
 االوىل  املرحلت :                                                                                                 صباحا 9وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعت حكريج             

 1حصاءهبادى ا   : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

 )قاعاث قسن االقخصاد(   1001 : رقن القاعت                                                                                                11/4/0201االحد اليوم:                                                                                                                   قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
/ اول اقتصاد صباحيعبداهلل شياباحمد رجا     ابراىيم خميس إبراىيم  / اول اقتصاد صباحي   

/ اول اقتصاد صباحياحمد حارث وىيب عساف       
/ اول اقتصاد صباحيابراىيم عامر فتيخان إبراىيم   / اول اقتصاد صباحياحمد رشيد حميد ميدي    

/ اول اقتصاد صباحياحمد حازم حسن دعر       
/ اول اقتصاد صباحياثير عبدالقادر طمب حمادي   / اول اقتصاد صباحياحمد سامي احمد    

/ اول اقتصاد صباحياحمد حاضر غايب حجاب       
/ اول اقتصاد صباحياحمد اسامة خمف جاسم / اول اقتصاد صباحياحمد سكران حيدر بريسم       

/ اول اقتصاد صباحياحمد حامد حسن حرب       
/ اول اقتصاد صباحياحمد توفيق ميدي / اول اقتصاد صباحيمحمداحمد شعيب عطيو        

/ اول اقتصاد صباحياحمد حسن عمي       

/ اول اقتصاد صباحياحمد جاسم تركي حسين / اول اقتصاد صباحياحمد صبار بدر خضر       
/ اول اقتصاد صباحياحمد حسين احمد       

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 18: العدد الكلي )   االوىلاملرحلت 

 

 

 :  هدير القاعت                                                                                                                                 :  املراقة                                                                                                                              املراقة  :                                                   



 االوىل  املرحلت :                                                                                               صباحا 9وقت االمتحان الساعة :                                                                                                             جاهعت حكريج               

 1هبادى احصاء   : املادة                                                                                                                  قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

 )قاعاث قسن االقخصاد(122 2 : رقن القاعت                                                                                                                                                                                         قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت                                                                                    

                                                                                                      11/4/0201االحد :    اليوم

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  / اول اقتصاد صباحياستقرار صباح محسن     / اول اقتصاد صباحياحمد عادل عبيد شاىو

/ اول اقتصاد صباحيادىم بيجت عباس احمد       
/ اول اقتصاد صباحياحمد عامر حسن ىادي / اول اقتصاد صباحياسراء صالح احمد حسين       

/ اول اقتصاد صباحيادىم صبار جاسم محمد       

/ اول اقتصاد صباحياحمد غالب خميل حمد   / اول اقتصاد صباحياسماعيل طارق عاصي    
    / اول اقتصاد صباحيمجيد احمد محمداركان   

/ اول اقتصاد صباحياحمد فنر محمد حسين / اول اقتصاد صباحي اسماعيل مكرم لطيف        

    / اول اقتصاد صباحياسامة صالح حاوي احمد  
/ اول اقتصاد صباحياحمد محمد شالل دحام / اول اقتصاد صباحياالمين احمد نجم عبداهلل       

/ اول اقتصاد صباحيياسين ابراىيم خمفاسامة        
 

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 15: العدد الكلي )   االوىلاملرحلت 

 
 
 

 : هدير القاعت                                                                                                                          :  املراقة                                                                                                                              :املراقة      



 االوىل  املرحلت :                                                                                                       صباحا 9وقت االمتحان الساعة :                                                                                                         جاهعت حكريج             

 1هبادى احصاء   : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

 )قاعاث قسن االقخصاد(122 3 : رقن القاعت                                                                                                                                                                                         قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت                                                                                    

                                                                                                     11/4/0201االحد ليوم:    ا                                                   

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
/ اول اقتصاد صباحيبراء جمعو عمي إبراىيم    / اول اقتصاد صباحياميم ابراىيم حسين حمد   

/ اول اقتصاد صباحيايالف قدوري محمود        

/ اول اقتصاد صباحيانسام شاكر نصيف    / اول اقتصاد صباحيبراء عزالدين إسماعيل    

    / اول اقتصاد صباحيايالف محمد مظير  
/ اول اقتصاد صباحيانور مثنى شحاذة مجيد   / اول اقتصاد صباحيبركات سعدون توفيق     

/ اول اقتصاد صباحيايو عواد جمعة عمر       

  / اول اقتصاد صباحيبشار عمر صبار عبد    / اول اقتصاد صباحياوس سعد جاسم

/ اول اقتصاد صباحيايوب سعدون عمي حميد       

  / اول اقتصاد صباحيفاضل بشير عمار مطشر    / اول اقتصاد صباحياية سميم نجرس عبداهلل

/ اول اقتصاد صباحيبارق عزيز مشعل ياسين       

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 15: العدد الكلي )   االوىلاملرحلت                                                                                                                 
 

 

   
 هدير القاعت  :             املراقة   :                                                                                                                                        املراقة  :                                                                                                                            



