
 رئيس القاعة                                                                         المراقب                

 جامعة تكريت
 كلية اإلدارة واالقتصاد 
 قسم إدارة االعمال 

 األولاالمتحانات النهاية / الدور 
   الكورس االول

 2023-2022للعام الدراسي 

 اللجنة االمتحانية
 اسم المادة:

 التأريخ: 
 ( 6001)  قاعة /العلوم المالية قاعات قسم  /  خرائط توزيع الطلبة / إدارة االعمال قسم

ي صباحي 
ي صباحي  الرابع صباحي  الثان 

ي صباحي  الرابع صباحي  الثان 
 ت الرابع صباحي  الثان 

 1 ايه عبدالقادر جمال    اسراء محمود ايوب حمادي   ابتسام قحطان عدنان   

 2   اروى رباح إبراهيم انصيف    احمد عبد هللا احمد خلف    ابراهيم محمد مريس  

 3 إبراهيم طالل ندا محمد    اماني كريم ويس عبدهللا     ابو زيد حازم ابراهيم    

 4   اسامة حسن جالل عبد    احمد علي خنجر درويش     اثير احمد كردي صفر 

 5 إيهاب عماد محمد    انجي شوقي عبده محمد     احمد حمود احمد سليم    

 6   اسحاق خالد كريم هوير     احمد فيصل عبد ياسين     اثير عبد الجبار اسود 

 7 بشار عبود فرحان   اياد عيدان حمدان نصيف    احمد رضا عبد االمير    

 8   امجد سالم خضير عباس    احمد ياسين طلب علي     احمد صالح علي حسن  

 9 بالل ابراهيم حميد حسين    ايالف ارحيم طه بكر    احمد سالم حميد خضير   

 

 

 أسماء الغياب    عدد الطلبة الكلي 
  1- 5- 

 -6 -2  12  /صباحي الثاني  
  3- 7- 

 -8 -4 27 المجموع /  15  /صباحيالرابع 
 

 
 



 رئيس القاعة                                                                         المراقب                

 جامعة تكريت
 كلية اإلدارة واالقتصاد 
 قسم إدارة االعمال 

 االمتحانات النهاية / الدور األول
 الكورس االول  

 2023-2022للعام الدراسي 

 اللجنة االمتحانية
 اسم المادة:

 التأريخ: 
 ( 6002)  قاعة /العلوم المالية قاعات قسم  /  خرائط توزيع الطلبة /إدارة االعمال  قسم

ي صباحي 
ي صباحي  الرابع صباحي  الثان 

ي صباحي  الرابع صباحي  الثان 
 ت الرابع صباحي  الثان 

انس عبد القادر حسين  

 عبود النيساني 
 1 حمزه نزار سلمان عبد   حسين جميل وسمي محمد  حسن محمد حسن طه   ايمان صباح إبراهيم حمد  بهاء الدين محمد محسن 

            2 

انمار فراس خليل 

 إسماعيل التميمي 
 3 حنين هيثم محمد صالح حسين قحطان مطرود خلف   حسين سالم زيدان  بركات رعد مطر احمد   تبارك عبدالرزاق كريم

            4 

اوس فارس نجرس حسن  

 الرملي 
 5 حيدر عابدين علي ابراهيم   حنين رزاق داود مصلح  حمد احمد محمد سطام  بشير عبد الحليم مرهون   جنان اياد عبد هللا جاسم  

            6 

اية سعيد مهدي صالح  

 العيساوي 
 7 ختام غازي عبدهللا حيدر صبار خلف عبيد   حمزه إسماعيل خلف جاسم  حسن موفق علي حسين  زياد حسن مهندس   جيان

 

 

 أسماء الغياب    عدد الطلبة الكلي 
  1- 5- 

 -6 -2  12  /صباحي الثاني  
  3- 7- 

 -8 -4 24 المجموع /  12  /صباحيالرابع 
 

 
 

