
احمد عقيل يونس 

عبدالحسين الحرباوي

احمد محمود مطلك سعيد 

المزروعي

احمد مظهر طريد علي 

العزاوي

احمد نوري احمد عيسى 

البوعساف

ادهم محمد حسين علي 

الفهداوي

اسم رئيس القاعة

التوقيع

الدور األول/الكورس االول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ابرار حسن عباس هوير الحياني

احمد جمال جاسم محمد 

المرشدي

:اليوم والتاريخ قسم العلوم المالية والمصرفية
6001: رقم القاعة أالمتحانيهقاعات المالية والمصرفية2022-2021السنة الدراسية 

عدد الطلبة الغيابعدد الطلبة الحاضرين(15) عدد طلبة المرحلة الثانية صباحي

ابتهال ضياء شامل حسين 

الدوري

الثانية/ المرحلة جامعة تكريت
الصباحية: الدراسة كلية اإلدارة واالقتصاد

احمد زكي خلف عباس الشمري

احمد رعد عبد زبار الطائي

احمد ساجد محمود احمد الفراجي

احمد سامي احمد عمر السالمي

احمد سعيد حمو حساني الدوري
احمد حسين جاسم سويد 

العزاوي

ابراهيم لطيف احمد عباس

اسم المراقب

التوقيعالتوقيع

اسم المراقب



ايات عبدالسالم شاكر محمود 

الحسيني

اياد حمود جدوع خلف 

الجبوري

ايالف حافظ عبيد خليفة 

الدليمي

ايمن عطاهلل كاظم صالح 

المجمعي

ايمن عقيل ابراهيم خلف 

الدليمي

اسم رئيس القاعة

التوقيع

امين مهند جاسم محمد العزاوياالء جاسم محمد حسين التميمي

التوقيعالتوقيع

انس جابر فرحان مطلك الرملي

اسم المراقب

عدد الطلبة الحاضرين(15)عدد طلبة المرحلة الثانية صباحي

:اليوم والتاريخ 

6002: رقم القاعة أالمتحانيه2022-2021السنة الدراسية 

اسامه دخيل احمد عبدهللا 

الجبوري
الحسن ستار حسين علي الدليمي

الدور األول/الكورس االول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اسم المراقب

الثانية:  المرحلة جامعة تكريت

الصباحية: الدراسة كلية اإلدارة واالقتصاد

قسم العلوم المالية والمصرفية

انس كنعان ابراهيم ذياب الطائي
الحارث مضحي حسين عوض 

الجبوري

اسحاق محمد علي حرشان 

العيساوي
امجد طارق شهاب احمد الجبوري

االء حميد ابراهيم محل العكيدي

عدد الطلبة الغياب

قاعات المالية والمصرفية



حسن خلف حسن طعمه 

الجبوري

حسين كريم احمد طارش 

العزاوي

حمدان نواف فاضل مدبغ 

الشمري

حمزة شاكر محمود سلمان 

الزبيدي

حميد ظغيم صالح علي التميمي

حيدر براء صبار احمد الحيالي

اسم رئيس القاعة

التوقيع

براء احمد عبدهللا علي العيساوي

بارع ضاري فؤاد رشاد الدوري

تبارك هشام فاروق محي الدوريايوب محمد مالك عبود التميمي

تحسين حسين محمود احمد الجبوري

عدد الطلبة الغياب

:اليوم والتاريخ 

6003: رقم القاعة أالمتحانيهقاعات المالية والمصرفية2022-2021السنة الدراسية 

الدور األول/الكورس االول 

الثانية:   المرحلة جامعة تكريت

الصباحية: الدراسة كلية اإلدارة واالقتصاد

قسم العلوم المالية والمصرفية

حذيفة شاكر محمود حسب الويسبرهان ناجي عيد صالح الدليمي

جاسم خيرهللا فاضل شكر الدوري

حارث احمد خلف هندي الفراجيبراء طارق داود احمد الدوري

تبارك خليل جميل حميد المكدميايه عمار مسلط محجوب الجنابي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اسم المراقباسم المراقب

