
 المراقب                                                                                       رئيس القاعة

 جامعة تكريت                                                                             اللجنة االمتحانية 
 / الكورس الثاني             المادة :   الدور االول/  النهائية االمتحانات       واالقتصادكلية االدارة 

 التأريخ :                       2022- 2021قسم المحاسبة /                           

 ( 0011) قاعة /االقتصادقاعات قسم  /خرائط توزيع الطلبة  المحاسبة قسم

 ثالث صباحي اول صباحي ثالث صباحي اول صباحي ثالث صباحي اول صباحي
ن   االء جاسم حسي 
 خلف المزروع  

امنة محمد  
 عبدالعزيز حسن  

 عل    
ن اية حسي 

 محمود الجميل  
 

  
إبراهيم سالم داود  

   احمد الدوري
احمد حسان محمد  

   احمد الطائي 
اسراء خضير  

 عباس حمد  

ابراهيم حليم  
   فياض عل  

امنه صفاء مني   
  
   جاسم التكريت 

اية عبدهللا  
   محمود عل  

  
إبراهيم كامل نوري 

   الجبوريحمد 
احمد خالد محمد  

   ضاحي الدليمي 
اسراء عصام مجيد  

 طه الدوري 

احمد خالد محمد 
   حسن اللهيت   

ة محمود  امي 
   قاسم عل  العباس  

ايالف برهان  
   نرصت ول   

  

إبراهيم يحيى  

زكري عمار  

   التكريتي 

احمد عامر  

إسماعيل ضاحي  

   الصبيحي

اسعد مصطفى حمد  

 الجبوري إبراهيم 

ن   احمد رائد حسي 
   عل  الفراج   

ن   انس عالء حسي 
   يوسف الجبوري

أيمان لبيب بشي   
   سعيد العزاوي 

  
احمد بابان عبد هللا  

   سلمان الجبوري 
احمد عبد الرزاق  

   عيسى زعيان  
أطياف اركان جاسم  

 محمد الجنابي 

احمد مازن صالح 
  
   مح  القاضن

 عل   
ن اياد حسي 
   الجميل  محمود 

بشي  عبدالحميد  
   حامد عباس 

  
احمد حاتم عبد  

   احمد الخزرجي 
احمد علي حمد  

   صالح
أكرم كاظم خميس  

 سبع الصبيحي

ارساء إسماعيل  
   حميد محمد  

اية احمد تايه جار  
  
   هللا الطائ 

تبارك إبراهيم  
   فاضل خضي  

 
احمد حامد عبود  

 علوان النعيمي 
 

أسامة إسماعيل  

 ضايع نايف الجنابي 
 

امنة قيس محسن  

 سمير الدوري 

 

 عدد الطلبة الكلي 
 اول صباحي  18
 ثالث صباحي  18

 أسماء الغياب 
 االسم  ت 
1  
2  
3  
4  
 
 
 



 المراقب                                                                                       رئيس القاعة

 جامعة تكريت                                                                             اللجنة االمتحانية 
 الدور االول  / الكورس الثاني             المادة :  /  النهائية االمتحانات       واالقتصادكلية االدارة 

