
 جامعة تكريت
                                                                             كلية االدارة واالقتصاد                                 

 قسم ادارة االعمال 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ثانيالالكورس  2021 – 2020للعام الدراسي  االمتحانات النهائية 

 الدور االول 

 القاعات االمتحانية 
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 جامعة تكريت
                                                                             كلية االدارة واالقتصاد                                 

 قسم ادارة االعمال 

  

 

 ( 8001) إدارة االعمال/ قاعةقسم  قاعات

 

 ( الحضور )        (     الغياب )                       (  مسائي طالب   21)  دارة إعمال / إ  اولىمرحلة 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير القاعة  المراقب                                  المراقب                            

 كاظم شهاب ابتسام عباس
 

 احمد خميس حمود حسين 
 

احمد عبد االمير زيدان  

 خلف

 

  احمد عبد سالم عبد   احمد خيرهللا محمد خلف   ابراهيم عبدهللا داود سلمان

 احمد عدوان ذياب  احمد رافع شرقي حمادي   اثير ماجد حميد محمد 
 

  احمد جابر ضامن حدوشي 
 احمد رمزي يونس حسين 

 
احمد فاضل عباس  

 د محيمي

 

 احمد جمعه محمد محمود 
 

احمد سليمان ذاكر  

 عبدالعزيز 
 

  احمد كريم خلف محمد 

  احمد محمد بداع عفن   احمد عارف علوان صالح  احمد حمدي فياض مرزوك 

 احمد حميد سطوان عبد 
 

 جاسم  ماهر عامل  احمد
 

احمد محمد حسين  

 فياض

 



 جامعة تكريت
                                                                             كلية االدارة واالقتصاد                                 

 قسم ادارة االعمال 

  

 ( 8002) قسم إدارة االعمال/ قاعة قاعات

 (  الحضور )        (     الغياب )                           (مسائي  طالب  21)  اولى / إدارة إعمال مرحلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير القاعة  المراقب                                  المراقب                            

 احمد محمد مهدي خلف 
 

اسامه عبدالمنعم ثابت  

 عباس
 

  انور جاسم عبد عيسى 

  عسكر احمد ناصر 
 اسامه مشعان علي خلف 

 
أيسر حسون رحيل  

 جعاز

 

  ايسر حسين سعيد علي   اسراء اياد صالح مكطوف   احمد نصيف احمد 

 اركان جمعه علي اسعيد 
 

 اسراء عبديل حسين صالح
 

ايمان عبدهللا محمد  

 عيسى 

 

 اركان حمد صالح حسين 
 

 اطياف غدير حنيف عوض 
 

ايه خالد رمضان  

 صالح 

 

 دحام طلب اركان سعدون 
 

 أمامه محمد علي جاسم 
 

برهان غازي فيصل  

 ابراهيم 

 

 ارميض مشعل عبيد مطر 
 

 امنه صبري دودح خلف 
 

بسام عبدهللا حميد  

 صالح 

 



 جامعة تكريت
                                                                             كلية االدارة واالقتصاد                                 

 قسم ادارة االعمال 

  

 ( 8003) قسم إدارة االعمال/ قاعة قاعات

 ( الحضور )        (     الغياب )          (      مسائي طالب  21 )  اولى / إدارة إعمال مرحلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير القاعة    المراقب                                  المراقب                           

 جمال احمد مطلك صالح
  حسين حازم حسين  

حنان عبدالغفور خلف  

 حبيب 

 

 جمعه مطلك محمد نصيف 
 

 حسين صدام ثاير خميس 
 

حيدر حسن حسين  

 علوان 

 

 خالد خلف عبدللا   بدهللا خماس احمد حسين ع  حاتم عبدالكريم سعد علي 
 

 حاتم كريم قاسم عبد 
 

 حسين كاظم حديد هاشم 
 

  دنيا عامر سعيد توفيق 

  رحمة أحمد هاشم علي   حماد سعيد حماد حمادي  حرب فيصل سلوم جاسم

 حسن محي حسن احمد 
 

 حمد سباح مهوس داود 
 

رسل نوري عبدالكريم  

 حسين

 

 حسيبه خالد خلف سوادي
 

رمضان احمد    الحمزه

 سلطان 
 

رضوان ادريس نايف  

 عبدالرحمن

 



 جامعة تكريت
                                                                             كلية االدارة واالقتصاد                                 

