
 الراتعح   املرحلح :                                                                                      اصباح 9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد               

 2اقرصاد قياسي    : املادج                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 ()قاعاخ قسن االقرصاد   1001 : رقن القاعح                                                                                                8/6/2022  االرتعاءاليوم:                                                                                                                   قسن االقرصاد / الدراسح الصثاحيح

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
 ىيم حسام الديناابر 

 اقتصاد صباحي رابع
 اسراء عباس محمد  1 

 ايثر حايف محمد    اقتصاد صباحي رابع
 اقتصاد صباحي رابع

 

  2        
 ابراىيم نصير كامل

 اقتصاد صباحي رابع
 اسميان سعد عمي  3 

 اقتصاد صباحي رابع
 ايمن عبد شحاذة   

 اقتصاد صباحي رابع
 

  4        
 احمد بكر شاكر 

 اقتصاد صباحي رابع
 اكرم عمي محمود  5 

 اقتصاد صباحي رابع
   ايمن كاوه عمي    

 اقتصاد صباحي رابع
 

  6        
 احمد حسين محمود

 اقتصاد صباحي رابع
 اماني صفاء عاجل  7 

 اقتصاد صباحي رابع
  ايمن نجم زيدان   

 اقتصاد صباحي رابع
 

  8        
احمد حميد محمد 

 اقتصاد صباحي رابع
 امنة عبدالباسط   9 

 اقتصاد صباحي رابع
  

  ايو طو مساعد  
 اقتصاد صباحي رابع

 

  11        
 احمد محمود جواد

 اقتصاد صباحي رابع
 امير حسن احمد  11 

 اقتصاد صباحي رابع
  

 باسم اسماعيل جاسم 
 اقتصاد صباحي رابع

 

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 18: العدد الكلي )  ح املرحلح الراتع

                                                                             

                           

 :  هدير القاعح                                                                                                                                 :  املراقة                                                                                                                              املراقة  :                                               



 الراتعح    املرحلح :                                                                                      اصباح 9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد               

 2اقرصاد قياسي  : املادج                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 قاعاخ قسن االقرصاد()   1002 : رقن القاعح                                                                                                8/6/2022االرتعاء  اليوم:                                                                                                                   قسن االقرصاد / الدراسح الصثاحيح

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

بركات ميدي نزال  1 
حاتم محمد خمف     اقتصاد صباحي رابع

    رابع اقتصاد صباحي

 2         

 بسمة عبداهلل محي 3 
حسام لطيف جاسم     اقتصاد صباحي رابع

    رابع اقتصاد صباحي

 4         

 بنان صفاء محمود 5 
حسن احمد صالح     اقتصاد صباحي رابع

    رابع اقتصاد صباحي

 6         

 بياء مفيد محمود 7 
حسن عمي مرزوك     اقتصاد صباحي رابع

    رابع اقتصاد صباحي

 8         

 تبارك اركان عمر 9 
حسن عمي مطشر     رابع اقتصاد صباحي

    رابع اقتصاد صباحي

 

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 10ح  : العدد الكلي ) املرحلح الراتع

 

                                                                                                       

                                                 

 هدير القاعح  :               املراقة   :                                                                                                                                                      املراقة  :                                                                                              



 الراتعح   املرحلح :                                                                                      صباحا 9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد               

 2اقرصاد قياسي  : املادج                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         االقرصاد  كليح اإلدارج و         

 )قاعاخ قسن االقرصاد(   1003 : رقن القاعح                                                                                                8/6/2022االرتعاء  اليوم:                                                                                                                   قسن االقرصاد / الدراسح الصثاحيح

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
حسون احمد حسون 

 خميس جمعة محمود  1  رابع اقتصاد صباحي
 رند وميض كمال     رابع اقتصاد صباحي

  رابع اقتصاد صباحي

  2        
حسين حمد خيطان 

 رابع اقتصاد صباحي
 ديار عمار محمد  3 

 رابع اقتصاد صباحي
   ريم وليد خالد    

  رابع اقتصاد صباحي

  4        
حمزة عمي حمد  
 رابع اقتصاد صباحي

   رانيا راسم خمف  5 
 رابع اقتصاد صباحي

 زيد عمي جواد كاظم   
  رابع اقتصاد صباحي

  6        
حمزة موفق حاجم 
 رابع اقتصاد صباحي

 رحمة عايد رحيم   7 
 رابع اقتصاد صباحي

   سالم ندا خزعل   
 رابع اقتصاد صباحي

 

