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 القاعات االمتحانية 
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 الثالثة الثانية والمرحلة 

 مسائية وال الدراسات الصباحية
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 جامعة تكريت
                                                                  كلية االدارة واالقتصاد                                                 

 قسم ادارة االعمال 

  

 ( 8001) إدارة االعمال/ قاعةقسم  قاعات

 ( الحضور )        (     الغياب )                         ( مسائي طالب  12 ) / إدارة إعمال   الثانية مرحلة 

 ( الحضور )        (     الغياب )                        (مسائي طالب   18) إدارة إعمال  /  الثالثة مرحلة 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير القاعة  المراقب                                  المراقب                            

 

ابراهيم عجيل  

ثالث   –إبراهيم 

 مسائي 

 

ابراهيم طارق  

 ابراهيم نايف 

 ثاني مسائي -

 
ارشد حميد  

  –حسين علي

 ثالث مسائي 

اسراء علي   

-  عزيز حمود

 ثاني مسائي 

بكر عدنان حاتم   

ثالث   –طايس

 مسائي 

 

أحمد جمال محمد  

ثالث   –خضر

 مسائي 

 
احمد راضي شباط  

ثاني   -بيات 

 مسائي 

 
  اكرم صادق 

ثالث   –جعفر

 مسائي 

ايمن خالد عبد   

ثاني   حربي

 مسائي 

جاسم خليل   

  ثالث  –خلف

 مسائي 

 

أحمد خلف  

ثالث   –مصطفى

 مسائي 

 
احمد عالء احمد  

ثاني   -جاسم

 مسائي 

 
ر  ي اياد خض

ثالث   –أحمد

 مسائي 

ايه عبدالسالم   

- صبري طه 

 ثاني مسائي 

جمال جاسم   

  –محمد شلش

 ثالث مسائي 

 

أحمد عبدهللا  

ثالث   –حسين

 مسائي 

 
احمد غائب خلف  

 ثاني مسائي  طه
 

اياد عسكر  

ثالث   –محمد

 مسائي 

  محمد دربن 

ثاني   - عجمي

 مسائي 

  –حسام عبد أحمد 

 ثالث مسائي 

 

  –أحمد عبود محمد

 ثالث مسائي 
 

اركان نديم فزع  

ثاني   -عبدهللا

 مسائي 

 
ايمن حميد  

ثالث   –خلف

 مسائي 

حافظ يونس   

  عيسى درويش

 ثاني مسائي -

الحسن علي   

ثالث   –محمد

 مسائي 

 

احمد وهيب لطيف  

  ثالث مسائي  –
اسامه سلوان  

- مضان رشيد ر

 ثاني مسائي 
 

باعث نجاح  

ثالث   –مهدي

 مسائي 

حسن عبدهللا   

ثاني  -  حسن

 مسائي 

حمد ابراهيم   

ثالث   –سويد

 مسائي 

 



 جامعة تكريت
                                                                  كلية االدارة واالقتصاد                                                 

 قسم ادارة االعمال 

  

 ( 8002) قسم إدارة االعمال/ قاعة قاعات

 ( الحضور )        (     الغياب )                        (مسائي طالب  12 ) / إدارة إعمال   الثانية مرحلة 

 ( الحضور )        (     الغياب )                        (ئي مساطالب   18) / إدارة إعمال   الثالثةمرحلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير القاعة  المراقب                                  المراقب                            

  –حمد صالح عبد

 ثالث مسائي 
 

حسن فليح حسن  

ثاني   -وادي 

 مسائي 

 
  –ريم محمد مجيد

 الث مسائي ث

رفعت اسماعيل   

  -ياسين صالح

 ثاني مسائي 

سمير محمد   

ثالث   –مصلح

 مسائي 

 

حمزة عبدالوهاب  

 ثالث مسائي  –احمد
 

خالد خلف حمود  

ثاني   -حيدر 

 مسائي 

 
زياد حسن  

ثالث   –مهدي

 مسائي 

زياد خلف دحام   

ثاني    -رحيم

 مسائي 

شهاب احمد   

ثالث   –خلف

 مسائي 

 

  –خالد احمد سلمان

 ثالث مسائي 
 

  -يح دانوكرخالد ف 

 ثاني مسائي 
 

سامي مصطفى  

ثالث   –موسى

 مسائي 

زينب مؤيد   

  -ذياب جزاع 

 ثاني مسائي 

صالح وسام   

ثالث   –عبدهللا

 مسائي 

 

خالد اكرم احمد  

ثالث   –عودة

 مسائي 

 
خلود جمعه خلف  

ثاني   -حماد 

 مسائي 

 
سبأ فارس  

ثالث   –احمد

 مسائي 

سجى عدنان   

  -عبدهللا خضير 

 ثاني مسائي 

ح تركي  صال 

ثالث   –ميسر

 مسائي 

 

  –خنساء عبدالواحد

 ثالث مسائي 
 

خليل شبل خليل  

ثاني   -عبدالحميد 

 مسائي 

 
سبأ محمد نجم  

ثالث   –احمد

 مسائي 

  محمود سعد 

ثاني    -محمد

 مسائي 

ضياء حويد   

ثالث   –دخيل

 مسائي 

 

رافع علي مجيد  

ثالث    –جوري

 مسائي 

 
دالل أحسان شاكر  

ثاني   -ويس 

 مسائي 

 
سجى مرزوق  

ثالث   –حمدا

 مسائي 

سعيد احمد   

  -عوض خلف 

 ثاني مسائي 

طيف نعمان   

ثالث   –صبار 

 مسائي 

 