 قسم ادارة االعمال 

  

 ( 8004) قسم إدارة االعمال/ قاعة قاعات

 ( الحضور )        (     الغياب )                  (      مسائي طالب   21)  ى / إدارة إعمال اولمرحلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير القاعة  المراقب                                  المراقب                            

 رغد محمود ركاد خليفه 
 

 زيدان ربح خلف علو 
 

سهاد حسين علي  

 احمد

 

 رفل رمزي مزهر فيصل 
 

 ساره علي حسين سلمان
 

سيف رباح مهدي  

 صالح 

 

رقيه عماد الدين نصرت  

 شاكر
 

 سالم فرج سالم خلف 
 

سيف شهاب احمد  

 سليمان

 

 رؤيا احمد حمدي نوري 
 

 سبع خميس محمود حميد 
 

ي وشاح  سيف مهد

 احمد

 

 زياد خلف سعيد عطيه 
 

 سعد صطام عادي رحيم 
 

شاكر محمد جمعه  

 عمر 

 

 زياد خلف صالح محيميد 
 

 سلوان جاسم محمد عبدهللا 
 

شداد صبحي خليل  

 ابراهيم 

 

 زيد صكر خليل صكر 
 

 سميه مطشر حسين حسن 
 

شفاء عطاهللا حسين  

 صالح 

 



 جامعة تكريت
                                                                             كلية االدارة واالقتصاد                                 

 قسم ادارة االعمال 

  

 ( 8005) قسم إدارة االعمال/ قاعة قاعات

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير القاعة  المراقب                                  المراقب                            

 

 

شيماء حكمت ابراهيم  

 هزيم 
 

عايد جبار عايد    طارق ابراهيم عبار حماد 

 حسن

 

ح ياسين عواد  صال

 محمد 
 

عباس خضر عباس    طاهر خضر محمود احمد 

 خضير 

 

صدام شالل محمد  

 اسود
 

عبدالرحمن حميد    عادل علي ادبيس فضي 

 حمد جميل 

 

صالح الدين رشيد  

  سنجار ازالم
عبدالرحمن سراج    عامر محمد حسين سلطان

 مزهر عبدهللا 

 

ضرغام جاسم هاشم  

 جاسم
 

زيز حسن  عبدالع  عائد احمد طه احمد 

 محمد حسن

 



 جامعة تكريت
                                                                             كلية االدارة واالقتصاد                                 

 قسم ادارة االعمال 

  

 ( 8006) قسم إدارة االعمال/ قاعة قاعات

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير القاعة  المراقب                                               المراقب               

 

عبدالكريم حمد سلطان  

 يازول 
 

عرفان سلطان احمد  

 محمد 

علي نزهان   

 محمد عمر 

 

عبدهللا اورنس بشير  

 شعبان
 

عمار اسود    عزيز حجي سالم عبد 

 حنون خلف 

 

عبدهللا خلف علي  

 محيميد 
 

علي حسين عبدهللا  

 سعيد

عمار خليل   

 حسين علي 

 

عبدهللا داود محمود  

  عبدهللا 

علي سلمان داود  

 عباس

ار عبدهللا  عم 

 صعب حمد 

 

عذراء محمود رشيد  

 منوخ 
 

علي محي الدين  

 مصطفى حمود 

عمار محمد   

 كريم حسن 

 



 جامعة تكريت
                                                                             كلية االدارة واالقتصاد                                 

 قسم ادارة االعمال 

  

 ( 8007) قسم إدارة االعمال/ قاعة قاعات

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير القاعة  المراقب                                  المراقب                            

 

 عمار ياسر فاضل طه 
 

غفران علي ابراهيم  

 نايف 

قحطان عدنان جهاد   

 حمزه 

 

عمر احمد عبود  

 حسين
 

كامل نعمه عبدهللا    فائز مزهر جاسم احمد 

 بيدر 

 

عمر شفيق عواد  

 خلف
 

فراس محمد سلطان  

 حمود 

كريم حمود مجيد   

 طحطوح 

 

عمر عزيز احمد  

  كردي

فرح سليم صالح 

 جدوع

كفاح عبدهللا درويش   

 شربان

 

غسان صباح حسين  

 داود
 

فهد سليمان معيوف  

 حسن

كوكب احمد خلف   

 ابراهيم 

 



 جامعة تكريت
                                                                             كلية االدارة واالقتصاد                                 

