
  9وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد               
 
 ثالث صثاحي  + راتع صثاحي    حلح :ادلر                                                                                     صباحا

   : ادلادج                                                                                                           قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 ()قاعاخ قسن االقرصاد   1001 : رقن القاعح                                                                                                    99/9/0202 ساخلوياليوم:                                                                                                                  قسن االقرصاد / الدراسح الصثاحيح

 التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي
  صباحً 4/ تبارك محمد انور عبد   صباحً 4/ ر عامر احمد عبدانما   صباحً 4/إبراهٌم ابراهٌم محمد

  صباح2ً/  حٌدر سكران احمد   صباح2ً/ حاضر غاٌب احمد   صباح2ً/خالد ابراهٌم  ابراهٌم

  صباحً 4/ تبارك ناهض إسماعٌل    صباحً 4/ اٌمان عبدالرزاق مبارك    صباحً 4/ احمد سامً احمد 

  صباح2ً/ عبٌد عادل احمد   صباح2ً/ احمد حسٌن احمد   باحًص2/عامر فتٌخان  ابراهٌم

  صباحً 4/جمانه فرحان احمد   صباحً 4/ اٌمن خلف عوده سوٌد   صباحً 4/ اسٌا ابراهٌم توفٌق

  صباح2ًحسن / عامر احمد   صباح2ًشهاب / عبدهللا رجا احمد   صباح2ً/عبدالقادر طلب  اثٌر

  صباحً 4/ حٌدر عبدالجواد علً   صباحً 4/ ٌمن مشتاق ٌوسفا   صباحً 4/ اسٌل خضٌر جاسم

  صباح2ً/  محمد فنر احمد   صباح2ً/  حمٌد رشٌد احمد   صباح2ً/اسامة خلف  احمد

  صباحً 4/ دعاء سامً عبد    صباحً 4/ بشار خالد خلٌل    صباحً 4/اشواق قٌس احمد 

  صباح2ً/حسن  حامد احمد   احًصب2احمد / سامً احمد   صباح2ً/ حارث وهٌب  احمد

  صباحً 4/ دنٌا علً ابراهٌم   صباحً 4/ بالل حمٌد احمد   صباحً 4/ اطٌاف صباح ابراهٌم

  صباح2ً/شالل  محمد احمد   صباح2ًصالح / سعد احمد   صباح2ً/حازم حسن  احمد

 احلضور )             (                             الغياب   )             (    (                                 91 ح  : العدد الكلي )ادلرحلح الثالث

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 91: العدد الكلي ) ح ادلرحلح الراتع

                                                                                                       

 :  هدير القاعح                                                                                                                                 :  ادلراقة                                                                                                                              ادلراقة  :                                               



  9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد               
 
 ثالث صثاحي  + راتع صثاحي    ادلرحلح :                                                                                    صباحا

   : ادلادج                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 )قاعاخ قسن االقرصاد(   1006 : رقن القاعح                                                                                                         99/9/0202 اخلويس اليوم:                                                                                                              قسن االقرصاد / الدراسح الصثاحيح

 التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي
 صباح4ً/شهاب حسن علً    صباح4ً/رؤٌا نمٌر فائق    صباح4ً/دٌانا حبٌب خضٌر 

 

 صباح2ً/ جمعة عواد اٌه   صباح2ً/ نجم احمد االمٌن   صباح2ً/اركان مجٌد احمد 
 

 صباح4ً/صبا فوزي خلف    صباح4ً/ رٌام فوزي علص   صباح4ً/رحمة عاٌد رحٌم 
 

 صباح2ً/ علً سعدون اٌوب   صباح2ًجدوع/ رمضان امجد   صباح2ً/اسامة صالح حاوي
 

 صباح4ً/عبدالرحمن علً حسٌن    صباح4ً/ساره سرحان عثمان    صباح4ً/رفل حاتم محمد 
 

 صباح2ً/ مشعل عزٌز بارق   صباح2ًحسٌن/ ابراهٌم امٌم   صباح2ً/ٌاسٌن ابراهٌم اسامة
 

  صباح4ً/عبدالرحمن محمد عواد    صباح4ً/ سجى ماجد خضٌر   صباح4ً/رقٌه عدنان عبدهللا 

  صباح2ً/ جساب مفلح باسم   صباح2ً/ شحاذة مثنى انور   صباح2ً/صالح احمد  اسراء

  صباح4ً/ عبدالسالم جالل دولت   صباح4ً/سمر سعد رشٌد    ًصباح4/رنا عدنان خضٌر

  صباح2ً/ علً جمعه براء   صباح2ً/ نجرس سلٌم اٌة   صباح2ً/اسماعٌل طارق عاصً

  صباح4ً/ عبدالكرٌم عمر خلف    صباح4ً/ نعمه ساهًشذى    صباح4ً/رواء محمد سلطان 

  صباح2ًإسماعٌل/ عزالدٌن براء   صباح2ً/محمود قدوري اٌالف   صباح2ً/مكرم لطٌف  اسماعٌل

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             (91 ح  : العدد الكلي )ادلرحلح الثالث