التوقيعالتوقيع

عدد الطلبة الحاضرين(18)عدد طلبة المرحلة الثانية صباحي



رنده غازي عباس صالح 

العجيلي

رواء فالح عبود نجم العبيدي

روعة رعد احمد محمد 

الجواري

رؤى ايوب ماهر محمد 

المرسومي

ريم عامر روضان عبيد 

الجبوري

اسم رئيس القاعة

التوقيع

خالد نزهة سليمان لطيف 

الناصري
رائد ذاكر عباس مخلف الصميدعي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الثانية:   المرحلة 

الصباحية: الدراسة كلية اإلدارة واالقتصاد

الدور األول/الكورس االول 

رباب ثامر ارحيم عرموش الجياشيخضرخلف محمد خضرالجبوري

رسل محمود حسين نايل العضيماويخليل عايد ابراهيم علي الدوري

:اليوم والتاريخ قسم العلوم المالية والمصرفية

6101: رقم القاعة أالمتحانيهقاعات المالية والمصرفية2022-2021السنة الدراسية 

دنيا جليل احمد اسماعيل البياتيحيدر عمار ابراهيم عبد الربيعي

جامعة تكريت

رنده ضياء خليفة سلطاندحام احمد مصلح خلف الشمري

عدد الطلبة الغيابعدد الطلبة الحاضرين(15)عدد طلبة المرحلة الثانية صباحي

اسم المراقباسم المراقب

التوقيعالتوقيع



سمراء علي حسين خضير 

البياتي

سميه ناصر قدوري هالل 

البدري

سيف الدين ناظم خليل خلف 

القيسي

سيف عباس حسين سنبل 

الخفاجي

سيف كامل محمد عبيد العبيدي

اسم رئيس القاعة

التوقيع

سلوى ماجد حميد خلف الطائي

سعد شاكر جمعة محمود االسوديزينة زياد حسين احمد الجبوري

زينب خلف صعب نجم 

العظيماوي
سراج صباح محمد حسين الحشماوي

سارية مبدر علي لطيف العزاوي

سجى رشيد لطيف عطية العبيدي

اسم المراقباسم المراقب

الدور األول/الكورس االول  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عدد الطلبة الغياب

زهرة مصطفى صالح محمد

سلوى زياد رحمن عمر العبيدي

سبع خميس عبدهللا محمد 

الجبوري

عدد الطلبة الحاضرين(15)عدد طلبة المرحلة الثانية صباحي

التوقيعالتوقيع

الثانية:   المرحلة جامعة تكريت

الصباحية: الدراسة كلية اإلدارة واالقتصاد

:اليوم والتاريخ قسم العلوم المالية والمصرفية

6102: رقم القاعة أالمتحانيهقاعات المالية والمصرفية2022-2021السنة الدراسية 



عبد الرحمن احمد شهاب حمد 

الفهداوي

عبد الرحمن خضير فليح 

حسن المكدمي

عبد العزيز صباح عطا خليف 

الشمري

عبدالحق اسماعيل مطر احمد

عبدالرحمن اثير حمد حميد 

الجبوري

عبدالرحمن محمد مهدي 

صالح الشمري

اسم رئيس القاعة

التوقيع التوقيعالتوقيع

ضحى خضير محمد طه العبيدي

شيماء مدهللا رشيد صالح 

الناصري
طيبة عبد محمد خضر العجيلي

ضحى ياسر ادهم ذياب العزاويشكرية خليل فرج صالح العزاوي

اسم المراقباسم المراقب

عدد الطلبة الغيابعدد الطلبة الحاضرين(18)عدد طلبة المرحلة الثانية صباحي

شمس اسامة حسين علي 

الحيالي
طه عدي فنر عبدالجبار

صائب مانع عادي فارس

عائشة حسن عثمان عبدهللا الوندوي
صالح فخري كاظم عباس 

الزهيري

عباس سرمد عباس حسين الدوري

ظبية فاضل ياسين مناحي الجبوري

الصباحية: الدراسة كلية اإلدارة واالقتصاد

:اليوم والتاريخ قسم العلوم المالية والمصرفية

6103: رقم القاعة أالمتحانيهقاعات المالية والمصرفية2022-2021السنة الدراسية 

الدور األول/الكورس االول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الثانية:   المرحلة جامعة تكريت