 قسم ادارة االعمال 

  

 ( 8008) قسم إدارة االعمال/ قاعة قاعات

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير القاعة  المراقب                                  المراقب                            

 

لطيف اسماعيل  

 غضبان وهيب 
 

محمد بهاء عدنان  

 سلطان 

  محمد حميد بدوي خلف  

لؤي احمد عبدالوهاب  

 سمير 
 

محمد جاسم شحاذه  

 حسين

  محمد خلف سلطان علي  

ث احمد يعقوب  لي

 حسين
 

محمد جاسم محمد  

 مطشر 

محمد خلف محمد   

 حسين

 

محمد ابراهيم جاسم  

  محمد 
  محمد سعد سلمان غدير   محمد جبار حمد حميد 

محمد ابراهيم خلف  

 حسن
 

محمد حسين خلف  

 حميد 

  محمد شحاذه خلف نزال  



 جامعة تكريت
                                                                             كلية االدارة واالقتصاد                                 

 قسم ادارة االعمال 

  

 ( 8201) قسم إدارة االعمال/ قاعة قاعات

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير القاعة  المراقب                                  المراقب                            

  خضير نزهان اليمامه

 خلف
 

محمود صالح جواد  

 حنيفش 

مصطفى خليل   

 علي محسن 

 

محمد عارف دليان  

 طلب
 

مصطفى محمود    حسين عبيد  مروان عيدان

 احمد عبدالرحمن 

 

محمد عبدهللا عواد  

 جديع 
 

مروان مصطفى عبدالغفور  

 محمد 

مظهر وعد نجم   

 عبدهللا 

 

محمد عرفان نعمه  

  ابراهيم 
معاذ زياد خلف    مروان ناصر قدوري هالل 

 عبدهللا 

 

محمد علي عبدالرزاق  

 عبو 
 

  ابراهيم حميد  مصطفى 

 خلف

معتز حكيم نايف   

 حميد 

 



 جامعة تكريت
                                                                             كلية االدارة واالقتصاد                                 

 قسم ادارة االعمال 

  

 

 ( 8203) قسم إدارة االعمال/ قاعة قاعات

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير القاعة  المراقب                                  المراقب                            

منال احمد محمد  

 اسماعيل 

واثق فاضل    نادين عماد خالد ابراهيم  

 عباس محيميد 

 

منال صالح ابراهيم  

 سليمان

وسام شحاذه    نايف ابراهيم محمد حماد  

 سوعان مصلح

 

 مهند سعد طه سليم
 

وليد خالد محمود    نجم عبدهللا مطلك محيميد 

 حبيب 

 

 مهند محمد عبد محمد 
 

  هبه ناظم محمد جبار 
 ياسر احمد خلف 

 

محجوب   نضال محمد 

 سلمان
 

ياسر خليل حسين    هدى نومان عواد خلف 

 علي

 

هاجر حسين شحاذه  

 حسين
 

 صالح يوسف  هيثم ناصر حمد ناصر 

 زبار  عبد

 



 جامعة تكريت
                                                                             كلية االدارة واالقتصاد                                 

 قسم ادارة االعمال 

  

 

 ( 8204) قسم إدارة االعمال/ قاعة قاعات

 

 ( الحضور )        (     الغياب )                 (  صباحيطالب   15)  اولى / إدارة إعمال مرحلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير القاعة  المراقب                                  المراقب                            

 

  صالح ياسين  إبراهيم

 النعيمي  كريم
 

  محمد   حمزة احمد

 العزاوي سالم

  مهدي   مجيد احمد 

 العالوي لطيف

 

  محيسن  جمعه  اثير

 العبيدي  علي
 

  مصطفى   رمضان احمد

 الجبوري عيسى

  عزيز  مدحت احمد 

 الدليمي  لطيف

 

  فرج  عطية رشيد   اثير

 الربيعي 
 

  عبد  صباح  احمد

 حمادي

  رجه ميثاق  احمد 

 الجبوري عبيد

 

  جدوع باسم احمد

  الجبوري  عكلة
  نمر  هللا  عبد  احمد

 الشمري  منصور

  عباس  ناظم احمد 

 الجبوري  خلف

 

  علي  كاظم حسن احمد

 البرغش
 

  دخيل محمد   فائز احمد

 اللهيبي 

  عواد  د عب ناظم احمد 

 البجاري

 