 ىلاالو   املرحلت :                                                                                               صباحا 9وقت االمتحان الساعة : جاهعت حكريج                                                                                                                        

                                       1هبادى احصاء  املادة :                                                                                                             قوائم احلضور                                    كليت اإلدارة واالقخصاد                                                                                                                

 )قاعاث قسن االقخصاد(122  4 رقن القاعت :                                                                                                                                                                                                                                                       باحيت                   قسن االقخصاد / الدراست الص

                                                                                                   11/4/0201االحد   اليوم:                                                                                                                                                                  

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
/ اول اقتصاد صباحيبشير منير داود سموم / اول اقتصاد صباحيحذيفة حميد فرحان احمد       

/ اول اقتصاد صباحيجابر وسام رشيد جابر       

صباحي/ اول اقتصاد بكر كريم عمي عكاز   / اول اقتصاد صباحيحذيفة عماد ماضي حميد    

/ اول اقتصاد صباحيجاسم محمد حمود إبراىيم       

/ اول اقتصاد صباحيتبارك عمار صالح ميدي / اول اقتصاد صباحيحذيفة قيس رشيد لطيف       

/ اول اقتصاد صباحيجاسم محمود صبر عمي       

صباحي/ اول اقتصاد تغريد مخمص ثابت داود   / اول اقتصاد صباحي حسام محمد صباح     

/ اول اقتصاد صباحيجاسم ىاشم جاسم عميوي       

/ اول اقتصاد صباحيتماره وليد حبيب حسن / اول اقتصاد صباحيحسن رشاد مطر حمود       

/ اول اقتصاد صباحيحجاب نايف عبيد زحيمان       
 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 15: العدد الكلي )   االوىلاملرحلت 

 

 

 

 :  هدير القاعت                                                                                                                                      املراقة :                                                                                                                                             املراقة :  



 االوىل     املرحلت :                                                                                                      صباحا 9وقت االمتحان الساعة : جاهعت حكريج                                                                                                                  

                                           1هبادى احصاء املادة :                                                                                                             قوائم احلضور                                    كليت اإلدارة واالقخصاد                                                                                                                

 )قاعاث قسن االقخصاد(122  5رقن القاعت :                                                                                                                                                                                                                                                        باحيت                   قسن االقخصاد / الدراست الص

                                                                                                    11/4/0201االحد اليوم:                                                                                                                                                                   

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
/ اول اقتصاد صباحيحسن عمي بيجت شاكر / اول اقتصاد صباحيحنان عطااهلل كاظم       

/ اول اقتصاد صباحيحسين عباس عبد سبتي       

/ اول اقتصاد صباحيحسن ودود طو ظاىر   / اول اقتصاد صباحيحيدر صباح خضير احمد    

/ اول اقتصاد صباحيحسين عدنان حسين عمي       

/ اول اقتصاد صباحيحسناء خالد ميدي صالح   / اول اقتصاد صباحي خالد اسماعيل جمال     

/ اول اقتصاد صباحيحسين محمود ياسين حمد       

/ اول اقتصاد صباحيعسكر محمد ابراىيمخالد     / اول اقتصاد صباحيحسيب احمد خمف حمد   

/ اول اقتصاد صباحيحال ضاري حسن محمد       

/ اول اقتصاد صباحيخمف زياد خمف عياش    / اول اقتصاد صباحي حسين صالح يوسف    

/ اول اقتصاد صباحيحمزه صباح حسن عمي       
 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 15: العدد الكلي )   االوىلاملرحلت                                                                                                                 

 

 

 

 هدير القاعت  :                  املراقة :                                                                                                                                             املراقة :                                                                                                                      



 االوىل     املرحلت :                                                                                                        صباحا 9وقت االمتحان الساعة :                                                                                                 جاهعت حكريج                

 1هبادى احصاء  : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         ارة واالقخصاد  كليت اإلد         

 )قاعاث قسن االقخصاد(122  6 : رقن القاعت                                                                                                11/4/0201االحد اليوم:                                                                                                                 قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
/ اول اقتصاد صباحيسارة اياد سبع مخيف    / اول اقتصاد صباحيخولة إبراىيم عبد اهلل حسين   

    / اول اقتصاد صباحي رحاب محمد الطيف   

/ اول اقتصاد صباحيدريد مؤيد حاتم تركي   / اول اقتصاد صباحيسامان نزىان نمر عادي    

/ اول اقتصاد صباحيرواء خالد عبداهلل حسن       

/ اول اقتصاد صباحيدعاء وليد كتاب حمد   / اول اقتصاد صباحياحمد سامي عميسامي     

    / اول اقتصاد صباحيريم باسل جابر عجيل  

  / اول اقتصاد صباحيسبأ لؤي سعدي يعكوب    / اول اقتصاد صباحيديانا مينو ابراىيم ياسين