 جامعة تكريت
                                                                  كلية االدارة واالقتصاد                                                 

 قسم ادارة االعمال 

  

 

 ( 8003) قسم إدارة االعمال/ قاعة قاعات

 ( الحضور )        (     الغياب )                        (مسائي طالب  12 ) / إدارة إعمال   الثانية مرحلة 

 ( الحضور )        (     الغياب )                        (مسائي طالب   18) / إدارة إعمال   لثالثةامرحلة 

 

 

 

 

 

 

 مدير القاعة  المراقب                                  المراقب                            

عبادة محمد  

ثالث    –خليفة

 مسائي 

 
سهيل نجم عبود  

ثاني   -محمود 

 مسائي 

 
لؤي احمد  

ثالث   –محمد

 مسائي 

عبدالرحمن   

طالب علي  

ثاني   -جاسم

 مسائي 

محمد عبيد   

ثالث   –حامد

 مسائي 

 

عبدالكريم جميل  

ثالث   –ابراهيم

 مسائي 

 
شمس طه ياسين  

ثاني   -خضير

 مسائي 

 
مأمون أبراهيم  

  –عبدالباقي 

 ثالث مسائي 

عبدالصمد خالد   

  -زيدان خلف 

 ثاني مسائي 

محمد مجيد   

ثالث   –حمادي

 مسائي 

 

عبير حميد خلف  

ثالث   –حسن 

 ئي مسا

 
صدام اياد احمد  

 ثاني مسائي  -عبد 
 

محمد جمال  

ثالث   –كامل

 مسائي 

عبدالصمد   

  -زاهر احمد 

 ثاني مسائي 

محمد مرعي   

ثالث   –حسن

 مسائي 

 

عمر محمود مهدي  

 ثالث مسائي  –
 

صفان دلف  

ثاني   -محجوب 

 مسائي 

 
محمد خطاب  

ثالث   –صالح

 مسائي 

عبدهللا ليث   

وعد هللا  

ثاني   -عبدهللا

 مسائي 

مجيد   مصطفى 

ثالث   –حمادي

 مسائي 

 

غفران عقيل  

ثالث   –عبدالمجيد

 مسائي 

 
عايد النشمي هليل  

 ثاني مسائي  -رعد 
 

محمد خلف  

ثالث   –عودة

 مسائي 

عبدهللا محمد   

ثاني   -احمد

 مسائي 

مظهر خضر حمد   

ثالث   –شلش

 مسائي 

 

  –فهد جياد عايد

 ثالث مسائي 
 

عبدالجبار حسن  

  -محمود عبود 

 ثاني مسائي 

 
  العزيزعبد محمد

ثالث   –شويش

 مسائي 

عبدهللا نزار   

  -داود متعب

 ثاني مسائي 

مناور ذعذاع   

ثالث    –بطوح

 مسائي 

 



 جامعة تكريت
                                                                  كلية االدارة واالقتصاد                                                 

 قسم ادارة االعمال 

  

 

 ( 8004) قسم إدارة االعمال/ قاعة قاعات

 ( الحضور )        (     الغياب )                        (مسائي طالب  12 ) / إدارة إعمال   الثانية مرحلة 

 ( الحضور )        (     الغياب )                        (مسائي طالب   11) إعمال / إدارة   لثالثةامرحلة 

 ( الحضور )        (     الغياب )                       (  صباحيطالب 7 ) / إدارة إعمال   الثالثةمرحلة 

 

 

 

 

 

 

 مدير القاعة    المراقب                                  المراقب                           

مها عبد الهادي  

ثالث   -حسين

 مسائي 

 

عفراء ياسر  

حسين  

ثاني    -عبدالرزاق

 مسائي 

 
هزاع محمد  

ثالث   -فيصل 

 مسائي 

فارس عطوان   

  -سويد مخلف 

 ثاني مسائي 

احسان اسعد   

  – عبداللطيف

 ثالث صباحي 

 

  -موج محمود جاسم

 ثالث مسائي 
 

علي صالح دخيل  

ثاني    -محمد

 مسائي 

 
همام عبدهللا  

ثالث   -صالح 

 مسائي 

فوزي راكان   

  -داود نعمه

 ثاني مسائي 

احمد إسماعيل   

ثالث   –خليل

 صباحي 

 

  -مي حميد محمد 

 ث مسائي ثال 
 

علي كريم برع  

ثاني   -مهدي 

 مسائي 

 
هناء حسيب  

ثالث   -احمد

 مسائي 

فيصل سرحان   

  -حديب نزال

 ثاني مسائي 

احمد حمد ثلج   

  –محمد احمد 

 ثالث صباحي 

 

  -ناجي نواف جراد 

 ثالث مسائي 
 

عمر صبار عباس  

 ثاني مسائي  -حمد
 

  -وليد ياس نزال 

 ثالث مسائي 

ليث ابراهيم   

  -محمد احمد

 ائي ثاني مس

احمد خالد   

ثالث   –محمود

 صباحي 

 

هارون شهاب  

 ثالث مسائي  -احمد
 

  -عمر عبد حومد 

 ثاني مسائي 
 

ياسر أسماعيل  

  -عبدالرحمن 

 ثالث مسائي 

ماجد خلف   

  -عبدالرحمن 

 ثاني مسائي 

احمد شهاب   

ثالث   –احمد

 صباحي 

 

