
مبادئ ادارة عامة    : المادة   ي 
 
2021-7-25   يوم االحد  دور اول2021-2020كورس ثان

قسم االدارة العامة 

التوقيعالتوقيعالتوقيعت

اول ص عامةاول ص عامة1
ادريس عبدالسالم 

محمد
اول ص 

عامة
ف سليمان فياض اول ص عامةاشر

ادهام هالل سعوداول ص عامةاول ص عامة2
اول ص 

عامة
اول ص عامةاشواق صباح كريم

اراس مبارك عواداول ص عامةاول ص عامة3
اول ص 

عامة
اول ص عامةاكرم حسن إبراهيم

اول ص عامةاول ص عامة4
اسامه عفيف 

جمعة
اول ص 

عامة
اول ص عامةاالء إبراهيم محمد

اول ص عامةاول ص عامة5
ق جعفر  استبر

طعمه
اول ص 

عامة
اول ص عامةاالء طه كريم جاسم

اشاء امي   فالحاول ص عامةاول ص عامة6
اول ص 

عامة
اول ص عامةالحسن صكر اعوج

اشاء طارق حسي  اول ص عامةاول ص عامة7
اول ص 

عامة
اول ص عامةامنه احمد طه

اسيا غانم حسي  اول ص عامةاول ص عامة8
اول ص 

عامة
اول ص عامةامب  احمد جبار

المرحلة

   5001قاعة رقم جامعة تكريت

المرحلة  األوىل صباحي(قسم المحاسبة  )قاعات كلية االدارة واالقتصاد

االسم والمرحلة

احمد ندا احمداحمد سفيان ثابت

احمد نزهان خلفاحمد صالح احمد

ابراهيم عبدالرحمن حامد
احمد علي جميل 

ع

احمد فتاح عباساثار عادل مجيد

ابراهيم خليل محمود
احمد عبدالكريم 

جدعان

مدير القاعة

احمد صباح محمد
احمد هاشم 

محمد

(      )غيابات المرحلة األوىل   (    )الحضور المرحلة األوىل 

اسم الطالب الغائب

( 32 )المرحلة األوىل 

ت

االسم والمرحلة االسم والمرحلةالتوقيعاالسم والمرحلة

ابراهيم جمهور محمود
احمد طارق 

ان مطب 

المراقبالمراقب

ابراهيم عامر قدوري
احمد عبدهللا 

إبراهيم



مبادئ ادارة عامة    : المادة   ي 
 
2021-7-25   يوم االحد  دور اول2021-2020كورس ثان

قسم االدارة العامة 

التوقيعالتوقيعالتوقيعت

اول ص عامةاول ص عامة1
تبارك فائق ناظم 

محمد نافع المالك
اول ص 

عامة

تقى رعد مالك طه 

ي
التكريتى

اول ص عامة

اول ص عامةاول ص عامة2
تبارك كاظم سلطان 

جواد السعدي
اول ص 

عامة

توفيق تركي خلف 

شهاب العبيدي
اول ص عامة

اول ص عامةاول ص عامة3
تبارك ماهر عبدهللا 

يوسف الجميلي
اول ص 

عامة

حذيفة رياض نواف 

شحان العيساوي
اول ص عامة

اول ص عامةاول ص عامة4
تبارك هيثم علي 

زيدان النارصي
اول ص 

عامة

ي عماد عمران  حرنر

حمد العبيدي
اول ص عامة

اول ص عامةاول ص عامة5

تحسي   خلف 

حسي   محمد 

الجبوري

اول ص 

عامة

حسام علي إبراهيم 

لفته االوسي
اول ص عامة

اول ص عامةاول ص عامة6
اول ص 

عامة

حسن علي خزعل 

ي عبيد الخزرحر
اول ص عامة

اول ص عامةاول ص عامة7
اول ص 

عامة
اول ص عامة

اول ص عامةاول ص عامة8
اول ص 

عامة
اول ص عامة

المرحلة

بهاء عالء مشعل

ايه سعد إسماعيل
تبارك احمد حامد 

عبد الساعدي

( 22 )المرحلة األوىل 

اسم الطالب الغائبت

براء وجيه عبدهللااواب جبار مصطفى

ايهم ثامر عناد

ايه رعد حبيب

امب  خالد فاروق
ايوب إسماعيل 

خليل

بان مانع ذيابانتباه عبدالحكيم كريم

(      )غيابات المرحلة األوىل  (    )الحضور المرحلة األوىل 

   5002قاعة رقم جامعة تكريت

المرحلة  األوىل صباحيكلية االدارة واالقتصاد
االسم والمرحلةاالسم والمرحلةاالسم والمرحلةالتوقيعاالسم والمرحلة

