
 الراتعح    املرحلح :                                                                                                            صباحا  9وقت االمتحان :                                                                                                                          جاهعح ذكريد               

 اقرصادياخ النفط     : املادج                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 (ادارج االعوال )قاعاخ قسن   1224 : رقن القاعح                                                                                                  81/4/0208  حداالاليوم:                                                                                                                 قسن االقرصاد / الدراسح الصثاحيح

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  / رابع اقتصاد صباحياسماء عايد احمد خضير    /رابع اقتصاد صباحيابرار صالح احمد عموان 

    / رابع اقتصاد صباحياحمد حميد رشيد  

  اسماء منذر ظيف/ رابع اقتصاد صباحي    صباحي / رابع اقتصادهيم حسام الدين صالحاابر 

    / رابع اقتصاد صباحياحمد مرعي حمد جاسم  
  اكرم طالب عموان/ رابع اقتصاد صباحي    / رابع اقتصاد صباحياثير محمد جدوع ناصر

    / رابع اقتصاد صباحيادهم عدنان ياسين مجيد  
  / رابع اقتصاد صباحياالء مزاحم شجاع    اجوان كامل زيدان/ رابع اقتصاد صباحي

    / رابع اقتصاد صباحيازهر حسن محمد حربي  
  / رابع اقتصاد صباحيالعباس صالح احمد     / رابع اقتصاد صباحياحمد جاسم ياسين عطية

    / رابع اقتصاد صباحياسراء حسن ارحيم  

 

 

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 15: العدد الكلي )  ح املرحلح الراتع

 

                                                                                                          

                                                 

 

 :  هدير القاعح                                                                                                                                 :  املراقة                                                                                                                              املراقة  :     



 الراتعح  املرحلح :                                                                                                                صباحا  9وقت االمتحان :                                                                                                                     جاهعح ذكريد               

                                اقرصادياخ النفط   : املادج                                                                                                                  قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 (ادارج االعوال )قاعاخ قسن  1228 : رقن القاعح                                                                                                                                                                                    قسن االقرصاد / الدراسح الصثاحيح                                                                                    

                                                                                                          81/4/0208  االحد:   اليوم

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  جنة وليد خالد ابراهيم/ رابع اقتصاد صباحي    / رابع اقتصاد صباحيامنة ماهر حسين

    ايوب حمود رجب/ رابع اقتصاد صباحي  

  حسام ثامر حسين/ رابع اقتصاد صباحي    / رابع اقتصاد صباحياوس سامي عبدالرحمن

    اقتصاد صباحي/ رابع ايوب خمف عباس حسين  

  / رابع اقتصاد صباحيحسن هادي لفتة حسن    / رابع اقتصاد صباحيايمان شاكر احمد

    باسم اسماعيل جاسم احمد/ رابع اقتصاد صباحي  

    / رابع اقتصاد صباحيحمد محمود ياسين حمد    / رابع اقتصاد صباحي ايمن عبداهلل خمف 

    صباحي / رابع اقتصادبتول احمد يعقوب  

  / رابع اقتصاد صباحي حمزة صالح حردان     / رابع اقتصاد صباحي ايهاب عدنان توفيق 

    / رابع اقتصاد صباحيبسمة عبداهلل محي محمود   
 

 

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

 

 
 
 

 : هدير القاعح                                                                                                                          :  املراقة                                                                                                                              :املراقة      



 الراتعح حلح :املر                                                                                                 صباحا  9وقت االمتحان :                                                                                                                                     جاهعح ذكريد             

 اقرصادياخ النفط                                    : املادج                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 (ادارج االعوال)قاعاخ قسن   8006 : رقن القاعح                                                                                                                                                                                 قسن االقرصاد / الدراسح الصثاحيح                                                                                    

                                                                                                    81/4/0208  حداالاليوم:  

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  / رابع اقتصاد صباحيرونق خالد حميد محمد    / رابع اقتصاد صباحيحمزة نصرت عمر مهدي

