد جزئي                                                                                                                 قوائم احلضور                                         كليت اإلدارة واالقخصاد                                                                                                           

 )قاعاث قسن ادارة اعوال( 8224رقن القاعت :                                                                                                    31/1/2222اليوم:  االثنني                                                                                قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت                                 

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع ثياالسم الثال  
   ثاني اقتصاد مسائي/ مضر ممدوح خيرو   ثاني اقتصاد مسائي/ محمود عبداهلل محمد فرحان 

      
 

  ثاني اقتصاد مسائي/ مفاخر ضياء اديب   ثاني اقتصاد مسائي/ مراد خمف خضر جبر 
 

      
 

  ثاني اقتصاد مسائي/ منير اسماعيل حسن    ثاني اقتصاد مسائي/ مرال حازم عمي 
 

      
 

   ثاني اقتصاد مسائي/ ميدي عبد عواد ىنو   ثاني اقتصاد مسائي/ مصطفى ضياء محمود  

       

   ثاني اقتصاد مسائي/ خمف جاسم محمد  مؤيد   ثاني اقتصاد مسائي/ مصطفى عواد محمد عمي 

 

 (    (                                     احلضور )             (                             الغياب   )          10املرحلت الثانيت  : العدد الكلي )                                                                                                                 

                                                                                                          

 

 

 

                                    

 :                هدير القاعت                 املراقة   :                                                                                                                                                     املراقة  :                                                                                               



 املرحلت :      الثانيت                                                                                                        ا  صباح 9وقت االمتحان الساعة : جاهعت حكريج                                                                                                                

 1املادة :     اقخصاد جزئي                                                                                                                 قوائم احلضور                                    كليت اإلدارة واالقخصاد                                                                                                                

 )قاعاث قسن ادارة اعوال( 8225رقن القاعت :                                                                                                    31/1/2222اليوم:  االثنني                   قسن االقخصاد / الدراست املسائيت                                                                                              

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 
   ثاني اقتصاد مسائي/ وفاء طو محمود سرحان   ثاني اقتصاد مسائي/ نداء رائد محمد عبداهلل 

      
 

  ثاني اقتصاد مسائي/ وقار خضر احمد عبداهلل   ثاني اقتصاد مسائي/ نيى عالء لبيب حسن  
 

      
 

  ثاني اقتصاد مسائي/ يوسف طو عموان   ثاني اقتصاد مسائي/ نور اليدى خورشيد رشيد  
 

      
 

   ثاني اقتصاد مسائي/ يونس عبد مال حماش   ثاني اقتصاد مسائي/ نور محمد يوسف احمد 

       

      ثاني اقتصاد مسائي/ ىيا ىادي كريم رعد  

 
 
 
 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 9املرحلت الثانيت  : العدد الكلي )                                                                                                                 

                                                                                                          

 

                                    

 هدير القاعت  :                                          املراقة   :                                                                                                                 املراقة  :                                                                                                                        



 الثانيت      املرحلت :                                                                                                        ا  صباح 9وقت االمتحان الساعة :                                                                                                 جاهعت حكريج                     

 1اقخصاد جزئي     : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

 )قاعاث قسن ادارة اعوال(   8226    : رقن القاعت                                                                                                   31/1/2222اليوم:  االثنني                                                                                                                 تقسن االقخصاد / الدراست املسائي

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع الثالثي االسم 
   يئامسثاني اقتصاد / احمد مسمط سعيد خمف    يئامسثاني اقتصاد / ابراىيم احمد حنوش احمد 

      
 

  يئامسثاني اقتصاد / احمد ىادي مخمف   يئامسثاني اقتصاد / ابراىيم صالح فارس 
 

      
 

  يئامسثاني اقتصاد / امنو رفعت خميل جاسم    يئامسثاني اقتصاد / ابراىيم نايف عبدالحميم  
 

      
 

   يئامسثاني اقتصاد / امنو فرج دحام عمي   يئامسثاني اقتصاد / احمد طو حميد فرحان 

       

   يئامسثاني اقتصاد / ايمن حسين عبد   يئامسثاني اقتصاد / احمد عواد موسى خضر 

 
 
 

 

 (    (                                     احلضور )             (                             الغياب   )          10املرحلت الثانيت  : العدد الكلي )                                                                                                                 

                                                                                                          

 

                                    

 هدير القاعت  :                                        املراقة   :                                                                                                                   املراقة  :                                                                                                                        