/ اول اقتصاد صباحيزىراء سعيد عايد زيدان       

/ اول اقتصاد صباحيذوالفقار عمي حسين عبيد   / اول اقتصاد صباحي سجاد عبدالرضا عمي     

/ اول اقتصاد صباحيزينب طارق صبري غايب       

/ اول اقتصاد صباحيرانيا لطيف مظموم فميح   / اول اقتصاد صباحيسجاد غانم خميل جدوع    

    / اول اقتصاد صباحيساجد مناع محمد حسن  

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 18: العدد الكلي )   االوىلاملرحلت                                                                   

                                          

                                                                              
 هدير القاعت  :                        املراقة   :                                                                                                                   املراقة  :                                                                                                                        



 االوىل املرحلت :                                                                                             صباحا 9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                                 جاهعت حكريج      

                                          1هبادى احصاء   : املادة                                                                                                                    قوائم احلضور                                                                                                                               كليت اإلدارة واالقخصاد           

 (ملاليت واملصرفيت) قاعاث قسن ا     3226    : رقن القاعت                                                                                                                                                                          قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت                                                                                    

                                                                                                 11/4/0201االحد    اليوم:                                                                                                                                                                  

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
/ اول اقتصاد صباحيسجاد محمد جاسم خمف   / اول اقتصاد صباحيشيد حوم جاسم محمد    

    / اول اقتصاد صباحيسعد عبد خالد صالح  

/ اول اقتصاد صباحيسجى خالص محسن  / اول اقتصاد صباحيشيد زاىر عصمت كريم       

    / اول اقتصاد صباحيذياب سموى حسين فارس  

  / اول اقتصاد صباحيشيد صباح مطر احمد    / اول اقتصاد صباحيسجى فراس ابراىيم

    / اول اقتصاد صباحيخمفسناء محمد سعد   

  / اول اقتصاد صباحيشيالء فائق مجيد سممان    / اول اقتصاد صباحيسراج ىاشم محمد احمد

    / اول اقتصاد صباحيسندس كوان سالم حسين  

  / اول اقتصاد صباحيشيماء خالد حماد جاسم    / اول اقتصاد صباحيسرمد عماد محمد مجيد

    اول اقتصاد صباحي /  شطب عبداهلل حمود  

  / اول اقتصاد صباحيصالح عبدالرحمن نجم    / اول اقتصاد صباحيسعد حسين عمي

/ اول اقتصاد صباحيشيد حسين محمد عمي       

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 18: العدد الكلي )   االوىلاملرحلت                                                                                                                 

 
 هدير القاعت  :                               املراقة  :                                                                                                                      املراقة  :                                                                                                                      



 االوىل  املرحلت :                                                                                                  صباحا 9وقت االمتحان الساعة :                                                                                                         جاهعت حكريج               

 1هبادى احصاء    : املادة                                                                                                                         احلضورقوائم                                                                                                                                كليت اإلدارة واالقخصاد           

 (اليت واملصرفيت) قاعاث قسن امل  3220 : رقن القاعت                                                                                                                                                                               قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت                                                                                    

                                                                                                       11/4/0201حد االاليوم:                                                                                                                                                                   

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  / اول اقتصاد صباحيعامر خميس الطيف     / اول اقتصاد صباحيصباح حسين عبد عيسى

    / اول اقتصاد صباحيضحى ربيع احمد عمي  

  / اول اقتصاد صباحيعباس خالد عبود عبد اهلل    / اول اقتصاد صباحيصفاء عباس حمد ميدي

    / اول اقتصاد صباحيضفاف سعد كاظم  

  / اول اقتصاد صباحيعبدالرحمن نايف خضير      / اول اقتصاد صباحيصفوان إبراىيم شاطي 

    / اول اقتصاد صباحيضياءالدين خميل كنطر   

  / اول اقتصاد صباحيعبدالرزاق ىالل حسين     / اول اقتصاد صباحيصالح عالء خالوي سممان

    / اول اقتصاد صباحيطو كامل فرحان حمادي  

  / اول اقتصاد صباحي عبدالغفور عمي محمود     / اول اقتصاد صباحيضحى خميس صمبي

    / اول اقتصاد صباحيعدنان جميلعادل   

 

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 15: العدد الكلي )   االوىلاملرحلت   

 
 

 هدير القاعت  :                               املراقة  :                                                                                                                      املراقة  :                                                                                                                      



 االوىل   املرحلت :                                                                                                       صباحا 9وقت االمتحان الساعة :                                                                                               جاهعت حكريج               

                                       1هبادى احصاء   : املادة                                                                                                                      قوائم احلضور                                                                                                                               كليت اإلدارة واالقخصاد           

 () قاعاث قسن املاليت واملصرفيت  3221 : رقن القاعت                                                                                                                                                                             قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت                                                                                    

                                                                                                       11/4/0201االحد اليوم:                                                                                                                                                                   

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
اقتصاد صباحي/ اول عالء مولود خضر حسن    / اول اقتصاد صباحيعبدالكريم محمد تركي مخمف   

