
 الثالثت     املرحلت :                                                                                      اصباح 9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعت حكريج               

 2اقخصاد كلي  : 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
/ ابراهٌم محمد إبراهٌم
 ثالث اقتصاد صباحي

1   
 اطٌاف صباح ابراهٌم

 ثالث اقتصاد صباحي/
  

   باسم علً عبد 

 اقتصاد صباحي لثثا/
 

 2         
ثالث /  احمد سامً احمد

 اقتصاد صباحي
/ امجد رمضان جدوع   3

 ثالث اقتصاد صباحي
  

بشار خالد خلٌل  

 اقتصاد صباحي لثثا/
 

 4         
ثالث /  ارشد حميد عموان

 اقتصاد صباحي
 انمار عامر احمد عبد   5

 ثالث اقتصاد صباحي/
  

  بالل حمٌد احمد 

 اقتصاد صباحي لثثا/
 

 6         
/ اسٌا ابراهٌم توفٌق

 ثالث اقتصاد صباحي
7   

 مبارك اٌمان عبدالرزاق
 ثالث اقتصاد صباحي/

  
 تبارك محمد انور 

 اقتصاد صباحي لثثا/
 

 8         
ثالث / اسٌل خضٌر جاسم

 اقتصاد صباحي
اٌمن خلف عوده    9

 ثالث اقتصاد صباحي/
  

    اسماعٌل تبارك ناهض 

 اقتصاد صباحي لثثا/
 

 11         
/  اشواق قٌس احمد

 ثالث اقتصاد صباحي
 اٌمن مشتاق ٌوسف   11

   ثالث اقتصاد صباحي/
 فرحان احمد جمانة 

 اقتصاد صباحي لثثا/
 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 18: العدد الكلي )  ت املرحلت الثالث

                                                                            

 

                        

 :  هدير القاعت                                                                                                                                 :  املراقة                                                                                                                              املراقة  :                                               



 الثالثت     املرحلت :                                                                                      اصباح 9 الساعة :وقت االمتحان                                                                                                               جاهعت حكريج               

 2اقخصاد كلي : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

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

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
 إبراهيم رجب محمد

 خالد ياسين امطارد  1  يثالث اقتصاد مسائ/
    يثالث اقتصاد مسائ/

 عادل محمود مهدي
  يثالث اقتصاد مسائ/

  2        
 إبراهيم محمد عزيز

 رابحة خمف شناوة  3  يثالث اقتصاد مسائ/
    يثالث اقتصاد مسائ/

  عبدالمطيف وهب لطيف
  يثالث اقتصاد مسائ/

  4        
احمد خميف حواس 

 سعد رمضان حمود  5  يثالث اقتصاد مسائ/
    يثالث اقتصاد مسائ/

 عبدالحي محمدمحمد
  يثالث اقتصاد مسائ/

  6        
 عمي نصير بشائر

 طارق خميل ابراهيم  7  يثالث اقتصاد مسائ/
    يثالث اقتصاد مسائ/

هاشم رجب عبداهلل 
  يثالث اقتصاد مسائ/

  8        
   بيداء اياد مولود 

   هند خيراهلل عمي      9  يثالث اقتصاد مسائ/
  يثالث اقتصاد مسائ/

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 14ت  : العدد الكلي ) ثالثاملرحلت ال

                                         

 

                                                                                                           

 هدير القاعت  :                                املراقة   :                                                                                                           املراقة  :                                                                                                                        



 الثالثت   املرحلت :                                                                                      اصباح 9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعت حكريج               

 2اقخصاد كلي  : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

 اعاث قسن االقخصاد()ق   1003 : 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
 حمٌد فاضل محمد

 اقتصاد صباحي لثثا/
   

 دٌانا حبٌب خضٌر

 اقتصاد صباحي لثثا/
   

ق  رؤٌا نمٌر فائ

 اقتصاد صباحي لثثا/
 

          
حٌدر عبدالجواد 

 اقتصاد صباحي لثثا/
 رفل حاتم محمد خلف   

 رٌام فوزي علص    اقتصاد صباحي لثثا/

 اقتصاد صباحي لثثا/
 

          
 خالد حسٌن محمد

 رقٌه عدنان عبدهللا    اقتصاد صباحي لثثا/

  عثمانساره سرحان     اقتصاد صباحي لثثا/

  اقتصاد صباحي لثثا/

          
 سامً عبددعاء 

 رنا عدنان خضٌر    اقتصاد صباحي لثثا/

 سجى ماجد خضٌر    اقتصاد صباحي لثثا/

  اقتصاد صباحي لثثا/

          
دنٌا علً ابراهٌم 

 رواء محمد سلطان    اقتصاد صباحي لثثا/

سمر سعد رشٌد     اقتصاد صباحي لثثا/

  اقتصاد صباحي لثثا/

 

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

                                                                                                      

                                 

 

           

 

