
 االوىل  املرحلت :                                                                                                 ظهرا 21وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعت حكريج             

     : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

 )قاعاث قسن احملاسبت(   5005 : رقن القاعت                                                                                         5252/ 7/ 52اليوم:     االحد                                                                                                                     قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
حارث وىيب عساف/ اول اقتصاد صباحياحمد   1  ابراىيم خميس إبراىيم  / اول اقتصاد صباحي   

  احمد حازم حسن دعر/ اول اقتصاد صباحي  2  ابراىيم عامر فتيخان إبراىيم/ اول اقتصاد صباحي

  احمد حاضر غايب حجاب/ اول اقتصاد صباحي  3  اثير عبدالقادر طمب حمادي/ اول اقتصاد صباحي

حامد حسن حرب/ اول اقتصاد صباحي احمد  4  احمد اسامة خمف جاسم/ اول اقتصاد صباحي   

  احمد حسن عمي/ اول اقتصاد صباحي  5  احمد توفيق ميدي/ اول اقتصاد صباحي

  احمد حسين احمد/ اول اقتصاد صباحي  6  احمد جاسم تركي حسين/ اول اقتصاد صباحي

 

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 12: العدد الكلي )   االوىلاملرحلت 

 

 

 

 
 

 هدير القاعت  :                                                                      املراقة   :                                                                     املراقة  :                                                                                                                                                                      



 االوىل  املرحلت :                                                                                                 ظهرا 21وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعت حكريج        

     : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

 ()قاعاث قسن االدارة العاهت   4001 : رقن القاعت                                                                                               5252/ 7/ 52 االحد اليوم:                                                                                                                   قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  احمد غالب خميل حمد/ اول اقتصاد صباحي  1  احمد رجا عبداهلل شياب/ اول اقتصاد صباحي

صباحياحمد فنر محمد حسين/ اول اقتصاد   2  احمد رشيد حميد ميدي/ اول اقتصاد صباحي   

  احمد محمد شالل دحام/ اول اقتصاد صباحي  3  / اول اقتصاد صباحياحمد سامي احمد

  ادىم بيجت عباس احمد/ اول اقتصاد صباحي  4  احمد سكران حيدر بريسم/ اول اقتصاد صباحي

  ادىم صبار جاسم محمد/ اول اقتصاد صباحي  5  احمد شعيب عطيو محمد/ اول اقتصاد صباحي

صبار بدر خضر/ اول اقتصاد صباحياحمد    اركان مجيد احمد محمد/ اول اقتصاد صباحي  6  

  اسامة صالح حاوي احمد/ اول اقتصاد صباحي  7  احمد عادل عبيد شاىو/ اول اقتصاد صباحي

/ اول اقتصاد صباحياسامة ياسين ابراىيم   8  احمد عامر حسن ىادي/ اول اقتصاد صباحي   

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 16: العدد الكلي )   االوىلاملرحلت 

 

 

 :  هدير القاعت                                                                                            :  املراقة                                                                                                                              املراقة  :                                  



 االوىل  املرحلت :                                                                                               اظهر 21وقت االمتحان الساعة :                                                                                                             جاهعت حكريج               

    : املادة                                                                                                                  قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

 (العاهت ة)قاعاث قسن االدار 2225  : رقن القاعت                                                                                                                                                                                    قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت                                                                                    

                                                                                                      5252/  7  /  52 االحد :    اليوم

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  اميم ابراىيم حسين حمد/ اول اقتصاد صباحي  1  استقرار صباح محسن / اول اقتصاد صباحي

/ اول اقتصاد صباحيانسام شاكر نصيف  2  اسراء صالح احمد حسين/ اول اقتصاد صباحي   

  / اول اقتصاد صباحيانور مثنى شحاذة مجيد  3  اسماعيل طارق عاصي/ اول اقتصاد صباحي

  اوس سعد جاسم/ اول اقتصاد صباحي  4  اسماعيل مكرم لطيف  / اول اقتصاد صباحي

عبداهلل/ اول اقتصاد صباحياالمين احمد نجم    اية سميم نجرس عبداهلل/ اول اقتصاد صباحي  5  

  ايالف قدوري محمود / اول اقتصاد صباحي  6  امير ذياب احمد / اول اقتصاد صباحي

 

 

 

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 12: العدد الكلي )   االوىلاملرحلت 

 
 
 

 : هدير القاعت                                                                                                                          :  املراقة                                                                                                                              :املراقة      



 االوىل  املرحلت :                                                                                                       اظهر 21وقت االمتحان الساعة :                                                                                                         جاهعت حكريج             

     : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

 (العاهت ةاالدار)قاعاث قسن  4003 : رقن القاعت                                                                                                                                                                                     قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت                                                                                    