 التأريخ :                       2022- 2021قسم المحاسبة /                           

 ( 2001) قاعة /االقتصادقاعات قسم  /خرائط توزيع الطلبة  المحاسبة قسم

 اول صباحي ثالث صباحي اول صباحي ثالث صباحي اول صباحي
رسل عل  حسن عويد  

 العباس  
زينب قاسم رشاد   

 وجيه الدوري
سالم عبدالرحمن   

 عطيه شليوان 

  
سعد  دعاء حازم ماجد 

   الحمداني 
رواء محمد إبراهيم  

   عطية الجبوري

ي شكر   رغد صي 
   محمود العزاوي

زينة طاهر إبراهيم  
   نايف الخزرج   

سح  خرصن نصيف  
 جاسم 

  
دعاء دحام زبن حسن  

   العبيدي
ريام ياسين طه محمود  

   التكريتي 

ريا منذر ابراهيم  
   سليمان الجبوري

زينه موفق محمود 
   العباس  عباس 

رسمد حمود احمد 
 درباز البجاري 

  
دنيا كريم حسن محمد  

   العباسي
زهراء محمد مخلف  

   بدوي القرغولي 

زهي  نزار احمد حسن  
   التميم  

ساجد محمود مشوح 
   فري    ح الفراج   

سفيان رحيم فرحان 
 عبد 

  
رغد عوف عبد الرحمن  

   علي الدوري
ساره رياض خميس  

   إبراهيم الحيالي 

زينب حسن ابراهيم  
ن      حسي 

سارة احمد عزاوي  
   محمد العجيل  

  عبد هللا  
سهيله دوجن

 دخيل  

 
رقية طلعت محمد خليل  

 الحداد 
 

سحر علي دليل خالد  

 الجبوري
 

 

 عدد الطلبة الكلي 
 اول صباحي  15
 ثالث صباحي  10

 أسماء الغياب 
 االسم  ت 
1  
2  
3  
4  
 

 

 

 

 



 المراقب                                                                                       رئيس القاعة

 جامعة تكريت                                                                             اللجنة االمتحانية 
 الدور االول  / الكورس الثاني             المادة :  /  النهائية االمتحانات       واالقتصادكلية االدارة 

 التأريخ :                       2022- 2021قسم المحاسبة /                           

 ( 3001) قاعة /االقتصادقاعات قسم  /خرائط توزيع الطلبة  المحاسبة قسم

 ثالث صباحي اول صباحي ثالث صباحي اول صباحي ثالث صباحي اول صباحي
تبارك عل  عبد هللا  

 رشيد العبيدي 
حارث عبدالهادي   

 كاظم خلف العتائ   
ختام جمعة حسن   

 سليم التميم  
 

  
امنية ضيف سامي  

   حميد الشمري 
جاسم صالح جاسم  

   محمد الجبوري
حسين عامر خلف  

 حمد العزاوي

تبارك فوزي هالل  
   صالح الفراج   

حسن فراس محسن  
  جياد 

   الحمدائن
خطاب صفاء 
ن محمود     ياسي 

  

انفال محمد صابر  

 محمود الناصري
  

جليل عبد القادر  

مطلك جاسم  

   االوسي

حمد عزام مصطفى  

 حسين الجبوري 

تبارك محمد جهاد 
   عجيل العبيدي

حيدر اكرم شاكر  
   محمود الدوري

داود حامد عل   
   جاسم الخزرج   

  
ايمن خليل إبراهيم  

   طعمة الصميدعي 
جمال نوري حمادي  

   نزال الدليمي  
حمزه بدور وحيد  

 محول البازي

تبارك منيب خالد  
  
ن
   مصطفن العساف

ن محمد   حيدر حسي 
   عباس  

دعاء اكرم عكاب  
   كاظم الجنائ   

  
ايمن علي حسين  

   حتيوي العزاوي 
حسن خالد حسين  

   جاسم البوشبلي 
خالد عباس رشيد  

 عليوي النيساني 

جاسم محمد  
   اسماعيل خليل  

حيدر صكر عبد هللا 
   حسن العجيل  

ديانة اياد محمد 
   زيدان الجواري

 
البشير حبيب  

 عبدهللا احمد  
 

حسين خالد حسين  

 عطية العطافي 
 

دانيه محمد عبد هللا  

 دخيل التكريتي 

 

 عدد الطلبة الكلي 
 اول صباحي  15
 ثالث صباحي  15

 أسماء الغياب 
 االسم  ت 
1  
2  
3  
4  
  

 

 

 



 المراقب                                                                                       رئيس القاعة

 جامعة تكريت                                                                             اللجنة االمتحانية 
 الدور االول  / الكورس الثاني             المادة :  /  النهائية االمتحانات       واالقتصادكلية االدارة 

 التأريخ :                       2022- 2021قسم المحاسبة /                           

 ( 4001) قاعة /االقتصادقاعات قسم  /خرائط توزيع الطلبة  المحاسبة قسم

 ثالث صباحي اول صباحي ثالث صباحي اول صباحي ثالث صباحي اول صباحي
سيف عبدالسالم  
 حاجم سلطان 

طيبة مجيد احمد  
 محمد الرفيع  

عبد الرزاق عزيز   
 خرصن حسن  

 