 احلضور )             (                             الغياب   )             (      (                                91ح  : العدد الكلي )ادلرحلح الراتع

                                                                                                       

 القاعح  :هدير                ادلراقة   :                                                                                                                                                                                                                                 ادلراقة  :                                                             



  9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد               
 
 ثالث صثاحي  + راتع صثاحي    ادلرحلح :                                                                              صباحا

   : ادلادج                                                                                                       قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 )قاعاخ قسن االقرصاد(   1002 : رقن القاعح                                                                                                   99/9/0202 اخلويس اليوم:                                                                                                              قسن االقرصاد / الدراسح الصثاحيح

 التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي
  صباح2ًماضً/ عماد حذٌفة   صباح2ً/ الحص عمار تبارك   صباح2ًتوفٌق/ سعدون بركات

  صباح4ً/غسق جاسم محمد    صباح4ً/ مصلح ٌاسٌن علً   صباح4ًعلً/ قاسم عبداللطٌف

  صباح2ً/ صباح محمد حسام   صباح2ً/ ثابت مخلص تغرٌد   صباح2ًصبار/ عمر بشار

  صباح4ً/ فاطمه اسعد مجول   صباح4ًحماد/ حمٌد عمر   صباح4ً/ شوقً احمد عبدهللا

  صباح2ًمهدي/ خالد حسناء   صباح2ً/ حبٌب ولٌد تماره   صباح2ًمطشر/ عمار بشٌر

  صباح4ً/فاطمه خالد عباس   صباح4ً/ ناٌف عارف عمر   صباح4ً/ محمد جاسم علً

  صباح2ًخلف/ احمد حسٌب   صباح2ً/ عبٌد ناٌف حجاب   صباح2ًداود/ منٌر بشٌر

  صباح4ً/ فاطمه فهمً لطٌف   صباح4ً/ خلف محمد رعم   صباح4ًمحمد/ عقٌل علً

  صباح2ًعبد/ عباس حسٌن   صباح2ً/ فرحان حمٌد حذٌفة   صباح2ًعلً/ كرٌم بكر

 (         (                                     احلضور )             (                             الغياب   )    91ح  : العدد الكلي )ادلرحلح الثالث

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             (90ح  : العدد الكلي )ادلرحلح الراتع

                                                                                                       

 

 هدير القاعح  :                                                                         ادلراقة   :                                                                  ادلراقة  :                                                                                                                                                                  



  9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد               
 
 ثالث صثاحي  + راتع صثاحي    ادلرحلح :                                                                                     صباحا

  : ادلادج                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 )قاعاخ قسن االقرصاد(   1003 : رقن القاعح                                                                                                      99/9/0202 اخلويس اليوم:                                                                                                              قسن االقرصاد / الدراسح الصثاحيح

 التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع ثياالسم الثال 
   صباح2ً/حسن ضاري حال

 صباح2ً/هللا  عبد إبراهٌم خولة
  صباح2ً/ عاٌد سعٌد زهراء  

   صباح4ً/فالح صبار عٌاده 
 صباح4ً/ محمد ثائر نوار عبد

  صباح4ً/محمد صباح محمد   

   
 صباح2ً/ كتاب ولٌد دعاء

  صباح2ً/محمد مناع ساجد  

   صباح4ً/قتٌبة محمد حمود
 صباح4ً/محمد حبٌب حسون

  صباح4ً/محمد عوٌد عطٌة  

   صباح2ً/ محمد حسٌن خالد
 صباح2ً/ عمر سالم رامً

  صباح2ً/ نمر نزهان سامان  

   صباح4ً/كنعان علً صالح 
 صباح4ً/محمد خلف سلٌمان 

  صباح4ً/مخلص فرحان روضان  

   صباح2ً/ محمد عسكر خالد
 صباح2ً/ الطٌف محمد رحاب

  
 صباح2ً/ سعدي لؤي سبأ

 

   صباح4ً/لٌلى عواد عزاوي 
 صباح4ً/محمد رافع محمد 

  
 صباح4ً/مروان فلٌح حمٌد 

 

   صباح2ً/خلف زٌاد خلف
 صباح2ً/جابر باسل رٌم

  
 صباح2ً/ خلٌل غانم سجاد

 

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                     (                94ح  : العدد الكلي )ادلرحلح الثالث

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             (90ح  : العدد الكلي )ادلرحلح الراتع

                                                                                                       

 

 هدير القاعح  :               ادلراقة   :                                                                                                                                     ادلراقة  :                                                                                                                                                         

 



  9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد               
 
 ثالث صثاحي  + راتع صثاحي    ادلرحلح :                                                                                         صباحا

   : ادجادل                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 )قاعاخ قسن االقرصاد(   1004 : رقن القاعح                                                                                                       99/9/0202   اخلويس اليوم:                                                                                                              قسن االقرصاد / الدراسح الصثاحيح

 التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي
   صباح2ً/  جاسم محمد سجاد

 صباح2ً/ فارس حسٌن سلوى
  

 صباح2ً/ عصمت زاهر شهد
 

   صباح4ً/مرٌم طالل عوض 
 صباح4ً/الطٌف جاسم  هاشم

  
 صباح4ً/وعد شامل صبح 

 