(قسم المحاسبة  )قاعات 



مبادئ ادارة عامة    : المادة   ي 
 
2021-7-25   يوم االحد  دور اول2021-2020كورس ثان

قسم االدارة العامة 

التوقيعالتوقيعالتوقيعت

اول ص عامةاول ص عامة1
رسل واثق خضب  

محمد علي الكروي
اول ص 

عامة

رني   صالح الدين 

عبدالواحد
اول ص عامة

اول ص عامةاول ص عامة2
رفل صالح هاشم 

كعود المكدمي
اول ص 

عامة

ره يان ساالر عبدهللا 

ي
 
صالح الشوان

اول ص عامة

اول ص عامةاول ص عامة3
رنا حاتم كريم 

ي عبدالحميد الفراحر
اول ص 

عامة
اول ص عامةرواء علي بحر جواد

اول ص عامةاول ص عامة4
رنا هواري شالل 

جابر العجيلي
اول ص 

عامة

رواء علي غضبان 

ي
ى
كبسون البيان

اول ص عامة

اول ص عامةاول ص عامة5
رني   سفيان خليل 

إبراهيم العبيدي
اول ص 

عامة

ريم محمد 

عبدالرحمن الطيف 

ي
التكريتى

اول ص عامة

اول ص عامةاول ص عامة6
اول ص 

عامة

زيد عطيه صالح عبد 

العبيدي
اول ص عامة

المرحلة

المرحلة  األوىل صباحي(قسم المحاسبة  )قاعات كلية االدارة واالقتصاد

حسين لطيف جايد 

حسين الجبوري

دعاء خضب  

عباس اسود 

حمزه عدنان عبدهللا 

خضير االلوسي

دعاء شهاب احمد 

ي
محمد التكريتى

حسين علي خلف علي 

الجبوري

خلدون سامي 
محمد حسي  

حسين فاهم نبع حسون

خب  هللا عزيز 

مرشود منوخ 

العبيدي

التوقيع

حسن نبيل عدنان 

مرهون الوردي

خطاب قيس 

حمودي احمد 

العزاوي

االسم والمرحلةاالسم والمرحلة

   5003قاعة رقم جامعة تكريت

مدير القاعةالمراقبالمراقب

ختام احمد إسماعيل 

علي العيساوي

االسم والمرحلةاالسم والمرحلة

(      )غيابات المرحلة األوىل  (    )الحضور المرحلة األوىل ( 22 )المرحلة األوىل 

اسم الطالب الغائبت



مبادئ ادارة عامة    : المادة   ي 
 
2021-7-25   يوم االحد  دور اول2021-2020كورس ثان

قسم االدارة العامة 

التوقيعالتوقيعالتوقيعت

اول ص عامةاول ص عامة1
شى عز الدين 

ي
سعد كريم التكريتى

اول ص 

عامة

سميه صكبان رشيد 

عباس النعيمي
اول ص عامة

اول ص عامةاول ص عامة2
سعود عزاوي احمد 

كواد

اول ص 

عامة

سيف الدين مهند 

ي
ى
عبدهللا جاسم البيان

اول ص عامة

اول ص عامةاول ص عامة3
سفانه علي حمدي 

ي
 
حسي   الطان

اول ص 

عامة

وق حماد حمد  شر

خلف طعيمة
اول ص عامة

اول ص عامةاول ص عامة4
سفيان فواز محمد 

عبدهللا الجبوري
اول ص 

عامة

يف عويد حميد  شر

دخيل الشمري
اول ص عامة

اول ص عامةاول ص عامة5
سلسبيل هيثم منب  

احمد العزاوي
اول ص 

عامة

شهد عبدالجبار 

عبدالستار جاسم
اول ص عامة

اول ص عامةاول ص عامة6
اول ص 

عامة

شهد علي إسكندر 

ي
 
جليل الكيالن

اول ص عامة

مدير القاعةالمراقبالمراقب

جامعة تكريت

زينب عبدهللا علي جاسم 

الكيم

سجاد كاظم 

حسي   حسن 

التميمي

ساجد عواد إبراهيم 

خليفه البونمر

سجاد محمد 

عبود محمد 

العبادي

التوقيع

زينب سلمان سعدون 

ي
 
عباس الجوران

سجاد عبدالخالق 

إبراهيم عويد 

الراوي

   5004قاعة رقم 

المرحلة  األوىل صباحي(قسم المحاسبة  )قاعات كلية االدارة واالقتصاد
االسم والمرحلةاالسم والمرحلةاالسم والمرحلةاالسم والمرحلة