  
سعد أنور صابر  

   غائب نجارلو 
ضياء حسين علي  

  جاسم البياتي  
عائشة قدوري  

 عبدالهادي عبدالكريم  

شهد عطاهلل 
   محمد موس 

عبد الرحمن  
ن شكر      حسي 

عبد الستار جاسم  
   محمد مجيد 

  
شريف خضر احمد  

   عبد الجبوري
ضيف تركي غائب  

  سالم المفرجي 
عبد العزيز سالم  

 حسين علي الجبوري 

صادق عدنان 
   هادي شبل   

عبد الرحمن ميرس  
   حسن جاسم

عبد هللا منهل اياد 
  
  ماهر التكريت 

  

شمس الدين حامد  

عبود علوان  

  النعيمي 

طلب يونس  

 عبدالحميد مريس  
 

عبد هللا باسم محمد  

 فارس الجبوري 

صالح غالب 
   بديوي عل   

عبد الرحمن ناظم  
   حسن عبد المجيد  

عبد المجيد عامر  
  مجيد نصيف  

  

شهاب احمد عايد  

 حمد الشمري
 

طيبة عصام عبد  

الواحد محمود  

  الرفاعي 

عبد هللا رائد ياسين  

 شهاب الدوري 

إسماعيل صبا مازن 
   طه العباس  

عبد الرحمن وعد  
ن عبد     حسي 

عبد الوهاب نرص  
  مجيد عليوي 

 
صفا شعبان خلف  

 كانون العزاوي
 

ظاهر محمد عبد  

العزيز ظاهر  

 العبيدي

 
عبد هللا صالح محمد  

 سبع الحمداني 

 

 عدد الطلبة الكلي 
 اول صباحي  15
 ثالث صباحي  15

 أسماء الغياب 
 االسم  ت 
1  
2  
3  
4  
 

 

 



 المراقب                                                                                       رئيس القاعة

 جامعة تكريت                                                                             اللجنة االمتحانية 
 الدور االول  / الكورس الثاني             المادة :  /  النهائية االمتحانات       واالقتصادكلية االدارة 

 التأريخ :                       2022- 2021قسم المحاسبة /                           

 ( 5001) قاعة /االقتصادقاعات قسم  /خرائط توزيع الطلبة  المحاسبة قسم

 ثالث صباحي اول صباحي ثالث صباحي اول صباحي ثالث صباحي اول صباحي
عبدالرحمن ابر اهيم  

 محمد عبدهللا 
عمر حمد خرصن  

 سلطان الزبيدي
فاطمة فاضل محمد  

 العجيل  
 خرصن

 

 
عبد حمود عبد  

  احمود العباسي
عال جاسم محمد  

  عيسى الدوري
عمر خضر نوري 

 حمد الجبوري

عالء عدنان محمود 
  حماد 

عمر فصال دبيس 
  احمد الدليم  

ن محمد  فاطمة ياسي 
  
  عبدالقادر السامرائ 

 
عبدهللا وليد خالد  

  شهاب المال خليل 
علي خالد محمد  

  علوان المشهداني 
عمر خليل فاضل  

 كاظم الدوري

عل  عبد هللا ىاود  
  سلمان العجيل  

عهد احمد جاسم 
  محمد العيساوي

فرقان سلوان مزهر 
و    خي 

 
عبدالهادي صفاء  

  هادي احمد الدوري
علي خضر حسين  

  جمعة الجبوري
عمر درك صباح  

 محجوب العبيدي 

 عل  عماد عل  محمد 
 

فارس جالل محمد 
  صالح المعامري

فلحة سطام نارص 
  شامان الشمري

 
عثمان ساكن عنتر  

  حسين المجمعي 
علي محمد موسى 

  خلف الدليمي 
فاطمة عادل عوني  

 صالح الدوري 

عل  كاظم جي  عبد 
  الحسن الجاسم

فاطمة زهي  احمد 
  
ن السكمائن   ياسي 

محمد احمد حسن  
  عل  الدليم  

 
عثمان سلمان داود  

 نايف الساعدي 
 

عمر إبراهيم عبد  

هللا محمد الشيخ  

 عيسى

 
قصي فؤاد حماد  

 وردي المشهداني 

 