   صباح2ً/ محسن خالص سجى
 صباح2ً/ سعد محمد سناء

  
 صباح2ً/ مطر صباح شهد

 

   صباح4ً/ مرٌم مناف عبد 
 صباح4ً/هجرة محمد صبحً 

  
 صباح4ً/ٌحٌى اسماعٌل ابراهٌم 

 

   صباح2ً/ محمد عماد سرمد
 صباح2ً/ سالم كوان سندس

  
 صباح2ً/ مجٌد قفائ شهالء

 

   صباح4ً/ معاذ محمد عواد 
 صباح4ً/هدٌل حسن صالح 

  
 صباح4ً/ٌوسف محمد اسود 

 

   صباح2ً/ علً حسٌن سعد
 صباح2ً/ حمود عبدهللا شطب

  
 صباح2ً/ حماد خالد شٌماء

 

   صباح4ً/مهدي زٌدان عزاوي 
 صباح4ً/وائل متعب اسود 

صباحً  4عبدهللا برهان اكرٌم/   

 ورنظام عب
 

   صباح2ً/صالح خالد عبد سعد
 صباح2ً/ محمد حسٌن شهد

  
 صباح2ً/ عبد حسٌن صباح

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             (91ح  : العدد الكلي )ادلرحلح الثالث

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             (90لي )ح  : العدد الكادلرحلح الراتع

                                                                                                       

 

 هدير القاعح  :                                  ادلراقة   :                                                                                                         ادلراقة  :                                                                                                                                                                  

 



  9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد               
 
 ثالث صثاحي  + ثاني صثاحي    ادلرحلح :                                                                                       صباحا

   : ادلادج                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 )قاعاخ قسن االقرصاد(  1005 : رقن القاعح                                                                                                      99/9/0202 اخلويس اليوم:                                                                                                              قسن االقرصاد / الدراسح الصثاحيح

 التوقيع سم الثالثياال  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي
   صثاد3ً/صفىاٌ إتراهٍى شاطً 

  صثاد3ً/طه كايم فرداٌ 
 

 صثاد3ً/ تركً يذًذ عثذانكرٌى
 

   صثاد2ًاتراهٍى/ يذًذ اتراهٍى
صثاد2ً/يذطٍ ضرداٌ ادًذ   

 
 صثاد2ً/ اتراهٍى يذًذ ادًذ

 

   صثاد3ً/ ضذى خًٍص صهثً
  صثاد3ً/عاير عثذهللا دطٍ 

 
 صثاد3ً/ دًسج َاظى عثذهللا

 

   صثاد2ً/ جذوع عثذانىادذ ادالو
صثاد2ً/جاضى دطٍ صالح ادًذ   

 
صثاد2ً/يخهف يٍُف ادًذ  

 

   صثاد3ً/ضذى رتٍع ادًذ 
  صثاد3ً/عثاش خانذ عثىد 

 
 صثاد3ً/ ادًذ عثذانىهاب عثذهللا

 

   صثاد2ً/عثذانهادي ايجذ ادًذ
صثاد2ً/عهً عادل ادًذ   

 
صثاد2ً/عثاش تهجة ادهى  

 

   صثاد3ً/ ضعذ كاظىضفاف 
  صثاد3ً/عثذانردًٍ َاٌف خضٍر 

 
 صثاد3ً/ دطٍٍ يخهص عثذهللا

 

صثاد2ً/يسعم خهٍم ادًذ  
  

صثاد2ً/عثذانجثار ياهر ادًذ   
 

 صثاد2ً/ عثاش عهً ادهى
 

   صثاد3ً/ضٍاءانذٌٍ خهٍم كُطر 
  صثاد3ًخانذ / عاير عثذانمادر

 
 

 

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                 (    91ح  : العدد الكلي )ادلرحلح الثالث

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             (90: العدد الكلي )  ح الثانيحادلرحل

                                                                                                       

 

 هدير القاعح  :               ادلراقة   :                                                                                                                                                 ادلراقة  :                                                                                                                                             

 

 



  9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد               
 
 ثالث صثاحي  + ثاني صثاحي    ادلرحلح :                                                                      صباحا

 : ادلادج                                                                                                                    قوائم احلضور                                                                                                                                  كليح اإلدارج واالقرصاد  

 اخ قسن احملاسثح()قاع   5001 : رقن القاعح                                                                                 99/9/0202 اخلويس اليوم:                                                                                                              / الدراسح الصثاحيحقسن االقرصاد 

 التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي
صباحي3/ عبدهللا احمد محمد   صباحي3/ خلف فارس فيصل   صباحي3/ احمد شهاب عمر   