 



 رئيس القاعة                                                                         المراقب                

 جامعة تكريت
 واالقتصاد كلية اإلدارة 

 قسم إدارة االعمال 

 االمتحانات النهاية / الدور األول
 الكورس االول  

 2023-2022للعام الدراسي 

 اللجنة االمتحانية
 اسم المادة:

 التأريخ: 
 ( 6003)  قاعة /العلوم المالية قاعات قسم  /  خرائط توزيع الطلبة /إدارة االعمال  قسم

ي صباحي 
ي صباحي  الرابع صباحي  الثان 

ي صباحي  الرابع صباحي  الثان 
 ت الرابع صباحي  الثان 

 1 سفيان عبد الرحمن خلف  عبد الرحمن فيصل عطيه   زهراء علي حسين عبد زينب عادل علي حسين   خطاب منعم غزال هراط  داود رافع مزعل حمود  
            2 

 3 سهى حمدان محمد محجوب  عبد الرحمن محمد عبد   زينه عبد الرحمن خنجر   سداد حمد محمد طه   دعاء جاسم حميد منفي   دالل ثامر سلطان  

            4 

 5 سيف حامد صالح طه  عبد الرزاق عواد شحاذه  ساره موسى احمد حبيب   سروه فيصل شالش خلف  رنا خالد مزهر شالل   رامي عباس جاسم محمد 

            6 

 7 شمس إسماعيل إبراهيم   عبد القادر ياسر ذاكر يعقوب  سجاد حرب فيصل عبود   صفا حميد حسين خلف رواد صباح سليمان  رانيه جعفر ضياء صاحب 

            8 

 9 شهد نجم ندا جبر القيسي  عبد القدوس محمد احمد   سراب وادي حسن صفا نوفل هاشم عمر   زبيده رعد خلف محل   ربيع جاسم محمد خلف  

            10 

 11 صدى عبدهللا كريم محمود   عبدالعليم نجيب محمد عود   سعد احمد مظلوم دخيل   صفاء رافع ذياب احمد   زهراء احمد فرحان علي  رضا طالب جواد منصور  

            12 

 13 صهيب حيدر حسين صادق  عبدهللا حسين علي رشيد  سعد عبدهللا عبد  ضحى جاسم خلف غضبان  زهراء عالء عثمان  روان خير هللا خليل كلش

 

 أسماء الغياب    عدد الطلبة الكلي 
  1- 5- 

 -6 -2  21  /صباحي الثاني  
  3- 7- 

 -8 -4 42 المجموع /  21  /صباحيالرابع 



 رئيس القاعة                                                                         المراقب                

 جامعة تكريت
 واالقتصاد كلية اإلدارة 

 قسم إدارة االعمال 

 االمتحانات النهاية / الدور األول
 الكورس االول  

 2023-2022للعام الدراسي 

 اللجنة االمتحانية
 اسم المادة:

 التأريخ: 
 ( 6101)  قاعة /العلوم المالية قاعات قسم  /  خرائط توزيع الطلبة /إدارة االعمال  قسم

ي صباحي 
ي صباحي  الرابع صباحي  الثان 

ي صباحي  الرابع صباحي  الثان 
 ت الرابع صباحي  الثان 

 1 عبدهللا صدام نمر مجيد   عمر رائد رجاء عبد هللا   عبد صالح مرعي محمد   علي عماد محمود حسن   عائشة احمد ذياب حامد   عبدهللا محمود خلف  

         2 

 3 عبدهللا ماجد محمد  غفران وعد إبراهيم سعيد  عبداالله جمعه خلف   عمار عبد الباري حسين  عائشة حسام احمد   عدنان ريسان عباس عبد 

         4 

 5 عثمان وليد شكر محمود  غيد والء حسين توفيق   عبدالقادر عبدهللا محمد   عمار غازي فرحان خشم  عائشة حكم صعب عالء جاسم اسود محمد 

