
 الثانيت    املرحلت :                                                                                        صباحا 9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعت حكريج               

 1رياضياث لالقخصاديني     : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

 ()قاعاث قسن احملاسبت   5001 : رقن القاعت                                                                                                11/4/0201  االحد اليوم:                                                                                                                   قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  ثانية اقتصاد صباحي/ اٌمان عبدالرزاق مبارك    اقتصاد صباحي نيةثا/  ابراهٌم محمد إبراهٌم جاسم

    ثانية اقتصاد صباحي/ اشرف غدار عباس  
  ثانية اقتصاد صباحي/ ايمن حمود صالح    ثانية اقتصاد صباحي/ احمد سامً احمد محمد

    ثانية اقتصاد صباحي/ اشواق قٌس احمد حنشول  
  ثانية اقتصاد صباحي/ اٌمن خلف عوده سوٌد    ثانية اقتصاد صباحي/ اسماء مصطفى محمد عواد

    ثانية اقتصاد صباحي/ اطٌاف صباح ابراهٌم علً  
  ثانية اقتصاد صباحي/ اٌمن مشتاق ٌوسف     ثانية اقتصاد صباحي/ اسٌا ابراهٌم توفٌق خلف

    ثانية اقتصاد صباحي/ انمار عامر احمد عبد  
  ثانية اقتصاد صباحي/ باسم علً عبد حنٌت    ثانية اقتصاد صباحي/ جاسماسٌل خضٌر 

    ثانية اقتصاد صباحي/ اٌاد حمد محمد سالمة  

 

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 15: العدد الكلي )  ت املرحلت الثاني

 

                                                                                                          

 

                                                 

 

 :  هدير القاعت                                                                                                                                 :  املراقة                                                                                                                              املراقة  :     



 الثانيت    املرحلت :                                                                                     صباحا 9وقت االمتحان الساعة :                                                                                                                          جاهعت حكريج               

 1رياضياث لالقخصاديني   : املادة                                                                                                                  قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

 ()قاعاث قسن احملاسبت022 2 : رقن القاعت                                                                                                                                                                                  قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت                                                                                    

 11/4/0201  االحد : اليوم

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  ثانية اقتصاد صباحي/ دنٌا علً ابراهٌم محمود    ثانية اقتصاد صباحي/ بشار خالد خلٌل إبراهٌم

    ثانية اقتصاد صباحي/ حمٌد فاضل محمد حسٌن  

  ثانية اقتصاد صباحي/ دٌانا حبٌب خضٌر محمد    ثانية اقتصاد صباحي/ بالل حمٌد احمد حسٌن

    ثانية اقتصاد صباحي/ حمٌد مربد طه بكر  

  ثانية اقتصاد صباحي/ رفل حاتم محمد خلف    ثانية اقتصاد صباحي/  تبارك محمد انور 

    ثانية اقتصاد صباحي/ حٌدر عبدالجواد علً الٌاس  

  ثانية اقتصاد صباحي/ رقٌه عدنان عبدهللا حمود    ثانية اقتصاد صباحي/ تبارك ناهض إسماعٌل 

    ثانية اقتصاد صباحي/ خالد حسٌن محمد ذٌاب  

  ثانية اقتصاد صباحي/ رنا عدنان خضٌر عباس    ثانية اقتصاد صباحي/ جمانه فرحان احمد سلٌم 

    ثانية اقتصاد صباحي/ دعاء سامً عبد الرحمن   
 

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 15: العدد الكلي )  ت املرحلت الثاني                                                                                                                

 

 
 
 

 : هدير القاعت                                                                                                                          :  املراقة                                                                                                                              :املراقة      



 نيتالثا  املرحلت :                                                                                                   صباحا 9وقت االمتحان الساعة :                                                                                                                  جاهعت حكريج             

 1رياضياث لالقخصاديني  : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

 ()قاعاث قسن احملاسبت022 3 : رقن القاعت                                                                                                                                                                                         قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت                                                                                    

 11/4/0201  االحداليوم:                                                                                                                                                                           

 قيعالتو  االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  ثانية اقتصاد صباحي/ طه محمد حمد    ثانية اقتصاد صباحي/ رواء محمد سلطان محمد

    ثانية اقتصاد صباحي/ سعد شهاب احمد سلٌم  

  ثانية اقتصاد صباحي/ عامر عبدهللا حسن عبدهللا    ثانية اقتصاد صباحي/ رؤٌا نمٌر فائق جودي