صباحي2/ ابراهيم خالد ازهار صباحي2/ خضير نافع ايهاب    صباحي2/ هاشم محمد بان      

صباحي3/ علي احمد محمد   صباحي3/ بندر مجول قاسم   صباحي3/ عبدهللا علي عمر   

صباحي2/ مناتي ردام اسامه صباحي2/ كريم عيسى ايهم    صباحي2/ عايد محمود تونس      

صباحي3/ سليمان ادريس محمد   صباحي3/محمد خضير كهالن   صباحي3/ ميغان مجيد عمر   

صباحي2/ صبحي علي الحسين صباحي2/ نايف امير ايوب    صباحي2/ عبدهللا عبد جمانة      

  صباحي3خلف / جاسم محمد   صباحي3/ هجيج ضيدان ماثر   صباحي3/ ظاهر مخلف عمر

صباحي2 /محمد عامر امير صباحي2/ عبد رياض ايوب    صباحي2/ محمد جاسم حارث      

احيصب3/ احمد خالد محمد   صباحي3/ كاظم مجيد مالك   صباحي3/ شاتي عمار غادة   

صباحي2/ محمد جاسم اميره صباحي2/ خلف زياد بارق    صباحي2/ علي عبدهللا حسام      

صباحي3/ حكمت خميس محمد   صباحي3/ ماهر عبدالقادر ماهر   صباحي3/ اسود محمد فاروق   

صباحي2جاسم/ سعد اوس صباحي2/ محمد صابر بارق      صباحي2/ مطلك محمود حسان   

  صباحي3/ عبدالحسين سالم محمد   صباحي3/ حميد فليح ماهر   احيصب3/ محمد مشعان فنر

                   (                  ثاني   )  (  الغياب      ثاني )    احلضور   (       ثالث  )   (       الغياب       ثالث )  (      احلضور91: العدد الكلي )  / ادلرحلح الثاني( 09 ح  : العدد الكلي )ادلرحلح الثالث

                                                                                                                                            

 هدير القاعح  :               ادلراقة   :                                                                                                                                                                                                       ادلراقة  :                                                                                       

 



  9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد               
 
 صثاحي  + ثاني صثاحي ثالث    ادلرحلح :                                                                                      صباحا

   : ادلادج                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 )قاعاخ قسن احملاسثح(   5006 : رقن القاعح                                                                                                99/9/0202  اخلويس اليوم:                                                                                                              قسن االقرصاد / الدراسح الصثاحيح

 التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي
     صباح2ً/ احمد ٌونس محمد   صباح2ً/ ٌونس سمٌر محمد

باحًص 0/ بهجت علً حسن صباحً 0/ عزٌز عزالدٌن خلف    صباحً 0/ نعمان ثابت رفل      

صباح2ً/ فٌصل عبدهللا مصطفى   صباح2ً/ جارو لؤي مروه   صباح2ً/ ٌاسٌن طه محمد   

صباحً 0/ جابر محمد دالٌا    صباحً 0طه/ ودود حسن صباحً 0/ كرٌم صالح رقٌة      

صباح2ً/ حسٌن فاضل مصطفى   صباح2ً/ بكر إبراهٌم مرٌم   صباح2ً/ ناظم عدنان محمد   

صباحً 0/ ابوالٌقطان احمد حمزة صباحً 0/ محمد لطٌف دنٌا    صباحً 0/ عبد ثائر رنا      

صباح2ًكاظم / كمال مصطفى   صباح2ًشاكر / محمد مرٌم   صباح2ً/ مربد مظهر محمد   

صباحً 0كاظم/ عطاهلل حنان صباحً 0/ شوٌلً كرٌم راشد    صباحً 0عبدهللا/ لدخا رواء      

صباح2ً/ إبراهٌم محمد مصطفى   صباح2ً/ داود منٌر مرٌم   صباح2ً/ حسٌن وسام محمد   

صباحً 0/ عسل ماجد حٌدر صباحً 0/ انور فندي رامً    صباحً 0/ حمود رابح رواء      

  صباح2ً/ فرحان محمد معتصم   صباح2ً/ عبار علً مشعل   صباح2ً/ عبدالرحمن ٌوسف محمد

صباحً 0/ مطر ولٌد خالد   صباحً 0/ حمٌد خلٌل سلوان   صباحً 0/ نعمان منذر رسل   

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                     (    91 : العدد الكلي ) صثاحيح ادلرحلح الثالث

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                      (   91ي ): العدد الكلصثاحي  ادلرحلح الثانيح

                                                                                                       

 هدير القاعح  :                    ادلراقة   :                                                                                                                       ادلراقة  :                                                                                                                                                                  



  9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد               
 
 ثالث صثاحي  + ثاني صثاحي    ادلرحلح :                                                                                    صباحا

   : ادلادج                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 )قاعاخ قسن احملاسثح(   5002 : رقن القاعح                                                                                                     99/9/0202 اخلويس اليوم:                                                                                                              قسن االقرصاد / الدراسح الصثاحيح

 التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي
  صباح2ً/ صانخ يهذي عهً   صباح2ً/ يذًذ جاضى عهً   صباح2ًٍ /دطٍ خضٍر عثذانىهاب

صثادً 2/ عثذ صثار ضًاء صثادً 2/ خالوي عالء صالح      صثادً 2/ دطٍٍ هالل عثذانرزاق   