         6 

 7 عز الدين جاسم عباس  فردوس قحطان حسين صبح  عبدهللا ابراهيم مجيد  عمر حسين فهد سهيل   عبد السالم اسعد ادريس   علي أنور محمد خميس 

       8 

 9 علي جواد مطر سلوم فؤاد محمود عبدهللا حسين  عبدهللا احمد عطية نجم   عمر حمزة عساف مصحب   عبد الواحد علي حسين  علي زيدان خلف محمد 

 

 

 أسماء الغياب    عدد الطلبة الكلي 
  1- 5- 

 -6 -2  15  /صباحي الثاني  
  3- 7- 

 -8 -4 30 المجموع /  15  /صباحيالرابع 
 
 



 رئيس القاعة                                                                         المراقب                

 
 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد 
 قسم إدارة االعمال 

 األولاالمتحانات النهاية / الدور 
 الكورس االول  

 2023-2022للعام الدراسي 

 اللجنة االمتحانية
 اسم المادة:

 التأريخ: 
 ( 6102)  قاعة /العلوم المالية قاعات قسم  /  خرائط توزيع الطلبة /إدارة االعمال  قسم

ي صباحي 
ي صباحي  الرابع صباحي  الثان 

ي صباحي  الرابع صباحي  الثان 
 ت الرابع صباحي  الثان 

 1 فاطمة حسين محمد  محمد ممدوح حسين مظهور  عمر فهمي فتح هللا خضر   محمد راشد تركي ضفير   علي خالد جميل عبد   قدس سعيد حسين فهد  

      2 

 3 فاطمة مناف ياسين توفيق   محمد مهدي صالح فرحان  عمر محمد موسى خلف   محمد صالح احمد عمر   علي دومان محبر فريح   محمد إسماعيل علي  

      4 

 5 فرح سعد ابراهيم حسين   محمد هالل حيمد ياسين   عمر مضر يونس  محمد صالح مرعي حسن  علي محمد صبر عسكر   محمد جمال حمد جاسم 

      6 

 7 فالح جميل ابراهيم محمود نهاد محمود فارس   فاروق رمضان احمد   محمد علي عواد حنيث  علي محمد مجبل علي  محمد خلف احمد مسير  

      8 

 

 

 أسماء الغياب    عدد الطلبة الكلي 
  1- 5- 

 -6 -2  12  /صباحي الثاني  
  3- 7- 

 -8 -4 24 المجموع /  12  /صباحيالرابع 
 
 
 



 رئيس القاعة                                                                         المراقب                

 جامعة تكريت
 كلية اإلدارة واالقتصاد 
 قسم إدارة االعمال 

 الدور األولاالمتحانات النهاية / 
 الكورس االول  

 2023-2022للعام الدراسي 

 اللجنة االمتحانية
 اسم المادة:

 التأريخ: 
 ( 6103)  قاعة /العلوم المالية قاعات قسم  /  خرائط توزيع الطلبة /إدارة االعمال  قسم

ي صباحي 
ي صباحي  الرابع صباحي  الثان 

ي صباحي  الرابع صباحي  الثان 
 ت الرابع صباحي  الثان 

 1 محمد عثمان صبر محمد  ميمونة اياد عبد الكريم مطلق  محمد احمد إبراهيم حسن  مالك عدنان فايز عجيل   فهد نوفل ورد سحاب   مريم مزهر حميد حسن 

      2 

 3 محمد علي ثامر زنزل   العزاوينبا عدنان دحام كواد  محمد احمد عزاوي علي   مهند شويش محمد فاضل   كامل نهاد محمد جمعة   مصطفى سعدي عباس 

      4 

 5 محمد فايق احمد هذال   نور خالد محمد صبري البيك محمد جمال مصطفى محمد  مهند محمد ذهب عسل  كرم جمعة حمود عبد هللا   مصطفى علي مرموص  

