
 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 2222-2222خرائط جلوس الطلبة ألداء االمتحان التنافسي للعام الدراسي  قسم إدارة األعمال / الدراسات العليا

 

 مدير القاعة                                                                                     المراقب                                                                                         المراقب

 

 (1008قاعات قسم إدارة األعمال / قاعة )

 التوقيع االسم التوقيع االسم التوقيع االسم
 احالم حيدر باقر علي
 )دكتوراه إدارة أعمال(

 انعام محمود عبدالرزاق احمد 
 )دكتوراه إدارة أعمال(

حسن هرمسعد قيس    
 )دكتوراه إدارة أعمال(

 

      

 احمد  محمود خلف احمود
 )دكتوراه إدارة أعمال(

 ايسر  حسين  خلف  نامس 
 )دكتوراه إدارة أعمال(

 سالم حسين جاسم حنده 
 )دكتوراه إدارة أعمال(

 

      

 ارشد مزاحم احمد محيميد
 )دكتوراه إدارة أعمال(

 حربيه عبدو عمر عبو 
إدارة أعمال()دكتوراه   

 سلوان باسم  ذياب احمد 
 )دكتوراه إدارة أعمال(

 

      

 ازهر جواد نومي شاني
 )دكتوراه إدارة أعمال(

 رائد مهدي صالح حمادي 
 )دكتوراه إدارة أعمال(

 شذى فائق علي هيالن 
 )دكتوراه إدارة أعمال(

 

      

 اسراء محمد كريم ناصر
 )دكتوراه إدارة أعمال(

بهاء انور حبشسارة    
 )دكتوراه إدارة أعمال(

 شهد عادل عبد الرزاق محمد سعيد 
 )دكتوراه إدارة أعمال(

 

      

 امين طالل ذياب احمد
 )دكتوراه إدارة أعمال(

 سعد سالم غانم سليمان 
 )دكتوراه إدارة أعمال(

 شيبان عبيد مطلك سعيد 
 )دكتوراه إدارة أعمال(

 

 

 ور )       (   الغياب )       (الحض                            طالب(                81دكتوراه إدارة أعمال / )     

 

 



 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 2222-2222خرائط جلوس الطلبة ألداء االمتحان التنافسي للعام الدراسي  قسم إدارة األعمال / الدراسات العليا

 

 مدير القاعة                                                                                     المراقب                                                                                         المراقب

 (1008قاعات قسم إدارة األعمال / قاعة )

 التوقيع االسم التوقيع االسم التوقيع االسم
 عباس دلو شكر محمود
 )دكتوراه إدارة أعمال(

 خضر محمد عبدل  كريم 
 )دكتوراه إدارة أعمال(

 إبراهيماحالم  قدوري  اسماعيل   
 )ماجستير إدارة أعمال(

 

      
 عبدالله  محمد  احمد محمد

 )دكتوراه إدارة أعمال(
 محمد هزيم ذياب احمد 

 )دكتوراه إدارة أعمال(
 احمد  فائق مطر علي 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 

      
 محمدعبدالله نورالدين كريم  

 )دكتوراه إدارة أعمال(
 مصطفى كامل يوسف حميد 

 )دكتوراه إدارة أعمال(
 احمد  ناهض ابراهيم عثمان 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 

      
 عمر  عبدالمجيد رشاد نعمان

 )دكتوراه إدارة أعمال(
 مظهر احمد  خلف غنام 

 )دكتوراه إدارة أعمال(
 احمد تمام علي مجيد 

 أعمال()ماجستير إدارة 
 

      
 غزوان مصطفى صالح مصطفى

 )دكتوراه إدارة أعمال(
 مهران محمود خطاب حمد 

 )دكتوراه إدارة أعمال(
 احمد حميد رشيد عويد 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 

      
 غيث دحام علي حمود
 )دكتوراه إدارة أعمال(

 ميسم رياض بحر رحيم 
 )دكتوراه إدارة أعمال(

 محمداحمد سامي مهدي  
 )ماجستير إدارة أعمال(

 