  -هدى علي حسين 

 ثالث مسائي 
 

عمر محمد عطا  

ثاني   -هللا حسن 

 مسائي 

 
طالل ندا  إبراهيم 

ثالث   –محمد

 صباحي 

  ابراهيم محمد 

  -محمد جاسم

 ثاني مسائي 

احمد صباح كريم   

ثالث   –صالح

 صباحي 

 



 جامعة تكريت
                                                                  كلية االدارة واالقتصاد                                                 

 قسم ادارة االعمال 

  

 

 ( 8005) ة االعمال/ قاعةقسم إدار قاعات

 ( الحضور )        (     الغياب )                        (مسائي طالب  12 ) / إدارة إعمال   الثانية مرحلة 

 ( الحضور )        (     الغياب )                        (  صباحيطالب 18 ) / إدارة إعمال   الثالثةمرحلة 

 

 

 

 

 

 

 مدير القاعة  المراقب                                         المراقب                      

احمد عبدالجليل  

ثالث   –احمد 

 صباحي 

 
محمد حمود  

ثاني   -عصمان  

 مسائي 

 
اسامة هاشم  

ثالث   –محمد 

 صباحي 

مخلص عادل   

  -عبدهللا خضير 

 ثاني مسائي 

امنة محمد مؤيد   

ثالث   –طه

 صباحي 

 

احمد غازي حميد  

ثالث   –حسين 

 صباحي 

 
محمد عبدهللا  

  -حميد عبدون 

 ثاني مسائي 

 
عدنان  إسماعيل 

ثالث   –سكران 

 صباحي 

مروان سهيل   

  -نجم عبد هللا 

 ثاني مسائي 

أمير مهدي علي   

ثالث   –صالح

 صباحي 

 

احمد قحطان علي  

ثالث   –عويد 

 صباحي 

 
محمد كفاح خلف  

ثاني   -جاسم

 مسائي 

 
افتخار مساهر  

ثالث   –عواد

 صباحي 

مصطفى   

أخميس علوان  

ثاني    -محمد

 مسائي 

انفال سامي احمد   

ث  ثال  –معجون 

 صباحي 

 

احمد يونس حمود  

ثالث   –محمد

 صباحي 

 
محمد محمود  

  -احمد عبدالرحمن

 ثاني مسائي 

 
إقبال حمد محمد  

ثالث   –لطيف 

 صباحي 

مصطفى   

حمادي جواد  

ثاني    -كاظم

 مسائي 

اياد عيدان   

ثالث   –حمدان

 صباحي 

 

  –ازور ياسين عايد

  ثالث صباحي 
محمد مشعل  

ثاني   -محمود 

 مسائي 

 
  أكرم نجم عبدهللا

ثالث   –مهيدي 

 صباحي 

مصعب علي   

ثاني   -حساني

 مسائي 

ايالف عزوز   

ثالث   –الطيف 

 صباحي 

 

أسامة علي  

ثالث   –فرحان

 صباحي 

 
محمود رفعت  

ثاني   -ستار قادر 

 مسائي 

 
امجد داخل حسن  

 ثالث صباحي  –

معتز احمد   

  -محمد محمود 

 ثاني مسائي 

أيمن مهدي محمد   

ثالث   –كفطان 

 صباحي 

 



 جامعة تكريت
                                                                  كلية االدارة واالقتصاد                                                 

 قسم ادارة االعمال 

  

 ( 8006) قسم إدارة االعمال/ قاعة قاعات

 ( الحضور )        (     الغياب )                        (مسائي طالب  15 ) / إدارة إعمال   الثانية مرحلة 

 ( الحضور )        (     الغياب )                        (  صباحيطالب 16 ) / إدارة إعمال   الثالثةمرحلة 

 

 

 

 

 مدير القاعة  المراقب                                  المراقب                            

تبارك إبراهيم  

ثالث   –صالح

 صباحي 

 
معتصم رشيد  

  -فاضل عباس

 ثاني مسائي 

 
حسن طارق  

  –حسين علي 

 ثالث صباحي 

نوري نايف   

  -ظاهر حمد

 ثاني مسائي 

حال غسان طه   

ثالث   –توفيق 

 صباحي 

 

 محمد جاسم

ثالث   –ابراهيم

 صباحي 

 
ار هشام عادل  من

 ثاني مسائي  -رعد 
 

حسين رعد  

  –نعمان وهيب 

 ثالث صباحي 

هاني ناصر   

  -نطاح حريش 

 ثاني مسائي 

حمده موفق احمد   

ثالث   –إسماعيل 

 صباحي 

 

جميلة رشيد لطيف  

 ثالث صباحي   –بكر 
 

  مهدي  ذياب  مهيب 

ثاني   -غثيث 

 مسائي 

 
حسين علي  

  –حسين جاسم

 ثالث صباحي 

هبه ظاهر   

  -مبارك حسين

 اني مسائي ث

حمدون طلب   

  –أنصيف جاسم 

 ثالث صباحي 

 

جميله مزاحم خيرو  

 ثالث صباحي   –بكر 
 

ميادة فتحي احمد  

ثاني   -صالح 

 مسائي 

 
حسين علي خلف  

ثالث   –سليمان

 صباحي 

ورقاء خليل   

ثاني   -إبراهيم

 مسائي 

حمزة اركان   

ثالث   –ياسين

 صباحي 

 