      6 

 7 محمد محمود بخيت محمد   نور محمد عيدان مجيد   محمد زياد عبدالكريم حسن  مؤيد جمال مجول حمادي كريم جمهور محمد   مصطفى قاسم محمد  

      8 

 9 محمد مغير علوان حمده   هبة مناف حمد خضر العجيلي  محمد صالح نجم عباس   مؤيد فراس نجم عبدهللا  كمال محي محمد زيدان مصطفى لبيد صابر شريف  

      10 

 11 محمد منذر حردان همام محمد جاسم غزال   محمد صفاء محمود   ميساء فيزي حواس صالح   ليث حسين بيج ياس   معن صباح جاسم محمد  

 

 أسماء الغياب    عدد الطلبة الكلي 
  1- 5- 

 -6 -2  18  /صباحي الثاني  
  3- 7- 

 -8 -4 36 المجموع /  18  /صباحيالرابع 



 رئيس القاعة                                                                         المراقب                

 جامعة تكريت
 اإلدارة واالقتصاد كلية 

 قسم إدارة االعمال 

 االمتحانات النهاية / الدور األول
 الكورس االول  

 2023-2022للعام الدراسي 

 اللجنة االمتحانية
 اسم المادة:

 التأريخ: 
 ( 6104)  قاعة /العلوم المالية قاعات قسم  /  خرائط توزيع الطلبة /إدارة االعمال  قسم

ي صباحي 
ي صباحي  صباحي الرابع  الثان 

ي صباحي  الرابع صباحي  الثان 
 ت الرابع صباحي  الثان 

 1 موفق عامر خليفه غريب   مصطفى احمد تركي  وضاح عبدهللا صبار عبدهللا   محمد نوفل مجيد حسن  هند زياد طارق احمد 

      2 

 3 مولود ابراهيم صالح حمد  مصعب زاهد محمد صالح وليد محمد خضر علي  محمود خيرهللا حماد  هيثم عطا هللا عبد محيسن  

      4 

 5 ميادة صابر حمد محمود   معاوية محمد جاسم محمد   محمود محمد غني حمزة   وسام حميد احمد سلمان 

      6 

 7 سعيد ميثم مرزوق جمعه   مها مؤيد صبحي محمد   مريم خير هللا صالح وسن صالح احمد حسن 

 

 

 

 أسماء الغياب    عدد الطلبة الكلي 
  1- 5- 

 -6 -2  6  /صباحي الثاني  
  3- 7- 

 -8 -4 18 المجموع /  12  /صباحيالرابع 
 
 
 



 رئيس القاعة                                                                         المراقب                

 جامعة تكريت
 كلية اإلدارة واالقتصاد 
 قسم إدارة االعمال 

 االمتحانات النهاية / الدور األول
 الكورس االول  

 2023-2022للعام الدراسي 

 اللجنة االمتحانية
 اسم المادة:

 التأريخ: 
 ( 6108)  قاعة /العلوم المالية قاعات قسم  /  خرائط توزيع الطلبة /إدارة االعمال  قسم

ي 
ي الثان 

ي  صباحي الرابع  مسان 
ي الثان 

ي  صباحي الرابع  مسان 
ي الثان 

ي  مسان 
 ت الرابع مسان 

  افراح اركان ذاكر ندا ياسر عمار ياسين  احمد سامي محمد عناد  ميسرة جاسم خليل ابراهيم انمار بشير  
1 

        
 

2 

 3  امنه قصي محمود خليل  ياسمين يوسف ياسين  احمد صالح عيسى محمد  هاله جمال حامد  احمد جابر ضامن حدوشي  

        
 

4 

  ايمن محمود خلف عزيز  ياسين مصطفى جاسم احمد عامل ماهر جاسم  هند فاضل عبد خليفة  احمد جاسم شحاذه حسين  
5 

     
 

  
 