 جامعة تكريت
                                                                             كلية االدارة واالقتصاد                                 

 قسم ادارة االعمال 

  

 ( 8205) قسم إدارة االعمال/ قاعة قاعات

 

 ( الحضور )        (     الغياب )                 ( صباحي طالب   15)  اولى / إدارة إعمال مرحلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير القاعة  المراقب                                  المراقب                            

 

 

  عاشور  ابراهيم  أدهم

 العبيدي محمد 
 

  عبدالفتاح  وعد  اسيل

 الناصري محمد 

  محمد   محمد جاسم  امر 

 الدليمي 

 

  عباس سعد  أسامة

 العجيلي  عبيد
 

  نوفان قيس  افراح 

 الفراجي  صيهود 

  بهلول جعفر  خالد امنه  

 الجنابي

 

  حسن  صباح اسامه

 البوعلي  اسماعيل
 

  كردي أكرم  دريد  اكرام

 العبيدي

  خلف محمد   صباح  امنه  

 لجبوريا

 

  خضير  حبيب أستبرق 

  العبيدي محمد 

  عنتر فرحان المها

 الشمري  فارس

  محمود  ابراهيم امير  

 الجواري  حمد

 

  مجيد   عادل اسيل

 الدوري  موسى 
 

  خضير  سعيد علي اماني 

 الجنابي

  محمد   خلف بشير امير  

 الجغيفي

 



 جامعة تكريت
                                                                             كلية االدارة واالقتصاد                                 

 قسم ادارة االعمال 

  

 ( 8206) قسم إدارة االعمال/ قاعة قاعات

 

 ( الحضور )        (     الغياب )                 ( صباحي طالب   15)  اولى / إدارة إعمال مرحلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير القاعة  قب                            المراقب                                  المرا 

 

 

  جاسم احمد  خضر  امير 

 الطواالت
 

  حمد  حافظ قصي   اية

 الحديثي 

  خضير قاسم  اية 

 القدراني  عباس

 

 صالح ين حس طه  اميه 

 الهنديره 
 

  علي هيثم  ايالف

 الناصري  زيدان

  علي  ندى  أيوب 

 الفراجي  عكاب

 

  محمود  طالب انفال

 الدليمي  داغر
 

  احمد  عكاب ايمان

 االحبابي  نايف

  فندي ساجد بارق  

 الساعدي محرب 

 

 لطيف  عطاهلل انمار
 

  نايف  سالم راجي   ايه

 الجنابي

  هادي  رباح باسم 

  الخرجي حمد

 

  داحم صالح اوس

 الفراجي  خلف
 

  مطر سلمان  اية

 الكبجي  عبدهللا

  هادي  هيمان بتول  

 البياتي  حسن

 



 جامعة تكريت
                                                                             كلية االدارة واالقتصاد                                 

 قسم ادارة االعمال 

  

 ( 8207) قسم إدارة االعمال/ قاعة قاعات

 ( الحضور )        (     الغياب )                 ( صباحي طالب   15)  اولى / إدارة إعمال مرحلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير القاعة  المراقب                                  المراقب                            

  جاجان محمد بسعاد

 الطائي  زغيتون 
 

  ياسين  مثنى  تبارك

 الناصري  عطية

  علي  مهدي  هادي  جعفر 

 العنبكي 

 

  كامل صالح بشار

 الدراجي  محمود 
 

  مهند  تبارك

  عبدالرزاق

  عبداللطيف

 الصميدعي 

  احمد  عبدالوهاب  جمال 

 العزاوي  نايم

 

  الكريم  عبد محمود  بكر

 الهاشمي  حسين
 

  احمد نزهان   تبارك

 الجواري حسين

  محمد   موسى  خلف جهاد 

 الجبوري

 

  عدنان صدام  تبارك

  التميمي  إسماعيل
  صبار  باسم  ترفة

 مهدي 

  اسماعيل خليل جوانا 

 الطائي  خلف

 

  علي  خلف  علي  تبارك

 الغريري
 

  هجار  ندا  احمد ثريا

 العبيدي

  الكريم عبد  زياد جيهان 

 ائي السامر حسين

 



 جامعة تكريت
                                                                             كلية االدارة واالقتصاد                                 

 قسم ادارة االعمال 

  

 

 

 ( 8208) قسم إدارة االعمال/ قاعة قاعات

 