    / اول اقتصاد صباحيعثمان مزىر عبداهلل  

  / اول اقتصاد صباحيعمي احمد بريس  غدير    / اول اقتصاد صباحي عبدالكريم محمود فميح 

    / اول اقتصاد صباحيعثمان وفيق سييل نجم  

  صباحي / اول اقتصادعمي ارحيم سييل مطر    / اول اقتصاد صباحيعبداهلل مخمص حسين 

    / اول اقتصاد صباحيعدنان شيبان حسين عناد  

  /اول اقتصاد صباحيعمي اركان عدنان عبدالعزيز    / اول اقتصاد صباحيعبداهلل ناظم حمزة عثمان

    / اول اقتصاد صباحيعالء فاضل حميد حسين  

  اول اقتصاد صباحي/ عمي ثاير سامي عناد    / اول اقتصاد صباحيعبداهلل ياسين محمد عزاوي

/ اول اقتصاد صباحيعالء محمود خميل محمد       

 

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 15: العدد الكلي )   االوىلاملرحلت  
 

 

 هدير القاعت  :                               املراقة  :                                                                                                                      املراقة  :                                                                                                                      



 االوىل      املرحلت :                                                                                                صباحا 9وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعت حكريج           

                                     1هبادى احصاء  : املادة                                                                                                                          قوائم احلضور                                                                                                                               كليت اإلدارة واالقخصاد           

 (واملصرفيت تالي) قاعاث قسن امل  3121   : رقن القاعت                                                                                                                                                                              قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت                                                                                    

                                                                                                 11/4/0201االحد  :   اليوم                                                                                                                                                                 

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  / اول اقتصاد صباحيعمي محمد عمي رظيمة    / اول اقتصاد صباحيعمي جاسم محمد رميض

    / اول اقتصاد صباحيعمي خميس محمد  

/ اول اقتصاد صباحيعمي حبيب جعفر صادق   / اول اقتصاد صباحيعمي مصطفى عبدالوىاب     

/ اول اقتصاد صباحيعمي رحمان عموان سموم       

/ اول اقتصاد صباحيعمي حسن عباس احمد / اول اقتصاد صباحيعمي ميدي صالح محمود       

/ اول اقتصاد صباحيحسن عزيزعمي صباح        

/ اول اقتصاد صباحيعمي حسين محمود فارس   / اول اقتصاد صباحي عمر احمد صالح     

/ اول اقتصاد صباحيعمي عراك مرعي عمي       

/ اول اقتصاد صباحيعمي خالد فرحان صعب   / اول اقتصاد صباحي عمر احمد مطيران     

    اقتصاد صباحي/ اول عمي محمد حسين عدوان  

 

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 15: العدد الكلي )   االوىلاملرحلت                  

 
 

 هدير القاعت :                               املراقة  :                                                                                                                      املراقة  :                                                                                                                      



 االوىل     املرحلت :                                                                                                          صباحا 9وقت االمتحان الساعة :                                                                                                   جاهعت حكريج           

                                             1هبادى احصاء  : املادة                                                                                                                       قوائم احلضور                                                                                                                               كليت اإلدارة واالقخصاد           

 (واملصرفيت ت) قاعاث قسن املالي  3120   : رقن القاعت                                                                                                                                                                             ت                                                                                    الدراست الصباحيقسن االقخصاد / 

                                                                                                   11/4/0201االحد اليوم:                                                                                                                                                                   

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
/ اول اقتصاد صباحيفاطمة عمي خميفة عباس    / اول اقتصاد صباحيعمر ايسر صالح حسن   

    / اول اقتصاد صباحيعمر عمي عبداهلل عمي  

/ اول اقتصاد صباحيعمر حميد عبداهلل عمي / اول اقتصاد صباحيفنر مشعان محمد عمر       

/ اول اقتصاد صباحيعمر مجيد ميغان جاسم       

  / اول اقتصاد صباحيفيصل فارس خمف سممان    / اول اقتصاد صباحيعمر خميل كانون غني

/ اول اقتصاد صباحيعمر مخمف ظاىر خميف       

  / اول اقتصاد صباحيقاسم مجول بندر صالح    / اول اقتصاد صباحيعمر شياب احمد إسماعيل

/ اول اقتصاد صباحيغادة عمار شاتي خمف       

/ اول اقتصاد صباحيكيالن خضير محمد    / اول اقتصاد صباحيعمر عبدالقادر حنشل    

/ اول اقتصاد صباحيفاروق محمد اسود خمف       

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 15: العدد الكلي )   االوىلاملرحلت      

 

 

 

  هدير القاعت :                                املراقة  :                                                                                                                      املراقة  :                                                                                                                      



 االوىل  املرحلت :                                                                                                   صباحا 9وقت االمتحان الساعة :                                                                                                  جاهعت حكريج                

                                           1هبادى احصاء   : املادة                                                                                                                    احلضورقوائم                                                                                                                                كليت اإلدارة واالقخصاد           