  8        

  خزعلحنين ندا 
 رابع اقتصاد صباحي

  رشا عبود عذاب  9 
 رابع اقتصاد صباحي

 سموان حمد ابراىيم   
  اقتصاد صباحي رابع

 

 

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

                                                                                                      

                                           

 هدير القاعح  :               املراقة   :                                                                                                                                               املراقة  :                                                                                                     



 الراتعح    املرحلح :                                                                                      صباحا 9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد               

 2اقرصاد قياسي    : املادج                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 )قاعاخ قسن االقرصاد(   1004 : رقن القاعح                                                                                                8/6/2022االرتعاء  اليوم:                                                                                                                   قسن االقرصاد / الدراسح الصثاحيح

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
 عيسى سيف كمال

 اقتصاد صباحي رابع
 عبداهللعبدالخالق حمد   1 

عبداهلل عمر ابراىيم     اقتصاد صباحي رابع
  اقتصاد صباحي رابع

  2        
 سيف مثنى إسماعيل

 اقتصاد صباحي رابع
    عبدالرحمن ثاني  3 

 اقتصاد صباحي رابع
 عبداهلل قحطان جممود   

اقتصاد صباحي رابع   

  4        
 شادان كنعان رحمن

 اقتصاد صباحي رابع
 حسنعبدالرزاق عامر   5 

 اقتصاد صباحي رابع
عبداهلل محمد عمي    

  اقتصاد صباحي رابع

  6        
    طو عايد عامج

 اقتصاد صباحي رابع
   عبداهلل احمد عمي  7 

 اقتصاد صباحي رابع
 اهللعبداهلل منيف عبد   

  اقتصاد صباحي رابع

  8        
 عباس عدنان سكران

 اقتصاد صباحي رابع
  عبداهلل باسم قدور  9 

 اقتصاد صباحي رابع
 عميعبدالوىاب جمال    

  اقتصاد صباحي رابع

 

  

 

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

 

                                                                                                                                                    
 هدير القاعح  :                                املراقة   :                                                                                                           املراقة  :                                                                                                                        



 الراتعح    املرحلح :                                                                                      اصباح 9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد               

 2اقرصاد قياسي  : املادج                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 قاعاخ قسن االقرصاد()   1005 : رقن القاعح                                                                                                8/6/2022االرتعاء  اليوم:                                                                                                                   حيقسن االقرصاد / الدراسح الصثاح

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  عبدالوىاب محمد

 اقتصاد صباحي رابع
    عال محمد نايف  1 

    عمي عمر عمي    اقتصاد صباحي رابع
 رابع اقتصاد صباحي

 

  2        
     عثمان حمدان عجاج
 رابع اقتصاد صباحي

   عمي جاسم كريم  3 
 رابع اقتصاد صباحي

عمار جبار حسن     
 رابع اقتصاد صباحي

 

  4        
 عفراء فيصل احمد

 اقتصاد صباحي رابع
  عمي عادل حسين  5 

 رابع اقتصاد صباحي
  عمر سعيد سطام   

 رابع اقتصاد صباحي
 

  6        
عقيل طمب محمد 

 اقتصاد صباحي رابع
 عمي عبداهلل صالح  7 

 رابع اقتصاد صباحي
   عمر قاسم حامد   

 رابع اقتصاد صباحي
 

  8        
عقيل محمد ميدي 

 اقتصاد صباحي رابع
 عمي عدنان محسن  9 

 رابع اقتصاد صباحي
 عمر محمود ياسين   

 رابع اقتصاد صباحي
 

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

 

                                                                                                

                                                     

 

 

 هدير القاعح  :                                                                           املراقة   :                                                                املراقة  :                                                                                                                        



 الراتعح    املرحلح :                                                                                      صباحا 9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد               

 2اقرصاد قياسي  : املادج                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 قاعاخ قسن االقرصاد()   1006 : رقن القاعح                                                                                                8/6/2022االرتعاء  اليوم:                                                                                                                   قسن االقرصاد / الدراسح الصثاحيح

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  عمر ممدوح دحام
 رابع اقتصاد صباحي