    / رابع اقتصاد صباحيرانيا صكر ياسين  

  / رابع اقتصاد صباحيريم طارق فارس حاجم    / رابع اقتصاد صباحيحنين طه حبيب حسين 

    / رابع اقتصاد صباحيرائد خضر حميد جمعة  

  / رابع اقتصاد صباحيزياد ادهام حسن خمف    / رابع اقتصاد صباحيدحام حاجم فهد حواس

    اقتصاد صباحي/ رابع  رحمة احمد سامي   

  / رابع اقتصاد صباحيسارة فيصل احمد     / رابع اقتصاد صباحيدعاء ارحيم خمف

    / رابع اقتصاد صباحيرفعات شويش احمد  

  / رابع اقتصاد صباحي سامان مجيد رشيد     / رابع اقتصاد صباحيرانيا رفعت حسن عمي

    / رابع اقتصاد صباحيرنا محمود صالح  

 

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

 

   

 

 هدير القاعح  :                                      املراقة   :                                                                                                               املراقة  :                                                                                                                            



 الراتعح  املرحلح :                                                                                                          صباحا  9وقت االمتحان :                                                 جاهعح ذكريد                                                                                             

                               8حبوز عولياخ        املادج :                                                                                                                      قوائم احلضور                                    كليح اإلدارج واالقرصاد                                                                                                                

 (ادارج االعوال)قاعاخ قسن  7800 :رقن القاعح                                                                                                                                                                                                                                                      ثاحيح                   قسن االقرصاد / الدراسح الص

                                                                                                     81/4/0208  االحد   اليوم:                                                                                                                                                                  

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي

  رابع اقتصاد صباحي/ رمضانشرف الدين احمد     / رابع اقتصاد صباحيسبعاوي عمي صالح 

    / رابع اقتصاد صباحيعدنانسرى سيف الدين   

  / رابع اقتصاد صباحيصكر فاروق طمفاح    / رابع اقتصاد صباحيسبهان زيد مريف

    / رابع اقتصاد صباحيسعد مهدي حمادة  

  / رابع اقتصاد صباحيشهاب احمد تركي     / رابع اقتصاد صباحي سحر نزهان عمي 

    رابع اقتصاد صباحي/ سعد مؤيد عمي جسام  

  / رابع اقتصاد صباحيشهد سالم جابر ابراهيم    / رابع اقتصاد صباحيسراب مثنى سامي 

    / رابع اقتصاد صباحيسيف حازم فرج  

  / رابع اقتصاد صباحيشهد يحيى كريم     / رابع اقتصاد صباحيسراج احمد عواد فياض

    / رابع اقتصاد صباحيسيف سعد سميمان  
 

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

 

 

 

 :  هدير القاعح                                                                                                                                      املراقة :                                                                                                                                             املراقة :  



 الراتعح    املرحلح :                                                                                              صباحا  9وقت االمتحان :                                  جاهعح ذكريد                                                                                                                

اقرصادياخ النفط                                         املادج :                                                                                                            قوائم احلضور                                    كليح اإلدارج واالقرصاد                                                                                                                

 (ادارج االعوالاعاخ قسن )ق  8008رقن القاعح :                                                                                                                                                                                                                                            ثاحيح                   قسن االقرصاد / الدراسح الص

                                                                                                    81/4/0208 االحد  اليوم:                                                                                                                                                                     

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي

  / رابع اقتصاد صباحيعبداهلل ثامر خضير     رابع اقتصاد صباحي/ صبا زامل روضان جاسم

    / رابع اقتصاد صباحيعبدالرحمن عمي محمد  

  / رابع اقتصاد صباحي عبداهلل جاسم رجب    / رابع اقتصاد صباحينجم عبداهللصهيب 

      / رابع اقتصاد صباحيعموان عبدالرحمن مزهر  

  / رابع اقتصاد صباحيعبداهلل خمف صالح     / رابع اقتصاد صباحيطه محمد زكي

    / رابع اقتصاد صباحيعبدالقادر عبداهلل احمد  

  / رابع اقتصاد صباحيعبداهلل عبدالكريم هادي    / رابع اقتصاد صباحيعاصم عبدالرزاق 

    / رابع اقتصاد صباحيعبداهلل احمد حماد    

  عبداهلل محمود تركي/ رابع اقتصاد صباحي    / رابع اقتصاد صباحيعبدالرحمن جبار نقدي

    / رابع اقتصاد صباحيعبداهلل احمد مطرود   
 

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

 

 

 

 هدير القاعح  :                                       املراقة :                                                                                                                        املراقة :                                                                                                                      



 الراتعح    املرحلح :                                                                                                                    صباحا  9وقت االمتحان :                                                                                                               جاهعح ذكريد                

