
 االوىل    املرحلت :                                                                                      اصباح 9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعت حكريج               

  2هبادى اقخصاد  : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

 ()قاعاث قسن االقخصاد   1001 : رقن القاعت                                                                                                11/6/2022   السبجاليوم:                                                                                                                   قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
محمد ابراىيم  ابراىيم

 /اول اقتصاد صباحي
    احمد عادل عمي   1

 /اول اقتصاد صباحي
  

    خالد ابراىيم ازىار 
 /اول اقتصاد صباحي

 

 2         
 احالم عبدالواحد جدوع
   احمد لطيف عارف   3 /اول اقتصاد صباحي

 /اول اقتصاد صباحي
  

    اسامو ردام مناتي 
 /اول اقتصاد صباحي

 

 4         

 احمد امجد عبدالهادي

 /اول اقتصاد صباحي
ماىر عبدالجبار  احمد   5

 /اول اقتصاد صباحي
  

   الحسين عمي صبحي  
 /اول اقتصاد صباحي

 

 6         

     احمد خميل مزعل
 /اول اقتصاد صباحي

محمد ابراىيم  احمد   7
 /اول اقتصاد صباحي

  
     امير ذياب احمد 

صباحي /اول اقتصاد  
 

 8         

    احمد سرحان محسن
 /اول اقتصاد صباحي

منيف مخمف  احمد   9
 /اول اقتصاد صباحي

  
  امير عامر محمد   

 /اول اقتصاد صباحي
 

 11         

   احمد صالح حسن
  عمي عباس  ادىم   11 /اول اقتصاد صباحي

   /اول اقتصاد صباحي
اميره جاسم محمد    

صباحي/اول اقتصاد   
 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 18: العدد الكلي )   املرحلت االوىل

 

                                                                                                   

 :  هدير القاعت                                                                                                                                 :  املراقة                                                                                                                              املراقة  :                                               



 االوىل     املرحلت :                                                                                      اصباح 9 الساعة :وقت االمتحان                                                                                                               جاهعت حكريج               

  2هبادى اقخصاد : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

 عاث قسن االقخصاد()قا   1002 : رقن القاعت                                                                                                11/6/2022  اليوم:     السبج                                                                                                              يتقسن االقخصاد / الدراست املسائ

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي

اثير حميد محمد  1 
ايمن اياد خمف     يمسائ/اول اقتصاد 

    /اول اقتصاد مسائي

 2         

احمد خمف حماده  3 
ايوب صبري شكر     يمسائ/اول اقتصاد 

    يمسائ/اول اقتصاد 

 4         

       محمداحمد عبداهلل  5 
      بيان عبدالكريم حمد    يمسائ/اول اقتصاد 

    يمسائ/اول اقتصاد 

 6         

احمد موحان مديد  7 
ثائر خضر محمد     يمسائ/اول اقتصاد 

    يمسائ/اول اقتصاد 

 8         

اسراء عبداهلل عياده  9 
حسين خميل حسين     يمسائ/اول اقتصاد 

    /اول اقتصاد مسائي

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 10: العدد الكلي )   االوىلاملرحلت 

                                                       

                                              

 

                                                 

 هدير القاعت  :                        املراقة   :                                                                                                                   املراقة  :                                                                                                                        



 املرحلت : االوىل                                                                                       صباحا 9وقت االمتحان الساعة :               جاهعت حكريج                                                                                                               

  2املادة :  هبادى اقخصاد                                                                                                                 قوائم احلضور                                    كليت اإلدارة واالقخصاد                                                                                                                

 )قاعاث قسن االقخصاد(   1003رقن القاعت :                                                                                                 11/6/2022اليوم:     السبج                                                        قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت                                                         

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي توقيعال االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
    ايو محمد فياض 

 /اول اقتصاد صباحي
1   

بارق زياد خمف  
جمانة عبد عبداهلل     /اول اقتصاد صباحي

  /اول اقتصاد صباحي

 2         
ايياب نافع خضير   

/اول اقتصاد صباحي   
3   

   بارق صابر محمد
 /اول اقتصاد صباحي

حارث جاسم محمد    
  /اول اقتصاد صباحي

 4         
اييم عيسى كريم     

/اول اقتصاد صباحي   
5   

بان محمد ىاشم         
 /اول اقتصاد صباحي

اهلل عمي       دحسام عب   
  / اول اقتصاد صباحي

 6         
ايوب امير نايف      

 /اول اقتصاد صباحي
7   

بالل دىام ىالل      
 /اول اقتصاد صباحي

حسان محمود مطمك     
  /اول اقتصاد صباحي

 8         
ايوب رياض عبد     

 /اول اقتصاد صباحي
تونس محمود عايد       9

 /اول اقتصاد صباحي
حسن جميور ياسين      

  /اول اقتصاد صباحي

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 15املرحلت االوىل  : العدد الكلي ) 