ساره سعدون عباس 

عبد العزاوي

سحر خلف عائد 

ي
 
زغب  النيسان

ساره ستار محمد
سجر عبدالحميد 

قيس علوان

ساهره جاسم محمد 

بريسم المفرجي



مبادئ ادارة عامة    : المادة   ي 
 
2021-7-25   يوم االحد  دور اول2021-2020كورس ثان

المرحلة

قسم االدارة العامة 

التوقيعالتوقيعالتوقيعت

اول ص عامةاول ص عامة1

عبدالحميد فائق 

مشعل قدوري 

العبيدي

اول ص 

عامة

عبدالرحمن غايب 

خليف عذاب العزاوي
اول ص عامة

اول ص عامةاول ص عامة2
عبدالرحمان محمد 

بادي موس العزاوي
اول ص 

عامة

عبدالرحمن محمد 

جاسم رجية الحديدي
اول ص عامة

اول ص عامةاول ص عامة3

عبدالرحمن حازم 

شفيق منصور 

المبارك

اول ص 

عامة

عبداللطيف رفعات 

محمود بردي
اول ص عامة

اول ص عامةاول ص عامة4

عبدالرحمن شاكر 

حمد عبدهللا 

الكربوىلي

اول ص 

عامة

عبدهللا حارث رجاء 

عبدهللا الكراعي
اول ص عامة

صادق عالء خليل 

إبراهيم الزيدي

طيبه احمد حسن 

جاسم الدوري

التوقيع

صقر محمد مولود 

حسن الحديثي
طيبه وعد محمد

صالح فيضان ذيب 

عباس المكدمي

عامر شنيار حسن 

ي سعيد الخفاحر

(      )غيابات المرحلة األوىل  (    )الحضور المرحلة األوىل ( 22 )المرحلة األوىل 

اسم الطالب الغائبت

شيماء محمود حمودي 

خلف الدليمي
طه كريم طه ياس

مدير القاعةالمراقبالمراقب

   5005قاعة رقم جامعة تكريت

المرحلة  األوىل صباحي(قسم المحاسبة  )قاعات كلية االدارة واالقتصاد
االسم والمرحلةاالسم والمرحلةاالسم والمرحلةاالسم والمرحلة