      
 كوثر  عبدالجبار حسين  حمد

 )دكتوراه إدارة أعمال(
 احسان علي رجب محمد 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 احمد عزالدين احمد محمد 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 

 

 ور )       (   الغياب )       (الحض                                طالب(            81دكتوراه إدارة أعمال / )     

 الحضور )       (   الغياب )       (                                   طالب(         1ماجستير إدارة أعمال / )     

 



 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 2222-2222خرائط جلوس الطلبة ألداء االمتحان التنافسي للعام الدراسي  قسم إدارة األعمال / الدراسات العليا

 

 مدير القاعة                                                                                     المراقب                                                                                         المراقب

 

 (1008قاعات قسم إدارة األعمال / قاعة )

 التوقيع االسم التوقيع االسم التوقيع االسم
 احمد محمد حسن دعبول
 )ماجستير إدارة أعمال(

 إبراهيمالفاروق  ابراهيم خليل  
 )ماجستير إدارة أعمال(

 انمار ابراهيم احمد خلف 
 )ماجستير إدارة أعمال(

 

      
 اسماء عماد مصطفى حسن

 )ماجستير إدارة أعمال(
 امنه  قاسم  خليل  ياسين 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 انور خضير عباس جاسم 

 أعمال()ماجستير إدارة 
 

      
 اسماعيل عبد الجبار صالح ربيع

 )ماجستير إدارة أعمال(
 امنه حكم صعب خلف 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 انور رزوق محمود محمد 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 

      
 اعزاز عباس عواد حسين
 )ماجستير إدارة أعمال(

 علي اميره  حسين محمد 
 )ماجستير إدارة أعمال(

 عباس حويجه اياد حمد 
 )ماجستير إدارة أعمال(

 

      
 افراح خالد علي عباس
 )ماجستير إدارة أعمال(

 انس  محمد صالح خلف 
 )ماجستير إدارة أعمال(

 ايالف كريم لطيف صالح 
 )ماجستير إدارة أعمال(

 

      
 الحسين علي حسين صالح
 )ماجستير إدارة أعمال(

 انعام  رعد احمد حسين 
 إدارة أعمال()ماجستير 

 ايمان هالل عباس محمد 
 )ماجستير إدارة أعمال(

 

 

 ور )       (   الغياب )       (الحض                            طالب(                81ماجستير إدارة أعمال / )     

 

 

 



 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 2222-2222خرائط جلوس الطلبة ألداء االمتحان التنافسي للعام الدراسي  قسم إدارة األعمال / الدراسات العليا

 

 مدير القاعة                                                                                     المراقب                                                                                         المراقب

 

 (1008قاعات قسم إدارة األعمال / قاعة )

 التوقيع االسم التوقيع االسم التوقيع االسم
 ايناس سالم مرعي حمد
 )ماجستير إدارة أعمال(

 بيداء خليل ابراهيم عماش 
 )ماجستير إدارة أعمال(

 حسين خليل مصطفى يعقوب 
 )ماجستير إدارة أعمال(

 

      
 ايناس فالح حسن لطيف
 )ماجستير إدارة أعمال(

 تقوى شهاب الدين احمد عبد الله 
 )ماجستير إدارة أعمال(

 عبدالرزاق احمد كاظمحسين  
 )ماجستير إدارة أعمال(

 

      
 احمد أسامة أيوب ياسين

 )ماجستير إدارة أعمال(
 ثائر حسن محمد صالح 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 حسين عيسى عبدالخضر سحيب 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 

      
 باسم عبدالرحمن كمر سمين

 )ماجستير إدارة أعمال(
 حسنحافظ احمد حمد  

 )ماجستير إدارة أعمال(
 حسين فهمي حمزه عباس 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 