عذراء حمود عباس خلف 

البوصفيف

عزالدين اسماعيل يحيى

عزالدين حسن حامد جلوب 

السنجري

عالوي حسين عبدهللا خلف 

العجيلي

علي احمد خضر صالح 

الجبوري

اسم رئيس القاعة

التوقيع

عبدالعزيز وقاص فارس احمد 

الجبوري

عبدهللا صفاء خالص يونس 

السامرائي

عدد الطلبة الحاضرين(15)عدد طلبة المرحلة الثانية صباحي

عبدهللا فالح حسن توفيق الحسني
عبدالقادر رياض صباح صبري 

العبيدي

:اليوم والتاريخ قسم العلوم المالية والمصرفية

6104: رقم القاعة أالمتحانيهقاعات المالية والمصرفية2022-2021السنة الدراسية 

عدد الطلبة الغياب

اسم المراقباسم المراقب

التوقيعالتوقيع

عبدالقادر احمد مولود محمد 

الحديثي
عبدهللا عاصم شهاب حمد الجبوري

عبدهللا حسام راضي يونس 

الجوني
عبدهللا ناجي خلف حمد الحمداني

عبدهللا احمد محمد صالح 

المشهداني
عبدهللا مخيبر زيدان خلف الطائي

الصباحية: الدراسة كلية اإلدارة واالقتصاد

الدور األول/الكورس االول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الثانية:   المرحلة جامعة تكريت



غيث عدنان مخلف عبد 

العبيدي

فاروق هاشم عبد طلب 

الجبوري

فاطمة احمد ستار شكر 

الخزرجي

فاطمة جاسم محمود عثمان 

الدوري

فاطمة خليل ابراهيم محمود 

الطربولي

اسم رئيس القاعة

التوقيع

قسم العلوم المالية والمصرفية

اسم المراقباسم المراقب

التوقيعالتوقيع

عدد الطلبة الحاضرين(15)عدد طلبة المرحلة الثانية صباحي

جامعة تكريت

كلية اإلدارة واالقتصاد

:اليوم والتاريخ 

6108: رقم القاعة أالمتحانيهقاعات المالية والمصرفية2022-2021السنة الدراسية 

الدور األول/الكورس االول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الثانية:   المرحلة 

الصباحية: الدراسة 

عدد الطلبة الغياب

عمر سامي حسين ثلج الجبوريعلي ثائر دحام حامد التكريتي

عمر محمد زبار عبيد العجيليعلي حسين علي حسن البياتي

عمر وليد غائب شاكر الحياليعلي محمد ثجيل محسن السعيدي

غادة خالد كريم حسن الدوريعمر رعد زيدان لطيف الجبوري

علي عناد جميل عليوي حسين 

العزاوي
عمر محمد صالح حسن البياتي



محمد حمد حردان خليف 

القيسي

محمد ردام احمد محمد 

القرغلي

محمد رساك احمد يوسف

محمد سمير ابراهيم علي 

الزيدي

محمد صباح مهدي ابراهيم 

الفراجي

محمد صكبان زبن جميل 

الدوري

اسم رئيس القاعة

التوقيع

فاطمه سمير فاضل صالح 

الجنابي
كوثر حسين علي جاسم البياتي

كوثر كريم بشير جاسم العزاويفهد مجيد حميد حسن العامري

كمال عبد الناصر جمعه كتاب 

القيسي

كنعان عدي حاتم طايس الدوري

محمد احمد خضير عبيس الغريري

محمد حكمت هادي حياوي الحديثي

قاسم محمد شفيق غفوري 

الصميدعي
ليلى عباس حسن محمد الدوري

محمد ابراهيم فدعم هديهد السلمهقتيبة حسين فهد سهيل

الدور األول/الكورس االول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الثانية:   المرحلة جامعة تكريت