 الثانيت      املرحلت :                                                                                                  ا  صباح 9وقت االمتحان الساعة :                                                                                                      جاهعت حكريج                

 1اقخصاد جزئي     : املادة                                                                                                                          قوائم احلضور                                                                                                                           كليت اإلدارة واالقخصاد           

 )قاعاث قسن ادارة اعوال(8227 : رقن القاعت                                                                                                   31/1/2222اليوم:  االثنني                                                                                                                 يتقسن االقخصاد / الدراست املسائ

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 
   ثاني اقتصاد مسائي/ حال ثامر محمود حسن   ثاني اقتصاد مسائي/ ايو عالء رمضان ابراىيم  

      
 

  ثاني اقتصاد مسائي/ خضر ناصر حسن عمي    مسائيثاني اقتصاد / بارق سمير عايد نجم 
 

      
 

  ثاني اقتصاد مسائي/ ذياب فرحان احمد عبداهلل    ثاني اقتصاد مسائي/ بالل باسل عبداهلل حسين  
 

      
 

   ثاني اقتصاد مسائي/ رحمو حسين محمد عمي    ثاني اقتصاد مسائي/ تمارة حكم عزاوي حمد  

 
      

   ثاني اقتصاد مسائي/ رشا صالح سييل نجم   ثاني اقتصاد مسائي/ حامد خمف صالح جاسم  

       

   ثاني اقتصاد مسائي/ رنا ىزاع ذياب كواد   ثاني اقتصاد مسائي/ حامد نايف ذياب جزاع  

 

 (    (                                     احلضور )             (                             الغياب   )          12املرحلت الثانيت  : العدد الكلي )                                                                                                                 

                                                                                                          

 

                                    

 هدير القاعت  :                            املراقة   :                                                                                                                                                   املراقة  :                                                                                                 



 املرحلت :      الثانيت                                                                                                  ا  صباح 9وقت االمتحان الساعة : جاهعت حكريج                                                                                                                     

 1املادة :     اقخصاد جزئي                                                                                                                 قوائم احلضور                               كليت اإلدارة واالقخصاد                                                                                                                

 )قاعاث قسن ادارة اعوال( 8228رقن القاعت :                                                                                                    31/1/2222اليوم:  االثنني                                                                                                                 الصباحيتقسن االقخصاد / الدراست 

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 
ثاني اقتصاد صباحي/ اسراء صالح احمد حسين     اقتصاد صباحيثاني / اياد حمد محمد سالمة   

      
 

ثاني اقتصاد صباحي/ اية سميم نجرس عبداهلل   ثاني اقتصاد صباحيطارق عاصي/  اسماعيل    
 

      
 

ثاني اقتصاد صباحي/ اسماعيل مكرم لطيف جاسم    ثاني اقتصاد صباحي/ ايو عواد جمعة عمر   
 

      
 

ثاني اقتصاد صباحي/ االمين احمد نجم عبد اهلل  ثاني اقتصاد صباحي/ ايالف قدوري محمود عمي       

       

   ثاني اقتصاد صباحي/ ايوب سعدون عمي حميد   ثاني اقتصاد صباحيابراىيم حسين حمد/  اميم 

       

ثاني اقتصاد صباحي/ انور مثنى شحاذة مجيد     ثاني اقتصاد صباحي/ بارق عزيز مشعل ياسين   

 

 (    (                                     احلضور )             (                             الغياب   )          12املرحلت الثانيت  : العدد الكلي )                                                                                                                 

                                                                                                          

 

                                    

 هدير القاعت  :                                           املراقة   :                                                                                                                   املراقة  :                                                                                                                        



 املرحلت :      الثانيت                                                                                                  ا  صباح 9وقت االمتحان الساعة : جاهعت حكريج                                                                                                                     

 1املادة :     اقخصاد جزئي                                                                                                                      قوائم احلضور                          كليت اإلدارة واالقخصاد                                                                                                                

 )قاعاث قسن ادارة اعوال( 8221رقن القاعت :                                                                                                    31/1/2222اليوم:  االثنني                                                                                                                 الصباحيتقسن االقخصاد / الدراست 

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 
ثاني اقتصاد صباحي/ منير داود سمومبشير    ثاني اقتصاد صباحي/ جساب عميباسم مفمح      

      
 

ثاني اقتصاد صباحي/ براء جمعو عمي إبراىيم  ثاني اقتصاد صباحي/ بكر كريم عمي عكاز      
 

      
 