مبادئ ادارة عامة    : المادة   ي 
 
2021-7-25   يوم االحد  دور اول2021-2020كورس ثان

اول ص عامةاول ص عامة5

عبدالرحمن طارق 

جاسم محمد 

ي الخزرحر

اول ص 

عامة

عبدهللا حسن خليل 

إبراهيم الجبوري
اول ص عامة

اول ص عامةاول ص عامة6
اول ص 

عامة

عبدهللا صالح مهدي 

محيبس عذيه
اول ص عامة

المرحلة

قسم االدارة العامة 

التوقيعالتوقيعالتوقيعت

عمار فرهاد حسي  اول ص عامةاول ص عامة1
اول ص 

عامة
اول ص عامةعمر عواد إبراهيم

اول ص عامةاول ص عامة2
عمر حامد ندا 

حسي  
اول ص 

عامة
ي نارص اول ص عامةعمران ناحر

راناول ص عامةاول ص عامة3 عمر سلمان خب  
اول ص 

عامة

عواد مهدي محمد 

عواد الشمري
اول ص عامة

اول ص عامةاول ص عامة4
ي 
عمر شباط راض 

شباط
اول ص 

عامة
اول ص عامةعيىس احمد حسون

مدير القاعةالمراقبالمراقب

التوقيع

علي خلف جاسمعداي باسل اصليفج

عبدهللا كمال نجم 
سني  

علي خالد حسي  

   5006قاعة رقم جامعة تكريت

(قسم المحاسبة  )قاعات كلية االدارة واالقتصاد
االسم والمرحلةاالسم والمرحلة

طالب مشتاق طالب 

عبدالعظيم التميمي

(      )غيابات المرحلة األوىل  (    )الحضور المرحلة األوىل ( 22 )المرحلة األوىل 

اسم الطالب الغائبت

طارق عماد حميد سيف 

التميمي

عباس هالل 

عبدالخالق

عالء مطر جاسم محمد 

الدليمي

علي سالم شدهان 

إبراهيم العزاوي

عدي صدام جاسم حمد
علي رزاق حمد 

احمد

المرحلة  األوىل صباحي
االسم والمرحلةاالسم والمرحلة



مبادئ ادارة عامة    : المادة   ي 
 
2021-7-25   يوم االحد  دور اول2021-2020كورس ثان

عمر صالح عزيزاول ص عامةاول ص عامة5
اول ص 

عامة

غدير خالد احمد 

حمود
اول ص عامة

عمر صبجي نورياول ص عامةاول ص عامة6
اول ص 

عامة

غسان جواد حميد 

عبدهللا
اول ص عامة

عمر عماد عبوداول ص عامةاول ص عامة7
اول ص 

عامة

غسان فارس كريم 

صالح
اول ص عامة

اول ص عامةاول ص عامة8
اول ص 

عامة
اول ص عامةغصون نجيب صالح

المرحلة

قسم االدارة العامة 

التوقيعالتوقيعالتوقيعت

اول ص عامةاول ص عامة1

محمد جاسم 

حسي   فياض 

الجبوري

اول ص 

عامة

محمد علي شعبان 

عطيه القيىسي
اول ص عامة

اسم الطالب الغائبت

علي حسين عباس 

حسين

(      )غيابات المرحلة األوىل  (    )الحضور المرحلة األوىل ( 30 )المرحلة األوىل 

علي عبود فرحانعلي جميل حبيب

علي جميل إسماعيل
علي عبد المجيد 

حامد

علي حسن ارحيم طه
علي كريم جاسم 

احمد

مدير القاعةالمراقب

   4001قاعة رقم جامعة تكريت

المرحلة  األوىل صباحي(قسم اإلدارة العامة   )قاعات كلية االدارة واالقتصاد
االسم والمرحلةاالسم والمرحلةاالسم والمرحلةاالسم والمرحلة