 ( (     الغياب )           الحضور )               ( صباحي طالب   15)  اولى / إدارة إعمال مرحلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير القاعة  المراقب                                  المراقب                            

  محمد   جسوم حبيب

 الخزرجي  محسن
 

  حسين لطيف حسن

 العزاوي  سبع

  زغير محمد  مانع   حمود 

 المنتفجي 

 

  عطوان كنعان حبيب

 الزيدي  شنافي 
 

  مشعان  خميس حسين

 الشمري شاهر

  حمود محمد   حامد حيدر 

  المزروعي

 

  فاضل   بدر حسان

 الجنابي  حمود
 

  عمر بكر  علي  حسين

 الجبوري

  مخلف  محمد   حيدر 

 البجاري اسعيد

 

  اهر مس  عطية حسان

   العبيدي حمد

  فياض  علي  حسين

 مرزوك 

  كرجي  خلف  خزرج 

 الخزرجي  شاهر

 

  ناجي افليح حسن

 العبيدي  ضباب
 

  حافظ  كريم حسين

 العزاوي محمد 

  مصلح  سيار احمد دعاء 

 الشمري

 



 جامعة تكريت
                                                                             كلية االدارة واالقتصاد                                 

 قسم ادارة االعمال 

  

 

 

 (6001) قاعة  / المالية والمصرفية قسم  قاعات

 

 ( الحضور )        (     الغياب )                 ( صباحي طالب   15)  اولى / إدارة إعمال مرحلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير القاعة                           المراقب                                  المراقب   

 

  سلطان رميض  دالل

 الجبوري  حسن
 

  علي عزيز  اياد رسل

 الربيعي 

  عبدالرضا هاشم  رقية 

 العبيدي جاسم

 

  رشيد   متعب  ديانة

 البجواري حسن
 

  هاشم  ى مصطف  رشيد

 العباسي  ياسين

  محمود   فايق   رقية 

 العباسي  احمد

 

  علي  مهند  الفقار ذو

  الحميد عبد  أصغر

 الطائي

 

  عبد  سالم سعد  رغيد

 االحبابي 

  عبد  محسن  حميد  رند 

 العبيدي  هللا

 

  عبدالرزاق  رامي 

  وهاب 
 صالح ربيع  عاكف  رفل 

 الدوري

  سامان دلشاد رهام 

 حمد 

 

  جاسم فرحان  رائده

 ي الجبور خليل
 

  جمعه اسماعيل  رقية

 الحيدري  وايل

  رضا  عادل رومان  

 الجواري  حميد

 



 جامعة تكريت
                                                                             كلية االدارة واالقتصاد                                 

 قسم ادارة االعمال 

  

 

 ( 6002) قاعة  /  فية المالية والمصر قسم  قاعات

 

 ( الحضور )        (     الغياب )                 ( صباحي طالب   15)  اولى / إدارة إعمال مرحلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير القاعة  المراقب                                  المراقب                            

 

 

  نعمه  كامل خليل رؤى

 الدليمي 
 

  حكمت  طالل سبأ

 السامرائي  محمد 

  زيدان  عبد  طه  سالمه  

 السامرائي 

 

  جدوع  احمد ريم

 البوعلي  خضير
 

  عباس كاظم سبعاوي

 الجبوري  خلف

  محمد  حمدان سلمى 

 الشمري  مخلف

 

  هللا  عبد عمار زياد

 الجبوري  محمد 
 

  عطية ر ستا سجى

 العبيدي جاسم

  يعقوب مصطفى   سميه  

 البياتي  يوسف 

 

  هللا  عبد  خلف زيد

  الجبوري  هبود 
  حسين رباح سعد

 الخزرجي  حاجي

  عساف مهند  الدين سيف  

 االغا  صالح

 

  علي هللا  عبد زينه

 الكجم  جاسم
 

  محمد حاتم  سفانه

 القرغلي  خلف

  عبيد  خلف  عمر  سيف  

 الحلبوسي

 



 جامعة تكريت
                                                                             كلية االدارة واالقتصاد                                 

 قسم ادارة االعمال 

  

 ( 6003) قاعة  /  المالية والمصرفية قسم  قاعات

 

 (     الحضور )        (     الغياب )              ( صباحي طالب   15)  اولى / إدارة إعمال مرحلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير القاعة  المراقب                                  المراقب                            

 

 