      
 براء صباح محمد صالح
 )ماجستير إدارة أعمال(

 حسام عبدالله عبد رزوقي 
 )ماجستير إدارة أعمال(

 حسين وليد فريد صالح 
 )ماجستير إدارة أعمال(

 

      
 بكر حازم محمد جاسم

 أعمال()ماجستير إدارة 
 حسين حسن احمد عبار 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 سعيد نصار عبدالجبار حمزة 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 

 

 ور )       (   الغياب )       (الحض                            طالب(                81ماجستير إدارة أعمال / )     

 

 

 



 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 2222-2222خرائط جلوس الطلبة ألداء االمتحان التنافسي للعام الدراسي  قسم إدارة األعمال / الدراسات العليا

 

 مدير القاعة                                                                                     المراقب                                                                                         المراقب

 

 (1008قاعات قسم إدارة األعمال / قاعة )

 التوقيع االسم التوقيع االسم التوقيع االسم
 حميد ضاري ظاهر هزاع
 )ماجستير إدارة أعمال(

 جميل دانيه فراس منذر 
 )ماجستير إدارة أعمال(

 رائد جاسم محمد عفتان 
 )ماجستير إدارة أعمال(

 

      
 نزار محمود هزاع حيدر

 )ماجستير إدارة أعمال(
 سعيد دالل مولود عواد 

 إدارة أعمال( )ماجستير
 رزكار مصطفى احمد محمد 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 

      
 حيدر رعد مجيد سعيد
 )ماجستير إدارة أعمال(

 راكان محمد علي بكر 
 )ماجستير إدارة أعمال(

 رسل رافع جمال يعقوب 
 )ماجستير إدارة أعمال(

 

      
 محمود خضر خالد علي

 )ماجستير إدارة أعمال(
 حاجم سلطانرامي رياض  

 )ماجستير إدارة أعمال(
 سالم داود حريث رشا 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 

      
 خليل اسماعيل ابراهيم عروه

 )ماجستير إدارة أعمال(
 الزم مهدي عباس رائد 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 رفيده احمد عبدالله حسين 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 

 

 ور )       (   الغياب )       (الحض                            طالب(                81ماجستير إدارة أعمال / )     

 

 

 

 



 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 2222-2222خرائط جلوس الطلبة ألداء االمتحان التنافسي للعام الدراسي  قسم إدارة األعمال / الدراسات العليا

 

 مدير القاعة                                                                                     المراقب                                                                                         المراقب

 

 (1008قاعات قسم إدارة األعمال / قاعة )

 التوقيع االسم التوقيع االسم التوقيع االسم
 حماديرهام ناصر جاسم 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 زينب محمد عايد احمد 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 سامي ابراهيم صالح فندي 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 

      
 روشنا علي حسين بابير
 )ماجستير إدارة أعمال(

 ساره نوري جواد حسون 
 )ماجستير إدارة أعمال(

 حميدي سحر عبدالخالق سعدون 
 )ماجستير إدارة أعمال(

 

      
 زهراء احمد جبار زينل
 )ماجستير إدارة أعمال(

 احمدسالم علي عبد  
 )ماجستير إدارة أعمال(

 سراب محمد احمد حسن 
 )ماجستير إدارة أعمال(

 

      
 زهراء صالح حسن ماجد
 )ماجستير إدارة أعمال(

 سالي اسماعيل ابراهيم سلمان 
 )ماجستير إدارة أعمال(

 سرمد عماد عبدالعزيز مهدي 
 )ماجستير إدارة أعمال(

 

      
 عباس زيدون فريد احمد

 إدارة أعمال( )ماجستير
 سامان علي محمد فتاح 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 سعد ناظم كاكه عوفي 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 

 

 ور )       (   الغياب )       (الحض                            طالب(                81ماجستير إدارة أعمال / )     

 

 

 

 



 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 2222-2222خرائط جلوس الطلبة ألداء االمتحان التنافسي للعام الدراسي  قسم إدارة األعمال / الدراسات العليا

 

 مدير القاعة                                                                                     المراقب                                                                                         المراقب