حامد بندر طه  

ثالث   –علوان 

 صباحي 

 
لي  ميسم احمد ع 

ثاني   -سعيد

 مسائي 

 
الحكم ابراهيم  

ثالث   –خليل

 صباحي 

وليد خالد خلف   

ثاني   -علي

 مسائي 

حنان مؤيد جميل   

ثالث   –محسن 

 صباحي 

 

حذيفه محمد عادل  

ثالث   –عبد 

 صباحي 

 
نسرين عامر  

 صالح محمد 
  

ياسين خضير   

  -احمد محمد

 ثاني مسائي 

 
 

 

  
نهاد مجيد مهدي  

ثاني   -صالح 

 مسائي 

  
عطا هللا  يوسف  

  -حرجان جاسم

 ثاني مسائي 

 
 

 

  

نور عبدالحكيم  

عبدالرزاق  

ثاني   -عبداللطيف

 مسائي 

  

 

 

 

 

 



 جامعة تكريت
                                                                  كلية االدارة واالقتصاد                                                 

 قسم ادارة االعمال 

  

 

 ( 8007) قسم إدارة االعمال/ قاعة قاعات

 ( الحضور )        (     الغياب )                       (  صباحيطالب  14 ) / إدارة إعمال   لثانية امرحلة 

 ( الحضور )        (     الغياب )                        (  صباحيطالب 15 ) / إدارة إعمال   الثالثةمرحلة 

 

 

 

 مدير القاعة                 المراقب                                  المراقب             

حنين ادريس  

  –سليمان خليل

 ثالث صباحي 

 

ابتسام قحطان  

عدنان عبد  

  -الرحمن الدوري

 ثاني صباحي 

 
فليح   خنساء

  –حسن محمد 

 ثالث صباحي 

اسعد صباح   

محمود عباس  

ثاني   -البياتي

 صباحي 

رشا احمد   

ثالث   –صالح

 صباحي 

 

خالد جمال الدين  

ثالث   –شاكر

 صباحي 
 

ابو زيد حازم  

ابراهيم حسين  

ثاني   -الجبوري

 صباحي 

 
دنيا عبدالحي  

ثالث   –حسن 

 صباحي 

اماني كريم   

ويس عبدهللا  

ثاني   -الجبوري

 صباحي 

فل خالد  ر 

  –عبداللطيف 

 ثالث صباحي 

 

خالد حمد صويلح  

ثالث   –سلطان 

 صباحي 

 
احمد حمود احمد  

  -سليم الجبوري

 ثاني صباحي 

 
رامي هاشم حميد  

 ثالث صباحي  –

انجي شوقي   

عبده محمد  

ثاني   -الصلي

 صباحي 

رنا حمدان محمد   

ثالث   –محبوب 

 صباحي 

 

خالد محمود حديد  

ثالث    –وسمي

 صباحي 

 

عبد  احمد رضا 

االمير علوان  

ثاني   -العبيدي 

 صباحي 

 
ربيع محمد عايد  

 ثالث صباحي  –

ايالف ارحيم   

طه بكر  

ثاني   -العبيدي 

 صباحي 

رند لؤي حسين   

ثالث   –رحيم 

 صباحي 

 

  –خضير مجبل علي

 ثالث صباحي 
 

احمد سالم حميد  

  -خضير النجدي

 ثاني صباحي 

 
رحاب ظاهر  

  –حبيب حسين 

 ثالث صباحي 

ايه عبدالقادر   

مال خورشيد  ج

ثاني   -الونداوي

 صباحي 

رهام دريد جاسم   

ثالث   –محمد 

 صباحي 

 

  
احمد كريم  

ثاني   -عيسى

 صباحي 

  
  عماد إيهاب 

ثاني    -محمد

 صباحي 

 
 

 

  

اسراء محمود  

ايوب حمادي  

ثاني   -البياني

 صباحي 

  

بشار عبود   

ثاني   -فرحان 

 صباحي 

 

 

 



 جامعة تكريت
                                                                  كلية االدارة واالقتصاد                                                 

 قسم ادارة االعمال 

  

 

 ( 8008) قسم إدارة االعمال/ قاعة قاعات

 ( الحضور )        (     الغياب )                       (  صباحيطالب  14 ) / إدارة إعمال   الثانية مرحلة 

 ( لغياب )     الحضور )        (     ا                   (  صباحيطالب 15 ) / إدارة إعمال   الثالثةمرحلة 

 

 

 

 

 مدير القاعة  المراقب                                  المراقب                            

زينب قيس ذياب  

ثالث   –احمد  

 صباحي 

 
  حميد ابراهيم بالل 

  -الهندريز  حسين

 ثاني صباحي 

 
سفيان علي  

ثالث   –صالح 

 صباحي 

حسين سالم   

ثاني   -زيدان

 صباحي 

سيف حامد صالح   

ثالث   –طه 

 صباحي 

 

  –سارة علي بديوي

 ثالث صباحي 
 

بهاء الدين محمد  

ثاني   -محسن

 ي صباح

 
سالم حميد  

ثالث   –محمد

 صباحي 

حمد احمد   

محمد سطام  

ثاني   -الجيسي 

 صباحي 

سيناء قاسم   

  –حواس ثامر

 ثالث صباحي 

 