  شاكر مظهر  شاكر

 العبيدي  خضير
 

  حميد  احمد صالح

 الجبوري  احمد

  يعقوب جمال  رافع ضحى 

 العلكاوي 

 

  عناد احمد  شهاب

 المجمعي  حسن
 

 صالح جاسم صالح

 الجبوري علوان

  جليوي  هللا  عبد  ضحى 

 الجنابي  شيخان

 

  يعقوب  جاسم شهد

 البياتي  يوسف 
 

  حسين صالح محمد  ضحى  ذعذاع حسيب صالح

 العباسي

 

  حمد  األمير  عبد  شهد

  البياتي  حسن

  غالب اسامه  صفا

 التكريتي  صبحي

  علي  محمود  باسم ضرغام 

 الجبوري

 

  سبع علي  عقيل شهد

 المكدمي 
 

  عبيد حامد صهيب

 الزوبعي  احمد

  حسين خزعل عبد  طارق 

 الزيدي

 



 جامعة تكريت
                                                                             كلية االدارة واالقتصاد                                 

 قسم ادارة االعمال 

  

 ( 6101) قاعة  /  المالية والمصرفية قسم  قاعات

 

 ( الحضور )        (     الغياب )                 ( صباحي طالب   15)  اولى / إدارة إعمال مرحلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير القاعة  اقب                                  المراقب                            المر

  مزهر محمود  طالل

 الشمري  شاهين
 

  حسن صادق  عامر

  الجبوري ناصر

  سالم خلف الفتاح  عبد 

 الحشماوي خلف

 

  محممود فهد   حسن طه

  البدري

  جاسم الرحمن  عبد

  ابراهيم محمد 

 لخزرجي ا

  ذاكر  ياسر القادر عبد 

  الخشماني يعقوب 

 

  خلف  عدنان طيبة 

 الجعاطة يوسف 
 

  هللا  عطا الرحمن  عبد

 الجميلي  جاسم حديس

  رزوقي  احمد  هللا  عبد 

 الدوري  سمير 

 

 سلطان وليد  طيبه 

 الزبيدي  مهدي
 

  عبد الرحيم عبد

  مزبان جسام السالم

 العبيدي

  هللا   عبد هللا   خير هللا  عبد 

 ميلي الج محمد 

 

  محمود  جمعة عادل

 الدهلكي عباس
 

  خليل بسام  الرزاق  عبد

 الدليمي  ابراهيم

  حوشي  حازم سعد  هللا  عبد 

 التكريتي 

 



 جامعة تكريت
                                                                             كلية االدارة واالقتصاد                                 

 قسم ادارة االعمال 

  

 

 

 ( 6102) قاعة  /  المالية والمصرفية قسم  قاعات

 

 ( الحضور )        (     الغياب )                 ( صباحي طالب   15)  اولى / إدارة إعمال مرحلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير القاعة  المراقب                                  المراقب                            

 

  خالص صفاء  هللا  عبد

 السامرائي  يونس 
 

  رجب  حازم  الدين عز

 البازي  هدوك

  طه  عواد  اسعد علي 

 العزاوي

 

  محمد علي  هللا  عبد

 الشمري  مهيدي 
 

  الخالق عبد  عكرمة

 الجواري  خلف  خنجر

  حمدا جميل  علي 

 الجنابي  حمادي

 

  محمود  الناصر عبد

 السامرائي  طه  ياسين
 

  عزيز حسين  علي  فاضل  حيدر  عال

 المفرجي  فدعم

 

  خضير عباس عدنان

  الكروي  ياسين

  محمد  صالح عالء

 العيساوي مهيدي 

  مشعل  سبهان  علي 

 الخزرجي  علي

 

  مهيدي  خليل  عذراء

 الفراجي صالح
 

  جاسم محمد عالء

 الجميلي  محيميد

  علي سعدون  علي 

 الجبوري ثابت

 



 جامعة تكريت
                                                                             كلية االدارة واالقتصاد                                 

 قسم ادارة االعمال 

  

 

 ( 6103) قاعة  /  المالية والمصرفية قسم  قاعات

 

 ( الحضور )        (     الغياب )                 ( صباحي طالب   15)  ال اولى / إدارة إعممرحلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير القاعة  المراقب                                  المراقب                            

 

  صالح غازي علي

 السعدي مهدي
 

  مهدي جبار  عمر 

 الجواري  صالح

  شاكر  ادريس غزوان 

  العزاوي ناجي

 