                                                                                                     5252/ 7  / 52  االحد ليوم:    ا                                                   

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  بركات سعدون توفيق / اول اقتصاد صباحي  1  ايالف محمد مظير/ اول اقتصاد صباحي

  بشار عمر صبار عبد/ اول اقتصاد صباحي  2  ايو عواد جمعة عمر/ اول اقتصاد صباحي

  بشير عمار مطشر فاضل/ اول اقتصاد صباحي  3  ايوب سعدون عمي حميد/ اول اقتصاد صباحي

سموم/ اول اقتصاد صباحي بشير منير داود  4  بارق عزيز مشعل ياسين/ اول اقتصاد صباحي   

  بكر كريم عمي عكاز/ اول اقتصاد صباحي  5  براء جمعو عمي إبراىيم/ اول اقتصاد صباحي

  تبارك عمار صالح ميدي/ اول اقتصاد صباحي  6  براء عزالدين إسماعيل/ اول اقتصاد صباحي 

 

 

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 12: العدد الكلي )   االوىلاملرحلت                                       
 

 
 هدير القاعت  :                                      املراقة   :                                                                                                               املراقة  :                                                                                                                            



 االوىل  املرحلت :                                                                                                 ظهرا 21وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعت حكريج             

     : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

 )قاعاث قسن االدارة العاهت(   4004 : رقن القاعت                                                                                          5252/ 7/  52اليوم:     االحد                                                                                                                    قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع الثالثياالسم  التوقيع االسم الثالثي
/ اول اقتصاد صباحيحجاب نايف عبيد زحيمان  1  تغريد مخمص ثابت داود/ اول اقتصاد صباحي   

/ اول اقتصاد صباحيتماره وليد حبيب حسن / اول اقتصاد صباحيحذيفة حميد فرحان احمد  2     

/ اول اقتصاد صباحيجابر وسام رشيد جابر  
 3  

 / اول اقتصاد صباحيعماد ماضي حميدحذيفة 
 

/ اول اقتصاد صباحيجاسم محمد حمود إبراىيم / اول اقتصاد صباحيحذيفة قيس رشيد لطيف  4     

/ اول اقتصاد صباحيجاسم محمود صبر عمي   / اول اقتصاد صباحيحسام محمد صباح    5  

/ اول اقتصاد صباحيجاسم ىاشم جاسم عميوي / اول اقتصاد صباحيحمودحسن رشاد مطر   6     

 

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 12: العدد الكلي )   االوىلاملرحلت 

 

 

 

 
 

 هدير القاعت  :                                                                      املراقة   :                                                                     املراقة  :                                                                                                                                                                      



 االوىل   املرحلت :                                                                                               اظهر 21وقت االمتحان الساعة : جاهعت حكريج                                                                                                                        

                                                                     املادة :                                                                                                             قوائم احلضور                                    كليت اإلدارة واالقخصاد                                                                                                                

 ()قاعاث قسن االدارة العاهت  4005 رقن القاعت :                                                                                                                                                                                                                                              باحيت                   قسن االقخصاد / الدراست الص

                                                                                                   5252/  7 / 52  االحد   اليوم:                                                                                                                                                                  

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
/ اول اقتصاد صباحيحسن عمي بيجت شاكر / اول اقتصاد صباحيحسين عدنان حسين عمي  1     

/ اول اقتصاد صباحيودود طو ظاىرحسن  / اول اقتصاد صباحيحسين محمود ياسين حمد  2     

/ اول اقتصاد صباحيحسناء خالد ميدي صالح / اول اقتصاد صباحيحال ضاري حسن محمد  3     

/ اول اقتصاد صباحيحمزه صباح حسن عمي  4  / اول اقتصاد صباحيحسيب احمد خمف حمد   

/ اول اقتصاد صباحيحنان عطااهلل كاظم  5  اقتصاد صباحي / اولحسين صالح يوسف     

/ اول اقتصاد صباحيحسين عباس عبد سبتي   / اول اقتصاد صباحيحيدر صباح خضير احمد  6  

 

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 25: العدد الكلي )   االوىلاملرحلت 

 

 

 

 

 

 

 :  هدير القاعت                                                                                                                                      املراقة :                                                                                                                                             املراقة :  



 االوىل     املرحلت :                                                                                                      اظهر 21وقت االمتحان الساعة : جاهعت حكريج                                                                                                                  

                                                                   املادة :                                                                                                             قوائم احلضور                                    كليت اإلدارة واالقخصاد                                                                                                                

 (االدارة العاهت)قاعاث قسن   4006رقن القاعت :                                                                                                                                                                                                                                                   باحيت                   قسن االقخصاد / الدراست الص

                                                                                                    5252/ 7  /  52 االحد اليوم:                                                                                                                                                                   