ساري جاسم احمد  

ثالث   –سلوم

 صباحي 

 
تبارك عبدالرزاق  

ثاني   -كريم

 صباحي 

 
سمير مطر  

مخلف عطيوي  

 ثالث صباحي  –

حمزه إسماعيل   

خلف جاسم  

ثاني   -النيساني

 صباحي 

يسى  شاكر ع 

ثالث   –مرشد

 صباحي 

 

ساري غازي بكر  

ثالث    –طلفاح 

 صباحي 

 
جاسم محمد احمد  

ثاني   -فياض 

 صباحي 

 
سناء خالد حميد  

ثالث   –عبدهللا 

 صباحي 

حمزه نزار   

سلمان عبد  

ثاني   -المكدمي 

 صباحي 

صَكر بشير   

  –سليمان حسين 

 ثالث صباحي 

 

ساهر علي محمد  

ثالث   –عود 

 صباحي 

 
جنان اياد عبد هللا  

  -جاسم الجبوري

 ثاني صباحي 

 
سوسن كوان  

ثالث    –داود

 صباحي 

حنين هيثم   

  -الح محمد ص 

 ثاني صباحي 

صَكر عماد حميد   

ثالث   –هراط 

 صباحي 

 

  
جيان زياد حسن  

  -مهندس الطائي

 ثاني صباحي 

  

حيدر عابدين   

علي ابراهيم  

ثاني   -ترزيلو 

 صباحي 

 

 

 

  
حسن محمد حسن  

ثاني   -طه الجميلي

 صباحي 

  
ختام غازي   

ثاني   -عبدهللا

 صباحي 

 
 

 



 جامعة تكريت
                                                                  كلية االدارة واالقتصاد                                                 

 قسم ادارة االعمال 

  

 

 ( 8201) قسم إدارة االعمال/ قاعة قاعات

 ( الغياب )       الحضور )        (                      (  صباحيطالب  14 ) / إدارة إعمال   الثانية مرحلة 

 ( الحضور )        (     الغياب )                        (  صباحيطالب 15 ) / إدارة إعمال   الثالثةمرحلة 

 

 

 

 مدير القاعة  المراقب                                  المراقب                            

صالح عبدالغني  

ثالث   –صالح

 صباحي 

 
خطاب منعم غزال  

  -هراط الجنابي

 ثاني صباحي 

 
عبد الرحمن  

  –خلف نجم 

 ثالث صباحي 

زهراء عالء   

عثمان علوان  

ثاني   -المولى

 صباحي 

عبد عز الدين   

ثالث   –خلف احمد

 صباحي 

 

صهيب حيدر حسين  

ثالث   –صادق 

 صباحي 

 
دعاء جاسم حميد  

  -منفي الحمداني 

 ثاني صباحي 

 
عبد الرزاق عبد  

ثالث   –فياض 

 صباحي 

زهراء علي  

 -حسين عبد

 ثاني صباحي 

  فارس عبدالحكيم 

ثالث   –جيجان

 صباحي 

 

  –ضياء عبد خالد 

 ثالث صباحي 
 

ربيع جاسم  

ثاني    -محمد

 صباحي 

 
عبد العزيز خالد  

  –مديد صالح 

 ثالث صباحي 

زينه عبد   

الرحمن خنجر  

صالح  

ثاني   -الجبوري

 صباحي 

 
عبدالرحمن محمد  

ثالث   –إسماعيل

 صباحي 

 

ظي محمد احمد  

ثالث   –محمد 

 صباحي 

 
رنا خالد مزهر  

  -شالل الدليمي

 ثاني صباحي 

 
عبد الغفار ستار  

ثالث   –محمود 

 صباحي 

ساره موسى   

حمد حبيب  ا

ثاني    -البوهادي

 صباحي 

عبدالسالم غدار   

ثالث   –عباس

 صباحي 

 

عبد الرحمن جاسم  

ثالث   –محمد

 صباحي 

 
  صباح رواد

ثاني   -سليمان

 صباحي 

 
عبد المهيمن  

  –خلدون سامي

 ثالث صباحي 

سجاد حرب   

فيصل عبود  

 السعوري 

عبدالقادر مزاحم   

ثالث   –محمد

 صباحي 

 

  
زبيده رعد خلف  

  -محل البياتي

 ثاني صباحي 

  
سراب وادي   

ثاني   -حسن

 صباحي 

 
 

 

  

زهراء احمد  

فرحان علي  

ثاني    -الخزرجي 

 صباحي 

  

سعد احمد   

مظلوم دخيل  

  -الحلبوسي 

 ثاني صباحي 

 

 

 



 جامعة تكريت
                                                                  كلية االدارة واالقتصاد                                                 

 قسم ادارة االعمال 

  

 

 ( 8203) االعمال/ قاعة قسم إدارة  قاعات

 ( الحضور )        (     الغياب )                       (  صباحيطالب  14 ) / إدارة إعمال   الثانية مرحلة 

 ( الحضور )        (     الغياب )                        (  صباحيطالب 15 ) / إدارة إعمال   الثالثةمرحلة 

 

 

 

 مدير القاعة  المراقب                                     المراقب                         

عبدهللا ابراهيم  

ثالث   –مجيد

 صباحي 

 
سعد عبد عدوان  

  -إبراهيم الجميلي

 ثاني صباحي 

 
عبيدة عامر  

  –محمود سلمان

 ثالث صباحي 

شهد نوري   

ثاني   -حميد

 صباحي 

علي إبراهيم   

ثالث   –حميد

 صباحي 

 