الصباحية: الدراسة كلية اإلدارة واالقتصاد

:اليوم والتاريخ قسم العلوم المالية والمصرفية

8001: رقم القاعة أالمتحانيهقاعات قسم ادارة االعمال2022-2021السنة الدراسية 

عدد الطلبة الغيابعدد الطلبة الحاضرين(18)عدد طلبة المرحلة الثانية صباحي

اسم المراقباسم المراقب

التوقيعالتوقيع



مصطفى اسامة راضي يونس 

الطائي

مصطفى جمعة حماد 

حمودالجنابي

مصطفى خشان بدوي جاسم 

الراوي

مصطفى خليل ابراهيم خلف 

الدليمي

مصطفى عيسى رزوقي 

ابراهيم الدوري

اسم رئيس القاعة

التوقيع

محمد علي فرمان عراك 

الخزرجي

الثانية:   المرحلة 

الصباحية: الدراسة 

:اليوم والتاريخ قسم العلوم المالية والمصرفية

8002: رقم القاعة أالمتحانيهقاعات قسم ادارة االعمال2022-2021السنة الدراسية 

الدور األول/الكورس االول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

محمد نصيف محمد علي العزاويمحمد علي عواد علي التكريتي

محمد فيصل غثوان مصلح 

العزاوي

محمود عمر محمود ابراهيم 

المشهداني

جامعة تكريت

محمد موسى محمد عبد الجبوريمحمد صالح كريم خضير البازي

محمود رافع خضير عباس العيساوي

كلية اإلدارة واالقتصاد

محمد محسن نوري حميدي 

الدوري
مصطفى احمد خضراحمد الدوري

عدد الطلبة الغيابعدد الطلبة الحاضرين(15)عدد طلبة المرحلة الثانية صباحي

اسم المراقباسم المراقب

التوقيعالتوقيع



مهدي عبدالجليل عبداالمير 

عبدالجليل البلداوي

مهند سعد مهدي حسن الدوري

مهند مجيد علي عبد العيساوي

مهيمن عماد لطيف جمعة 

العبيدي

موج صادق مصطفى

اسم رئيس القاعة

التوقيع

جامعة تكريت

مصعب صكر علي عبد اعذيه

مصطفى كنعان يحيى خلف 

العنبكي
مالك غسان حردان جاسم الحديثي

مصطفى محمد عبد الستارجاسم 

الصفار
مالك محمود علي فرحان العزاوي

منى صبيح كريم رشيد الفراجيمطلك طاهر كريم جمعه الجبوري

منى احمد عواد احمد الطائي

عدد الطلبة الغيابعدد الطلبة الحاضرين(15)عدد طلبة المرحلة الثانية صباحي

الدور األول/الكورس االول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الثانية:   المرحلة 

الصباحية: الدراسة كلية اإلدارة واالقتصاد

:اليوم والتاريخ قسم العلوم المالية والمصرفية

8003: رقم القاعة أالمتحانيهقاعات قسم ادارة االعمال2022-2021السنة الدراسية 

اسم المراقباسم المراقب

مهدي خليف صالح حمدمعاذ زيد رميض مجيد البياتي

التوقيعالتوقيع



نمر ياسين سلمان حمود 

الجبوري

نور خلف محمود عباس 

العجيلي

نور قصي وجيه مهدي 

النيساني

هاجر ناصر حمد ناصر 

الظفيري

هارون سعد موسى خليفة 

الجنابي

اسم رئيس القاعة

التوقيع

مؤيد فتاح اسماعيل حسن 

الجبوري
ندى كامل برع نايف العجيلي

الدور األول/الكورس االول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الثانية:   المرحلة جامعة تكريت

الصباحية: الدراسة كلية اإلدارة واالقتصاد

:اليوم والتاريخ قسم العلوم المالية والمصرفية

8004: رقم القاعة أالمتحانيهقاعات قسم ادارة االعمال2022-2021السنة الدراسية 

نبأ محمد طه حميد العباسيموج نجم صالح سحاب الجبوري

موفق مدهللا درب حمادة 

الجبوري

نبراس عبد المطلب جاسم محمد 

الجبوري

نصيف احمد نصيف جاسم الخزرجيميثم حمود شهاب حميد الفراجي

نعمان منذر محمود فرحان العبيديناصر حمد عبدهللا حمد الجبوري

عدد الطلبة الغيابعدد الطلبة الحاضرين(15)عدد طلبة المرحلة الثانية صباحي

اسم المراقباسم المراقب

التوقيعالتوقيع



يوسف علي عبدعون داشي 

المندالوي

يوسف مجيد علي عباس 

العزاوي

يونس سعيد محمد علي 

السامرائي

يونس عبدالمطلب صالح 

حمادي القيسي

اسم رئيس القاعة

التوقيع

وديان طه ياسين رحيم 

الحشماوي
ياسر حسين محمد حسن المشهداني

الدور األول/الكورس االول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الثانية:   المرحلة جامعة تكريت