فاضل جياد خادم علي 

ي
الثابتى

الزم صباح جاسم 

نعيم المجمعي

التوقيع

المراقب



مبادئ ادارة عامة    : المادة   ي 
 
2021-7-25   يوم االحد  دور اول2021-2020كورس ثان

اول ص عامةاول ص عامة2

محمد خالد 

محمود احمد 

الجبوري

اول ص 

عامة

محمد عيىس 

إسماعيل إبراهيم 

الدليمي

اول ص عامة

محمد زيد بركاتاول ص عامةاول ص عامة3
اول ص 

عامة
اول ص عامةمحمد كريم حاتم

اول ص عامةاول ص عامة4
محمد صدام خليل 

كلش
اول ص 

عامة

محمد محمود 

عبدالسالم
اول ص عامة

محمد طه ياسي  اول ص عامةاول ص عامة5
اول ص 

عامة
اول ص عامةمحمود تحسي   شامل

اول ص عامةاول ص عامة6
محمد عبدهللا 

رشيد
اول ص 

عامة
اول ص عامةمحمود حسن حبيب

محمد عقيل عباساول ص عامةاول ص عامة7
اول ص 

عامة
اول ص عامةمحمود رفاد عبدهللا

اول ص عامةاول ص عامة8
اول ص 

عامة
ي ذياب

اول ص عامةمحمود غت 

المرحلة

قسم االدارة العامة 

التوقيعالتوقيعالتوقيعت
المرحلة  األوىل صباحي

االسم والمرحلةاالسم والمرحلةاالسم والمرحلةاالسم والمرحلة

فاطمه عبدهللا إبراهيم

المراقب

التوقيع

   4002قاعة رقم 

(قسم اإلدارة العامة   )قاعات كلية االدارة واالقتصاد

مدير القاعةالمراقب

جامعة تكريت

مأمون عادل طارق

فهد حاتم دحام

فاطمة مجيد جسام 

محمد العبيدي

 محمد علي 
لبت 

احمد

فاطمه جبار عناد عليوي
ماجد عبدهللا 

خليل

محمد احمد خلف

فيصل صباح جمعة
محمد احمد 

خليفه

محمد امي   احمدقتاده سبهان دخيل

كروان اياد إبراهيم

(      )غيابات المرحلة األوىل  (    )الحضور المرحلة األوىل ( 30 )المرحلة األوىل 

اسم الطالب الغائبت



مبادئ ادارة عامة    : المادة   ي 
 
2021-7-25   يوم االحد  دور اول2021-2020كورس ثان

اول ص عامةاول ص عامة1

مصطق  مشعل 

خليل عبدهللا 

العجيلي

اول ص 

عامة

منشد دلف هلوب 

محمد
اول ص عامة

اول ص عامةاول ص عامة2
مصعب عمب  حمد 

فرحان الدليمي
اول ص 

عامة

مها دريد إسماعيل 

ي
عباس التكريتى

اول ص عامة

اول ص عامةاول ص عامة3

مصعب منب  

إبراهيم غاىلي 

السعدون

اول ص 

عامة

مها صباح كريم احمد 

البو علي
اول ص عامة

اول ص عامةاول ص عامة4
مكرم حاوي محمد 

فاضل الدوري
اول ص 

عامة

ميسم سامي احمد 

ي
 
شهاب الحمدان

اول ص عامة

اول ص عامةاول ص عامة5

منتىه احمد 

إبراهيم فياض 

الجبوري

اول ص 

عامة

ميالد خلف عبدهللا 

جمعة السالمي
اول ص عامة

اول ص عامةاول ص عامة6
اول ص 

عامة
اول ص عامةميمنه صالح حمد

اول ص عامةاول ص عامة7
اول ص 

عامة
اول ص عامة

اول ص عامةاول ص عامة8
اول ص 

عامة
اول ص عامة

المرحلة اسم الطالب الغائبت

(      )غيابات المرحلة األوىل  (    )الحضور المرحلة األوىل ( 22 )المرحلة األوىل 

مريم سعدي عباس 

شهاب الدوري

مصطق  كريم 

حميد عبدهللا 

ي الجنانر

مشتاق طالب خضير 

محمد الجبوري

مصطق  محسن 

حسن صالح 

القيىسي

مصطفى عبد سليمان 

حسين الجبوري

مصطق  

عبداللطيف حازم 

لطيف الورد

مصطفى إبراهيم محمد 

إبراهيم الجميلي

مصطق  محمود 

حسي   مرسبت

مروة ثابت خلف حسن 

العباسي

مروج فرج وهيب 

عساف القاسمي

مصطق  عطا هللا 

جدوع نارص 

الجبوري



مبادئ ادارة عامة    : المادة   ي 
 
2021-7-25   يوم االحد  دور اول2021-2020كورس ثان

قسم االدارة العامة 

التوقيعالتوقيعالتوقيعت

اول ص عامةاول ص عامة1
هذال محمد علوك 

محمود المالكي
اول ص 

عامة

وليد شاكر حماد 

متعب العيساوي
اول ص عامة

اول ص عامةاول ص عامة2
وائل خالد عبود 

رشيد الراشدي
اول ص 

عامة
اول ص عامةياسمي   مشعان خليل

اول ص عامةاول ص عامة3

وسام محمد 

محمود حمد 

الجواري

اول ص 

عامة
اول ص عامةيوسف جنعان هزاع

اول ص عامةاول ص عامة4
وفيه محمد عبد 

جاعد الدليمي
اول ص 

عامة

يوسف نعيم 

عبدالستار احمد
اول ص عامة

اول ص عامةاول ص عامة5
وليد خالد علي 

ي
ى
محمد البيان

اول ص 

عامة

يوسف نوري كشكول 

سالم المجمعي
اول ص عامة

اول ص عامةاول ص عامة6
اول ص 

عامة
اول ص عامة

المرحلة

نبأ مؤيد جودي هادي 

الدوري

هبه محمد 

عبدهللا

(      )غيابات المرحلة األوىل  (    )الحضور المرحلة األوىل ( 16 )المرحلة األوىل 

اسم الطالب الغائبت

نبأ حامد عبد رحيم
نور محمد احمد 

جاسم العبيدي

نبأ مجبل عواد شطر 

العزاوي

هادي حسن 

هادي حبيب 

التوقيع

نازك شحان محمود 

احمد الجواري

نهاد صالح حسي   

كركز االوسي

نبأ احمد خليل إبراهيم
نور احمد إبراهيم 

طعمة الدوري

مدير القاعةالمراقبالمراقب

   4003قاعة رقم جامعة تكريت

المرحلة  األوىل صباحي(قسم اإلدارة العامة   )قاعات كلية االدارة واالقتصاد
االسم والمرحلةاالسم والمرحلةاالسم والمرحلةاالسم والمرحلة