  صباح2ً/ رٌاب عارف عًاد   صباح2ً/ عثاش دطٍ عهً   صباح2ًعثذهللا/ يسهر عثًاٌ

صثادً 2/ عثذ يجٍذ ضٍف صثادً 2/ ذيذً ادًذ طالل    صثادً 2/ ثاير يذًذ عثذانطالو      

  صباح2ً/ َصٍف اتراهٍى عًار   صباح2ً/ يذًىد دطٍٍ عهً   صباح2ً/ ضهٍم وفٍك عثًاٌ

صثادً 2/ لذوري طارق شهذ صثادً 2/ انطٍف خًٍص عاير    صثادً 2/ عثٍذ جاضى عثذانعسٌس      

  صباح2ً/ يطٍراٌ ادًذ عًر   صباح2ًيذًذ / خًٍص عهً   صباح2ً/ خهٍم يذًىد عالء

صثادً 2/ دًذ عٍطى صانخ صثادً 2/ يذًىد عذي عثذانردًٍ      صثادً 2/ يذًىد عهً عثذانغفىر   

  صباح2ً/ صانخ اٌطر عًر   صباح2ً/ يرعً عران عهً   صباح2ً/ ضهٍم اردٍى عهً

 احلضور )             (                             الغياب   )             (         (                            91: العدد الكلي )  صثاحي حادلرحلح الثالث

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             (90: العدد الكلي ) صثاحي ادلرحلح الثانيح

                                                                                                       

 هدير القاعح  :               ادلراقة   :                                                                                                                             ادلراقة  :                                                                                                                                                                 



  9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد               
 
 ثالث صثاحي  + ثاني صثاحي    ادلرحلح :                                                                                  صباحا

   : ادلادج                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 )قاعاخ قسن احملاسثح(   5003 : قن القاعحر                                                                                                   99/9/0202 اخلويس اليوم:                                                                                                              رصاد / الدراسح الصثاحيحقسن االق

 التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي

 صباح2ً/ عواد محمد منال
  

 صباح2ً/ علً عمر مٌنا
  

  صباح2ً/ محجوب سعد نشوة

 صباح0ً/ عبدالطٌف خالد عبدالقادر
  

 صباح0ً/ رمضان جمعة عثمان
  

  صباح0ً/ علً حسن علً

 صباح2ً/ صلفٌج محمد منهل
  

 صباح2ً/ مزعل بدر ناصر
  

  صباح2ًجاسم / ٌعرب نغم

 صباح0ً/ لطٌف مؤٌد عبدهللا
  

 صباح0ً/ سحاب دفاع عثمان
  

صباح0ً/ محمد حسن علً   

 صباح2ً/ أحمٌد عبد موج
  

 صباح2ً/ إبراهٌم خلٌل ناصر
  

  صباح2ً/ حسن ابراهٌم نمارق

 صباح0ً/ عباس فاضل عبٌدة
  

 صباح0ً/ محمد سلمان عفاف
  

صباح0ً/ رحٌم هٌثم علً   

 صباح2ً/ عبد حمد موفق
  

 صباح2ً/ فرج فراس نبراس
  

صباح2ًالمان / غزوان نهى   

 صباح0ً/ مجٌد ثاٌر عثمان
  

 صباح0ً/ علً جمال علً
  

  صباح0ً/ شمس مهدي عماد

 صباح2ً/ طرٌد محمود مٌامً
  

 صباح2ً/ محمود خمٌس ندى
  

  صباح2ً/ علً حٌدر هاشم

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             (91ح  : العدد الكلي )ادلرحلح الثالث

 (                             الغياب   )             (            (                                     احلضور ) 90: العدد الكلي )  ادلرحلح الثانيح

                                                                                                       

 

 هدير القاعح  :               ادلراقة   :                                                                                                                                                                                                                   ادلراقة  :                                                                           

 



  9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد               
 
 ثالث صثاحي  + ثاني  صثاحي    : ادلرحلح                                                                                    صباحا

   : ادلادج                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 )قاعاخ قسن احملاسثح(   5004 : رقن القاعح                                                                                                      99/9/0202اخلويس  اليوم:                                                                                                              قسن االقرصاد / الدراسح الصثاحيح

 التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي

 صباح2ً/ عٌاش محمد هاشم
  

 صباح2ً/ جهاد كاطع ورود
  

صباح2ً/ ذٌاب طالب نٌاسٌ   

 صباحً 0/ عاٌد خطاب عمر
  

صباحً 0/ كاظم سعدي كاظم  
  

  صباحً 0/ خلف فالح محمد

 صباح2ً/ سامً احمد هدٌل
  

 صباح2ً/ خلف رٌاض وسام
  

  صباح2ً/ مصلح محمد ٌونس

 صباحً 0/ كانون خلٌل عمر
  

صباحً 0/ حسن ضاهد كرار  
  

صباحً 0/ احمد محمود محمد   

 صباح2ً/ صالح جٌدم همام
  

 صباح2ً/ علوان خالد ولٌد
صباحً نظام 2سعد شهاب احمد /   

 عبور
 

 صباحً 0/ حمٌد سعدون عمر
  

صباحً 0/صالح ابراهٌم محمد  
  

صباحً 0/ مجول محمود محمد   

 صباح2ً/ محمد عبدالسالم هند
  

 صباح2ً/ عودة محمد ٌاسر
  

  