عبدهللا عباس  

  –فاضل نصيف 

 ثالث صباحي 

 
  -سعد عبدهللا عبد

 ثاني صباحي 
 

عبيدة وجدي  

  –إبراهيم حسين

 ثالث صباحي 

صدى عبدهللا   

كريم محمود  

ثاني   -الناصري

 صباحي 

علي احمد خلف   

ثالث   –مرعي 

 صباحي 

 

عبدهللا قاسم محمد  

ثالث   –عباس 

 صباحي 

 

سفيان عبد  

الرحمن خلف  

  -سلمان الجبوري

 ثاني صباحي 

 
عثمان وليد شكر  

ثالث   –محمود

 صباحي 

طه محمود   

  -حسين محمد

 ثاني صباحي 

علي جمال لطيف   

ثالث   –حسن

 صباحي 

 

عبدهللا ماجد  

ثالث   –محمد

 احي صب

 

سهى حمدان  

محمد محجوب  

ثاني   -القيسي 

 صباحي 

 
عزت إبراهيم  

ثالث   –احمد

 صباحي 

عائشة احمد   

ذياب حامد  

ثاني   -الناصري

 صباحي 

علي جواد مطر   

ثالث    –سلوم 

 صباحي 

 

عبيدة طالل  

ثالث   –فياض

 صباحي 

 

سيف الدين  

محمود حسين  

ثاني   -مصطفى

 صباحي 

 
عقيل احمد  

  –عباس عبد

 ثالث صباحي 

ة حسام  عائش 

احمد  خضير  

ثاني   -الدوري 

 صباحي 

علي حافظ   

ثالث   –إسماعيل  

 صباحي 

 

  

شمس إسماعيل  

إبراهيم سلمان  

ثاني   -الكيم

 صباحي 

  

عائشة حكم   

ثاني   -صعب

 صباحي 

 

 

 

  
شهد نجم ندا جبر  

ثاني   -القيسي 

 صباحي 

  

عبد السالم   

اسعد ادريس  

  -عباس الدوري 

 ثاني صباحي 

 

 

 



 جامعة تكريت
                                                                  كلية االدارة واالقتصاد                                                 

 قسم ادارة االعمال 

  

 

 ( 8204) قسم إدارة االعمال/ قاعة قاعات

 ( الحضور )        (     الغياب )                       (  صباحيطالب  14 ) / إدارة إعمال   الثانية مرحلة 

 ( الحضور )        (     الغياب )                         (  صباحيطالب 15 ) / إدارة إعمال   الثالثةمرحلة 

 

 

 

 مدير القاعة  المراقب                                  المراقب                            

علي رائد ياس  

ثالث   –إبراهيم 

 صباحي 

 

عبد الواحد علي  

حسين علي  

ثاني   -البازي

 صباحي 

 
عماد رشيد مجيد  

ثالث   –حسن

 صباحي 

علي خالد جميل   

  -عبد الجنابي 

 ثاني صباحي 

عهد جاسم   

ثالث   –محمود

 صباحي 

 

علي عبد الحافظ  

ثالث   – محمد  

 صباحي 

 
عبد صالح مرعي  

  -محمد الجبوري

 ثاني صباحي 

 
  –عمر خالد طلب

 ثالث صباحي 

علي دومان   

محبر فريح  

  -الطرمشاوي 

 ثاني صباحي 

عهد ضياء محي   

ثالث   –مهدي 

 صباحي 

 

علي عدنان محمد  

 ثالث صباحي  –
 

عبدالقادر عبدهللا  

محمد عيسى  

ثاني   -الطائي 

 صباحي 

 
عمر خضير  

ثالث   –عباس

 احي صب

علي محمد   

صبر عسكر  

  -الكرعاوي

 ثاني صباحي 

عيسى نوري   

ثالث   –جبر

 صباحي 

 

علي محمد مجبل  

ثالث   –علي 

 صباحي 

 

عبدهللا احمد  

عطية نجم  

ثاني   -السامرائي

 صباحي 

 
عمر سامي  

ثالث   –حمد

 صباحي 

عمر فهمي فتح   

هللا خضر  

ثاني   -الخالدي 

 صباحي 

غزوان عدنان   

  –حميد ربيع 

 ثالث صباحي 

 

  –علي نزار حسين 

 ثالث صباحي 
 

عبدهللا صدام نمر  

  -مجيد الجوراني 

 ثاني صباحي 

 
عمر سعد خلف  

 ثالث صباحي  –

عمر محمد   

موسى خلف  

ثاني   -الدليمي

 صباحي 

غيث نجيب   

  –عباس محمد

 ثالث صباحي 

 

  
عبدهللا مهدي  

  -حسين طعمة 

 ثاني صباحي 

  
عمر مضر   

ثاني    -يونس 

 صباحي 

 
 

 

  
عز الدين جاسم  

ثاني   -باس بيدر ع

 صباحي 

  

عمر ناصر   

حسين علي  

ثاني    -الفراجي 

 صباحي 

 

 

 



 جامعة تكريت
                                                                  كلية االدارة واالقتصاد                                                 

 قسم ادارة االعمال 

  

 

 ( 8205) قسم إدارة االعمال/ قاعة قاعات

 ( )        (     الغياب )     الحضور                   (  صباحيطالب  14 ) / إدارة إعمال   الثانية مرحلة 