 فاطمة جاسم محمد  1 
محمد ايوب محمود     اقتصاد صباحيرابع 

  اقتصاد صباحيرابع 

  2        
 ميدي صالح عمر

 رابع اقتصاد صباحي
 فاطمة عارف دليان  3 

 اقتصاد صباحيرابع 
 محمد توفيق إبراىيم   

  اقتصاد صباحيرابع 

  4        
 عيسى عمار عيسى
 رابع اقتصاد صباحي

 قصي صدام حسين  5 
 اقتصاد صباحيرابع 

 ممحمد حيدر عبدالكري   
  اقتصاد صباحيرابع 

  6        
 حسينغزوة تركي 

 اقتصاد صباحيرابع 
 لطيف محمود حسن  7 

 اقتصاد صباحيرابع 
 محمد خمف جاراهلل   

اقتصاد صباحيرابع   
 

  8        
 غضبان كريم فرحان

 اقتصاد صباحيرابع 
ليث حسين محمد   9 

 اقتصاد صباحيرابع 
 محمد روضان اسماعيل   

  اقتصاد صباحيرابع 

  11        
 عزاويغيداء عبدالسالم 

 محمد احمد عبداهلل  11  اقتصاد صباحيرابع 
 محمد عامر يحيى    اقتصاد صباحيرابع 

  اقتصاد صباحيرابع 
 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 18املرحلح الراتعح  : العدد الكلي ) 
                                                 

 

 

 

 

 هدير القاعح  :                                                                             املراقة   :                                                              املراقة  :                                                                                                                        



 الراتعح    املرحلح :                                                                                      صباحا 9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد               

 2اقرصاد قياسي  : املادج                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 ()قاعاخ قسن ادارج االعوال   8206 : رقن القاعح                                                                                               8/6/2022االرتعاء  اليوم:                                                                                                                   قسن االقرصاد / الدراسح الصثاحيح

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

  محمد عبدالمجيدمحمد 
     ول حمدمحمود مج   1 اقتصاد صباحيرابع 

       ناظم ذياب حمد    اقتصاد صباحيرابع 
  اقتصاد صباحيرابع 

 2         

  محمد عمار عبدالكريم
اقتصاد صباحيرابع     مديحة محمود قاسم   3 

   اقتصاد صباحيرابع 
      نبأ صباح طمب 

 اقتصاد صباحيرابع 

 

 4         

    محمد مداح بطين
 مصطفى شبيب خميس   5 اقتصاد صباحيرابع 

   رابع اقتصاد صباحي
   نجوى موفق عبد  

 اقتصاد صباحيرابع 

 

 6         

   محمود حسين محمد
   ير جميلضمصطفى ن   7 اقتصاد صباحيرابع 

   اقتصاد صباحيرابع 
   نمير عبدالفتاح 

 اقتصاد صباحيرابع 

 

 8         
   حمودمحمود حميد م

      منير ابراىيم ذياب   9 اقتصاد صباحيرابع 
  نيى مولود حسين     اقتصاد صباحيرابع 

 اقتصاد صباحيرابع 
 

 11         
 عبدالستار محمود صبار

     ميالد اياد ممدوح   11 اقتصاد صباحيرابع 
  نور حميد رمضان    اقتصاد صباحيرابع 

 صباحياقتصاد رابع 
 

 احلضور )             (                             الغياب   )             (         ( 18املرحلح الراتعح  : العدد الكلي )                 

 

 هدير القاعح  :                        املراقة   :                                                                                                                   املراقة  :                                                                                                                        



 الراتعح   املرحلح :                                                                                     صباحا 9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد               

 2اقرصاد قياسي : املادج                                                                                                             قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 قسن ادارج االعوال( )قاعاخ   8207 : رقن القاعح                                                                                               8/6/2022االرتعاء   :اليوم                                                                                                              قسن االقرصاد / الدراسح الصثاحيح

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
ىاشم مبروك عابر 

 اقتصاد صباحيرابع 
    رسول فيديوسف    1

      اقتصاد صباحيرابع 

 2         

    ىديل صفاء زكي
 اقتصاد صباحيرابع 

3         

 4         

ىيثم اياد محمد      
 اقتصاد صباحيرابع 

5         

 6         

ورود جروان خمف   
 اقتصاد صباحيرابع 

7         

 8         

    وليد ضياء عيفان
 اقتصاد صباحيرابع 

9         

 11         

    يوسف حميد خمف
         11 اقتصاد صباحيرابع 

 (           احلضور )             (             الغياب   )             ( 7املرحلح الراتعح  : العدد الكلي )                                            