  (واملصرفيت تالي) قاعاث قسن امل 3126    : القاعت رقن                                                                                                                                                                                                                                                             صباحيتقسن االقخصاد / الدراست ال

                                                                                                    11/4/0201االحد      اليوم:                                                                                                                                                                 

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  / اول اقتصاد صباحيمحمدالسعيد احمد     / اول اقتصاد صباحيكيالن محمد جواد صالح

/ اول اقتصاد صباحيماىر فميح حميد احمد       

/ اول اقتصاد صباحيليث رائد نوري عمي   / اول اقتصاد صباحيمحمد جاسم خمف    

    / اول اقتصاد صباحيمحمد ابراىيم صالح   

  / اول اقتصاد صباحيمحمد حميد ابراىيم فيد     / اول اقتصاد صباحيماثر ضيدان ىجيج فريج

    / اول اقتصاد صباحيشياب احمدمحمد احمد   

/ اول اقتصاد صباحيماضي غازي ماضي سعيد / اول اقتصاد صباحيمحمد خالد احمد عواد       

/ اول اقتصاد صباحيمحمد احمد عبداهلل حجي       

/ اول اقتصاد صباحيمالك مجيد كاظم حسين / اول اقتصاد صباحيمحمد خالد خمف محمد       

/ اول اقتصاد صباحيعنادمحمد احمد عمي        

/ اول اقتصاد صباحيماىر عبدالقادر ماىر     / اول اقتصاد صباحيمحمد خميس حكمت    

/ اول اقتصاد صباحيمحمد ادريس عمي صالح       

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 18: العدد الكلي )   االوىلاملرحلت 

 

 
 هدير القاعت  :                               املراقة  :                                                                                                                      املراقة  :                                                                                                                      



 االوىل    املرحلت :                                                                                                 اصباح 9وقت االمتحان الساعة :                                                                                                          جاهعت حكريج         

                                             1هبادى احصاء  : املادة                                                                                                                    قوائم احلضور                                                                                                                               كليت اإلدارة واالقخصاد           

 )قاعاث االدارة العاهت(       4221    : القاعت رقن                                                                                                                                                                                                                                                             الصباحيتقسن االقخصاد / الدراست 

                                                                                                        11/4/0201االحد اليوم:                                                                                                                                                                  

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  / اول اقتصاد صباحييوسف عبدالرحمن محمد    / اول اقتصاد صباحيمحمد سامي إبراىيم محمد

اقتصاد صباحيمحمد غفوري الطيف / اول        

  يوسف محمد/ اول اقتصاد صباحي محمد    / اول اقتصاد صباحي محمد سالم عبد الحسين

    مدحت عبود جاسم/ اول اقتصاد صباحي محمد  

  يونس احمد عمر/ اول اقتصاد صباحي محمد    سمير يونس حمد/ اول اقتصاد صباحي محمد

    صباحيمظير مربد يوسف/ اول اقتصاد  محمد  

  احمد فرج طو/ اول اقتصاد صباحي محمود    طو ياسين سييل/ اول اقتصاد صباحي محمد

    محمد نعمان سممان/ اول اقتصاد صباحي  

  لؤي جارو مصمح/ اول اقتصاد صباحي مروه    إبراىيم عباس/ اول اقتصاد صباحي  عباس محمد

    وسام حسين حماده/ اول اقتصاد صباحي محمد  

  إبراىيم بكر احمد/ اول اقتصاد صباحي مريم    محمد عدنان ناظم حافظ/ اول اقتصاد صباحي

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 17: العدد الكلي )   االوىلاملرحلت 

 
 

 

 هدير القاعت  :                               املراقة  :                                                                                                                      املراقة  :                                                                                                                      



 االوىل     املرحلت :                                                                                                                    صباحا 9وقت االمتحان الساعة :                                                                                                               جاهعت حكريج           

                                                                                         1هبادى احصاء : املادة                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                  كليت اإلدارة واالقخصاد  

                                                             ) قاعاث قسن االدارة العاهت(                                                                                                    4220   : رقن القاعت                                                                                                                                                                                 يت                                                                                    الدراست الصباحقسن االقخصاد / 

                                                                                                    11/4/0201االحد اليوم: 

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  / اول اقتصاد صباحيعيسى درزي سميم مصطفى    / اول اقتصاد صباحيمحمد شاكر محمود مريم

    /اول اقتصاد صباحيسمير عبدالجبار  مصطفى  

  / اول اقتصاد صباحيفاضل حسين  مصطفى    / اول اقتصاد صباحيمنير داود سموم مريم

    / اول اقتصاد صباحيشعالن حميد  مصطفى  

  / اول اقتصاد صباحيكمال كاظم مصطفى    / اول اقتصاد صباحيعمي عبار مشعل

    اقتصاد صباحي/ اول ضامن حميد  مصطفى  

  / اول اقتصاد صباحيمجيد ياسين  مصطفى    / اول اقتصاد صباحياثير درب جاسم مصطفى

    / اول اقتصاد صباحيعادل يوسف  مصطفى  

  / اول اقتصاد صباحيمحمد إبراىيم  مصطفى    / اول اقتصاد صباحياحمد خمف صالح مصطفى

    صباحي/ اول اقتصاد عبداهلل فيصل  مصطفى  

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 11: العدد الكلي )   االوىلاملرحلت      