 

 (1008)قاعات قسم إدارة األعمال / قاعة 

 التوقيع االسم التوقيع االسم التوقيع االسم
 سالم عصام عبدالسالم خضير

 )ماجستير إدارة أعمال(
 شوانه فتاح محمود محمدامين 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 ضحى سعدي عبدالحسين نصيف 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 

      
 سلوى حماده خلف حسين
 )ماجستير إدارة أعمال(

 ضيدان عفاصصبر عواد  
 )ماجستير إدارة أعمال(

 طارق رحيم محمد عبد 
 )ماجستير إدارة أعمال(

 

      
 سيف سرحان حميد نهار
 )ماجستير إدارة أعمال(

 صفا مظفر احمد يوسف 
 )ماجستير إدارة أعمال(

 عاليه طالب برغش محمود 
 )ماجستير إدارة أعمال(

 

      
 شداد سالم احمد جاسم

 أعمال( )ماجستير إدارة
 المزروعي صفاء هادي مطلك 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 عايد عبدالرحمن مجبل تركي 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 

      
 شهاب احمد حمد عجيل
 )ماجستير إدارة أعمال(

 نجم ضحى مازن جاسم 
 )ماجستير إدارة أعمال(

 المجيدعائشة نزار عبدالغفار عبد 
 )ماجستير إدارة أعمال(

 

 

 ور )       (   الغياب )       (الحض                          طالب(                  81ماجستير إدارة أعمال / )     

 

 

 

 



 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 2222-2222خرائط جلوس الطلبة ألداء االمتحان التنافسي للعام الدراسي  قسم إدارة األعمال / الدراسات العليا

 

 مدير القاعة                                                                                     المراقب                                                                                         المراقب

 

 (1001قاعات قسم إدارة األعمال / قاعة )

 التوقيع االسم التوقيع االسم التوقيع االسم
 عبد العزيز عياش عبد الله لطيف

 )ماجستير إدارة أعمال(
 الطيف خليلعبدالله اسماعيل  

 )ماجستير إدارة أعمال(
 عقيل مسلم نجم عبد الحسين 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 

      
 عبد الملك سليمان حمد عبد

 )ماجستير إدارة أعمال(
 نجم عبدالله حميد عبدالله 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 احمد علي طارق جميل 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 

      
 عبدالسالم اسكندر صالح محمد

 )ماجستير إدارة أعمال(
 عبدالله نزار خيرو احمد 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 علي ابراهيم صاحب علوان 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 

      
 عبدالسالم شكر محمود يوسف

 )ماجستير إدارة أعمال(
 جنداري جمعةعصام محمود  

 )ماجستير إدارة أعمال(
 علي سامي عبد حمزه 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 

      
 عبدالكريم محمد احمد حيود

 )ماجستير إدارة أعمال(
 عصام قاسم عاصي علي 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 لهمود علي عادل جدعان 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 

 

 ور )       (   الغياب )       (الحض                            طالب(                81ماجستير إدارة أعمال / )     

 

 

 

 



 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 2222-2222خرائط جلوس الطلبة ألداء االمتحان التنافسي للعام الدراسي  قسم إدارة األعمال / الدراسات العليا

 

 مدير القاعة                                                                                     المراقب                                                                                         المراقب

 

 (1808قاعات قسم إدارة األعمال / قاعة )

 التوقيع االسم التوقيع االسم التوقيع االسم
 علوان غفوري علياء حسين

 )ماجستير إدارة أعمال(
 حسين عمر عبد المنعم عبدالكريم 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 حسن عواد عبدعواد  

 )ماجستير إدارة أعمال(
 

      
 األميرعبد  علياء داود سلمان

 )ماجستير إدارة أعمال(
 عمر خليل عبيد عيسى 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 عيسى محمد ظاهر هزاع 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 