نصر محمد هاشم غايب



مبادئ ادارة عامة    : المادة   ي 
 
2021-7-25   يوم االحد  دور اول2021-2020كورس ثان

قسم االدارة العامة 

التوقيعالتوقيعالتوقيعت

اول م عامةاول م عامة1
ناهض ساجر صالح 

مهدي
اول م 

عامة

نجم عبدهللا علي 

عبدهللا
اول م عامة

اول م عامةاول م عامة2
وسام حسي   عطيه 

يوسف
اول م 

عامة

هبه حسن خض  

محيميد
اول م عامة

اول م عامةاول م عامة3
وسام خالد عيدان 

زيدان
اول م 

عامة

هدير علي محمد 

صالح
اول م عامة

اول م عامةاول م عامة4
وسام شبيب نمر 

حامد
اول م 

عامة

مهند مؤيد خليل 

ابراهيم
اول م عامة

اول م عامةاول م عامة5
وسام محمد حسن 

محمد

اول م 

عامة
اول م عامةميرس نوري برع خلف

اول م عامةاول م عامة6
اول م 

عامة

وجدان كاظم دىلي 
ياسي  

اول م عامة

اول م عامةاول م عامة7
اول م 

عامة
اول م عامة

اول م عامةاول م عامة8
اول م 

عامة
اول م عامة

المرحلة

ياسر علي محمد علي
وليد عبدالجبار 

داري علي

ياسمين خليل جاسم 

محمد

وليد احمد سلمان 

عمر

يوسف ذعذاع فرحان 

حمادي

ت

ياسين حسين احمد 

ياسين

ياش جاسم 

محمد علي

يحيى حسين علي عبدهللا
ياش عامر طه 

ياسي  

(    )الحضور المرحلة األوىل ( 22 )المرحلة األوىل 

اسم الطالب الغائب

(      )غيابات المرحلة األوىل  

ياش عامر محمد عامر
وسام مشعل 
عياش حسي  

ي(قسم اإلدارة العامة   )قاعات كلية االدارة واالقتصاد
 
المرحلة  األوىل مسان

االسم والمرحلةاالسم والمرحلةاالسم والمرحلةاالسم والمرحلة التوقيع

مدير القاعةالمراقبالمراقب

   4004قاعة رقم جامعة تكريت



مبادئ ادارة عامة    : المادة   ي 
 
2021-7-25   يوم االحد  دور اول2021-2020كورس ثان

قسم االدارة العامة 

التوقيعالتوقيعالتوقيعت

اول م عامةاول م عامة1
محمد مجيد 

محسن محيميد
اول م 

عامة

محمد عبدالعزيز 

مسلط حمود
اول م عامة

اول م عامةاول م عامة2
محمد مظهر 

غضوي هميس
اول م 

عامة

محمد علي حسن 

محمد
اول م عامة

اول م عامةاول م عامة3

محمد مهند 

عبدالرحمن 
مصطق 

اول م 

عامة

محمد علي صالح 

محمد
اول م عامة

اول م عامةاول م عامة4
محمد نوري هزاع 

علي
اول م 

عامة

محمد عيىس عبد 

محمد
اول م عامة

اول م عامةاول م عامة5
محمود ليث 

ي
ى
محمود رزوق

اول م 

عامة

ي عبدهللا 
محمد غت 

محمود
اول م عامة

اول م عامةاول م عامة6
اول م 

اول م عامةمحمد طه اسويد عليعامة

اول م عامةاول م عامة7
اول م 

عامة
اول م عامة

اول م عامةاول م عامة8
اول م 

عامة
اول م عامة

منتهى محمد جاسم 

رؤوف

مرتض  محسن 

لطيف مهدي

مهند اسماعيل خليل 

اسود

ي 
مروان راض 

يوسف هيالن

مدير القاعةالمراقبالمراقب

مصطفى فرج جميل 

ماضي

مرتض  صباح 

ي عبيد صلتر

االسم والمرحلة

   4005قاعة رقم جامعة تكريت

ي(قسم اإلدارة العامة   )قاعات كلية االدارة واالقتصاد
 
المرحلة  األوىل مسان

االسم والمرحلةاالسم والمرحلةالتوقيعاالسم والمرحلة

مريم سمب  دحام عايد
محمود محمد 

ذاياب بدر

مصطفى غسان رشيد 

احمد

محمود موفق 
عبدالكريم حسي  

(      )غيابات المرحلة األوىل  (    )الحضور المرحلة األوىل ( 22 )المرحلة األوىل 

مهند حميد زيدان مخلف



مبادئ ادارة عامة    : المادة   ي 
 
2021-7-25   يوم االحد  دور اول2021-2020كورس ثان

المرحلة

قسم االدارة العامة 

التوقيعالتوقيعالتوقيعت

اول م عامةاول م عامة1
عماد حمود احمد 

عبد
اول م 

عامة

علياء خالد محمود 

سلمان
اول م عامة

اول م عامةاول م عامة2
عمر احمد يونس 

محمود
اول م 

عامة
اول م عامةعلي ثاير صالح مهدي

اول م عامةاول م عامة3
عمرعبدالعزيز 

إبراهيم
اول م 

عامة
اول م عامةعلي حواس محمد

عمر محمد حموداول م عامةاول م عامة4
اول م 

عامة

علي خليل ابراهيم 

علوان
اول م عامة

اول م عامةاول م عامة5
عمر محمد خلف 

عويد
اول م 