 عدد الطلبة الكلي 
 اول صباحي  15
 ثالث صباحي  15

 أسماء الغياب 
 االسم  ت 
1  
2  
3  
4  
 

 

 

 



 المراقب                                                                                       رئيس القاعة

 جامعة تكريت                                                                             اللجنة االمتحانية 
 الدور االول  / الكورس الثاني             المادة :  /  النهائية االمتحانات       واالقتصادكلية االدارة 

 التأريخ :                       2022- 2021قسم المحاسبة /                           

 ( 6001) قاعة /االقتصادقاعات قسم  /خرائط توزيع الطلبة  المحاسبة قسم

 ثالث صباحي اول صباحي ثالث صباحي اول صباحي ثالث صباحي اول صباحي
محمد احمد عطية 

  
 احميد الحستن

محمد قحطان  
 عيىس رسحان 

مروه زياد خلف   
  
 صالح السامرائ 

 

 
مالك فرحان حمد  

  مرهون الخزرجي 
محمد ضياء ضاري  

  حسين الحسيني 
مرتضى كريم ياسين  

 عباس الجوراني 

  جاسم 
محمد تف 

  عباس الخزرج   

محمد مازن ماهر 
  زعيل  العجيل  

نوفل هاشم  مروه 
  عمر النارصي

 
مثنى حسين محمود  

  جاسم العباسي  
محمد عبد الكريم  

  احمد خلف الدراجي 
مروه غفار حمود  

 جاسم الدوري 

محمد جابر ناظم 
  
  شاكر الحديت 

ن  محمد ياسي 
  محمد احمد 

مريم نصي  محمد 
  
ن
  إسماعيل الصاف

 
محمد احمد إبراهيم  

  خليل الجبوري
محمد عبدهللا  

  عبدالرزاق شهاب  
مصطفى احمد برهان  

 الدين عبد الرحمن  

محمد حمد محمد 
  عبدهللا الجبوري 

محمود قيس 
  حسن هرم  

مصطفن جمهور 
  محمد حرجان 

 
محمد احمد محمود  

  حسين الجبوري 
محمد قاسم علي  

  رشيد الدليمي 
مصطفى حسن 

 إبراهيم حسن السعدي

محمد شلش كاظم  
  اللهيت   جدوع 

مراد طيب احمد  
  صالح الجبوري

ن   حسي 
مصطفن

  محمود سالم 

 
محمد حميد عبد هللا  

  سليمان اللهيبي 
محمد قيس حسن  

  هرم الجميلي 
مصطفى خلف حسين  

 علي العبيدي

محمد قحطان 
  طايس جدوع  

مروان صبح   
  حرفوش علوان 

مصطفن عامر  
  مزهر خلف  

 
محمد شهاب احمد  

 لطيف البدري
 

محمد محارب عبد  

 يعكوب المهداوي  
 

مصطفى عباس 

 علوان داود الويسي 

 

 عدد الطلبة الكلي 
 اول صباحي  18
 ثالث صباحي  18

 أسماء الغياب 
 االسم  ت 
1  
2  
3  
4  
 

 

 



 المراقب                                                                                       رئيس القاعة

 جامعة تكريت                                                                             اللجنة االمتحانية 
 الدور االول  / الكورس الثاني             المادة :  /  النهائية االمتحانات       واالقتصادكلية االدارة 