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
/ اول اقتصاد صباحيرانيا لطيف مظموم فميح  1  / اول اقتصاد صباحيخالد اسماعيل جمال     

/ اول اقتصاد صباحيخالد عسكر محمد ابراىيم   / اول اقتصاد صباحيرحاب محمد الطيف    2  

/ اول اقتصاد صباحيخمف زياد خمف عياش / اول اقتصاد صباحيرواء خالد عبداهلل حسن  3     

  / اول اقتصاد صباحيريم باسل جابر عجيل  4  / اول اقتصاد صباحيخولة إبراىيم عبد اهلل حسين

/ اول اقتصاد صباحيدريد مؤيد حاتم تركي / اول اقتصاد صباحيسعيد عايد زيدانزىراء   5     

/ اول اقتصاد صباحيدعاء وليد كتاب حمد / اول اقتصاد صباحيزينب طارق صبري غايب  6     

  / اول اقتصاد صباحيساجد مناع محمد حسن  7  / اول اقتصاد صباحيديانا مينو ابراىيم ياسين

/ اول اقتصاد صباحيذوالفقار عمي حسين عبيد / اول اقتصاد صباحياياد سبع مخيفسارة   8     

 

                                                  

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 16: العدد الكلي )   االوىلاملرحلت                                                              

 
 هدير القاعت  :                  املراقة :                                                                                                                                             املراقة :                                                                                                                      



 االوىل     املرحلت :                                                                                                        ظهرا 21وقت االمتحان الساعة :                                                                                                 جاهعت حكريج                

    : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         ارة واالقخصاد  كليت اإلد         

 عاث قسن املاليت واملصرفيت()قا  6001 : رقن القاعت                                                                                          5252/  7/   52اليوم:   االحد                                                                                                                 قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
/ اول اقتصاد صباحيسجى خالص محسن   1  / اول اقتصاد صباحيسامان نزىان نمر عادي   

  / اول اقتصاد صباحيسجى فراس ابراىيم  2  / اول اقتصاد صباحيسامي احمد سامي عمي

  / اول اقتصاد صباحيسراج ىاشم محمد احمد  3  / اول اقتصاد صباحيسبأ لؤي سعدي يعكوب

  / اول اقتصاد صباحيسرمد عماد محمد مجيد  4  / اول اقتصاد صباحيسجاد عبدالرضا عمي  

  / اول اقتصاد صباحيسعد حسين عمي  5  / اول اقتصاد صباحيسجاد غانم خميل جدوع

/ اول اقتصاد صباحيسجاد محمد جاسم خمف   / اول اقتصاد صباحيسعد عبد خالد صالح  6  

                                                     

 

 

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 12املرحلت االوىل  : العدد الكلي )               

                                          

                                                                              
 هدير القاعت  :                        املراقة   :                                                                                                                   املراقة  :                                                                                                                        



 االوىل     املرحلت :                                                                                                        ظهرا 21وقت االمتحان الساعة :                                                                                                 جاهعت حكريج               

    : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

 (واملصرفيت ت)قاعاث قسن املالي  6002 : رقن القاعت                                                                                          5252/ 7  / 52   االحد اليوم:                                                                                                                 قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  / اول اقتصاد صباحيعثمان مزىر عبداهلل  1  ذياب/ اول اقتصاد صباحي سموى حسين فارس

  صباحي / اول اقتصادعثمان وفيق سييل نجم  2  / اول اقتصاد صباحيعبدالكريم محمد تركي مخمف

  / اول اقتصاد صباحيعدنان شيبان حسين عناد  3  / اول اقتصاد صباحيعبدالكريم محمود فميح  

  / اول اقتصاد صباحيعالء فاضل حميد حسين  4  / اول اقتصاد صباحيعبداهلل مخمص حسين 

صباحي/ اول اقتصاد عالء محمود خميل محمد  5  / اول اقتصاد صباحيعبداهلل ناظم حمزة عثمان   

/ اول اقتصاد صباحيعالء مولود خضر حسن  6  / اول اقتصاد صباحيعبداهلل ياسين محمد عزاوي   

                                                     

 

 

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 12: العدد الكلي )   االوىلاملرحلت               

                                          

                                                                              
 هدير القاعت  :               املراقة   :                                                                                                                                                                                                                                         املراقة  :           



 االوىل  املرحلت :                                                                                                 ظهرا 21وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعت حكريج             

     : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

 (اعاث قسن املاليت واملصرفيت)ق   6003 : رقن القاعت                                                                                       5252/ 7/  52اليوم:     االحد                                                                                                                    قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  / اول اقتصاد صباحيشيد حوم جاسم محمد  1  / اول اقتصاد صباحيعمي احمد بريس  غدير