 

 
 هدير القاعت :                                 املراقة  :                                                                                                                      املراقة  :                                                                                                                      



 االوىل    املرحلت :                                                                                                       صباحا 9وقت االمتحان الساعة :                                                                                                 جاهعت حكريج            

                                    1هبادى احصاء       : املادة                                                                                                                    قوائم احلضور                                                                                                                               كليت اإلدارة واالقخصاد           

 )قاعاث االدارة العاهت(       4226    : رقن القاعت                                                                                                                                                                          يت                                                                                    صباحقسن االقخصاد / الدراست ال

                                                                                                      11/4/0201االحد اليوم:                                                                                                                                                                    

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  / اول اقتصاد صباحيخميل إبراىيم عطية ناصر    / اول اقتصاد صباحيياسين كاظم جبار مصطفى

    اول اقتصاد صباحي /واثق عبد عواد مييمن  

  / اول اقتصاد صباحيفراس فرج محمد نبراس    / اول اقتصاد صباحيمنتصر شامل جواد معتز

    / اول اقتصاد صباحيشاكر عمي محمد موج  

  / اول اقتصاد صباحيخميس محمود جاعد ندى    / اول اقتصاد صباحيمحمد فرحان خشم معتصم

    اقتصاد صباحي/ اول حمد عبد خمف موفق  

  / اول اقتصاد صباحيعثمان عبداهلل عمي نذير    / اول اقتصاد صباحيمحمد عواد حايف منال

    / اول اقتصاد صباحيعمر عمي مينا  

  / اول اقتصاد صباحيسعد محجوب تركي نشوة    / اول اقتصاد صباحيمحمد صمفيج ضعن منيل

    صباحي/ اول اقتصاد بدر مزعل دخيل ناصر  

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 15: العدد الكلي )   االوىلاملرحلت 

 

 
 هدير القاعت  :                               املراقة  :                                                                                                                      املراقة  :                                                                                                                      



 االوىل    املرحلت :                                                                                             صباحا 9وقت االمتحان الساعة :                                                                                                               جاهعت حكريج         

                                             1هبادى احصاء     : املادة                                                                                                                    قوائم احلضور                                                                                                                               كليت اإلدارة واالقخصاد           

 )قاعاث االدارة العاهت(       4224    : قن القاعتر                                                                                                                                                                          ت                                                                                    صباحيقسن االقخصاد / الدراست ال

                                                                                                       11/4/0201االحد اليوم:                                                                                                                                                                   

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  / اول اقتصاد صباحيواثق سعد خزعل شالل    / اول اقتصاد صباحييعرب جاسم نغم

    / اول اقتصاد صباحي محمد عياش  ىاشم  

  / اول اقتصاد صباحيجاسم محمد حسين وائل    / اول اقتصاد صباحيغزوان المان صبري نيى

    / اول اقتصاد صباحيسعدون جواد كاظم ىبة  

  / اول اقتصاد صباحيكاطع جياد ورود    / اول اقتصاد صباحيخطاب عبدالستار مطمك نور

    / اول اقتصاد صباحيسامي كامل احمد ىديل  

  / اول اقتصاد صباحيستار رشيد كوطي  وسام    / اول اقتصاد صباحيصبحي ذياب نور

    / اول اقتصاد صباحي عبدالسالم محمد  ىند  

  / اول اقتصاد صباحياحمد شحاذة بردي وسام    / اول اقتصاد صباحيحيدر عمي خميل ىاشم

    اقتصاد صباحي / اولعمي دحام ىيفاء  

 

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 15: العدد الكلي )   االوىلاملرحلت 

 
 هدير القاعت  :                               املراقة  :                                                                                                                      املراقة  :                                                                                                                      



 االوىل    املرحلت :                                                                                               صباحا 9وقت االمتحان الساعة :                                                                                                           جاهعت حكريج         

                                             1هبادى احصاء  : املادة                                                                                                                    قوائم احلضور                                                                                                                               كليت اإلدارة واالقخصاد           

 )قاعاث االدارة العاهت(       4221    : قن القاعتر                                                                                                                                                                          ت                                                                                    لصباحيقسن االقخصاد / الدراست ا

                                                                                                       11/4/0201االحد اليوم:                                                                                                                                                                   

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
      / اول اقتصاد صباحيوسام رياض خمف

    / اول اقتصاد صباحيثائر جارو مصمح ياسين  

      اقتصاد صباحي/ اول عبيد عجمي ثميل وسام

    / اول اقتصاد صباحيطالب ذياب حسين ياسين  

      / اول اقتصاد صباحيمحمد عبد الكريم عمي وسام

    / اول اقتصاد صباحي عباس فياض يوسف  

      / اول اقتصاد صباحيخالد عموان حسين وليد

    / اول اقتصاد صباحيمحمد مصمح عطية يونس  

      / اول اقتصاد صباحيظاىر محمد عودة ياسر
    امير ذياب احمد / اول اقتصاد صباحي  

 