 التأريخ :                       2022- 2021قسم المحاسبة /                           

 ( 5001) قاعة /المحاسبةقاعات قسم  /خرائط توزيع الطلبة  المحاسبة قسم

 ثالث صباحي اول صباحي ثالث صباحي اول صباحي ثالث صباحي اول صباحي
مصطفن قاسم 

 رشاد وجيه الدوري 
مهيمن عصام عزيز   

 احمد الغريري  
نوري طلب   

 عبداللطيف مريس  
 

 
مصطفى ناظم كريم  

  محمد 
نبأ ناصر نعمان نجم  

  التكريتي 
وعد عطية محمد  

 سعيد الجبوري 

مصطفن منصور  
  مح  مهدي  

موج هادي نصيف  
  
  جاسم المعيتن

هيثم مجيد حامد  
  محمود الدراج   

 
مناسك محمد حسين  

  داود الناصري
نور عمار علي  

  صالح الجبوري 
ياسر فرحان محمد  

 فرحان العجيلي 

مها عمار سامر  
  حميد المرسوم  

نارص حسن نارص  
ن الجبوري   حسي 

ن احمد خليل   ياسي 
  عبدالرحمن الدوري

 
ميثم مؤيد احمد  

  علي الجبوري
هديل انيس اديب  

  سكران الدوري 
ياسين صالح مهدي  

 إبراهيم الفراجي 

مها فياض حامد 
  رشيد الدليم  

نبا حسن عل   
  خماس العزاوي 

 
 

 
ميناء فؤاد عواد  

  كاظم االحبابي 
هشام ورد اسعد  

  محمد الجبوري
يوسف مجيد محمد  

 مجيد الجبوري

مهدية زياد خلف  
  
  صالح السامرائ 

نسيم حميد  
ن     إبراهيم حسي 

 
 

 
ناطق مشعان محمد  

  عكلة الجبوري
همام عواد إبراهيم  

  علي الجبوري
يوسف مؤيد فريد  

 مرعي التكريتي 

مهند بالل طه  
  عباس العزاوي

نوري صباح 
  عبدهللا خلف  

 
 

 
نايف يونس  

 عبداللطيف مريس 
 

هيثم سعدهللا احمود  

 صالح الجبوري 
 محمد احمد سلطان   

 

 عدد الطلبة الكلي 
 اول صباحي  15
 ثالث صباحي  18

 أسماء الغياب 
 االسم  ت 
1  
2  
3  
4  
 

 

 



 المراقب                                                                                       رئيس القاعة

 جامعة تكريت                                                                             اللجنة االمتحانية 
 الدور االول  / الكورس الثاني             المادة :  /  النهائية االمتحانات       واالقتصادكلية االدارة 

 التأريخ :                       2022- 2021قسم المحاسبة /                           

 ( 5002) قاعة /المحاسبةقاعات قسم  /خرائط توزيع الطلبة  المحاسبة قسم

 مسائيثالث  مسائياول  مسائيثالث  مسائياول  مسائيثالث  مسائياول 
إبراهيم خضر 
 زنهير صلبي

إسماعيل منير  
 إسماعيل طه

ايمن احمد عواد   
 فياض

 

  
هاني ياسين   ابوبكر

   احمد التكريتي 
احمد مطرود خليفة 

   نومان الدليمي 
اية رائد عبدالواحد 

 يوسف الناصري

إبراهيم عبدهللا  
   محمد جاسم

 امل مجيد كتاب حمد 
  

ايهم ثامر عبدهللا  
   احمد 

  
احمد بدور احمد  

   لطيف البدري 
احمد يونس صالح 
   روضان الجبوري

ايمان صالح خطاب  
 الجميلي عبيد 

احمد ياسين يوسف 
   عبدالعزيز 

انس عادل جديع 
   شافي

ايهم ثائر دحام  
   حامد 

  
احمد علي بدر  

   محمد البدري 
اسراء احمد عبدهللا  

   علي الجبوري 
بان صالح عجاج 

 حمد الدليمي 

اخالص نزهان 
   حماد هزاع 

 اية اياد خيرهللا بكر 
  

ايهم مزاحم احمد  
   سالم

  
احمد مثنى حمدي 

   مهدي الجنعان 
اسراء بدر الطيف 

   خلف البدري 
بالل رعد حمادي 

 سلطان البياتي 

اسراء محمد 
   خورشيد غريب 

ايالف راضي سالم 
   درب 

ثامر خلف مصبح 
   شطي

 
احمد مصطفى 

 حسين علي 
 

اكرام حسين علي  
 عبدالرحمن  

 
بهار طه شريف 

 ولي البياتي 
 

 

 عدد الطلبة الكلي 
 اول مسائي  15
 ثالث مسائي  15

 
 أسماء الغياب 

 االسم  ت 
1  
2  
3  
4  
 

 

 

 



 المراقب                                                                                       رئيس القاعة

 جامعة تكريت                                                                             اللجنة االمتحانية 
 الدور االول  / الكورس الثاني             المادة :  /  النهائية االمتحانات       واالقتصادكلية االدارة 