 اقرصادياخ النفط                                    : املادج                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 (االعوالادارج )قاعاخ قسن   1028 : رقن القاعح                                                                  81/4/0208  االحداليوم:                                                                                                                   الدراسح الصثاحيحقسن االقرصاد / 

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  عمار جبار حسن عبداهلل/ رابع اقتصاد صباحي  عمي صالح خمف/ رابع اقتصاد صباحي  / رابع اقتصاد صباحيعبدالوهاب محمد سميمان 

      

  / رابع اقتصاد صباحيعمر خميل ابراهيم  / رابع اقتصاد صباحيعمي ظافر سميمان   / رابع اقتصاد صباحيعدنان خمف احمد حبيب

      

  عمر سعيد سطام احمد/ رابع اقتصاد صباحي  / رابع اقتصاد صباحيعمي عبدالستار حمد   عذراء منير اسماعيل/ رابع اقتصاد صباحي

      

  / رابع اقتصاد صباحيعيدان اسعد محمد عويد  / رابع اقتصاد صباحيعميعمي عسكر محمد   / رابع اقتصاد صباحيعمي جمعة محمد

      
  غسق فاضل حسن/ رابع اقتصاد صباحي  / رابع اقتصاد صباحيعمي عمر عمي زيدان  / رابع اقتصاد صباحيعمي خمف عميري 

      
  غفران احمد ابراهيم حسن/ رابع اقتصاد صباحي  صباحي / رابع اقتصادعمية حسون عمر حديد  / رابع اقتصاد صباحيعمي شهاب احمد كنج

 

 

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

                                                                                                          

 

                                                 

 

 

 هدير القاعح  :                                                                           املراقة   :                                                                املراقة  :                                                                                                                        



 الراتعح املرحلح :                                                                                                   صباحا  9وقت االمتحان :                                                                                                                                  جاهعح ذكريد      

اقرصادياخ النفط                                           : املادج                                                                                                                    قوائم احلضور                                                                                                                               كليح اإلدارج واالقرصاد           

 (ادارج االعوال) قاعاخ قسن      1028    : رقن القاعح                                                                                                                                                                             قسن االقرصاد / الدراسح الصثاحيح                                                                                    

                                                                                                    81/4/0208  االحد    اليوم:                                                                                                                                                                  

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  صباحي/ رابع اقتصاد محمد طيب حسين خمف    / رابع اقتصاد صباحيفاطمة حمد كصير خمف

    / رابع اقتصاد صباحيمحمد خالد فهد عمي  

  محمد عباس فاضل/ رابع اقتصاد صباحي    / رابع اقتصاد صباحيماهر ادريس محمد حسين

    محمد رافد عبود/ رابع اقتصاد صباحي  

  / رابع اقتصاد صباحيمحمد عبداهلل محمود    حميد مجيد/ رابع اقتصاد صباحيمحمد جاسم 

    / رابع اقتصاد صباحيمحمد رجب حسين  

  / رابع اقتصاد صباحيمحمد عبدالمجيد محمد     / رابع اقتصاد صباحيمحمد حميد جودر

    / رابع اقتصاد صباحيمحمد سطم حمد مجيد  

  محمد عمي حسين عمي/ رابع اقتصاد صباحي    / رابع اقتصاد صباحيمحمد حيدر عبدالكريم 
    / رابع اقتصاد صباحيخضيرمحمد سفيان   

 

 

 

 

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

 

 

 هدير القاعح  :                               املراقة  :                                                                                                                      املراقة  :                                                                                                                      



 الراتعح  املرحلح :                                                                                                             صباحا  9وقت االمتحان :                                                                                                                        جاهعح ذكريد               

 اقرصادياخ النفط                                    : املادج                                                                                                                           قوائم احلضور                                                                                                                               كليح اإلدارج واالقرصاد           

 (ادارج االعوال) قاعاخ قسن   1024 : رقن القاعح                                                                                                                                                                                  قسن االقرصاد / الدراسح الصثاحيح                                                                                    

                                                                                                    81/4/0208 االحداليوم:                                                                                                                                                                    

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  صباحي/ رابع اقتصاد معاوية سفيان ضاحي      / رابع اقتصاد صباحيمحمد عمي زيدان خمف