                                   

                                                                    

                                           

 هدير القاعت  :                                                                   املراقة   :                                                                        املراقة  :                                                                                                                        



 االوىل  املرحلت :                                                                                      اصباح 9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعت حكريج               

  2هبادى اقخصاد  : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

 اعاث قسن االقخصاد()ق   1004 : رقن القاعت                                                                                                11/6/2022   السبجاليوم:                                                                                                                   قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
     حسن سالم حميد

 /اول اقتصاد صباحي
داليا صالح شطب          1

 /اول اقتصاد صباحي
رسل منذر نعمان نجم      

  /اول اقتصاد صباحي

 2         
صالح يوسف   حسين

 /اول اقتصاد صباحي
داليا محمد جابر            3

 /اول اقتصاد صباحي
رفل ثابت نعمان          

  /اول اقتصاد صباحي

 4         
حمزة احمد ابواليقطان  

دنيا لطيف محمد          5 /اول اقتصاد صباحي
 /اول اقتصاد صباحي

رقية صالح كريم          
  اقتصاد صباحي /اول

 6         
حيدر ماجد عسل 
 /اول اقتصاد صباحي

راشد كريم شويمي          7
 /اول اقتصاد صباحي

رنا ثائر عبد حسين        
  /اول اقتصاد صباحي

 8         
خالد وليد مطر عواد    

 /اول اقتصاد صباحي
رامي فندي انور           9

 /اول اقتصاد صباحي
رابح حمود      رواء    

  /اول اقتصاد صباحي

 

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

                                   

                                                                    

                                           

 

 هدير القاعت  :                                                                                                                 املراقة   :                          املراقة  :                                                                                                                        



 االوىل    املرحلت :                                                                                      اصباح 9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعت حكريج               

  2هبادى اقخصاد  : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

 اعاث قسن االقخصاد()ق   1005 : رقن القاعت                                                                                                11/6/2022   اليوم:     السبج                                                                                                              قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
زىراء جاسم ىادي     

 /اول اقتصاد صباحي
سعداهلل غانم عمي         1

 /اول اقتصاد صباحي
شيد طارق قدوري    

  /اول اقتصاد صباحي

 2         
    زىراء حسن طو    
 /اول اقتصاد صباحي

سعد عباس فاضل        3
 /اول اقتصاد صباحي

صالح عيسى حمد    
  /اول اقتصاد صباحي

 4         
زيد عبد محمد عمي   

 /اول اقتصاد صباحي
     سموان خميل حميد   5

 /اول اقتصاد صباحي
صييب عمار عمي    

  /اول اقتصاد صباحي

 6         
  ساره حازم مجيد 

 /اول اقتصاد صباحي
سماء صبار عبد    7

 /اول اقتصاد صباحي
طالل احمد محمد    

  /اول اقتصاد صباحي

 8         
ىاشم محمد       سراج

 /اول اقتصاد صباحي
  سيف مجيد عبد   9

 /اول اقتصاد صباحي
عادل حاشوش ىالل        

  /اول اقتصاد صباحي 

 

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

 
 

                                                                                                                                                    
 هدير القاعت  :                                                                         املراقة   :                                                                  املراقة  :                                                                                                                        

 



 االوىل    املرحلت :                                                                                      اصباح 9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعت حكريج               

  2اقخصاد  هبادى  : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

 اعاث قسن االقخصاد()ق   1006 : رقن القاعت                                                                                                11/6/2022   السبج   اليوم:                                                                                                                تيقسن االقخصاد / الدراست الصباح

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
        عادل عدنان جميل

 /اول اقتصاد صباحي
عبداهلل رياض مروس    1 

 /اول اقتصاد صباحي
    عثمان ثاير مجيد    

 /اول اقتصاد صباحي
 

  2        
   عباس عمي فقير 

 /اول اقتصاد صباحي
عبداهلل عناد فارس   3 

 /اول اقتصاد صباحي
 عثمان جمعة رمضان      

 /اول اقتصاد صباحي
 

  4        
  عبدالسالم محمد ثامر
 عبداهلل فاضل محمود/  5  /اول اقتصاد صباحي

      عثمان دفاع سحاب    اول اقتصاد صباحي
 صباحي /اول اقتصاد

 