 التأريخ :                       2022- 2021قسم المحاسبة /                           

 ( 5003) قاعة /المحاسبةقاعات قسم  /خرائط توزيع الطلبة  المحاسبة قسم

 ثالث مسائي اول مسائي ثالث مسائي اول مسائي ثالث مسائي اول مسائي
حارث محسن علي  

 محمد 
رشا فرج تركي  

 جميل 
سبهان عيسى   

 سالمة وادي
 

  
جاسم محمد عدنان  

   نايف البوفهد 
راضي موفق احمد  

   محسن الجبوري
رؤى خالد جاسم 

 حمادي العبيدي

حسين محسن 
   محمد عطالل 

رنا علي حسين 
   جعفر 

سعد حاذور احمد 
  حمد 

  
جمعه جاسم محمد  

   سالم العبدهللا
رسل محمد رمضان 

   فرحان الحديثي 
زيد خالد جعفر  
 بهلول الجنابي 

حمزة محمد جهاد 
   عبدهللا 

رؤى صفاء جمعة 
   علي 

سعد عامر وحيد 
  مرهون 

  

حسن عمر خلف 
 عطية الجواري 

  

رشا باسم يعقوب 
 يوسف التكريتي 

  

سامي حقي 
إسماعيل ضامن 

 السالمي

دلف محمد يوسف  
   عثمان 

زهراء محمود 
   إبراهيم جاسم 

سيف الدين إبراهيم  
  حسن خلف

  
حنان ممتاز عبدهللا  

   علي الجميلي 
رقية قصي ذاكر  

   خليل النعيمي 
شهد علي شهاب 

 حميد الدوري 

رائد هاني احمد  
   دهام 

زياد خلف حسين 
   رمضان

شروق احمد علي  
  جاسم

 
خالد عثمان إبراهيم 

 مهدي العكيدي
 

رواء صالح محمد  
 سلمان الحمداني 

 
صهيب حامد احمد  

 صالح العباسي
 

 الطلبة الكلي عدد 
 اول مسائي  15
 ثالث مسائي  15

 
 أسماء الغياب 

 االسم  ت 
1  
2  
3  
4  
 

 

 

 



 المراقب                                                                                       رئيس القاعة

 جامعة تكريت                                                                             اللجنة االمتحانية 
 الدور االول  / الكورس الثاني             المادة :  /  النهائية االمتحانات       واالقتصادكلية االدارة 

 التأريخ :                       2022- 2021قسم المحاسبة /                           

 ( 5004) قاعة /المحاسبةقاعات قسم  /خرائط توزيع الطلبة  المحاسبة قسم

 ثالث مسائي اول مسائي ثالث مسائي اول مسائي ثالث مسائي اول مسائي
صالح الدين غانم 

 عايد مطر 
محمد  عبدالغفار 

 ذياب غفار 
عذراء يونس احمد   

 خليل 
 

  
عبدالرحمن خالد 

   سامي ياسين 
عطالل محمد  
  شنداخ فحل 

عمر عدنان احمد  
 خلف الجبوري 

 ضياء عادل جمعة  
 

عبدالكريم عطالل  
  محيسن معيوف 

علي فؤاد عطالل 
  عبدالرحمن 

  
عبدالرحمن رياض 

   مسهر شهاب 
علي جاسم حمادي 

  العبادي علي 
غاندي نايف نجم 
 عبدهللا الجبوري 

ضياء هادي مهدي  
  حسن

عبدالكريم فؤاد 
  عطالل عبدالرحمن 

علي هاشم زين 
  العابدين موسى 

  
عبدالرحمن فرج  

   ارحيم إبراهيم  
علي سبهان جاسم 

  محمد الجبوري 
غدير عادل محمد  

 احمد الجاف 

طيبة ياسر حسين 
  شهاب

تركي نايف   عبدهللا
  احمد 

عمار كريم علي  
  دبوس 

  
عبدالقادر عطية 

  محمد هريس 
علي مجيد حمد  

  محمد الجنابي 
غسان احمد مصطو 

 جمعة الجميلي 

عادل جمعة حميد  
  جرجيس 

عبدالمهيمن هيثم 
  محمد حمد 

عمر حسون رجب  
  حسين

 
عبدهللا غالب  

 غضبان فيصل 
 

علي نبيل داود  
 المختار  عبدالرحمن

 
غسان حمزة مهدي 

 عباس السعدي 
 

 عدد الطلبة الكلي 
 اول مسائي  15
 ثالث مسائي  15

 أسماء الغياب 
 االسم  ت 
1  
2  
3  
4  
 

 