ثاني اقتصاد صباحي/ براء عزالدين إسماعيل   ثاني اقتصاد صباحي/ تبارك عمار صالح ميدي      
 

      
 

ثاني اقتصاد صباحي/ تغريد مخمص ثابت داود   ثاني اقتصاد صباحيسعدون توفيق عميوي/  بركات     

       

ثاني اقتصاد صباحي/ بشار عمر صبار عبد     ثاني اقتصاد صباحي/ تماره وليد حبيب حسن   

       

ثاني اقتصاد صباحي/ بشير عمار مطشر فاضل     ثاني اقتصاد صباحي/ عميويجاسم ىاشم جاسم    

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 12املرحلت الثانيت  : العدد الكلي )                                                                                                                 

                                                                                                          

 

                                    

 هدير القاعت  :                                             املراقة   :                                                                                                                 املراقة  :                                                                                                                        



 املرحلت :      الثانيت                                                                                                  ا  صباح 9وقت االمتحان الساعة : جاهعت حكريج                                                                                                                     

 1املادة :     اقخصاد جزئي                                                                                                                        قوائم احلضور                        كليت اإلدارة واالقخصاد                                                                                                                

 )قاعاث قسن ادارة اعوال( 8223رقن القاعت :                                                                                                    31/1/2222اليوم:  االثنني                                                                                                                 الصباحيتقسن االقخصاد / الدراست 

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 
ثاني اقتصاد صباحي/ حسناء خالد ميدي صالح   ثاني اقتصاد صباحينايف عبيد زحيمان/  حجاب     

      
 

ثاني اقتصاد صباحي/ حذيفة حميد فرحان احمد    ثاني اقتصاد صباحياحمد خمف حمد/  حسيب   
 

      
 

ثاني اقتصاد صباحي/ حذيفة عماد ماضي حميد  صباحيثاني اقتصاد / حسين عباس عبد سبتي      
 

      
 

ثاني اقتصاد صباحي/ حسام محمد صباح   ثاني اقتصاد صباحي/ حال ضاري حسن محمد       

       

ثاني اقتصاد صباحي/ حسن عمي بيجت شاكر  ثاني اقتصاد صباحي/ حميد مربد طو بكر       

       

ثاني اقتصاد صباحي/ حسن ودود طو ظاىر  اقتصاد صباحيثاني / حنان عطااهلل كاظم       

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 12املرحلت الثانيت  : العدد الكلي )                                                                                                                 

                                                                                                          

 

                                    

 هدير القاعت  :                                             املراقة   :                                                                                                                 املراقة  :                                                                                                                        



 املرحلت :      الثانيت                                                                                                  ا  صباح 9وقت االمتحان الساعة : جاهعت حكريج                                                                                                                     

 1املادة :     اقخصاد جزئي                                                                                                                        قوائم احلضور                        كليت اإلدارة واالقخصاد                                                                                                                

 )قاعاث قسن ادارة اعوال( 8224رقن القاعت :                                                                                                    31/1/2222اليوم:  االثنني                                                                                                                 الصباحيتقسن االقخصاد / الدراست 

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 
   ثاني اقتصاد صباحيباسل جابر عجيل/  ريم   ثاني اقتصاد صباحيعسكر محمد ابراىيم/  خالد 

      
 

ثاني اقتصاد صباحي/ خمف زياد خمف عياش    ثاني اقتصاد صباحيسعيد عايد زيدان/  زىراء   
 

      
 

صباحي ثاني اقتصاد/ ساجد مناع محمد حسن    ثاني اقتصاد صباحي/ خولة إبراىيم عبد اهلل    
 

      
 

ثاني اقتصاد صباحي/ دعاء وليد كتاب حمد  ثاني اقتصاد صباحي/ اديعسامان نزىان نمر        

       

ثاني اقتصاد صباحي/ سبأ لؤي سعدي يعكوب   ثاني اقتصاد صباحيرامي سالم عمر مصمح/      

       

ثاني اقتصاد صباحي/ رحاب محمد الطيف ىماش  ثاني اقتصاد صباحي/ خميل جدوعسجاد غانم        

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 12املرحلت الثانيت  : العدد الكلي )                                                                                                                 

                                                                                                          

 

                                    

 هدير القاعت  :                                             املراقة   :                                                                                                                 املراقة  :                                                                                                                        



 املرحلت :      الثانيت                                                                                                  ا  صباح 9وقت االمتحان الساعة : جاهعت حكريج                                                                                                                     