 هدير القاعت  :                                                                      املراقة   :                                                                     املراقة  :                                                                                                                        



 الثالثت     املرحلت :                                                                                      اصباح 9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعت حكريج               

 2اقخصاد كلي    : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

 اعاث قسن االقخصاد()ق   1004 : 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
شذى نعمه ساهي 

 حسين عبدالرحمن عمي    ثالث اقتصاد صباحي/
 عبدالمطيف قاسم عمي    ثالث اقتصاد صباحي/

  ثالث اقتصاد صباحي/

          
شهاب حسن عمي 

عبدالرحمن محمد     ثالث اقتصاد صباحي/
 ثالث اقتصاد صباحي/

عبداهلل احمد شوقي    
  ثالث اقتصاد صباحي/

          
صبا فوزي خمف 

 دولت عبدالسالم جالل    ثالث اقتصاد صباحي/
 ثالث اقتصاد صباحي/

 عبداهلل برهان اكريم   
  ثالث اقتصاد صباحي/

          
 محمد حمدطه 

ثالث اقتصاد صباحي/  
الد عبدالقادر عامر خ   

عمي جاسم محمد     ثالث اقتصاد صباحي/
  ثالث اقتصاد صباحي/

          
 عامر عبداهلل حسن

عبدالكريم عمر خمف     ثالث اقتصاد صباحي/
 ثالث اقتصاد صباحي/

  عمي عقيل محمد   
  ثالث اقتصاد صباحي/

 

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

 

                                      

 

                                                                                                               
 هدير القاعت  :                                                                         املراقة   :                                                                  املراقة  :                                                                                                                        



 الثالثت   املرحلت :                                                                                      اصباح 9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعت حكريج               

 2اقخصاد كلي : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

 اعاث قسن االقخصاد()ق   1005 : 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
ثالث / علً ٌاسٌن مصلح
 اقتصاد صباحي

فاطمه اسعد مجول    

كنعان علً صالح     ثالث اقتصاد صباحي/

 ثالث اقتصاد صباحي/
 

          
ثالث /عمر حمٌد حماد 

 اقتصاد صباحي
فاطمه خالد عباس    

 ثالث اقتصاد صباحي/
لٌلى عواد عزاوي    

 ثالث اقتصاد صباحي/
 

          
ثالث / عمر عارف ناٌف

 اقتصاد صباحي
 فاطمه فهمً لطٌف   

 ثالث اقتصاد صباحي/
    محمد ثائر نوار   

 ثالث اقتصاد صباحي/
 

          
ثالث /عمر محمد خلف 
 اقتصاد صباحي

 فالح صبار عٌاده    

 ثالث اقتصاد صباحي/
 محمد حبٌب حسون   

 ثالث اقتصاد صباحي/

 

          
ثالث / غسق جاسم محمد
 اقتصاد صباحي

 محمد حمود قتٌبة   

 ثالث اقتصاد صباحي/
محمد خلف سلٌمان    

 ثالث اقتصاد صباحي/
 

 

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

 

                                                                                                

                                                    

 

 هدير القاعت  :                                                         املراقة   :                                                                                  املراقة  :                                                                                                                        



 الثالثت    املرحلت :                                                                                      اصباح 9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعت حكريج               

 2اقخصاد كلي  : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

 اعاث قسن االقخصاد()ق   1006 : 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
  محمد رافع محمد

ثالث اقتصاد صباحي/  1   
 العزٌزمرٌم مناف عبد

هجرة محمد صبحً     ثالث اقتصاد صباحي/

  ثالث اقتصاد صباحي/

 2         
 محمد صباح محمد

 ثالث اقتصاد صباحي/
معاذ محمد عواد    3

 ثالث اقتصاد صباحي/
هدٌل حسن صالح    

  ثالث اقتصاد صباحي/

 4         
 محمد عوٌد عطٌة

 ثالث اقتصاد صباحي/
 مهدي زٌدان عزاوي   5

 ثالث اقتصاد صباحي/
وائل متعب اسود    

  ثالث اقتصاد صباحي/

 6         
مخلص فرحان 

ثالث اقتصاد / روضان
 صباحي

 مٌامً محمود طرٌد    7

 ثالث اقتصاد صباحي/
وعد شامل صبح    

 ثالث اقتصاد صباحي/
 

 8         
مروان فلٌح حمٌد 

 ثالث اقتصاد صباحي/
 نمارق ابراهيم حسن   9

    ثالث اقتصاد صباحي/
ٌحٌى اسماعٌل ابراهٌم 

  ثالث اقتصاد صباحي/

 11         
 مرٌم طالل عوض 

 ثالث اقتصاد صباحي/
هاشم الطٌف جاسم    11

 ثالث اقتصاد صباحي/
ٌوسف محمد اسود    

  ثالث اقتصاد صباحي/
 

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

                            

 

 
                    

 هدير القاعت  :               املراقة   :                                                                                                                                                                   املراقة  :                                                                                 