 

 

 

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

 
 هدير القاعت  :                               املراقة  :                                                                                                                      املراقة  :                                                                                                                      



 االوىل    املرحلت :                                                                                         صباحا 9وقت االمتحان الساعة :                                                                                                                 جاهعت حكريج         

                                               1هبادى احصاء  : املادة                                                                                                                    قوائم احلضور                                                                                                                               كليت اإلدارة واالقخصاد           

 )قاعاث االدارة العاهت(       4223    : رقن القاعت                                                                                                                                                                          يت                                                                                    قسن االقخصاد / الدراست املسائ

                                                                                                    11/4/0201االحد اليوم:                                                                                                                                                                      

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  مسائي / اول اقتصادانمار حمٌد جاسم محمد     مسائي / اول اقتصادابراهٌم احمد حنوش 

    مسائي اقتصاد / اولاحمد عامل ماهر جاسم  

  مسائي / اول اقتصاداٌمن حسٌن عبد احمد    مسائي / اول اقتصادابراهٌم صالح فارس دخٌل

    مسائي / اول اقتصاداحمد عواد موسى   

  مسائي / اول اقتصادآٌه عالء رمضان ابراهٌم    مسائي / اول اقتصادابراهٌم محمد محجوب  

    مسائي اقتصاد/ اول احمد مسلط سعٌد خلف  

  مسائي / اول اقتصادبارق سمٌر عاٌد نجم    مسائي / اول اقتصادابراهٌم ناٌف عبدالحلٌم 

    مسائي / اول اقتصاداحمد هادي مخلف محمد  
  مسائي / اول اقتصادبالل باسل عبدهللا حسٌن    مسائي / اول اقتصاداحمد رمٌض راشد 

    مسائي اقتصاد/ اول امنه رفعت خلٌل جاسم  
  مسائي / اول اقتصادتماره حكم عزاوي حمد    مسائي / اول اقتصاداحمد طه حمٌد فرحان

    مسائي / اول اقتصادامنه فرج دحام علً  

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 18: العدد الكلي )   االوىلاملرحلت 

 
 هدير القاعت  :            املراقة  :                                                                                                                                         املراقة  :                                                                                                                      



 االوىل    املرحلت :                                                                                                      اصباح 9وقت االمتحان الساعة :                                                                                                     جاهعت حكريج         

                                         1هبادى احصاء   : ملادةا                                                                                                                    قوائم احلضور                                                                                                                               كليت اإلدارة واالقخصاد           

 )قاعاث قسن املاليت واملصرفيت ( 3124    : رقن القاعت                                                                                                                                                                          يت                                                                                    قسن االقخصاد / الدراست املسائ

                                                                                                   11/4/0201االحد اليوم:                                                                                                                                                                       

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع سم الثالثياال
  مسائي / اول اقتصادزٌاد شحاذه ابراهٌم     مسائي / اول اقتصادحامد خلف صالح جاسم

    مسائي / اول اقتصادرحمه حسٌن محمد      

  اقتصاد مسائًسامر خلٌل ابراهٌم / اول     مسائي / اول اقتصادحامد ناٌف ذٌاب جزاع

    مسائي / اول اقتصادرشا صالح سهٌل نجم  

  مسائي / اول اقتصادسرمد مهند عبدالجبار     مسائي / اول اقتصادحال ثامر محمود حسن

    مسائي / اول اقتصادرنا هزاع ذٌاب كواد  

  سعدون دحام جاعد/اول اقتصاد مسائً    مسائي / اول اقتصادخضر ناصر حسن علً

    مسائي / اول اقتصادرواء فالح عبدالكرٌم   

  مسائي / اول اقتصادسالم احمد حسٌن حمد    مسائي / اول اقتصادذٌاب فرحان احمد  

    مسائي / اول اقتصادزمان زكً مرتضى علً  

 

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 15: العدد الكلي )   االوىلاملرحلت 

 
 هدير القاعت  :            املراقة  :                                                                                                                                         املراقة  :                                                                                                                      



 االوىل    املرحلت :                                                                                                      اصباح 9وقت االمتحان الساعة :                                                                                                       جاهعت حكريج         

                                              1هبادى احصاء   : املادة                                                                                                                    قوائم احلضور                                                                                                                               كليت اإلدارة واالقخصاد           

       )قاعاث قسن املاليت واملصرفيت ( 3121    : رقن القاعت                                                                                                                                                                          يت                                                                                    قسن االقخصاد / الدراست املسائ

                                                                                                     11/4/0201االحد اليوم:                                                                                                                                                                     

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  مسائي / اول اقتصادظافر محمود فرحان     مسائي / اول اقتصادسمٌر غانم ستار حمد