 1املادة :     اقخصاد جزئي                                                                                                                        قوائم احلضور                        كليت اإلدارة واالقخصاد                                                                                                                

 )قاعاث قسن ادارة اعوال( 8225رقن القاعت :                                                                                                    31/1/2222اليوم:  االثنني                                                                                                                 الصباحيتقسن االقخصاد / الدراست 

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 
ثاني اقتصاد صباحي/ محمد جاسم خمفسجاد      ثاني اقتصاد صباحيحسين فارس ذياب/  سموى   

 
     

 

  ثاني اقتصاد صباحيسناء محمد سعد خمف/     ثاني اقتصاد صباحي/ سجى خالص محسن 
 

 
     

 

  ثاني اقتصاد صباحيكوان سالم حسين/  سندس   ثاني اقتصاد صباحيعماد محمد مجيد/  سرمد 
 

 
     

 

   ثاني اقتصاد صباحي/ شطب عبداهلل حمود شطب   ثاني اقتصاد صباحيحسين عمي/  سعد 

 
      

ثاني اقتصاد صباحي/ شيد حسين محمد عمي   ثاني اقتصاد صباحيسعد شياب احمد سميم/      

       

   صباحيثاني اقتصاد حوم جاسم محمد/  شيد   ثاني اقتصاد صباحيسعد عبد خالد صالح/  

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 12املرحلت الثانيت  : العدد الكلي )                                                                                                                 

                                                                                                          

 

                                    

 هدير القاعت  :                                           املراقة   :                                                                                                                   املراقة  :                                                                                                                        



 املرحلت :      الثانيت                                                                                                  ا  صباح 9وقت االمتحان الساعة : جاهعت حكريج                                                                                                                     

 1املادة :     اقخصاد جزئي                                                                                                                      قوائم احلضور                          كليت اإلدارة واالقخصاد                                                                                                                

 )قاعاث قسن ادارة اعوال( 8226رقن القاعت :                                                                                                    31/1/2222اليوم:  االثنني                                                                                                                 الصباحيتقسن االقخصاد / الدراست 

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 
ثاني اقتصاد صباحي/ عصمت كريمشيد زاىر      ثاني اقتصاد صباحي/ صفوان إبراىيم شاطي عكيمة   

      
 

  ثاني اقتصاد صباحي/ صالح عالء خالوي سممان   ثاني اقتصاد صباحيد/ شيد صباح مطر احم 
 

      
 

  ثاني اقتصاد صباحيخميس صمبي/  ضحى   ثاني اقتصاد صباحيفائق مجيد سممان/  شيالء 
 

      
 

   ثاني اقتصاد صباحيربيع احمد عمي/  ضحى   ثاني اقتصاد صباحي/ شيماء خالد حماد جاسم 

       

   / ثاني اقتصاد صباحيضفاف سعد كاظم   ثاني اقتصاد صباحي/ صالح عبدالرحمن نجم  

       

   اقتصاد صباحي/ ثاني خميل كنطر ضياءالدين   ثاني اقتصاد صباحي/ صباح حسين عبد عيسى 

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 12املرحلت الثانيت  : العدد الكلي )                                                                                                                 

                                                                                                          

                                    

 هدير القاعت  :                                            املراقة   :                                                                                                                  املراقة  :                                                                                                                        



 املرحلت :      الثانيت                                                                                                  ا  صباح 9وقت االمتحان الساعة : جاهعت حكريج                                                                                                                     

 1املادة :     اقخصاد جزئي                                                                                                                 قوائم احلضور                               كليت اإلدارة واالقخصاد                                                                                                                

 )قاعاث قسن ادارة اعوال( 8227رقن القاعت :                                                                                                    31/1/2222اليوم:  االثنني                                                                                                                 الصباحيتقسن االقخصاد / الدراست 

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 
 

   )مسائي (/محمل احمد خميف حواس عتيج   / محملباسم علي عبد حنيت 

 
     

 

 
  )مسائي( / محمل طارق خميل ابراىيم   / محملخالد حسين محمد ذياب

 

 
     

 

 
     /محملعامر عبدهللا حسن عبدهللا

 

 
     

 

 
      /محملعبدالسالم جالل دولت طلب

 
      

 
      /محملعلي عقيل محمد جواد

       

      /محملميامي محمود طريد فرحان  

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 8: العدد الكلي ) احملولني                                                                                                                 

                                                                                                          

 

                                    

 هدير القاعت  :                                      املراقة   :                                                                                                                 املراقة  :                                                                                                                        