                             
 هدير القاعح  :                        املراقة   :                                                                                                                   املراقة  :                                                                                                                                                       



 الراتعح      املرحلح :                                                                                      صباحا 9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد               

 2اقرصاد قياسي   : املادج                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 (قاعاخ قسن ادارج اعوال )   8201 : رقن القاعح                                                                                                8/6/2022االرتعاء  اليوم:                                                                                                                   حقسن االقرصاد / الدراسح املسائي

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

 يرابع اقتصاد مسائ
 جمال ابراىيم احمد  1 

        رافع حسين زعين    يرابع اقتصاد مسائ
  يرابع اقتصاد مسائ

  2        
  احمد حمد عبداهلل 

 يرابع اقتصاد مسائ
  جياد خضر خمف  3 

 يرابع اقتصاد مسائ
   

          ريام فؤاد ابراىيم
  يرابع اقتصاد مسائ

  4        
 انور اسماعيل حميد

 يرابع اقتصاد مسائ
   حنين نوفان عيد  5 

 يرابع اقتصاد مسائ
   

      صالح احمد حماد
  يمسائ رابع اقتصاد

  6        
     بالل حميد سعيد
 يرابع اقتصاد مسائ

 7  
 خميل ابراىيم مطر

 يرابع اقتصاد مسائ
صفاء عالء مشعل         

 يرابع اقتصاد مسائ
 

  8        
 بياء عبدالرحمن عزم

 يرابع اقتصاد مسائ
        ديار فائق تركي  9 

 يرابع اقتصاد مسائ
   

     جاسمعبدالرحمن حسين 
  يرابع اقتصاد مسائ

  10        
    حسام محمد نجم

      راضي سالم ابراىيم  11  يرابع اقتصاد مسائ
    يرابع اقتصاد مسائ

      عبداهلل حمود خمف
  يرابع اقتصاد مسائ

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 18املرحلح الراتعح  : العدد الكلي )                               

 
 

 هدير القاعح  :                        املراقة   :                                                                                                                   املراقة  :                                                                                                                        



 الراتعح    املرحلح :                                                                                      صباحا 9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد               

 2اقرصاد قياسي  : املادج                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 )قاعاخ قسن ادارج اعوال (   8203 : رقن القاعح                                                                                                8/6/2022االرتعاء  اليوم:                                                                                                                   حقسن االقرصاد / الدراسح املسائي

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع الثالثياالسم  التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
      عبداهلل خمف ساير

 يرابع اقتصاد مسائ
محمود سممان احمد    1 

    يرابع اقتصاد مسائ
    ميمونة مجيد اسماعيل

 يرابع اقتصاد مسائ
 

  2        
  عبداهلل محمد اسماعيل

مراد مساىر مصمح      3  رابع اقتصاد مسائي
 يرابع اقتصاد مسائ

         ناظم حسن زبن ندا   
 يرابع اقتصاد مسائ

 

  4        

    عالء محمد اسماعيل
 يرابع اقتصاد مسائ

مروان ناجي نواف      5 
 يرابع اقتصاد مسائ

   
        نبا حسن اسماعيل

 يرابع اقتصاد مسائ
 

  6        

       فراس عبد دحام
 يرابع اقتصاد مسائ

 7  
 محمدمصطفى محمود 

 يرابع اقتصاد مسائ
   

         ىيثم حسن محمد
 يرابع اقتصاد مسائ

 

  8        
    قصي عدنان منيي

 يرابع اقتصاد مسائ
 9  

             ميس محمد طو
 يرابع اقتصاد مسائ

 ياسين وسن عبدالحميد   
 رابع اقتصاد مسائي

 

  00        
    كامل حسين حميد 

       11  يرابع اقتصاد مسائ
 

 (                       احلضور )             (                             الغياب   )             ( 16ملرحلح الراتعح  : العدد الكلي ) ا

 

 

 هدير القاعح  :               املراقة   :                                                                                                                                                                                                                                                     املراقة       