      
 عماد احمد محمد كاكل
 )ماجستير إدارة أعمال(

 عمر محمد عثمان سعد 
 )ماجستير إدارة أعمال(

 فادي محمود شكر محمود 
 )ماجستير إدارة أعمال(

 

      
 عمار عيسى محمد ثلج
 )ماجستير إدارة أعمال(

 عمر مرشد حميد خلف 
 )ماجستير إدارة أعمال(

 فاروق فياض جاسم جياد 
 )ماجستير إدارة أعمال(

 

      
 العزيزعمار محمد صابر عبد

 )ماجستير إدارة أعمال(
 عمر ياسين حسن ساهي 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 فاضل مهدي حسين هنيدي 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 

 

 ور )       (   الغياب )       (الحض                            طالب(                81ماجستير إدارة أعمال / )     

 

 

 

 



 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 2222-2222خرائط جلوس الطلبة ألداء االمتحان التنافسي للعام الدراسي  قسم إدارة األعمال / الدراسات العليا

 

 مدير القاعة                                                                                     المراقب                                                                                         المراقب

 

 (1808قاعات قسم إدارة األعمال / قاعة )

 التوقيع االسم التوقيع االسم التوقيع االسم
 فاطمه عبداالمير كريم حسين

 )ماجستير إدارة أعمال(
 فيصل نافع سالم الهي 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 كامران عبيد كريم محمد 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 

      
 فراس سلمان نصيف جاسم

 )ماجستير إدارة أعمال(
 قتيبه حسن علوان لطيف 

 إدارة أعمال()ماجستير 
 كوسر سليمان احمد حيدر 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 

      
 عليفراس سمير عبدالله 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 قتيبه معوبر حمد مخلف 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 الرا فؤاد علي عبد 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 

      
 فرحان ناصر حمود حيدر
 )ماجستير إدارة أعمال(

 الرحمنقيس محمد عبدالجبار عبد 
 )ماجستير إدارة أعمال(

 لمى صباح سيدا اندون 
 )ماجستير إدارة أعمال(

 

      
 فيصل علي شهاب احمد
 )ماجستير إدارة أعمال(

 كاروان محمد احمد شريف 
 )ماجستير إدارة أعمال(

 مازن محمد حمد صالح 
 )ماجستير إدارة أعمال(

 

 

 ور )       (   الغياب )       (الحض                            طالب(                81ماجستير إدارة أعمال / )     

 

 

 

 



 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 2222-2222خرائط جلوس الطلبة ألداء االمتحان التنافسي للعام الدراسي  قسم إدارة األعمال / الدراسات العليا

 

 مدير القاعة                                                                                     المراقب                                                                                         المراقب

 

 (1808قاعات قسم إدارة األعمال / قاعة )

 التوقيع االسم التوقيع االسم التوقيع االسم
 علي ماهر علي رشيد

 )ماجستير إدارة أعمال(
 عليمحمد حافر ولي  

 )ماجستير إدارة أعمال(
 محمد لقمان عمر امين 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 

      
 سطام جاسم عبد مثنى

 )ماجستير إدارة أعمال(
 محمد رجب محمد رجب 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 محمد ماجد حمود مخلف 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 

      
 مثنى حسين محمود عبد
 )ماجستير إدارة أعمال(

 محمد عبد الكريم حسين خضير 
 )ماجستير إدارة أعمال(

 محمد مجيد احمد حسن 
 )ماجستير إدارة أعمال(

 

      
 مجول تحسين حمود مطلك
 )ماجستير إدارة أعمال(

 محمد فاضل عزيز حميد 
 )ماجستير إدارة أعمال(

 محمد مزاحم مشعان فيصل 
 )ماجستير إدارة أعمال(

 

      
 عبدراتب محمد سالم 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 محمد فرحان ناصر سلمان 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 محمد هادي جاسم حسن 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 

 

 ور )       (   الغياب )       (الحض                            طالب(                81ماجستير إدارة أعمال / )     

 

 

 

 