 ( الحضور )        (     الغياب )                        (  صباحيطالب 15 ) / إدارة إعمال   الثالثةمرحلة 

 

 

 

 مدير القاعة  المراقب                                  المراقب                            

الفاروق عماد  

ثالث   –ياسين احمد

 صباحي 

 

فاروق رمضان  

احمد سلطان  

ثاني   -الجميلي 

 صباحي 

 
قحطان شعالن  

ثالث   –مبارك

 صباحي 

حمود  فؤاد م 

ثاني   -عبدهللا

 صباحي 

لهيب فياض   

ثالث   –نزهان

 صباحي 

 

فاروق محمود  

ثالث   –إبراهيم

 صباحي 

 
فاطمة حسين  

ثاني    -محمد

 صباحي 

 
قرار فراح زكام  

ثالث    –بنية بعير 

 صباحي 

كامل نهاد   

محمد جمعة  

ثاني   -السالمي 

 صباحي 

ليث محمد   

ثالث   –جاسم

 صباحي 

 

فائزة ثامر  

ثالث   –عبدالوهاب

 حي صبا

 

فاطمة مناف  

ياسين توفيق  

ثاني   -الثويني

 صباحي 

 
قيس اسعد محمد  

ثالث   –عويد  

 صباحي 

كرم جمعة   

حمود عبد هللا  

ثاني   -الجبوري

 صباحي 

ماجد شامل   

ثالث   –حميد

 صباحي 

 

  –فهد عبدهللا فهد

 ثالث صباحي 
 

فراس احمد  

ثاني    -محمد

 صباحي 

 
كرم خليل  

ثالث   –ابراهيم 

 صباحي 

كريم جمهور   

مد فاضل  مح

ثاني   -العبيدي 

 صباحي 

ماهر انيس   

ثالث   –اديب

 صباحي 

 

فيصل أنور  

ثالث   –عاصي

 صباحي 

 
فرح سعد ابراهيم  

  -حسين الطائي

 ثاني صباحي 

 
لقاء خيرهللا خلف  

ثالث   –خاطر 

 صباحي 

كمال محي   

  -محمد زيدان

 ثاني صباحي 

ماهر عباس   

  –ماهر ابراهيم

 ثالث صباحي 

 

  
فالح جميل  

ني  ثا  -ابراهيم

 صباحي 

  
ليث حسين بيج   

  -ياس الرفيعي

 ثاني صباحي 

 
 

 

  
فهد نوفل ورد  

  -سحاب الفهداوي

 ثاني صباحي 

  

محمد اثير عبد   

الستار حسن  

  -السامرائي 

 ثاني صباحي 

 

 

 



 جامعة تكريت
                                                                  كلية االدارة واالقتصاد                                                 

 قسم ادارة االعمال 

  

 ( 8206) قسم إدارة االعمال/ قاعة قاعات

 ( الحضور )        (     الغياب )                       (  صباحيطالب  14 ) / إدارة إعمال   الثانية مرحلة 

 ( الحضور )        (     الغياب )                        (  صباحيطالب 15 ) / إدارة إعمال   الثالثةمرحلة 

 

 

 

 مدير القاعة                            المراقب                                  المراقب   

  –مثنى احمد حمود

 ثالث صباحي 
 

د  محمد احم 

إبراهيم حسن  

ثاني    -الفراجي 

 صباحي 

 
محمد رمضان  

  –محمد طعمه 

 ثالث صباحي 

محمد زياد   

عبدالكريم  

حسن  

ثاني    -الخزرجي 

 صباحي 

 
محمد عماد احمد  

ثالث   –حمادي

 صباحي 

 

محمد احمد جميل  

ثالث   –عبد 

 صباحي 

 

محمد احمد  

عزاوي علي  

ثاني   -التكريتي 

 صباحي 

 

محمد  

عبدالرحمن  

ثالث   –محمد

 صباحي 

  سعدي محمد 

  -علي   عبدهللا

 ثاني صباحي 

محمد فرحان   

  –خلف سليمان 

 ثالث صباحي 

 

محمد إسماعيل  

ثالث   –إبراهيم

 صباحي 

 
محمد إسماعيل  

ثاني   -حسين

 صباحي 

 
محمد عبدهللا  

ثالث   –مطر

 صباحي 

محمد صالح   

  -علي محمود

 ثاني صباحي 

محمد مهند لطيف   

 ثالث صباحي  –

 

محمد جمال الدين  

 ث صباحي ثال –علي
 

محمد جاسم  

ثاني    -محمد

 صباحي 

 
محمد عثمان  

  –صبر محمد

 ثالث صباحي 

محمد صالح   

نجم عباس  

ثاني   -العباس

 صباحي 

محمد نضير   

ثالث   –يونس

 صباحي 

 

محمد رزاق كريم  

ثالث   –حمزة 

 صباحي 

 

محمد جمال  

مصطفى محمد  

ثاني   -الجبوري

 صباحي 

 
محمد علي  

ثالث   –حسين

 صباحي 

محمد صفاء   

  محمود 

إسماعيل  

ثاني   -العبيدي 

 صباحي 

 
مخلد زيدون  

ثالث   –طه

 صباحي 

 

  
محمد خضر  

ثاني   -حسين طلب 

 صباحي 

  

محمد علي   

ثامر زنزل  

ثاني   -االسودي

 صباحي 

 

 

 

  
محمد خليل جهاد  

  -فنخ الجبوري 

 ثاني صباحي 

  