 صباحً 0/ طارق زٌاد فاطمة
  

صباحً 0/ علً احسان محمد  
  

  صباحً 0/ خٌرو نزهان محمد

 صباح2ً/ خزعل سعد واثق
  

 صباح2ً/ جارو ثائر ٌاسٌن
  

  

 (                                  احلضور )             (                             الغياب   )             (92: العدد الكلي )  صثاحي حادلرحلح الثالث

 (                                    احلضور )             (                             الغياب   )             (90: العدد الكلي )  ثانيح صثاحيادلرحلح ال

                                                                                                       

 

 هدير القاعح  :                                                         ادلراقة   :                                                                                  ادلراقة  :                                                                                                                                                                  

 



  9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد               
 
 ثالث  هسائي  +  ثاني صثاحي    ادلرحلح :                                                                                      صباحا

   : ادلادج                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 )قاعاخ قسن احملاسثح(   5005 : رقن القاعح                                                                                                  99/9/0202 اخلويس اليوم:                                                                                                   + ادلسائيح قسن االقرصاد / الدراسح الصثاحيح

 التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي

مسائي 3/ حنوش احمد ابراىيم مسائي 3/ حميد طو احمد    مسائي 3عبد/ حسين ايمن      

صباحي2/ جواد ىيثم محمد صباحي2/ ذياب فندي مروان      صباحي2/ ظاىر عبدالسالم مصعب   

مسائي 3فارس/ صالح ابراىيم مسائي 3/ موسى عواد احمد    سائيم 3/ رمضان عالء ايو      

صباحي2/ عودة احمد محمدالسعيد صباحي2/ ىاشم عالء مصطفى    صباحي2/ ياسين طاىر نبأ      

مسائي 3عبدالحميم / نايف ابراىيم مسائي 3/ سعيد مسمط احمد    مسائي 3/ عايد سمير بارق      

صباحي2سمطان / حامد محمود صباحي2/ درزي عيسى مصطفى    صباحي2/ صالح طو نبأ      

مسائي 3/ حمد ركيت احمد مسائي 3مخمف / ىادي احمد    مسائي 3/ عبداهلل باسل بالل      

صباحي2/ انور ضياء مرتضى صباحي2/ ذياب نايف مصطفى      صباحي2/ محمد فيصل نبراس   

مسائي 3/ حواس خميف احمد مسائي 3/ خميل رفعت امنو      مسائي 3/ عزاوي حكم تمارة   

 احلضور )             (                             الغياب   )             (        (                91العدد الكلي ):   هسائي حادلرحلح الثالث

 احلضور )             (                             الغياب   )             (               (        90: العدد الكلي )  ادلرحلح الثانيح صثاحي

                                                                                                       

 هدير القاعح  :                ادلراقة   :                                                                                                                                               ادلراقة  :                                                                                                                                               



  9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد               
 
 ثاني اقرصاد صثاحي    ادلرحلح :                                                                                         صباحا

   : ادجادل                                                                                                              قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 )قاعاخ قسن االدارج العاهح(   4001 : رقن القاعح                                                                                               9/0202/اخلويس  99اليوم:                                                                                                               قسن االقرصاد / الدراسح الصثاحيح

 التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي

صباحي 2/ طو خالد الدين نور صباحي 2/ موسى ابراىيم ياسر      صباحي 2حميد / حسين عمي   

        

صباحي 2/ حمد مناف نور صباحي 2/ يدسع حسام ياسر    صباحي 2/ عمي محمد عمي      

        

صباحي 2/ صالح جاسم ىشام صباحي 2/ جودت عدنان ياسر    صباحي 2/ ناجي قاسم محمد      

        

صباحي 2/ عبدالرزاق عباس ىيثم صباحي 2/ ندا ممدوح يوسف    صباحي 2/ محمد جاسم وائل      

        

صباحي 2/ جمعة عبيد وسام صباحي 2/ محمد حمد دايا    صباحي 2/ حماد عالء يوسف      

        

صباحي 2/ ىياس نياز يادكار   صباحي 2/ حسين عدنان حسين   صباحي 2/ طو مربد حميد   

        

 الغياب   )             (                   (                                     احلضور )             (          09 : العدد الكلي )  ادلرحلح الثانيح صثاحي

                                                                                                       

 

 هدير القاعح  :               ادلراقة   :                                                                                                                                                                                            ادلراقة  :                                                                                                  



  9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              دجاهعح ذكري               
 
 ثالث  هسائي  اقرصاد    ادلرحلح :                                                                           صباحا

   : ادلادج                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 )قاعاخ قسن االدارج  العاهح(   4002 : رقن القاعح                                                                                  99/9/0202  اخلويس اليوم:                قسن االقرصاد / الدراسح ادلسائيح                                                                                              

 التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي

مسائي 3/ صالح خمف حامد مسائي 3/  محمد حسين رحمو    مسائي 3/  عبدالجبار ميند سرمد      

        