    مسائي / اول اقتصادشعٌب قصً محمود    

  مسائي / اول اقتصادعامر غضب عبٌد صالح    مسائي / اول اقتصادسناء سعدي محمود

    مسائي / اول اقتصادشهاب احمد ظاهر    

  مسائي / اول اقتصادعبدهللا زٌاد محمد سعٌد    مسائي / اول اقتصادخلف حبٌبسندس زٌدان 

    مسائي / اول اقتصادشهباء عمر وحادي    

  مسائي / اول اقتصادعبله جلٌل عٌدان محمد    مسائي / اول اقتصادسهى سعد مشعل قدوري

    مسائي / اول اقتصادشهد خزعل ذٌاب محمد  

  مسائي / اول اقتصادعثمان صباح ندا محمد    مسائي / اول اقتصادطلبسٌف ابراهٌم حمد 

    مسائي / اول اقتصادطه سعدي طه هزاع  

 

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 15: العدد الكلي )   االوىلاملرحلت 

 
 هدير القاعت  :                                املراقة  :                                                                                                                     املراقة  :                                                                                                                      



 االوىل    املرحلت :                                                                                                      صباحا 9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                    جاهعت حكريج         

                                           1هبادى احصاء   : املادة                                                                                                                    قوائم احلضور                                                                                                                               كليت اإلدارة واالقخصاد           

       )قاعاث قسن ادارة االعوال( 1220    : رقن القاعت                                                                                                                                                                                                                                                يت              قسن االقخصاد / الدراست املسائ

                                                                                                     11/4/0201االحد اليوم:                                                                                                                                                                     

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  مسائي / اول اقتصادمحمد طالل ساكت خلٌف    مسائي / اول اقتصادعلً حمٌد رشٌد حمٌد

    مسائي / اول اقتصادغازي مفلح نشمً    

  مسائي / اول اقتصادمحمد علً نجرس     مسائي / اول اقتصادعلً سعدون عبد رزوقً

    مسائي / اول اقتصادغزوان امٌن مصطفى    

  محمد عوني حنشول /اول اقتصاد مسائي    مسائي / اول اقتصادعلً موفق محمد الطٌف

    مسائي / اول اقتصادعلً عطٌه بكرفرقان   

  مسائي / اول اقتصادمحمود عبدهللا محمد     مسائي / اول اقتصادعمار مسلط سعٌد خلف

    مسائي / اول اقتصادفهد جمٌل خلف جمٌل  

  مسائي / اول اقتصادمراد خمف خضر جبر    مسائي / اول اقتصادعمر رعد فوزي خلف

    مسائي اول اقتصاد/ مبارك شكر سلٌمان    

  مسائي / اول اقتصادمرال حازم عمي كريم    مسائي / اول اقتصادعمر فارس فالح  

    مسائي / اول اقتصادمحمد رافد احمد امٌر  

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 18: العدد الكلي )   االوىلاملرحلت 

 
 

 هدير القاعت  :            املراقة  :                                                                                                                                         املراقة  :                                                                                                                      



 االوىل    املرحلت :                                                                                          صباحا 9وقت االمتحان الساعة :                                                                                                            جاهعت حكريج         

                                            1هبادى احصاء : ملادةا                                                                                                                    قوائم احلضور                                                                                                                               كليت اإلدارة واالقخصاد           

      )قاعاث قسن ادارة االعوال ( 1226     : رقن القاعت                                                                                                                                                                          يت                                                                                    قسن االقخصاد / الدراست املسائ

                                                                                                    11/4/0201االحد اليوم:                                                                                                                                                                      

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع السم الثالثيا
  مسائي / اول اقتصادىيا ىادي كريم رعد    مسائي / اول اقتصاد مصطفى ضياء محمود 

    مسائي / اول اقتصادمؤيد خمف جاسم محمد  

  مسائي اقتصاد/ اول وفاء طو محمود سرحان    مسائي / اول اقتصادمصطفى عواد محمد عمي

    مسائي / اول اقتصادناصر عطوان رميض   

  مسائي / اول اقتصادوقار خضر احمد عبداهلل    مسائي / اول اقتصادمفاخر ضياء اديب حسن

    مسائي / اول اقتصادنداء رائد محمد عبداهلل  

  مسائي اقتصاد/ اول يوسف طو عموان عبداهلل    مسائي / اول اقتصادمنير اسماعيل حسن 

    مسائي / اول اقتصادنيى عالء لبيب حسن  

  مسائي / اول اقتصاديونس عبد مال حماش    مسائي / اول اقتصادمنير كريم عبد حمد

    مسائي / اول اقتصادنور اليدى خورشيد   

      مسائي / اول اقتصادميدي عبد عواد ىنو

    مسائي / اول اقتصادنور محمد يوسف احمد  

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 17: العدد الكلي )   االوىلاملرحلت 

 
 

 هدير القاعت  :                               املراقة  :                                                                                                                      املراقة  :                                                                                                                      