 

 

 



 المراقب                                                                                       رئيس القاعة

 جامعة تكريت                                                                             اللجنة االمتحانية 
 الدور االول  / الكورس الثاني             المادة :  /  النهائية االمتحانات       واالقتصادكلية االدارة 

 التأريخ :                       2022- 2021قسم المحاسبة /                           

 ( 5005) قاعة /المحاسبةقاعات قسم  /خرائط توزيع الطلبة  المحاسبة قسم

 ثالث مسائي اول مسائي ثالث مسائي اول مسائي ثالث مسائي اول مسائي
عمر عبد عزيز  

 عيسى
لمياء مهدي صالح  

 عناز 
محمد هالل صالح   

 محمد 
 

 
فراس حارث 

  سليمان موسى  
 

 
 

عمر عجاج وهيب 
  صباح

ليث سحاب كليب 
  صالح

مريم باسل حسن 
  صالح

 
ليث ظافر صبار 

  عطية الطائي 
 

 
 

عمر ميسر عبدهللا 
  إبراهيم 

محمد األمين اكرم 
  حازم محمود 

مصطفى اركان 
  بردي فارس 

 
احمد  منتهى عبدهللا

  حسين الجميلي 
 

 
 

فرح جمعة  
  عبدالفتاح 

محمد خليف محمد 
  صالح 

مصطفى ثائر تمر 
  رجب 

 
ياسر بهاءالدين  

  حسين عباس  
 

 
 

كولجان تحسين  
  احمد كاظم 

محمد سمير عبد 
  جارهللا 

مصطفى فالح 
  حسن داود

 
ياسين صهيب 

 عبدالحميد خليل 
 

 
 

 
 

 عدد الطلبة الكلي 
 مسائي اول   15
 ثالث مسائي  5

 أسماء الغياب 
 االسم  ت 
1  
2  
3  
4  
 

 

 

 

 



 المراقب                                                                                       رئيس القاعة

 جامعة تكريت                                                                             اللجنة االمتحانية 
 الكورس الثاني             المادة :   الدور االول  //  النهائية االمتحانات       واالقتصادكلية االدارة 

 التأريخ :                       2022- 2021قسم المحاسبة /                           

 ( 5006) قاعة /المحاسبةقاعات قسم  /خرائط توزيع الطلبة  المحاسبة قسم

 ثالث مسائي اول مسائي ثالث مسائي اول مسائي ثالث مسائي اول مسائي
مناف محمد احمد  

 إبراهيم 
ناطق سعود حردان   

 إبراهيم 
وسام سعدي مصلح   

 خماس 
 

      

مهند نافع صالح 
  حمد 

نايف اسعد صبار 
  نايف 

يوسف احمد 
  محمود حسين 

      

مولود كمال مولود 
  ديبان 

نذير عبدالجبار  
  محمود جاسم 

يوسف ربيع حمد 
  جاسم

      

ميادة مؤيد احمد  
  محمد 

نورة محسن مطر  
  محسن

يوسف شهاب احمد 
  محمد 

      

ميسم ثائر خيرو 
  مصطفى 

نورسان حسين 
  عزيز حسن

يوسف صالح عايد 
  إبراهيم 

      

ناصر محمود حميد  
  عبدهللا 

ورشان رعد رجب  
  جميل 

 
 

 

 عدد الطلبة الكلي 
 اول مسائي  17

 
 أسماء الغياب 

 االسم  ت 
1  
2  
3  
4  
 

 

 

 

 

 



 المراقب                                                                                       رئيس القاعة

 

 الدور االول  / الكورس الثاني             المادة :  /  النهائية االمتحانات       واالقتصادكلية االدارة 