الصباحية: الدراسة كلية اإلدارة واالقتصاد

:اليوم والتاريخ قسم العلوم المالية والمصرفية

8005: رقم القاعة أالمتحانيهقاعات قسم ادارة االعمال2022-2021السنة الدراسية 

همام ياسين محمود ياسين 

الدليمي
وسام ضياء عبدالجبار محمد الحيالي

وسناء عباس فاضل دحام العزاويهناء غازي صالح مهدي السعدي

وسام ابراهيم محمد محجوب 

القيسي
يسرى ليث صايل محمود الدوري

يوسف عبد ابراهيم عبدهللا الجبوريوسام خالد ابراهيم محمد الطائي

عدد الطلبة الغيابعدد الطلبة الحاضرين(14)عدد طلبة المرحلة الثانية صباحي

اسم المراقباسم المراقب

التوقيعالتوقيع



ايفال اياد عمر

ايمن جالل خلف اسود الفراجي

ايمن كريم سبع عصفور 

الحمداني

ايه حميد سويعد صالح عبد 

العجيلي

بنين نجاة حسين احمد كوزه 

جي

اسم رئيس القاعة

التوقيع

الدور األول/الكورس االول 

الثانية:   المرحلة جامعة تكريت

المسائية: الدراسة كلية اإلدارة واالقتصاد

:اليوم والتاريخ قسم العلوم المالية والمصرفية

التوقيعالتوقيع

االء خليل ابراهيم محيميد العبيدي
احمد هاني عبدالرحمن فيصل 

الدوري

اشجان نزهان موالن تركي الكراعياحمد عبدالقادر عطية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

8006: رقم القاعة أالمتحانيهقاعات قسم ادارة االعمال2022-2021السنة الدراسية 

ابتهال هاشم فارس عبدون 

الجبوري
اسعد صباح حمود ساير الفراجي

عدد الطلبة الغياب

اسم المراقباسم المراقب

احمد عبدهللا خليل عبدالرحمن 

الدوري
اكرم احمد دلف جوبان الجواري

انمار نوح خلفاسامة اياد لطيف جمعة العبيدي

عدد الطلبة الحاضرين(15)عدد طلبة المرحلة الثانية مسائي 



دعاء رمضان صالح عباد 

الجبوري

رافد صالح خلف عزيز 

الجواري

رامي مزاحم محمد العزاوي

رأفت اياد جاسم رحيم

رباح سالم حدود

اسم رئيس القاعة

التوقيع

ثائر خليل ابراهيم حسين 

العزاوي
حمدان عمار احمد

حسين علي عبدهللا ثرثارالصجريثامر عبد احمد حماد الجبوري

الدور األول/الكورس االول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الثانية:   المرحلة جامعة تكريت