6 

  بشار داود جاسم صالح   احمد مزهر عبدهللا  ياسر ضياء عبد  احمد حمود صالح عبدهللا 
7 

 

 

 

 أسماء الغياب    عدد الطلبة الكلي 
  1- 5- 

 -6 -2  12  / مسائيالثاني 
  3- 7- 

 -8 -4 19 المجموع /  7  /صباحيالرابع 
 
 
 



 رئيس القاعة                                                                         المراقب                

 جامعة تكريت
 كلية اإلدارة واالقتصاد 
 قسم إدارة االعمال 

 االمتحانات النهاية / الدور األول
 الكورس االول  

 2023-2022للعام الدراسي 

 اللجنة االمتحانية
 اسم المادة:

 التأريخ: 
 ( 4002)  قاعة /اإلدارة العامةقاعات قسم  /  خرائط توزيع الطلبة /إدارة االعمال  قسم

ي 
ي الثان 

ي  مسان 
ي  الرابع مسان 

ي الثان 
ي  مسان 

ي  الرابع مسان 
ي الثان 

ي  مسان 
 ت الرابع مسان 

 1 حسن فليح حسن وادي  زمزم فراس ادهم سعيد  ايمن خالد عبد حربي  خليل ابراهيم عبدهللا عيسى   ابراهيم طارق ابراهيم   حسن مطر حمد عبدهللا 

            
2 

 3 خالد فريح دانوك زمن مصلح ابراهيم عبد  ايه عبدالسالم صبري طه  خيريه محمود داود حسن  راضي شباط بيات احمد  حماد سعيد حماد حمادي

            
4 

 خلود جمعه خلف حماد  زهير حبيب جاسم محمد  بندر محمد عجمي  دعاء وليد كاظم حسن  احمد عالء احمد جاسم حمد غدير حنيف عوض 
5 

            
6 

 7 دالل أحسان شاكر ويس ساره سعد محمود هالل  حافظ يونس عيسى درويش  راكان خلف مصبح شطي   احمد غائب خلف طه ياسين عبد حميدخالد 

            
8 

 زياد خلف دحام رحيم سالم مطشر ياسر مطرود  حسن عبدهللا حسن رعد عبدالرحمن ابراهيم   اسراء علي عزيز حمود  خطاب يعرب خلف عبد 
9 

      10 

 

 أسماء الغياب    عدد الطلبة الكلي 
  1- 5- 

 -6 -2  15  / مسائيالثاني 
  3- 7- 

 -8 -4 30 المجموع /  15  /مسائيالرابع 
 
 
 



 رئيس القاعة                                                                         المراقب                

 جامعة تكريت
 كلية اإلدارة واالقتصاد 
 قسم إدارة االعمال 

 االمتحانات النهاية / الدور األول
 الكورس االول  

 2023-2022للعام الدراسي 

 اللجنة االمتحانية
 اسم المادة:

 التأريخ: 
 ( 4003)   قاعة / اإلدارة العامةقاعات قسم  /  /  خرائط توزيع الطلبة /إدارة االعمال  قسم

ي 
ي الثان 

ي  مسان 
ي  الرابع مسان 

ي الثان 
ي  مسان 

ي  الرابع مسان 
ي الثان 

ي  مسان 
 ت الرابع مسان 

 1 عبدالصمد خالد زيدان خلف  ضياء خالد عبدهللا حالول شمس طه ياسين خضير  شمس خلدون احمد دلي  زينب مؤيد ذياب جزاع سلوى عبدالوهاب اسماعيل 

            
2 

 عبدالصمد زاهر احمد  عبدهللا طيبه حسام سويدان  صدام اياد احمد عبد  صالح احمد خضير عباس سجى عدنان عبدهللا  سنان سامي تفاح كريم  
3 

            
4 

 5 عبدهللا محمد احمد  عبداالله محمود عبدهللا   صفان دلف محجوب  صباح محمد حسن سالمه  سعد عبد عدوان إبراهيم  سندس يحيى حميد احمد 