عامة

علي شاكر محمود 

احمد
اول م عامة

غزوان نزار حمداول م عامةاول م عامة6
اول م 

عامة
اول م عامةعلي طارق عايد مطر

اول م عامةاول م عامة7
فارس خميس 

مشعان
اول م 

عامة
اول م عامةعلي هادي سلمان

اول م عامةاول م عامة8
اول م 

عامة

علي ياسي   عبدهللا 

نارص
اول م عامة

محمد خزام راضي 

يونس

قدامه يوسف 

خلف

مدير القاعةالمراقبالمراقب

   4006قاعة رقم جامعة تكريت

ماهر زامل ماهر زعيلي
فاضل محمد 

صالح خلف

محمد ابراهيم عبار حماد
فاطمة ناظم 

يوسف مفلح
محمد جاسم رمضان 

حمد
قتادة سليمان داود

ي(قسم اإلدارة العامة   )قاعات كلية االدارة واالقتصاد
 
المرحلة  األوىل مسان

االسم والمرحلةالتوقيعاالسم والمرحلة

اسم الطالب الغائب

االسم والمرحلةاالسم والمرحلة

ت

محمد خليل ابراهيم 

جدوع
قضي عدنان مهدي

محمد صبيح غفوري 

قهار
ي نواف قضي ناحر

(      )غيابات المرحلة األوىل  (    )الحضور المرحلة األوىل ( 30 )المرحلة األوىل 

محمد طاهر نزهان 

نعمان

محمد صكر ضاري 

نعمان

لقمان محمد 

عليوي



مبادئ ادارة عامة    : المادة   ي 
 
2021-7-25   يوم االحد  دور اول2021-2020كورس ثان

المرحلة

قسم االدارة العامة 

(قسم العلوم المالية والمضفية   )قاعات 
التوقيعالتوقيعالتوقيعت

اول م عامةاول م عامة1
احمد هادي علي 

حسي  
اول م 

عامة

اشاء خلف سلوم 

عبدهللا
اول م عامة

اول م عامةاول م عامة2
احمد واثق احمد 

ابراهيم
اول م 

عامة

انس حسي   احمد 

محمد
اول م عامة

اول م عامةاول م عامة3
ادهام محمد 

حنوش خميس
اول م 

عامة

اوس خضب  غانم 

زعيلي
اول م عامة

اول م عامةاول م عامة4
اروى مأمون خلف 

عبد
اول م 

عامة
اول م عامةاياد خليف طه فرحان

اول م عامةاول م عامة5
اسامة احمد ياسي   

رشيد
اول م 

عامة
اول م عامةاياد طه حسي   محمد

اول م عامةاول م عامة6
اول م 

عامة

ايرس محمود محمد 

سعدون
اول م عامة

اول م عامةاول م عامة7
اول م 

عامة
اول م عامة

احمد حميد حلفه راشد

احمد طالل 

محمد مخلف

ابو بكر حواس محمد 

سليمان

احمد علوان 

حسي   سلمان

احمد باسم خلف جبر
احمد فياض 

احمد علي

احمد حسن حمادي 

خضير

احمد محسن 

حماده خلف

ابراهيم سعود حمود 

الندا

اسم الطالب الغائبت

يكلية االدارة واالقتصاد
 
المرحلة  األوىل مسان

االسم والمرحلةاالسم والمرحلةاالسم والمرحلةالتوقيعاالسم والمرحلة

االء ابراهيم عايد فنخ
احمد زيتون احمد 

زيدان

مدير القاعةالمراقبالمراقب

   6001قاعة رقم جامعة تكريت



مبادئ ادارة عامة    : المادة   ي 
 
2021-7-25   يوم االحد  دور اول2021-2020كورس ثان

اول م عامةاول م عامة8
اول م 

عامة
اول م عامة

المرحلة

قسم االدارة العامة 

(قسم العلوم المالية والمضفية   )قاعات 
التوقيعالتوقيعالتوقيعت

اول م عامةاول م عامة1
حسن عبدهللا علي 

درويش
اول م 

عامة

خطاب عبود حميد 

عبدهللا
اول م عامة

اول م عامةاول م عامة2
حمزه عباس رشيد 

مهدي
اول م 

عامة

 علي 
خلدون حسي  

شالش
اول م عامة

اول م عامةاول م عامة3
حمزه منديل دحام 

خلف
اول م 

عامة

خلف سبهان خلف 
خض 

اول م عامة

اول م عامةاول م عامة4
حني   محمد خلف 

محمد
اول م 

عامة
اول م عامةدينا عامر خالد خلف

اول م عامةاول م عامة5
خالد معجل 

محمود حسن
اول م 

عامة

رامي خليل ابراهيم 
بايب  

اول م عامة

اول م عامةاول م عامة6
اول م 

عامة

رائد خضب  جاسم 

احمد
اول م عامة

بالل محمود عبد مرير
حامد عبد حميد 

يوسف

بهجت خضر سعيد عبد
حسام نوري 

فيحان محمود

ثائر فؤاد خيري فهد

بشرى ضياء عزيز علي
جمال خض  احمد 

عبدهللا

بشرى عثمان احمد علي

ي
 
المرحلة  األوىل مسان

االسم والمرحلةاالسم والمرحلة

حاتم ضياء تركي 

ي صلتر

المراقب

   6002قاعة رقم جامعة تكريت

كلية االدارة واالقتصاد
االسم والمرحلةالتوقيعاالسم والمرحلة