 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 2222-2222خرائط جلوس الطلبة ألداء االمتحان التنافسي للعام الدراسي  قسم إدارة األعمال / الدراسات العليا

 

 مدير القاعة                                                                                     المراقب                                                                                         المراقب

 

 (1808األعمال / قاعة )قاعات قسم إدارة 

 التوقيع االسم التوقيع االسم التوقيع االسم
 محمد عبدالله مروان جاسم

 )ماجستير إدارة أعمال(
 مصطفى عبدالكريم علي ياسين 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 مؤيد ابراهيم مهدي صالح 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 

      
 مصطفى اركان موسى خلف

 أعمال()ماجستير إدارة 
 معتز محسن زويد خلف 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 خضير احمد علي ميادة 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 

      
 محمود لطيف مصطفى رؤوف

 )ماجستير إدارة أعمال(
 عليويمنار مجيد حسن  

 )ماجستير إدارة أعمال(
 رزوقينبا خالد برهان  

 )ماجستير إدارة أعمال(
 

      
 سليمان قادرمصطفى صالح 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 مهند عبدالله محمد عمر 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 عقيل عباس خضير نبأ 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 

      
 علي محمدمصطفى عبدالرحمن 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 مهند مراد ابراهيم رجب 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 نجاح كريم وحيد جاسم 

 إدارة أعمال()ماجستير 
 

 

 ور )       (   الغياب )       (الحض                            طالب(                81ماجستير إدارة أعمال / )     

 

 

 

 



 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 2222-2222خرائط جلوس الطلبة ألداء االمتحان التنافسي للعام الدراسي  قسم إدارة األعمال / الدراسات العليا

 

 مدير القاعة                                                                                     المراقب                                                                                         المراقب

 

 (1808قاعات قسم إدارة األعمال / قاعة )

 التوقيع االسم التوقيع االسم التوقيع االسم
 حمود مهاوش جاسم نزار

 أعمال()ماجستير إدارة 
 إسماعيلنور اياد ياسين  

 )ماجستير إدارة أعمال(
 هند محمد مصطفى مهدي 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 

      
 نسمة علي حسن عبدالله
 )ماجستير إدارة أعمال(

 ضايع نايف نور ياسين 
 )ماجستير إدارة أعمال(

 علوان لطيف هيثم حسن 
 )ماجستير إدارة أعمال(

 

      
 حسيننغم فاضل حميد 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 الخالق وهيبهبه ياسر عبد 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 إسماعيلهيوا خلف محمد  

 )ماجستير إدارة أعمال(
 

      
 نمير رزاق مشعل محمد
 )ماجستير إدارة أعمال(

 هبه ياسين علو جدي 
 )ماجستير إدارة أعمال(

 ياسر رعد مكي علوان 
 إدارة أعمال()ماجستير 

 

      
 نمير سامي عبد جارالله
 )ماجستير إدارة أعمال(

 هشام كامل ذياب خلف 
 )ماجستير إدارة أعمال(

 ياسين مازن صالح الدين كمال الدين 
 )ماجستير إدارة أعمال(

 

 

 )       (   الغياب )       ( ورضالح                             طالب(               81ماجستير إدارة أعمال / )     

 

 

 

 



 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 2222-2222خرائط جلوس الطلبة ألداء االمتحان التنافسي للعام الدراسي  قسم إدارة األعمال / الدراسات العليا

 

 مدير القاعة                                                                                     المراقب                                                                                         المراقب

 

 (1808قاعات قسم إدارة األعمال / قاعة )

 التوقيع االسم التوقيع االسم التوقيع االسم
 ياسين موسى عبدالله عيسى

 )ماجستير إدارة أعمال(
 جمانه اسام جمعة محمد 

 )دبلوم عالي تخطيط استراتيجي معادل للماجستير(
 شاكر لطيف كريم عمر 

 عالي تخطيط استراتيجي معادل للماجستير()دبلوم 
 

      
 يقين خميس ضاري خلف
 )ماجستير إدارة أعمال(

 حسين حدري خصير جمعة 
 )دبلوم عالي تخطيط استراتيجي معادل للماجستير(

 شيماء عبد الكريم محي الدين احمد 
 )دبلوم عالي تخطيط استراتيجي معادل للماجستير(

 