  6        
  عبدالرحمن عدي محمود
عبداهلل مؤيد لطيف   7  /اول اقتصاد صباحي

 /اول اقتصاد صباحي
  عفاف سممان محمد   

 /اول اقتصاد صباحي
 

  8        
 عبدالعزيز جاسم عبيد
  عبدالوىاب عماد عبدااللو  9  /اول اقتصاد صباحي

عالء حازم مجيد     /اول اقتصاد صباحي
 /اول اقتصاد صباحي

 

  11        
 عبدالقادر خالد عبدالطيف

       عبيدة فاضل عباس  11  /اول اقتصاد صباحي
  عمي جمال عمي     /اول اقتصاد صباحي

 /اول اقتصاد صباحي
 

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

                                                                                            

                                                

 

 هدير القاعت  :                        املراقة   :                                                                                                                   املراقة  :                                                                                                                        



 االوىل    املرحلت :                                                                                      اصباح 9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعت حكريج               

 2هبادى اقخصاد  : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

 عاث قسن ادارة االعوال()قا   8201 : رقن القاعت                                                                                               11/6/2022   سبجاليوم:     ال                                                                                                              قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
عمي حسن عمي 

 /اول اقتصاد صباحي
عماد ميدي شمس      1

 /اول اقتصاد صباحي
كاظم سعدي كاظم    

  /اول اقتصاد صباحي

 2         
    عمي حسن محمد 
 /اول اقتصاد صباحي

عمر خطاب عايد         3
 /اول اقتصاد صباحي

كرار ضاىد حسن    
  /اول اقتصاد صباحي

 4         
عمي حمد نبت حمد   

 /اول اقتصاد صباحي
عمر سعدون حميد    5

 /اول اقتصاد صباحي
  كرار ىزبر حميد    

  /اول اقتصاد صباحي

 6         
عامر جمعة عمي 

 /اول اقتصاد صباحي
  عمر وليد محمد   7

 /اول اقتصاد صباحي
محمد احسان عمي    

  /اول اقتصاد صباحي

 8         
 عمي محمد حسين  
 /اول اقتصاد صباحي

فاطمة اركان محمود    9
 /اول اقتصاد صباحي

محمد جبار جسام    
  /اول اقتصاد صباحي

 11         
  عمي ىيثم رحيم 

فاطمة زياد طارق    11 /اول اقتصاد صباحي
    محمد خالد كريم      /اول اقتصاد صباحي

  /اول اقتصاد صباحي
 

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

 
                                                 

 

 هدير القاعت  :                        املراقة   :                                                                                                                   املراقة  :                                                                                                                        



 االوىل   املرحلت :                                                                                      اصباح 9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعت حكريج               

 2هبادى اقخصاد  : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

 ()قاعاث قسن ادارة االعوال   8203 : رقن القاعت                                                                                               11/6/2022  اليوم:     السبج                                                                                                              قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
محمد فالح خمف     

 /اول اقتصاد صباحي
  محمود عباس حزار     1

مصطفى عالء ىاشم     /اول اقتصاد صباحي
/اول اقتصاد صباحي    

 2         
محمد محمود احمد   
 /اول اقتصاد صباحي

مرتضى رائد إسماعيل     3
 /اول اقتصاد صباحي

مصطفى نايف ذياب    
  /اول اقتصاد صباحي

 4         
محمد محمود مجول  
 /اول اقتصاد صباحي

  مرتضى ضياء انور    5
 /اول اقتصاد صباحي

 مصعب عبدالسالم ظاىر   
 /اول اقتصاد صباحي

 

 6         
محمد نزىان خيرو    

 /اول اقتصاد صباحي
مروان فندي ذياب        7

 /اول اقتصاد صباحي
    نبأ طاىر ياسين    

  /اول اقتصاد صباحي

 8         
محمد ىيثم جواد      

 /اول اقتصاد صباحي
مروان محمد حامد       9

 /اول اقتصاد صباحي
    نبأ طو صالح احمد   

اقتصاد صباحي/اول    

 11         
محمود حامد سمطان   

 مصطفى شعالن حميد   11 /اول اقتصاد صباحي
نبراس فيصل محمد     /اول اقتصاد صباحي

  /اول اقتصاد صباحي

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

 

 

 