    صباحيثانية اقتصاد / سمر سعد رشٌد صالح  

  ثانية اقتصاد صباحي/ عبد احمد عواد    ثانية اقتصاد صباحي/ رٌام فوزي علص كردي

    ثانية اقتصاد صباحي/ شذى نعمه ساهً حسن  

  ثانية اقتصاد صباحي/ عبدالرحمن علً حسٌن     ثانية اقتصاد صباحي/ ساره سرحان عثمان 

    ثانية اقتصاد صباحي/ شهاب حسن علً نصٌف  

  ثانية اقتصاد صباحي/ عبدالسالم جالل دولت     ثانية اقتصاد صباحي/ سجى ماجد خضٌر حافظ

    ثانية اقتصاد صباحي/ صبا فوزي خلف عكاب  

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 15: العدد الكلي )  ت الثانياملرحلت                                                                                                                 
 

 

   

 

 هدير القاعت  :             املراقة   :                                                                                                                                                                  املراقة  :                                                                                                  



 الثانيت    املرحلت :                                                                                            صباحا 9وقت االمتحان الساعة :                             جاهعت حكريج                                                                                                    

                  1رياضياث لالقخصاديني   املادة :                                                                                                                     قوائم احلضور                                    كليت اإلدارة واالقخصاد                                                                                                                

 ()قاعاث قسن احملاسبت022  4 رقن القاعت :                                                                                                                                                                                                                                                       باحيت                   قسن االقخصاد / الدراست الص

 11/4/0201  االحد    اليوم:                                                                                                                                                                  

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي

      ثانية اقتصاد صباحي/ عبدالكريم عمر خمف 

    ثانية اقتصاد صباحي/ عمي فائق ياسين  

  ثانية اقتصاد صباحي/  غسق جاسم محمد     ثانية اقتصاد صباحي/ عبداهلل احمد شوقي 

    ثانية اقتصاد صباحي/ عمي ياسين مصمح   

  ثانية اقتصاد صباحي/ فاطمه اسعد مجول     ثانية اقتصاد صباحي/ عمي جاسم محمد كماش

    ثانية اقتصاد صباحي/ عمر حميد حماد صالح  

  ثانية اقتصاد صباحي/ فاطمه خالد عباس رشيد    ثانية اقتصاد صباحي/ عمي حسين حميد رحيم

    ثانية اقتصاد صباحي/ عمر عارف نايف عمر  

  ثانية اقتصاد صباحي/ فاطمه فهمي لطيف    ثانية اقتصاد صباحي/ عمي عقيل محمد جواد

    ثانية اقتصاد صباحي/ عمر محمد خمف جاسم  
 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 14: العدد الكلي )  ت املرحلت الثاني                                                                                                                

 

 

 

 :  هدير القاعت                                                                                                                                      املراقة :                                                                                                                                             املراقة :  



 الثانيت      املرحلت :                                                                                            صباحا 9وقت االمتحان الساعة :              جاهعت حكريج                                                                                                              

                        1رياضياث لالقخصاديني املادة :                                                                                                              قوائم احلضور                                    كليت اإلدارة واالقخصاد                                                                                                                

 ()قاعاث قسن احملاسبت022  5ت : رقن القاع                                                                                                                                                                                                                                                       باحيت                   قسن االقخصاد / الدراست الص

 11/4/0201  االحداليوم:                                                                                                                                                                   

 التوقيع االسم الثالثي وقيعالت االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي

  ثانية اقتصاد صباحي/ محمد عوٌد عطٌة    ثانية اقتصاد صباحي/ فالح صبار عٌاده وردان 

    ثانية اقتصاد صباحي/ محمد ثائر نوار   

  ثانية اقتصاد صباحي/ محمد قاسم ناجً محمد    ثانية اقتصاد صباحي/ محمد حمود خلف قتٌبة

    ثانية اقتصاد صباحي/ محمد حبٌب حسون  

  ثانية اقتصاد صباحي/ محمد ولٌد عزٌز عباس    ثانية اقتصاد صباحي/ كنعان علً صالح حمد