            
6 

 عبدهللا نزار داود متعب  عبدالقادر طارق مزاحم فريد النشمي هليل رعد عايد  صفاء احمد عبدهللا حسين  سعد محمود محمد   سيف سعد صالح عبدهللا
7 

            
8 

 9 عفراء ياسر حسين   عبدالكريم مشعان شاهر  عبدالجبار حسن محمود   ضحى محمد علي عبدهللا  سهيل نجم عبود محمود  شروق سليمان فرحان 

      10 

 

 أسماء الغياب    عدد الطلبة الكلي 
  1- 5- 

 -6 -2  15  / مسائيالثاني 
  3- 7- 

 -8 -4 30 المجموع /  15  /مسائيالرابع 
 
 
 



 رئيس القاعة                                                                         المراقب                

 جامعة تكريت
 كلية اإلدارة واالقتصاد 
 قسم إدارة االعمال 

 االمتحانات النهاية / الدور األول
 الكورس االول  

 2023-2022للعام الدراسي 

 اللجنة االمتحانية
 المادة:اسم 

 التأريخ: 
 ( 4004)  قاعة /اإلدارة العامةقاعات قسم  /  خرائط توزيع الطلبة /إدارة االعمال  قسم

ي 
ي الثان 

ي  مسان 
ي  الرابع مسان 

ي الثان 
ي  مسان 

ي  الرابع مسان 
ي الثان 

ي  مسان 
 ت الرابع مسان 

 1 محمد محمود احمد   علي خالد خليفه اسماعيل  فوزي راكان داود نعمه  عثمان نجاح ذياب عزيز   علي صالح دخيل محمد  عبدهللا حازم حسين سلمان 

          
2 

 3 محمود رفعت ستار قادر  علي خوام كامل طويسان فيصل سرحان حديب نزال  عصام احمد زيدان خلف علي كريم برع مهدي  عبدهللا رشيد سليمان 

          
4 

 5 مخلص عادل عبدهللا خضير  علي رعد محمد علي  ليث ابراهيم محمد احمد  عالء ناظم احمد خلف عمر صبار عباس حمد  الحج مناع عبدهللا سعد 

         
6 

 7 مروان سهيل نجم عبد هللا  علي عبدالكريم احمد حسن محمد ابراهيم جاسم محمد  علي حسين حومد فدعم  فارس عطوان سويد   عبدهللا فائق هويش 

         
8 

 9 مصطفى حمادي جواد كاظم علي هادي علي جزاع  محمد خليل جهاد فتح  علي حمد ظاهر مطلك  فراس احمد محمد علي   عثمان احمد خليفه عطوان

      10 

 

 أسماء الغياب    عدد الطلبة الكلي 
  1- 5- 

 -6 -2  15  / مسائيالثاني 
  3- 7- 

 -8 -4 30 المجموع /  15  /مسائي الرابع 
 
 
 



 رئيس القاعة                                                                         المراقب                

 جامعة تكريت
 كلية اإلدارة واالقتصاد 
 قسم إدارة االعمال 

 االمتحانات النهاية / الدور األول
 الكورس االول  

 2023-2022للعام الدراسي 

 اللجنة االمتحانية
 اسم المادة:

 التأريخ: 
 ( 4005)  قاعة /العامةاإلدارة قاعات قسم  /  خرائط توزيع الطلبة /إدارة االعمال  قسم

ي 
ي الثان 

ي  مسان 
ي  الرابع مسان 

ي الثان 
ي  مسان 

ي  الرابع مسان 
ي الثان 

ي  مسان 
 ت الرابع مسان 

 1 همام نعمة حسين درويش   ماجد خلف عبدالرحمن خلف  نسرين عامر صالح محمد عيسى جبر أحمد جدم   معتز احمد محمد محمود  عمار ياسر احمد عبد  