محمد علي حمد   

اسليم  

ثاني   -الجبوري

 صباحي 

 

 

 



 جامعة تكريت
                                                                  كلية االدارة واالقتصاد                                                 

 قسم ادارة االعمال 

  

 ( 8207) قسم إدارة االعمال/ قاعة قاعات

 ( الحضور )        (     الغياب )                       (  صباحيطالب  14 ) / إدارة إعمال   الثانية مرحلة 

 ( الحضور )        (     الغياب )                        (  صباحيطالب 15 ) إدارة إعمال /   الثالثةمرحلة 

 

 

 

 مدير القاعة  المراقب                                  المراقب                            

مروى أيوب عكاب  

ثالث   –احمد 

 صباحي 

 
محمد فايق احمد  

  -هذال االحبابي 

 ثاني صباحي 

 
معاذ غازي  

  –عبدالكريم 

 ثالث صباحي 

مروان حمود   

حمد طعمة  

حسين  

ثاني   -الجبوري

 صباحي 

 
نايف عبد العزيز  

ثالث   –علي 

 صباحي 

 

  –مريم صباح تركي

 ثالث صباحي 
 

محمد محمود  

بخيت محمد  

ثاني   -البازي

 صباحي 

 
منذر إبراهيم  

  –دخيل خميس 

 ثالث صباحي 

مريم خير هللا   

صالح غايب  

ثاني   -المفرجي 

 صباحي 

نجم عبود رحيم   

ثالث   –وهيب 

 صباحي 

 

  –مريم محمد توفيق

 ثالث صباحي 
 

محمد مغيرعلوان  

  -حمده الجبوري 

 ثاني صباحي 

 
مهند فيصل  

  –فرحان صالح  

 صباحي ثالث 

مصطفى احمد   

تركي  

عبدالجبار  

ثاني    -الجنابي 

 صباحي 

 
هاجر ابراهيم  

ثالث   –عكاب

 صباحي 

 

مشتاق إبراهيم  

ثالث   –فرحان  

 صباحي 

 
محمد نوفل مجيد  

  -حسن السعدي

 ثاني صباحي 

 
موسى صدام  

  –حسين مهدي 

 ثالث صباحي 

مصطفى طارق   

ثاني   -سمير

 صباحي 

هدى فارس احمد   

ثالث   –لطيف 

 صباحي 

 

مصطفى فيصل  

ثالث   –سعيد 

 صباحي 

 

محمود خيرهللا  

حماد شرقي  

ثاني   -اللهيبي 

 صباحي 

 
ميعاد عبد محمد  

ثالث   –محمود 

 صباحي 

مصعب زاهد   

محمد صالح  

ثاني   -العزاوي

 صباحي 

هزاع سعد   

ثالث   –احمد

 صباحي 

 

  

محمود عصمت  

محمود علي  

ثاني   -البياتي

 صباحي 

  

معاوية محمد   

جاسم محمد  

ثاني   -العكيدي 

 صباحي 

 

 

 

  

محمود محمد  

غني حمزة  

ثاني   -البياتي

 صباحي 

  

مها مؤيد   

صبحي محمد  

ثاني   -الدوري 

 صباحي 
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 مدير القاعة  المراقب                                  المراقب                            

همام عيسى كاظم  

 ثالث صباحي  –
 

موفق عامر  

  -خليفه غريب

 ثاني صباحي 

 
ورود خليل  

  –انحسين علو

 ثالث صباحي 

هند فاضل عبد   

  -خليفة البازي

 ثاني صباحي 

يعمر سعد   

ثالث   –حسين

 صباحي 

 

هند باسم علي  

ثالث   –عباس 

 صباحي 

 
مولود ابراهيم  

ثاني   -صالح حمد 

 صباحي 

 
وسام ثاير علوان  

ثالث   –محمد 

 صباحي 

ياسر ضياء   

ثاني   -عبد 

 صباحي 

يوسف حسين   

  –لطيف جاسم 

 ثالث صباحي 

 

  –عباس هند كامل 

  ثالث صباحي 
ميادة صابر حمد  

  -محمود العباسي 

 ثاني صباحي 

 
وليد خالد سلمان  

 ثالث صباحي  –

ياسر عمار   

ثاني   -ياسين 

 صباحي 

يوسف خلف   

ثالث   –دنان

 صباحي 

 

واثق حمادي  

  –مصلح فرحان 

 ثالث صباحي 

 

ميسرة جاسم  

خليل حسين  

ثاني   -الربيعي 

 صباحي 

 
ياسين صباح  

  –حسن صالح

 ي ثالث صباح

ياسمين يوسف   

ياسين خنفر  

ثاني   -العجيلي 

 صباحي 

 

 

 

ورود باسم حافظ  

ثالث   –حمد 

 صباحي 

 

م مرزوق  ثمي

جمعه سعيد  

ثاني   -العبيدي 

 صباحي 

 
يحيى منير  

ثالث   –كامل

 صباحي 

ياسين جعفر   

جبار رشيد  

ثاني   -النعيمي

 صباحي 

يونس ايوب   

  –احمد حسن 

 ثالث صباحي 

 

  
  -هاله جمال حامد 

 ي ثاني صباح
  

ياسين مصطفى   

جاسم محمد  

ثاني   -الجبوري

 صباحي 

 

 

 

  
همام نعمة  

ثاني   -حسين

 صباحي 

  
 

 
 

 
 