    ثانية اقتصاد صباحي/ محمد خلف سلٌمان   

  ثانية اقتصاد صباحي/ مخلص فرحان روضان     ثانية اقتصاد صباحي/ لٌث فاٌق سبع خماس

    ثانية اقتصاد صباحي/ محمد رافع محمد عبطان  

  ثانية اقتصاد صباحي/ مروان فلٌح حمٌد احمد    ثانية اقتصاد صباحي/ لٌلى عواد عزاوي وهٌب

    ثانية اقتصاد صباحي/ محمد صباح محمد زٌدان  
 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 15: العدد الكلي )  ت املرحلت الثاني                                                                                                                

 

 

 

 هدير القاعت  :                                       املراقة :                                                                                                                        املراقة :                                                                                                                      



 الثانيت      املرحلت :                                                                                                                                                                                                                                                                                            جاهعت حكريج                

 1رياضياث لالقخصاديني     : ةاملاد                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

 ()قاعاث قسن احملاسبت022  6 : رقن القاعت                                                                                                   11/4/0201  حد االاليوم:                                                                                                                قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  ثانية اقتصاد صباحي/ وائل متعب اسود حسٌن    ثانية اقتصاد صباحي/ مٌامً محمود طرٌد   ثانية اقتصاد صباحي/ مرٌم طالل عوض خلف

      

  ثانية اقتصاد صباحي/ وعد شامل صبح كنون  ثانية اقتصاد صباحي/ نوفان شعالن نزهان  ثانية اقتصاد صباحي/ مرٌم مناف عبد العزٌز 

      

  ثانية اقتصاد صباحي/ ٌحٌى اسماعٌل ابراهٌم   ثانية اقتصاد صباحي/ نمارق ابراهيم حسن عبيد  ثانية اقتصاد صباحي/ مسلم نوشاد شادي

      

  ثانية اقتصاد صباحي/ ٌوسف محمد اسود ظفٌر   ثانية اقتصاد صباحي/ هاشم الطٌف جاسم محمد  ثانية اقتصاد صباحي/ مصطفى عالء عبدهللا 

      

    ثانية اقتصاد صباحي/ هجرة محمد صبحً   اقتصاد صباحيثانية / معاذ محمد عواد حسن
      

    ثانية اقتصاد صباحي/ هدٌل حسن صالح جمعه  ثانية اقتصاد صباحي/ مهدي زٌدان عزاوي 
 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 16ت  : العدد الكلي ) املرحلت الثاني                                                                                                                

                                                                                                          

 

                                                 

 

 

 

 هدير القاعت  :                        املراقة   :                                                                                                                   املراقة  :                                                                                                                        



 الثانيت  املرحلت :                                                                                    صباحا 9وقت االمتحان الساعة :                                                                                                                           جاهعت حكريج      

                   1رياضياث لالقخصاديني        : املادة                                                                                                                    قوائم احلضور                                                                                                                               كليت اإلدارة واالقخصاد           

 () قاعاث قسن ادارة االعوال     1221    : قن القاعتر                                                                                                                                                                                                                                                               املسائيتقسن االقخصاد / الدراست    

 11/4/0201  االحد  اليوم:                                                                                                                                                                  

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  يمسائاقتصاد  نيثا/ محمد عبدالحي محمد    يمسائاقتصاد  نيثا/ إبراهيم رجب محمد

    ثاني اقتصاد مسائي/ رابحة خمف شناوة  
  يمسائاقتصاد  نيثا/ معتز اسعد حماد    يمسائاقتصاد  نيثا /إبراهيم محمد عزيز حويش

    ثاني اقتصاد مسائي/ سعد رمضان حمود  

  يمسائاقتصاد  نيثا/ هاشم رجب عبداهلل جمعة    يمسائاقتصاد  نيثا/ احمد خميف حواس عتيج
    ثاني اقتصاد مسائي/ طارق خميل ابراهيم  

  يمسائاقتصاد  نيثا/ هند خيراهلل عمي    يمسائاقتصاد  نيثا/ بيداء اياد مولود صالح
    ثاني اقتصاد مسائي/ محمود مهديعادل   

  مسائيثانية اقتصاد / وطبان خالد دحام  طلب    ثاني اقتصاد مسائي/ خالد ياسين امطارد
    يمسائاقتصاد  نيثا/ عبدالمطيف وهب لطيف  

 

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 15: العدد الكلي )  ت املرحلت الثاني                                                                                                                

 

 

 

 

 هدير القاعت  :            املراقة  :                                                                                                                                         املراقة  :                                                                                                                      