المسائية: الدراسة كلية اإلدارة واالقتصاد

:اليوم والتاريخ قسم العلوم المالية والمصرفية

8007: رقم القاعة أالمتحانيهقاعات قسم ادارة االعمال2022-2021السنة الدراسية 

حسين علي حسين محمد العجيليتبارك سعد حاجم حسن التكريتي

خالد جابر حسين عبدهللا الشمريحاتم عدنان نايف حميد الدوري

اسم المراقباسم المراقب

حسين سفاح محمد سليمان 

الحمداني
خالد عياده دليمي مرعيد الجنفه

عدد الطلبة الغيابعدد الطلبة الحاضرين(15)عدد طلبة المرحلة الثانية مسائي 

التوقيعالتوقيع



سعيد توفيق حافظ مهدي 

القاسمي

سلمان فليح حسن علي 

الحرباوي

سمر احمد حسن مضحي

سهى طارق عبد مناف 

ابراهيم التميمي

سوالف قيس ابراهيم

سيف الدين احمد خلف حمود 

الجبوري

اسم رئيس القاعة

التوقيع

الدور األول/الكورس االول 

الثانية:   المرحلة جامعة تكريت

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المسائية: الدراسة 

:اليوم والتاريخ قسم العلوم المالية والمصرفية

8008: رقم القاعة أالمتحانيهقاعات قسم ادارة االعمال2022-2021السنة الدراسية 

رضوان عمر خلف صالح 

النعيمي

ريم عزام ممدوح علوان 

التكريتي

سعد جمعه طاهر حماده الجبوري

كلية اإلدارة واالقتصاد

سعد خالد عباس

سعد ياسين احمد كليب الطائيزايد فزع محمد حسين الشمري

عدد الطلبة الحاضرين(18)عدد طلبة المرحلة الثانية مسائي 

رنا عادي مسربت كاظم اللهيبي

زبيدة كمال شالل حبيب البياتي

رنين ثائر خيرو مرعي الثويني

سجى عدنان عبدهللا محسن

سراب مجيد صالح عكيل الدليمي رنا كريم طبار جواد المرسومي

عدد الطلبة الغياب

اسم المراقباسم المراقب

التوقيعالتوقيع



عبدهللا اكرم شحاذة

عبدهللا صباح حمد جاسم القره 

غولي

عبدهللا لؤي زنزل رعد الدوري

عبدهللا محمد رياض

عبدالمطلب جاسم اسماعيل

اسم رئيس القاعة

التوقيع

الدور األول/الكورس االول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الثانية:   المرحلة جامعة تكريت

المسائية: الدراسة 

:اليوم والتاريخ قسم العلوم المالية والمصرفية

8201: رقم القاعة أالمتحانيهقاعات قسم ادارة االعمال2022-2021السنة الدراسية 

صالح حسن عبيدسيف سعد عباس عبيد العجيلي

عاصف نهاد عبدهللا ابراهيم التكريتيشجاع عايد فهد عبدهللا الطائي

عبدالرحمن خليل كوانشهد علي فاضل محمود

كلية اإلدارة واالقتصاد

عائشة نهاد عبد محمد الدوريشهد حسام قاسم احمد الدوري

صبا تحسين نظير مصطفى 

السامرائي
عبدهللا اسعد طه

عدد الطلبة الغيابعدد الطلبة الحاضرين(15)عدد طلبة المرحلة الثانية مسائي 

اسم المراقباسم المراقب

التوقيعالتوقيع



عمر عبدالكريم برع مهدي 

الرحماني

عمر علي ابراهيم

عمر مدول تركي زعيتر 

النمراوي

عمر مقداد يحيى عبدهللا 

الرستم

غزوان عماد علي محمد

اسم رئيس القاعة

التوقيع

الدور األول/الكورس االول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الثانية:   المرحلة جامعة تكريت

المسائية: الدراسة كلية اإلدارة واالقتصاد

:اليوم والتاريخ قسم العلوم المالية والمصرفية

8203: رقم القاعة أالمتحانيهقاعات قسم ادارة االعمال2022-2021السنة الدراسية 

علي عدنان اردينيعبدالمهيمن خالد علي حسين

عثمان خلف حبيب حسين 

الجبوري
علي محمد فرحان خضر العجيلي

عمر صالح احمد حنظل العزاويعلي رجب عواد عكاب

عمر جاسم محمد مصطفى العبيديعلي دحام طريد فرحان العزاوي

عمر طه صبار عباس الرفيعيعلي سحاب مزعل طالب

عدد الطلبة الغيابعدد الطلبة الحاضرين(15)عدد طلبة المرحلة الثانية مسائي 

اسم المراقباسم المراقب

التوقيعالتوقيع



ليلى ياسين طه هنو

ماهر عبد احمد حماد الجبوري

مجدي عبدالرحمن عبود 

الجميلي

محمد احمد عبدالرحمن علوان 

العباسي

محمد جاسم محمد فرحان 

الجبوري

اسم رئيس القاعة

التوقيع

الدور األول/الكورس االول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الثانية:   المرحلة جامعة تكريت

المسائية: الدراسة كلية اإلدارة واالقتصاد

:اليوم والتاريخ قسم العلوم المالية والمصرفية

8204: رقم القاعة أالمتحانيهقاعات قسم ادارة االعمال2022-2021السنة الدراسية 

قدامة جابر محي حبيب الحديثيفاتن واثق احمد حمزة الجبوري

فرحان عادل عجاج حسن 

العباسي
ليث محمد علي محمد الطائي

فاطمه رافد مظهر جاسم 

الناصري
كيالن ايوب محمود عباس

ليلى قيس عبدهللا لطيففؤاد خليل عطاهللا علي الجبوري

قيس انور عبدالكريم سلمان الدوريفاطمه خالد ابراهيم عبد الدليمي

عدد الطلبة الغيابعدد الطلبة الحاضرين(15)عدد طلبة المرحلة الثانية مسائي 

اسم المراقباسم المراقب

التوقيعالتوقيع



مصطفى عبدالسالم حميد مالو 

الحربي

مصطفى محمود شاكر احمد 

الدوري

منار نجاح مهدي حمزة 

السامرائي

منى مؤيد هادي صالح العبيدي

مؤيد سامي خضير

اسم رئيس القاعة

التوقيع

الدور األول/الكورس االول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الثانية:   المرحلة جامعة تكريت