 التأريخ :                       2022- 2021قسم المحاسبة /                           

 ( 4001) قاعة  /اإلدارة العامةقاعات قسم  /خرائط توزيع الطلبة  المحاسبة قسم

صباحي اول 
 )محملين( 

صباحي ثالث 
 )محملين( 

صباحي اول 
 )محملين( 

صباحي اول 
 )محملين( 

صباحي اول 
 )محملين( 

صباحي اول 
 )محملين( 

احمد سحاب احمد 

 غثوان العبيدي

دعاء احمد حسين   

 مغامس الطعيمه 
  

مصطفى سعد احمد 

 علو الكرغولي

 
احمد محمد يونس 

 شالش الجبوري
 

عبدهللا صالح 

 مطلق محمد 

نوفل فرهود حميد  

 حردان العبيدي
 

انور محمود رشيد  

 حميد العبيدي 

سجاد عادل دخيل  

 خميس الهيازعي  
  

مصطفى عبدالحليم  

 خليل ابراهيم 

 
إسماعيل مثنى  

 إبراهيم خلف   
 

فواز هالل احمد  

 جوبان الجواري

هشام عبدهللا 

 محمد سرحان 
 

ايمن عبدالرحيم 

 حمد جرو 

سليمان فرحان   

 حمد مرهون 
  

مالك محمد خلف  

 الجبوريصالح 

 
تمارا كمال فزاع  

  محمد العباسي 

ليث حميد محمود 

  داود الطائي
 

حسين عدنان  

 كامل خليفة  

طلفاح عبدالرحمن   

  احمد جاسم  
 

منيب مثنى حسين  

 احمد الجحيشي

 
رعد حسن محمد 

 عبدهللا الجبوري  
 

محمد دلي حميد  

  انصيف العجيلي
 

حكم ضياء حومد 

 فدعم الجواري

مزاحم عمر  طيبه  

 إبراهيم الحديثي 
  

موفق عماد سلمان 

 علي 

 
مثنى عطية  

 إبراهيم صالح 
 

محمد مجيد محمد 

  أحميد العجيلي
 

حيدر سحاب مطر 

 محمد الجواري

عبدالقادر لطيف   

 عباس شهاب 
  

 

 
هدير احمد جميل 

 سنودي الطائي
 

محمود الطيف  

 محمود خلف  
 

 

 

 عدد الطلبة الكلي 
 صباحي )محملين( اول   25
 ثالث صباحي )محملين(  6

 أسماء الغياب 
 االسم  ت 
1  
2  
3  
4  
 



 المراقب                                                                                       رئيس القاعة

 

 الدور االول  / الكورس الثاني             المادة :  /  النهائية االمتحانات       واالقتصادكلية االدارة 

 التأريخ :                       2022- 2021قسم المحاسبة /                           

 ( 4002) قاعة  /اإلدارة العامةقاعات قسم  /خرائط توزيع الطلبة  المحاسبة قسم

صباحي اول 
 )محملين( 

صباحي ثالث 
 )محملين( 

صباحي اول  صباحي )محملين( اول 
 )محملين( 

صباحي اول 
 )محملين( 

صباحي  ثالث
 )محملين( 

إبراهيم محمد 

 حسن  صالح

محمد عمر مأمون  

 الطيف
نبأ خيرهللا جاسم  

 طالب
 

      

احسان ياسين  

 عبدالرزاق عبدهللا

 محمد احمد صالح 

 شيحان
  

عبدهللا مظفر  

 عبدالرزاق احمد 

      

جسام سعد  

 إسماعيل حسين

محمد عبدالمنعم  

 حسن  احمد
  

صباح مطر محمد 

 خضر القيسي 

      

حسين شجاع  

 إبراهيم نايف

 مصطفى احمد فرج 

  خليل 
  

      

  محمودسرى 

 مهدي خليل

مصطفى عبدالرحمن   

  حميد
   

إبراهيم محمد 

 حسن  صالح

محمد عمر مأمون  

 الطيف
 

 
 

 

 عدد الطلبة الكلي 
 ثاني مسائي )محملين(  11
 ثالث مسائي )محملين(  2

 الغياب أسماء 
 االسم  ت 
1  
2  
3  
4  
 

 

 