    مساهر جواد مساهر ناريم/ رابع اقتصاد صباحي  

  / رابع اقتصاد صباحيمنتظر ابراهيم قنصر     / رابع اقتصاد صباحيمحمد فتاح عمي جدوع

    / رابع اقتصاد صباحيمشاري الفي هادي  

  مهند فالح احمد/ رابع اقتصاد صباحي    / رابع اقتصاد صباحيمحمد لؤي فيصل ابراهيم

     / رابع اقتصاد صباحيمصطفى خوام ساجر لفته  

  / رابع اقتصاد صباحيموج كاظم ماهر    / رابع اقتصاد صباحيمحمد محمود ناهي حميد

    / رابع اقتصاد صباحيير جميلضمصطفى ن  

  / رابع اقتصاد صباحيموسى عمي جاسم    / رابع اقتصاد صباحيمرتضى غدار عبدالجبار

    / رابع اقتصاد صباحيقاسم نصيف جاسممضر   

 

 

 

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

 
 

 

 هدير القاعح  :                               املراقة  :                                                                                                                      املراقة  :                                                                                                                      



 الراتعح   املرحلح :                                                                                                      صباحا  9وقت االمتحان :                                                                                                                             جاهعح ذكريد               

اقرصادياخ النفط                                    : املادج                                                                                                                           قوائم احلضور                                                                                                                               كليح اإلدارج واالقرصاد           

 (ادارج االعوال) قاعاخ قسن  1028 : رقن القاعح                                                                                                                                                                                   قسن االقرصاد / الدراسح الصثاحيح                                                                                    

                                                                                                       81/4/0208  االحداليوم:                                                                                                                                                                      

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  صباحي / رابع اقتصادوسام كنعان محمود    ميس عماد لطيف جمعة/ رابع اقتصاد صباحي

    / رابع اقتصاد صباحينوفل اسماعيل احمد  

  / رابع اقتصاد صباحيوفاء عيسى عطية بدر    / رابع اقتصاد صباحينبراس محمد محمود موالن

    / رابع اقتصاد صباحيهبة قصي طه شكر  

  / رابع اقتصاد صباحيياسين زياد عبدالرحمن     نزهان يونس صالح/ رابع اقتصاد صباحي

    / رابع اقتصاد صباحيهمسة مثنى قاسم محمد  

  / رابع اقتصاد صباحييوسف حميد خمف حويجة    / رابع اقتصاد صباحينور باسل صالح عبداهلل

    هيثم اياد محمد عمي/ رابع اقتصاد صباحي  

  / رابع اقتصاد صباحييوسف صباح طايس     / رابع اقتصاد صباحينور محمد لطيف محمود

    / رابع اقتصاد صباحيوثاق عطا اهلل حمو  

 

 

 

 

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

 

 هدير القاعح  :                               املراقة  :                                                                                                                      املراقة  :                                                                                                                      



 الراتعح      املرحلح :                                                                                                           صباحا  9وقت االمتحان :                                                                                                                            جاهعح ذكريد           

اقرصادياخ النفط                                      : املادج                                                                                                                          قوائم احلضور                                                                                                                               كليح اإلدارج واالقرصاد           

 (ادارج االعوال) قاعاخ قسن   1028   : رقن القاعح                                                                                                                                                                                                                                                                      املسائيحسن االقرصاد / الدراسح ق

                                                                                                    81/4/0208  االحد :   اليوم                                                                                                                                                                 

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  / رابع اقتصاد مسائياٌة زامل ادٌب    / رابع اقتصاد مسائياحمد حمٌد سلٌمان 

    / رابع اقتصاد مسائيلطٌف جاسم جباراحمد   

  / رابع اقتصاد مسائيبركات علً زامل    / رابع اقتصاد مسائياحمد خطاب عمر

    / رابع اقتصاد مسائياركان خلف ظاهر   

  / رابع اقتصاد مسائيبرهان طه علً جاسم    / رابع اقتصاد مسائياحمد خلف عبدهللا

    اقتصاد مسائي/ رابع االء عبدهللا عٌادة  

  / رابع اقتصاد مسائيثائر حسٌن احمد     / رابع اقتصاد مسائياحمد ربٌع احمد

    / رابع اقتصاد مسائيانمار مولود عبدهللا   
  / رابع اقتصاد مسائيجاسم خلف محمد    / رابع اقتصاد مسائياحمد عدنان عبد