 علي 
ايوب حسي  

عبدهللا

جابر محجوب 

حمد محمد

مدير القاعةالمراقب

(      )غيابات المرحلة األوىل  (    )الحضور المرحلة األوىل ( 22 )المرحلة األوىل 

اسم الطالب الغائبت



مبادئ ادارة عامة    : المادة   ي 
 
2021-7-25   يوم االحد  دور اول2021-2020كورس ثان

اول م عامةاول م عامة7
اول م 

عامة
اول م عامة

اول م عامةاول م عامة8
اول م 

عامة
اول م عامة

المرحلة

قسم االدارة العامة 

التوقيعالتوقيعالتوقيعت

اول م عامةاول م عامة1
سعود عزاوي احمد 

كواد
اول م 

عامة

صابر محمد حمد 

حسن
اول م عامة

اول م عامةاول م عامة2
سعيد خالد احمد 

نجم
اول م 

عامة

صالح علي محمد 

حاجم
اول م عامة

اول م عامةاول م عامة3
سالم اسماعيل 

حسن
اول م 

عامة
اول م عامةضاري عبدهللا حماد

اول م عامةاول م عامة4
سمب  ماجد حمد 

تركي
اول م 

عامة

طلب حسي   ايوب 

حمود
اول م عامة رعد عكاب بليل عكيل

ساري عبدهللا 

حسي   شحان

مدير القاعةالمراقبالمراقب

ربيع ابراهيم عباس 

عتيج

ريام سالم داود 

صالح

التوقيع

رباح محمد علي غثوان
رياض محمود 

عبد جميل

   6003قاعة رقم جامعة تكريت

(قسم العلوم المالية والمضفية   )قاعات كلية االدارة واالقتصاد

اسم الطالب الغائبت

(      )غيابات المرحلة األوىل  (    )الحضور المرحلة األوىل ( 22 )المرحلة األوىل 

ي
 
المرحلة  األوىل مسان

االسم والمرحلةاالسم والمرحلةاالسم والمرحلةاالسم والمرحلة

رشا حكمت ابراهيم 

هزيم
زينب محمد زوري



مبادئ ادارة عامة    : المادة   ي 
 
2021-7-25   يوم االحد  دور اول2021-2020كورس ثان

اول م عامةاول م عامة5
شفاء ناظم صفر 

جراد
اول م 

عامة

طيبه قحطان محمد 

فياض
اول م عامة

اول م عامةاول م عامة6
شهد صالح حميد 

شهيد
اول م 

اول م عامةعامر علي محمد عليعامة

اول م عامةاول م عامة7
شيماء اديب جاسم 

حمادي
اول م 

عامة

هللا  عائشه خب 

ي
 
عطاهللا الق

اول م عامة

اول م عامةاول م عامة8
اول م 

عامة

عبدالحميد ماجد 

احمد
اول م عامة

المرحلة

قسم االدارة العامة 

التوقيعالتوقيعالتوقيعت

اول م عامةاول م عامة1
عذراء ياسي   احمد 

المحمد
اول م 

عامة

عبدهللا نجم مزبان 

عدوان
اول م عامة

اول م عامةاول م عامة2
عالء جمعه خليفه 

خاطر
اول م 

عامة

عبدالقادر عارف 

جاسم علي
اول م عامة

عبدالرحمن دري ثابت 

نعمان

ي
 
المرحلة  األوىل مسان

االسم والمرحلةاالسم والمرحلةالتوقيعاالسم والمرحلة

(قسم العلوم المالية والمضفية   )قاعات كلية االدارة واالقتصاد

المراقب

ي 6101قاعة رقم جامعة تكريت
 
  طابق ثان

رنا جبار عبدالستار 

سلمان

سعد احمد سعيد 

علو

روضان طيب احمد 

ابراهيم

سعد خلف حماد 

مطر

رويدة صالح محمود 

ذنون

االسم والمرحلة

رمضان عبدالحميد 

اسماعيل عبدهللا

سحر صالح 

حمود مهدي

(      )غيابات المرحلة األوىل  (    )الحضور المرحلة األوىل ( 30 )المرحلة األوىل 

اسم الطالب الغائبت

عبدالعزيز مازن جاسم 

احمد

مدير القاعةالمراقب



مبادئ ادارة عامة    : المادة   ي 
 
2021-7-25   يوم االحد  دور اول2021-2020كورس ثان

اول م عامةاول م عامة3
عالوي خلف 

محمد كدرو
اول م 

عامة

عبدالوهاب قحطان 
جلمود حسي  

اول م عامة

اول م عامةاول م عامة4
علي احمد عكله 

حسي  
اول م 

عامة

عدي محمد عيىس 

مطلك
اول م عامة

اول م عامةاول م عامة5
اول م 

عامة
اول م عامةعلي براء محمد صالح

اول م عامةاول م عامة6
اول م 

عامة
اول م عامة

اول م عامةاول م عامة7
اول م 

عامة
اول م عامة

اول م عامةاول م عامة8
اول م 

عامة
اول م عامة

المرحلة

مدير القاعةالمراقبالمراقب

( 14 )المرحلة األوىل 

عبدهللا ضياء ذياب احمد

عبدهللا احمد خليف 

حسين

عبدهللا توفيق نامس 

سرحان

(      )غيابات المرحلة األوىل  (    )الحضور المرحلة األوىل 

اسم الطالب الغائبت