  ابراهيم فاروق  علي

 الفراجي  احمد
 

  عطية  جميل عمر 

 الشمري  صلفيج

  علي ابراهيم  فاروق 

 الجبوري  حسين

 

  منكي  محمود  علي

 الخزرجي  كنج
 

  عبد  فرج سعدي عمر 

 العكيدي 

  حسين علي حازم  فاضل 

 الخزرجي 

 

  مزهر  ياسين  علي

  النعيمي  حسين
  هاشم عدنان عمر 

 الفريحاوي  محمد 

  لفتة  علي  فاطمة  

 صفرالعبيدي

 

  محمد جاسم عمر 

 اركاب  بني صلبوخ 
 

  مصلح  ياسين عمر 

  الرشاوي جاسم

  ناصر كريم جبار  فاطمة  

 البهادلي

 



 جامعة تكريت
                                                                             كلية االدارة واالقتصاد                                 

 قسم ادارة االعمال 

  

 

 ( 6104) قاعة  /  المالية والمصرفية قسم  قاعات

 

 ( الحضور )        (     الغياب )                 ( صباحي طالب   15)  اولى / إدارة إعمال مرحلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير القاعة  المراقب                                               المراقب               

 

 

  شكر  هاشم  فراس

 الكرغولي  حمود
 

  احمد حسين  ليث

 العباسي حسن

  علي  اسماعيل  محمد  

 الصجري  فرحان

 

  مجبل   محسن  قادرية

 المفرجي  شكر
 

  حسين  ناطق  ليث

 القيسي  محمد 

  نوفان علي  ثائر  محمد  

 الشمري

 

  عبد  وهب  الندى  قطر

  القيسي دبيس
 

  خلف صالح مبارك 

 الجبوري  جميل 

  علي  مطر جبار  محمد  

 الحاتمي 

 

  جاسم علي  حسين  كرم

  الكروي
  سعد  احمد محمد 

 الجبوري  محيميد

  جواد  شياع محمد  

  السعدي حسن

 

  جاسم محمد   كمال

 المشهداني  شهاب
 

  محمد  احمد محمد 

 الجواري جوبان

  دهش  جبر  طالب محمد  

 الجاسم 

 



 جامعة تكريت
                                                                             كلية االدارة واالقتصاد                                 

 قسم ادارة االعمال 

  

 ( 6108) قاعة  /  المالية والمصرفية قسم  قاعات

 

 ( الحضور )        (     الغياب )                 ( صباحي طالب   15)  اولى / إدارة إعمال مرحلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير القاعة  المراقب                                  المراقب                            

 

 

  جاسم  عبد محمد 

 محمد 
 

  علي باسم  محمود 

 العباسي  حسين

  حميد  علي مرتضى 

 التميمي  حسين

 

 عبدهللا  علي محمد 

 

  خضير محمود 

  عليوي  محمود 

 الزبيدي

  ذهب  رحيم  مروان  

 الجنابي  شيحان

 

  محمود  كمال  محمد 

 الدراجي  خلف
 

  مصطفى خلف  محمود 

 الجبوري عيسى

  الكريم عبد أزهر  مريم  

 الدوري  طه

 

  عبد  منعم محمد 

  علوان الرحمن

   العنبكي

  مصطفى   محمود 

 الجميلي  خلف  زيدان

  حسن فليح  حامد  مريم  

  السامرائي

 

  عبد  نوزاد محمد 

 هموني   محمد الكريم
 

  اسماعيل حربي مدين

  الحرباوي ابراهيم

  عبد صفاء مشتاق  

 الربيعي  محمود  الزهره

 



 جامعة تكريت
                                                                             كلية االدارة واالقتصاد                                 

 قسم ادارة االعمال 

  

 (5003) قاعة  / المحاسبةقسم  قاعات

 

 ( الحضور )        (     الغياب )                 ( صباحي طالب   15)  اولى / إدارة إعمال مرحلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير القاعة  المراقب                                  المراقب                            

 

  عبد ماعيل إس مصطفى 

 النزاري  عباس
 

  صالح فوزي مصطفى 

 البدري مهدي

  وادي  ياسر  مظر  

  جاسم مصطفى 

 الراشدي ساير  ابراهيم
 

  محمد   قاسم مصطفى 

 الدوري مهدي

  محسن  احمد  مكيه  

 العيساوي غضيب

 