مسائي 3/ ابذي نايف حامد مسائي 3/  سييل صالح رشا    مسائي 3/  جاعد دحام سعدون      

        

مسائي 3/  محمود ثامر حال مسائي 3/ ذياب  ىزاع رنا    مسائي 3/  حسين احمد سالم      

        

مسائي 3/  حسن ناصر خضر مسائي 3/  ستار غانم سمير   مسائي 3/  عبدالكريم فالح رواء      

        

مسائي 3/  احمد فرحان ذياب مسائي 3/ ابراىيم شحاذه زياد      مسائي 3/  محمود سعدي سناء   

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             (91: العدد الكلي )  ادلرحلح الثالثح هسائي

 

                                                                                                       

 

 هدير القاعح  :               ادلراقة   :                                                                                                                                    ادلراقة  :                                                                                                                                                          



  9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد               
 
 ثالث  هسائي اقرصاد     ادلرحلح :                                                                                  صباحا

   : ادلادج                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 )قاعاخ قسن االدارج العاهح(   4003 : ن القاعحرق                                                                                               99/9/0202اخلويس اليوم:                                                                                                               قرصاد / الدراسح ادلسائيحقسن اال

 التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي

مسائي 3مشعل/  سعد سيى مسائي 3/  ذياب خزعل شيد    مسائي 3عيدان /  جميل عبمو      

        

مسائي 3/  حمد ابراىيم سيف مسائي 3/  طو سعدي طو    مسائي 3/  ندا صباح نعثما      

        

مسائي 3محمود / قصي شعيب مسائي 3رشيد/  حميد عمي   مسائي 3فرحان /  محمود ظافر      

        

مسائي 3/  ظاىر احمد شياب مسائي 3عبيد/  غضب عامر      مسائي 3/  عبد سعدون عمي   

        

مسائي 3/ وحادي عمر شيباء مسائي 3/  محمد زياد عبداهلل         

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             (94: العدد الكلي )  هسائي حادلرحلح الثالث

                                                                                                       

 

 

 هدير القاعح  :                                                                                 ادلراقة   :                                                          ادلراقة  :                                                                                                                                                                  



  9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد               
 
 ثالث  هسائي اقرصاد    ادلرحلح :                                                                                صباحا

   : ادلادج                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 )قاعاخ قسن االدارج العاهح(   4004 : رقن القاعح                                                                                               99/9/0202 اخلويس اليوم:                                                     قسن االقرصاد / الدراسح ادلسائيح                                                       

 التوقيع االسم الثالثي  لتوقيعا االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي

مسائي 3/ محمد موفق عمي مسائي 3/ خمف جميل فيد    مسائي 3/ الطيف غفوري محمد      

        

مسائي 3سعيد/ مسمط عمار مسائي 3/ سميمان شكر مبارك    مسائي 3/ محمد عبداهلل محمود      

        

مسائي 3/ فوزي رعد عمر مسائي 3/ احمد رافد محمد    مسائي 3/ خضر خمف مراد      

        

مسائي 3/ نشمي مفمح غازي مسائي 3/ خمف احمد مصطفى   مسائي 3/ ساكت طالل محمد      

        

مسائي 3/ عطيو عمي فرقان مسائي 3/ نجرس عمي محمد      مسائي 3محمود / ضياء مصطفى   

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                     (        91: العدد الكلي )  هسائي حادلرحلح الثالث

 

                                                                                                       

 

 هدير القاعح  :               ادلراقة   :                                                                                                                                                                                                                                             ادلراقة  :                                                 



  9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد               
 
 ثالث  هسائي اقرصاد    ادلرحلح :                                                                                     صباحا

   : ادلادج                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 )قاعاخ قسن االدارج العاهح(  4005 : رقن القاعح                                                                                                  99/9/0202 اخلويساليوم:                قسن االقرصاد / الدراسح ادلسائيح                                                                                              

 التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي

مسائي 3محمد/  عواد مصطفى مسائي 3/ محمد درائ نداء    مسائي 3/ محمود طو وفاء      

        

مسائي 3خيرو/ ممدوح مضر مسائي 3/ لبيب عالء نيى    مسائي 3/ احمد خضر وقار      

        

مسائي 3اديب / ضياء مفاخر مسائي 3/ خورشيد اليدى نور      مسائي 3حماش /  مال عبد يونس   

        

مسائي 3حسن/ اسماعيل منير      مسائي 3/ يوسف محمد نور   

        

مسائي 3/ جاسم خمف مؤيد مسائي 3كريم / ىادي ىيا         

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             (92: العدد الكلي )  هسائي حادلرحلح الثالث

                                                                                                     

 

 

 هدير القاعح  :               ادلراقة   :                                                                                                                                    ادلراقة  :                                                                                                                                                          



  9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد               
 
 راتع هسائي اقرصاد    ادلرحلح :                                                                                 صباحا

   : ادلادج                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 )قاعاخ قسن االدارج العاهح(   4006 : عحرقن القا                                                                                             99/9/0202 اخلويساليوم:                                                                                                               سائيحصاد / الدراسح ادلقسن االقر

 التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي

مسائي 4/ عموان حميد ارشد مسائي 4امطارد/ ياسين خالد    مسائي 4محمد/ عبدالحي محمد      

        

مسائي 4محمد/ رجب إبراىيم مسائي 4شناوة/ خمف رابحة    مسائي 4/ عبداهلل رجب مىاش      

        

مسائي 4/ عزيز محمد إبراىيم مسائي 4حمود/ رمضان سعد      مسائي 4عمي / خيراهلل ىند   

        

مسائي 4حنيت / عبد عمي باسم مسائي 4/ حمد محمد طو    مسائي نظام  4طارق خليل ابراهيم/    
 عبور

 

        

مسائي 4عمي / نصير بشائر مسائي 4/ ميدي حمودم عادل         

        

مسائي 4/ مولود اياد بيداء      مسائي 4لطيف / وىب عبدالمطيف   

        
 (                                احلضور )             (                             الغياب   )             (91 : العدد الكلي )  ادلرحلح الراتعح هسائي 

                                                                                                       

 هدير القاعح  :               ادلراقة   :                                                                                                                                             ادلراقة  :                                                                                                                                                 

 



  9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد               
 
 ثاني اقرصاد هسائي    ادلرحلح :                                                                        صباحا

   : ادلادج                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 )قاعاخ قسن  ادلاليح هصرفيح (   6003 : رقن القاعح                                                                                        99/9/0202 اخلويس اليوم:                                                                                                             رصاد / الدراسح ادلسائيحقسن االق

 التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي

مسائي 2/ محمد حميد اثير مسائي 2/ حسين خميل حسين    مسائي 2/ محمد صباح صفاء      

        

مسائي 2/ محمد عبداهلل احمد مسائي 2/ حسين ناصر حسين    مسائي 2/ محمد عزيز عبداهلل      

        

مسائي 2/ عياده عبداهلل اسراء مسائي 2/ صبري زبن راغب    مسائي 2/ نايف ناظم عمي      

        

مسائي 2/ خمف اياد ايمن مسائي 2/ عبدالرزاق خمف رائد    مسائي 2/ احمد نبيل عمي      

        

مسائي 2/ شكر صبري ايوب ئيمسا 2/ احمد سمطان ستار    مسائي 2/ ندا صباح عمر      

        

مسائي 2/ حمد عبدالكريم بيان   مسائي 2/ حسين ابراىيم غسان   مسائي 2/ نوفان جميل سماىر   

        

مسائي 2/ محمد خضر ثائر مسائي 2/ محمد عبداهلل صالح      مسائي 2/ جاسم برزان غسان   

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             (09 : العدد الكلي )  ادلرحلح الثانيح هسائي

                                                                                                       

 

 هدير القاعح  :                            ادلراقة   :                                                                                                               ادلراقة  :                                                                                                                                                                  



  9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد               
 
 هسائي  اقرصاد  ثاني    ادلرحلح :                                                                               صباحا

   : ادلادج                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 )قاعاخ قسن ادلاليح هصرفيح(   6001 : رقن القاعح                                                                                                99/9/0202 اخلويس اليوم:                قسن االقرصاد / الدراسح ادلسائيح                                                                                              

 التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي

مسائي 2/ اسماعيل انور غفران مسائي 2/ عموان زياد مثنى    مسائي 2/ حسين نومان محمد      

        

مسائي 2/ عبد صافي غنام مسائي 2/ شنداخ بشير مجيد    مسائي 2/ خميس حميد محمود      

        
 2/ عمر عمادالدين فراس

 مسائي
مسائي 2/ عبد يحيى محسن   مسائي 2حماد / اسعد معتز      

        

مسائي 2/ خمف مأمون لبنى   مسائي 2/ طو حميد مالك   مسائي 2/ دانوك فريح محمد   

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             (90: العدد الكلي )  ادلرحلح الثاني هسائي

 

                                                                                                       

 

 

 

 هدير القاعح  :               ادلراقة   :                                                                                                                            ادلراقة  :                                                                                                                                                                  

 



  9وقت االمتحان الساعة:                                                                                                               جاهعح ذكريد               
 
 هسائي اقرصاد  ثاني    ادلرحلح :                                                                                    صباحا

   : ادلادج                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 )قاعاخ قسن ادلاليح هصرفيح(   6002 : رقن القاعح                                                                                              99/9/0202 اخلويس اليوم:                                                                                                              اسح ادلسائيحقسن االقرصاد / الدر

 التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي

مسائي 2/ عواد عبد ميدي    مسائي 2عموان/ طو يوسف   
 

 

        

مسائي 2/ محمد جاسم نبراس       
 

 

        

مسائي 2/ شالل صالح وضاح       
 

 

        

مسائي 2/ مداح سمطان وليد         

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             (1: العدد الكلي )  ادلرحلح الثاني هسائي

                                                                                                       

 

 

 

 هدير القاعح  :                                                                                        ادلراقة   :                                                   ادلراقة  :                                                                                                                                                                  

 