      
 عبدالواحديوسف علي محمد 

 )ماجستير إدارة أعمال(
 زياد لطيف حماده خلف 

 )دبلوم عالي تخطيط استراتيجي معادل للماجستير(
 عبيده احمد صالح عبطان 

 )دبلوم عالي تخطيط استراتيجي معادل للماجستير(
 

      
 ابراهيم فهمي عيسى محمد

 )دبلوم عالي تخطيط استراتيجي معادل للماجستير(
 زينب سامي حمد حمودي 

 )دبلوم عالي تخطيط استراتيجي معادل للماجستير(
 عبد حسين عليعلي  

 )دبلوم عالي تخطيط استراتيجي معادل للماجستير(
 

      
 أحمد شويش حسين طلب

 )دبلوم عالي تخطيط استراتيجي معادل للماجستير(
 سميره شناوه هندي غضب 

 (للماجستير )دبلوم عالي تخطيط استراتيجي معادل
 علي احمد حسين قنبر 

 )دبلوم عالي تخطيط استراتيجي معادل للماجستير(
 

 

 ور )       (   الغياب )       (الحض   طالب(                                          1ماجستير إدارة أعمال / )     

 الحضور )       (   الغياب )       (      طالب(        81دبلوم عالي تخطيط استراتيجي معادل للماجستير / )     

 

 

 

 



 
 

 

 جامعة تكريت

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 2222-2222خرائط جلوس الطلبة ألداء االمتحان التنافسي للعام الدراسي  قسم إدارة األعمال / الدراسات العليا

 

 مدير القاعة                                                                                     المراقب                                                                                         المراقب

 

 (1801قاعات قسم إدارة األعمال / قاعة )

 التوقيع االسم التوقيع االسم التوقيع االسم
 عماد مطلك زيدان خلف

 )دبلوم عالي تخطيط استراتيجي معادل للماجستير(
 يوسف غزال عصمي جراد 

 معادل للماجستير()دبلوم عالي تخطيط استراتيجي 
 شيماء عادل حسن صديق 

 )دبلوم عالي تخطيط استراتيجي(
 

      
 ليث حميد ابراهيم محمود

 )دبلوم عالي تخطيط استراتيجي معادل للماجستير(
 إسماعيلاحمد موفق جليل  

 )دبلوم عالي تخطيط استراتيجي(
 عادل خضير علي ناصر 

 )دبلوم عالي تخطيط استراتيجي(
 

      
 محمود صالح احمد  خضر

 )دبلوم عالي تخطيط استراتيجي معادل للماجستير(
 احمد يوسف اسماعيل عواد 

 )دبلوم عالي تخطيط استراتيجي(
 عبدالله فتحي بالوي هندي 

 )دبلوم عالي تخطيط استراتيجي(
 

      
 نايف معجل نايف عبد

 )دبلوم عالي تخطيط استراتيجي معادل للماجستير(
 علي لعيبي شامخ ثامر 

 )دبلوم عالي تخطيط استراتيجي(
 ناطق شاهين ياسين محمد 

 )دبلوم عالي تخطيط استراتيجي(
 

      
 هشام خالد عبد محمد

 )دبلوم عالي تخطيط استراتيجي معادل للماجستير(
 سبهان رمضان اكميز محمد 

 )دبلوم عالي تخطيط استراتيجي(
 وفاء طه خلف محمود 

 تخطيط استراتيجي()دبلوم عالي 
 

 

 الحضور )       (   الغياب )       (    طالب(          6دبلوم عالي تخطيط استراتيجي معادل للماجستير / )     

 الحضور )       (   الغياب )       (    طالب(                              9دبلوم عالي تخطيط استراتيجي / )     

 