المسائية: الدراسة كلية اإلدارة واالقتصاد

:اليوم والتاريخ قسم العلوم المالية والمصرفية

8205: رقم القاعة أالمتحانيهقاعات قسم ادارة االعمال2022-2021السنة الدراسية 

محمد علي مخلف حسين 

الفراجي
مروه جاسم احمد جاسم التكريتي

مريم مولود خورشيد سهيل بياتمحمود خسرو رشيد

مروان عبد احمد حماد الجبوري
مصطفى سعدي عبدهللا صبحي 

العزاوي

مروى اياد طه موسى العبلمحمد مطر سالم مطر العزاوي

مروة حسن شحاذة سلطان  

القيسي
مصطفى صباح سعيد جمعة

عدد الطلبة الغيابعدد الطلبة الحاضرين(15)عدد طلبة المرحلة الثانية مسائي 

اسم المراقباسم المراقب

التوقيعالتوقيع

الدور األول/الكورس االول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي



مشاري جاسب هتيمي علي 

السعدون
محمل صباحي

محمل صباحيهشام رعد اسود حسين

ياسين رعد ياسين خلف 

العبيدي
محمل صباحي

محملمسائي// زيدان قيس زيدان 

عمر حمد حمود شكطي 

مسائي// القيسي 
محمل

اسم رئيس القاعة

التوقيع

الثانية:   المرحلة جامعة تكريت

المسائية: الدراسة كلية اإلدارة واالقتصاد

:اليوم والتاريخ قسم العلوم المالية والمصرفية

8206: رقم القاعة أالمتحانيهقاعات قسم ادارة االعمال2022-2021السنة الدراسية 

نوره عمر عبدالمجيد محمود الججوميادة ليث احمد حمود السامرائي

هبة شهاب احمدميساء بسام وفيق جاسم الجداع

ياسر ابراهيم رجب علي المعماري نور عامر خالد خلف

وجدي عبدالرحمن عبودميسم رعد مولود ياسين

عدد الطلبة الغيابعدد الطلبة الحاضرين(15)عدد طلبة المرحلة الثانية مسائي 

اسم المراقباسم المراقب

التوقيعالتوقيع

الدور األول/الكورس االول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يسرى احمد عارف عدوان العبيدينور علي بهجت شاكر التكريتي



محملعمر عادل كامل قرندل البياتيمحملمحمل

محملعون سعد عون علي االسوديمحملمحمل

محملمحمل
غادة غزوان عطية عبدون 

الجبوري
محمل

محملمحمل
غالب عطية سليم محمد 

الجبوري
محمل

محملمحمل
فاطمة مأمون هارون احمد 

المزروعي
محمل

محمل

محملمحمل
محمود محمد حمود احمد 

النيساني
محمل

اسم رئيس القاعة

التوقيع

عبدالواحد بريع محمد غدير المجمعيايمن علي خليفه عبد العكابي

محملون/ ثالثة :  المرحلة 

الصباحية: الدراسة كلية اإلدارة واالقتصاد

:اليوم والتاريخ قسم العلوم المالية والمصرفية

8207: رقم القاعة أالمتحانيهقاعات قسم ادارة االعمال2022-2021السنة الدراسية 

التوقيعالتوقيع

عدد الطلبة الغياب

اسم المراقباسم المراقب

حسين علي احمد جاسم 

االسعودي
عبير عبدالكريم فرحان هالل الراشدي

ريسان محمود حسين سرحان 

الدليمي
علي حسين بكر احمد العزاوي

عبدالرحمن حاتم مصحب حسين 

الخزرجي
عمر خضر حسن خلف الجميلي

عدد الطلبة الحاضرين(18)عدد طلبة المرحلة الثالة صباحي 

جامعة تكريت

عبدهللا ازهر نجم عبد القادر القريشيابراهيم احمد حميد احمد

عبدهللا محمد جميل عبد المشهدانيابراهيم كريم حمد صالح العزاوي