  احمد  سعد مصطفى 

 الجبوري  خلف
 

  كاظم نهاد  مصطفى 

 الحمداني  احمد

  ضاحي خالد منار  

 الذيابي  طلب

 

  الحكيم عبد مصطفى 

  المولى  علي  عامر

  عبد  ثامر  جمال مصعب

 البدري

  حمود  بحيبش  منذر  

 الجنابي  برد

 

  عرب عماد مصطفى 

 التكريتي  صالح
 

  حسين  إبراهيم مضر 

 البياتي  علي

  يوسف  نعمان منذر  

 الخطيب  علي محمد 

 



 جامعة تكريت
                                                                             كلية االدارة واالقتصاد                                 

 قسم ادارة االعمال 

  

 

 ( 5004) قاعة /   المحاسبةقسم  قاعات

 

 ( الحضور )        (     الغياب )                 ( صباحي طالب   15)  اولى / إدارة إعمال مرحلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير القاعة                       المراقب                                  المراقب        

 

 

  جاسم صالح مهدي

 حسين
 

  كامل  عكاب نبراس 

 الجنابي  علي

  مهدي   إبراهيم نهاد 

  محمد   شويش مهند 

 الدوري  فاضل
 

  لطيفعبدال نسرين 

 العبيدي  عمر رجه 

  عبود  علي  فنر  نهاد 

 الزناد

 

  المجيد عبد علي  مهند 

 السعدي االمير  عبد
 

  عطية  حميد نشات

 القيسي  علي

  صباح الهدى نور  

 المجمعي  حمد فرحان

 

  فارس  عدي موسى 

  السعدي  دحام
  عبد صالح نشوان

 الجبوري  محمد   هللا

  عبد  مهدي سعيد  نور  

 العبيدي

 

  حماد محمد  موسى 

  المولى بيصل
 

  مطر   حسن نصير 

 العجيلي  علي

  حديد  فريد   رائد  هاجر 

 الحديثي 

 



 جامعة تكريت
                                                                             كلية االدارة واالقتصاد                                 

 قسم ادارة االعمال 

  

 ( 5005) قاعة /   المحاسبةقسم  قاعات

 

 ( الحضور )        (     الغياب )                 ( صباحي طالب   15)  إدارة إعمال اولى / مرحلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير القاعة  المراقب                                  المراقب                            

 

  حمد  خضر جمعة هالة

 العجيلي
 

  حسن محمد   همام

 الكيالني  إسماعيل

  حمد  مشرق  وجدان 

  محمد جاسم هاني 

 العبيدي  عطية
 

  سامر  حمود  هناء

 الفراجي  كمون

  محمود  ماجد وسام 

 العيساوي  عبدهللا

 

  صالح هادي هدى

 االسدي  سعيد
 

  حميد عبد  احمد  هند

 العجيلي

  عبد محمد  سعد  وفاء 

 الدليمي  هللا

 

  خليل  إبراهيم  هديل 

  القيسي  محمد 

  صفر كردي احمد  هند

 العبيدي

  محمود  خالد وليد 

 المشهداني  ياسين

 

  ناصر  جالل  همام

 الجحيشي  حسين
 

  جاسم رشيد   ياسر  خليفة  عبد  فاضل  هند

 غولي  القره صالح

 



 جامعة تكريت
                                                                             كلية االدارة واالقتصاد                                 

 قسم ادارة االعمال 

  

 ( 4005) قاعة  /لعامة قسم إدارة ا قاعات

 

 ( الحضور )        (     الغياب )                 (صباحي  طالب   9)  / إدارة إعمال   اولىمرحلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير القاعة  المراقب                                  المراقب                            

  مسربت   علي قيس   ياسر

 المكدمي 
 

 الحسن عبد  يوسف  رعد  يوسف 

 الطائي

 

  دجوا هللا  عبد  ياسين

 العجيلي  حنيفش
 

  احمد  علي  رؤوف يوسف 

 الداوودي

 

  مراد   محمود  عقيل ياسين

 الحبابي
 

  الحليم عبد الحميد عبد  يوسف 

  التكريتي

 

  جاسم  خلف احمد  يوسف 

  القيسي 

  جاسم محمود  مظهر  يوسف 

 المشهداني 

 

  سلطان علي خميس يوسف 

 الجبوري
 

  