    / رابع اقتصاد مسائي  انوار عبد عطٌة  

 

 

 

 

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

 
 

 هدير القاعح :                               املراقة  :                                                                                                                      املراقة  :                                                                                                                      



 الراتعح   املرحلح :                                                                                                             صباحا  9وقت االمتحان :                                                                                                                          جاهعح ذكريد           

اقرصادياخ النفط                                      : املادج                                                                                                                          قوائم احلضور                                                                                                                               كليح اإلدارج واالقرصاد           

 (ادارج االعوالقاعاخ قسن )   1027   : رقن القاعح                                                                                                                                                                                                                                         يح                              قسن االقرصاد / الدراسح املسائ

                                                                                                    81/4/0208  االحد اليوم:                                                                                                                                                                    

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  / رابع اقتصاد مسائيصلبً شذى خمٌس  / رابع اقتصاد مسائيرسل سفٌان حردان  / رابع اقتصاد مسائيحسام خضر مطر صٌاد

      

  / رابع اقتصاد مسائيشمال احمد شهاب  / رابع اقتصاد مسائيرٌفان ثابت محمد  / رابع اقتصاد مسائيخالد جمال محمد

      

  مسائي/ رابع اقتصاد صفاء عالء مشعل   / رابع اقتصاد مسائيرٌم ادٌب حمٌد جمٌل  / رابع اقتصاد مسائيخلٌل اسماعٌل مخلف

      

  / رابع اقتصاد مسائيضٌاء الدٌن خالد ضٌاء  / رابع اقتصاد مسائيسرى عامر زٌدان   / رابع اقتصاد مسائيخمٌس جمعة علً احمد

      

  / رابع اقتصاد مسائيعبدالكرٌم عبدهللا حسٌن  / رابع اقتصاد مسائيسوزان فرٌق حسن  / رابع اقتصاد مسائيخٌر هللا خلف عبدهللا

      
  / رابع اقتصاد مسائيعبٌر عامر ٌوسف    / رابع اقتصاد مسائيشاالو رشٌد محمد  / رابع اقتصاد مسائيدنٌز عدنان مهدي

 

 

 

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

 

 

  هدير القاعح :                                املراقة  :                                                                                                                      املراقة  :                                                                                                                      



 الراتعح  املرحلح :                                                                                                   صباحا  9وقت االمتحان :                                                                                                                          جاهعح ذكريد                

اقرصادياخ النفط                                          : املادج                                                                                                                    ئم احلضورقوا                                                                                                                               كليح اإلدارج واالقرصاد           

  (ادارج االعوال) قاعاخ قسن     1021    : رقن القاعح                                                                                                                                                                          يح                                                                                    قسن االقرصاد / الدراسح املسائ

                                                                                                    81/4/0208  االحد   اليوم:                                                                                                                                                                 

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  مسائي/ رابع اقتصاد مٌالد محمد ابراهٌم  / رابع اقتصاد مسائيلٌث ضٌاء ابراهٌم  / رابع اقتصاد مسائيعلً خلف محٌمٌد 

      

  / رابع اقتصاد مسائيناصر عبود محمد خلف  / رابع اقتصاد مسائيلٌث علوان محمد مسهر  / رابع اقتصاد مسائيعلً نجم عبدهللا

       

  / رابع اقتصاد مسائينمٌر محمد مطلك   / رابع اقتصاد مسائيمحمد باسم احمد  / رابع اقتصاد مسائيعمر متعب ابراهٌم

      

  / رابع اقتصاد مسائيهند محمود شوكت   / رابع اقتصاد مسائيمحمد عبد الكرٌم خلف  / رابع اقتصاد مسائيعمر محسن عبد العزٌز

      

  / رابع اقتصاد مسائيٌقظان خالد خلف   / رابع اقتصاد مسائيمحمد موسى عبدهللا  / رابع اقتصاد مسائيفلاير خلٌل عبد عبدهللا

       
  / رابع اقتصاد مسائيٌونس علً عبٌد  / رابع اقتصاد مسائيمضر سماح طه  / رابع اقتصاد مسائيهاشم عبد الواحدفهد 

 

 

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

 

 
 هدير القاعح  :                               املراقة  :                                                                                                                      املراقة  :                                                                                                                      