 هدير القاعت  :               املراقة   :                                                                                                                            املراقة  :                                                                                                                        



 االوىل    املرحلت :                                                                                      اصباح 9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعت حكريج               

 2هبادى اقخصاد  : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

 )قاعاث قسن ادارة االعوال(   8204 : رقن القاعت                                                                                               11/6/2022   السبجاليوم:                                                                                                                   قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
   الدين خالد طور نو 

 /اول اقتصاد صباحي
 وليد خالد خميل جدوع   1

/اول اقتصاد صباحي   
يوسف ممدوح ندا        

  /اول اقتصاد صباحي

 2         
    نور مناف حمد 

 /اول اقتصاد صباحي
   يادكار نياز ىياس    3

 /اول اقتصاد صباحي
   

 احمد حازم حسن دعر

 اقتصاد صباحً )محمل(
 

 4         
   نورا ابراىيم محمد

 /اول اقتصاد صباحي
ياسر ابراىيم موسى      5

/اول اقتصاد صباحي   
   

ادهم بهجت عباس 

 اقتصاد صباحً )محمل(
 

 6         
ىشام جاسم صالح 
 /اول اقتصاد صباحي

  ياسر حسام سعيد   7
 /اول اقتصاد صباحي

   
 اسامة ٌاسٌن ابراهٌم

 اقتصاد صباحً )محمل(
 

 8         
ىيثم عباس عبدالرزاق 
 /اول اقتصاد صباحي

ياسر عدنان جودت    9
 /اول اقتصاد صباحي

   
امٌم ابراهٌم حسٌن 

 اقتصاد صباحً )محمل(
 

 11         
   واثق مايس لفتو

  يوسف ماجد عباس    11 /اول اقتصاد صباحي
    /اول اقتصاد صباحي

 عبٌدحجاب ناٌف 

 اقتصاد صباحً )محمل(
 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 18املرحلت االوىل  : العدد الكلي ) 

 

                                                      

                                                

 هدير القاعت  :                        املراقة   :                                                                                                                   املراقة  :                                                                                                                                 



 االوىل    املرحلت :                                                                                      اصباح 9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعت حكريج               

 2اقخصادهبادى   : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           
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 التوقيع االسم الثالثي التوقيع الثالثياالسم  التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
حسين ناصر حسين 
 /اول اقتصاد مسائي

صفاء صباح محمد    1
    غسان ابراىيم حسين     /اول اقتصاد مسائي

  /اول اقتصاد مسائي

 2         
 راغب زبن صبري 
 /اول اقتصاد مسائي

   عبدالرحمن حسن ميدي   3
 غسان برزان جاسم     /اول اقتصاد مسائي

  /اول اقتصاد مسائي

 4         
رائد خمف عبدالرزاق 
 /اول اقتصاد مسائي

عبداهلل عزيز محمد    5
 /اول اقتصاد مسائي

غفران انور اسماعيل    
  /اول اقتصاد مسائي

 6         
ستار سمطان احمد 
 /اول اقتصاد مسائي

   عمي ناظم نايف طعمو   7
 /اول اقتصاد مسائي

غنام صافي عبد    
  /اول اقتصاد مسائي

 8         
سماىر جميل نوفان 
 /اول اقتصاد مسائي

    عمي نبيل احمد خمف   9
 /اول اقتصاد مسائي

فراس عمادالدين عمر    
  /اول اقتصاد مسائي

 11         
صالح عبداهلل محمد 
    عمر صباح ندا محمد   11 /اول اقتصاد مسائي

لبنى مأمون خمف     مسائي /اول اقتصاد
  /اول اقتصاد مسائي

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 18املرحلت االوىل  : العدد الكلي ) 
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      مالك حميد طو محمد
 /اول اقتصاد مسائي

محمود حميد خميس   1 
 /اول اقتصاد مسائي

ذٌاب فرحان احمد    

 اقتصاد مسائً )محمل(
 

  
 محمد طالل ساكت
اقتصاد مسائً 

 )محمل(
   

 ٌوسف طه علوان
اقتصاد مسائً 

 )محمل(
   

  مثنى زياد عموان
 /اول اقتصاد مسائي

  نبراس جاسم محمد    
 /اول اقتصاد مسائي

 سالم احمد حسٌن حمد   
  اقتصاد مسائً )محمل(

  
محمد غفوري 

اقتصاد  الطٌف
 )محمل( مسائً

   
ٌونس عبد مال 

اقتصاد  حماش
 مسائً )محمل(

   