         
2 

 3 ورقاء خليل إبراهيم   محمد اشرف كامل اسماعيل  نهاد مجيد مهدي صالح غني صالح عبداللطيف  معتصم رشيد فاضل   ياسين اسماعيل عمر اياد 

         
4 

 5 ياسين خضير احمد محمد  محمد الطيب هيثم فخري   نور عبدالحكيم عبدالرزاق   فخري صياح محمد طعمه  مقدام دحام خشم عمر خميس شعيب محمود 

         
6 

 يوسف عطا هللا حرجان   محمد علي محمد الطيف   هاني ناصر نطاح حريش  كونول عبدهللا صاحب شكور  ميادة فتحي احمد صالح عمر علي حسين حمود 
7 

        8 

 9  محمد عيسى محمد محمود  هبه ظاهر مبارك حسين  لطيف اسماعيل الطيف خليل  ميسم احمد علي سعيد  عمر عواد علي طعمه 

      10 

 

 أسماء الغياب    عدد الطلبة الكلي 
  1- 5- 

 -6 -2  15  /مسائي الثاني 
  3- 7- 

 -8 -4 29 المجموع /  14  /مسائي الرابع 
 
 
 



 رئيس القاعة                                                                         المراقب                

 جامعة تكريت
 كلية اإلدارة واالقتصاد 
 قسم إدارة االعمال 

 االمتحانات النهاية / الدور األول
 الكورس االول  

 2023-2022للعام الدراسي 

 اللجنة االمتحانية
 اسم المادة:

 التأريخ: 
 ( 4006)  قاعة /اإلدارة العامةقاعات قسم  /  خرائط توزيع الطلبة /إدارة االعمال  قسم

ي 
ي الثان 

ي  مسان 
ي  الرابع مسان 

ي الثان 
ي  مسان 

ي  الرابع مسان 
ي الثان 

ي  مسان 
 ت الرابع مسان 

 1  نهله رميض تايه جادهللا   مصطفى نوري راشد زيدان  عواد شحاذه محمد محمود 

 
 

 
 

 

 مرتضى علي حميد حسين  

 )تحميل صباحي(  

2 

 3  وسن حازم سالم عباس    مصعب علي حساني  محمد مروان علي حسن

 
 

 
 

 

 ياسين عبدهللا جواد حنيفش  

 )تحميل صباحي( 

4 

 5  وعد جميل حسين خليفه   مخلف  مقدام كريم انياز  محمد مشعان شاهر 

 
 

 
 

 

 يوسف احمد خلف جاسم القيسي

 )تحميل صباحي( 

6 

 7  ياسين حسين محمود صالح    مناع محمد حسن غايب   محمود عبداالمير حردان 

 
 

 
  

 اسامه مشعان علي خلف  

 )تحميل مسائي(

8 

  نبيل عبدالحميد هالل حسين   مصطفى عاشور محمد 
 إبراهيم ياسين صالح كريم النعيمي

 )تحميل صباحي( 
 

9 

 
 

 
  

 محمد عبدهللا عواد جديع  

 )تحميل مسائي(

10 

  ندوان خليل ابراهيم حسن   مصطفى نجاح علوان  
 بارق ساجد فندي محرب الساعدي

 )تحميل صباحي( 
 

11 

 
 مصطفى رياض مسهر  

 )استدراكية( موارد بشرية 
 

 وليد مصطاف محمد  
 استدراكية( موارد بشرية )

 
 علي كريم علي  

 )استدراكية( موارد بشرية 
12 

 

 أسماء الغياب    عدد الطلبة الكلي 
 -5 -1  16  /مسائي الثاني 

 -6 -2  تحميل ثاني صباحي  5
 -7 -3  تحميل ثاني مسائي  2
 -8 -4 26 المجموع /  استدراكية  3



 رئيس القاعة                                                                         المراقب                

 