مجيد بشير شنداخ 
 /اول اقتصاد مسائي

وضاح صالح شالل      
 /اول اقتصاد مسائي

   طه سعدي طه هزاع   
  اقتصاد مسائً )محمل(

  
مهدي عبد عواد 

اقتصاد مسائً  هنو

 )محمل(
       

    محسن يحيى عبد غنام
 /اول اقتصاد مسائي

     وليد سمطان احمد عبد   
 /اول اقتصاد مسائي

         عامر غضب عبٌد   

  (اقتصاد مسائً )محمل

  8        
محمد فريح دانوك عزيز   

 /اول اقتصاد مسائي
 امنه فرج دحام  9 

    عثمان صباح ندا    اقتصاد مسائً )محمل(
  اقتصاد مسائً )محمل(

  11        
محمد نومان حسين 
 سمٌر عاٌد نجمبارق   11  /اول اقتصاد مسائي

 اقتصاد مسائً )محمل(
 غزوان امٌن مصطفى   

  اقتصاد مسائً )محمل(

                                                                                                                                         (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 23: العدد الكلي )   االوىلاملرحلت 
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 حسام محمد صباح

 اقتصاد صباحً )محمل(
    خالد عسكر محمد  1 

 اقتصاد صباحً )محمل(
ضٌاءالدٌن خلٌل كنطر    

 اقتصاد صباحً )محمل(
 

  2        
 حسن علً بهجت شاكر

 اقتصاد صباحً )محمل(
 دعاء ولٌد كتاب حمد  3 

 اقتصاد صباحً )محمل(
عامر خمٌس الطٌف    

 اقتصاد صباحً )محمل(
 

  4        
حسناء خالد مهدي 

 اقتصاد صباحً )محمل(
 رٌم باسل جابر عجٌل  5 

 اقتصاد صباحً )محمل(
 عبدالرزاق هالل حسٌن   

  اقتصاد صباحً )محمل(
 

  6        
 حسٌب احمد خلف حمد

 اقتصاد صباحً )محمل(
اقتصاد زهراء سعٌد عاٌد   7 

 صباحً )محمل(
 عبدالغفور علً محمود   

  اقتصاد صباحً )محمل(
 

  8        
حسٌن عباس عبد 

 اقتصاد صباحً )محمل(
 شهد حوم جاسم محمد  9 

 اقتصاد صباحً )محمل(
عبدالكرٌم محمد تركً    

 اقتصاد صباحً )محمل(
 

  11        
   حنان عطاهللا كاظم

 اقتصاد صباحً )محمل(
 صالح عبدالرحمن نجم  11 

  اقتصاد صباحً )محمل(
عبدهللا مخلص حسٌن    

 اقتصاد صباحً )محمل(
 

                                                                                                       (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 18: العدد الكلي )   املرحلت االوىل
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علً حسٌن محمود 

 اقتصاد صباحً )محمل(
 فاروق محمد اسود خلف   1

 اقتصاد صباحً )محمل(
 محمد سالم عبدالحسٌن   

 اقتصاد صباحً )محمل(
 

 2         

 علً محمد علً رظٌمة

 اقتصاد صباحً )محمل(
 كهالن خضٌر محمد   3

 اقتصاد صباحً )محمل(
مصطفى عٌسى درزي    

 اقتصاد صباحً )محمل(
 

 4         

عمر احمد مطٌران 

 اقتصاد صباحً )محمل(
 ماهر فلٌح حمٌد احمد   5

 اقتصاد صباحً )محمل(
 موج شاكر علً محمد   

 اقتصاد صباحً )محمل(
 

 6         

 عمر اٌسر صالح حسن

 اقتصاد صباحً )محمل(
 محمد احمد علً عناد   7

 اقتصاد صباحً )محمل(
 ناصر خلٌل إبراهٌم   

 اقتصاد صباحً )محمل(
 

 8         
     عمر خلٌل كانون

 اقتصاد صباحً )محمل(
9   

 محمدالسعٌد احمد عودة

 اقتصاد صباحً )محمل(
 وائل جاسم محمد   

 اقتصاد صباحً )محمل(
 

 11         
    عمر علً عبدهللا

 اقتصاد صباحً )محمل(
      محمد جاسم خلف   11

 اقتصاد صباحً )محمل(
 ٌاسٌن طالب ذٌاب   

 اقتصاد صباحً )محمل(
 

                                                                                                       (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 18: العدد الكلي )   املرحلت االوىل
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