/ اول اقتصاد صباحيشيد زاىر عصمت كريم  2  / اول اقتصاد صباحيعمي ارحيم سييل مطر   

  / اول اقتصاد صباحيشيد صباح مطر احمد  3  /اول اقتصاد صباحيعمي اركان عدنان عبدالعزيز

  / اول اقتصاد صباحيشيالء فائق مجيد سممان  4  / اول اقتصاد صباحيعمي ثاير سامي عناد

  / اول اقتصاد صباحيشيماء خالد حماد جاسم  5  / اول اقتصاد صباحيسناء محمد سعد خمف

  / اول اقتصاد صباحيصالح عبدالرحمن نجم  6  / اول اقتصاد صباحيكوان سالم حسينسندس 

  / اول اقتصاد صباحيصباح حسين عبد عيسى  7  / اول اقتصاد صباحي  شطب عبداهلل حمود

/ اول اقتصاد صباحيشيد حسين محمد عمي   / اول اقتصاد صباحيصفاء عباس حمد ميدي  8  

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 16: العدد الكلي )   االوىلاملرحلت 

 

 

 هدير القاعت  :                                                                      املراقة   :                                                                     املراقة  :                                                                                                                                                                      



 االوىل  املرحلت :                                                                                               اظهر 21وقت االمتحان الساعة :                                                                                                             جاهعت حكريج               

    : املادة                                                                                                                  قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

 (تصرفي)قاعاث قسن املاليت وامل 6101 : رقن القاعت                                                                                                                                                                                                         قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت                                                            

                                                                                                      5252/ 7  /  52  اليوم :   االحد 

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  حمادي/ اول اقتصاد صباحيطو كامل فرحان   1  صفوان إبراىيم شاطي / اول اقتصاد صباحي

  عادل عدنان جميل/ اول اقتصاد صباحي  2  صالح عالء خالوي سممان/ اول اقتصاد صباحي

  عامر خميس الطيف / اول اقتصاد صباحي  3  ضحى خميس صمبي/ اول اقتصاد صباحي

  صباحيعباس خالد عبود عبد اهلل/ اول اقتصاد   4  ضحى ربيع احمد عمي/ اول اقتصاد صباحي

  عبدالرحمن نايف خضير  / اول اقتصاد صباحي  5  ضفاف سعد كاظم/ اول اقتصاد صباحي

  عبدالرزاق ىالل حسين / اول اقتصاد صباحي  6  ضياءالدين خميل كنطر / اول اقتصاد صباحي

 

 

 

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 12: العدد الكلي )  املرحلت االوىل 

 
 
 

 هدير القاعت :                املراقة   :                                                                                                                     املراقة   :                                                                                                                     



 االوىل  املرحلت :                                                                                                       اظهر 21وقت االمتحان الساعة :                                                                                                         جاهعت حكريج             

       : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

 (ت)قاعاث قسن املاليت واملصرفي  6102 : رقن القاعت                                                                                                                                                                               قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت                                                                                    

                                                                                                     5252/ 7  /52 اليوم:    االحد                                                    

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  عمي خميس محمد/ اول اقتصاد صباحي   1 عبدالغفور عمي محمود  / اول اقتصاد صباحي

  عمي رحمان عموان سموم/ اول اقتصاد صباحي   2 عمي جاسم محمد رميض/ اول اقتصاد صباحي

اقتصاد صباحيعمي حبيب جعفر صادق/ اول    عمي صباح حسن عزيز/ اول اقتصاد صباحي   3 

  عمي عراك مرعي عمي/ اول اقتصاد صباحي   4 عمي حسن عباس احمد/ اول اقتصاد صباحي

  عمي محمد حسين عدوان/ اول اقتصاد صباحي   5 عمي حسين محمود فارس/ اول اقتصاد صباحي

  عمي محمد عمي رظيمة/ اول اقتصاد صباحي   6 عمي خالد فرحان صعب/ اول اقتصاد صباحي

 

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 12: العدد الكلي )  املرحلت االوىل                                                          
 

 

   
 هدير القاعت  :                                      املراقة   :                                                                                                               املراقة  :                                                                                                                            



 االوىل   املرحلت :                                                                                               اظهر 21وقت االمتحان الساعة : جاهعت حكريج                                                                                                                        

                                                                  املادة :                                                                                                               ورقوائم احلض                                    كليت اإلدارة واالقخصاد                                                                                                                

 (تاملاليت واملصرفين )قاعاث قس  6103رقن القاعت :                                                                                                                                                                                                                                                 باحيت                   قسن االقخصاد / الدراست الص

                                                                                                   7/5252/ 52اليوم:   االحد                                                                                                                                                                  

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  / اول اقتصاد صباحيعمر عبدالقادر حنشل   1  / اول اقتصاد صباحيعمي مصطفى عبدالوىاب 

/ اول اقتصاد صباحيعمي ميدي صالح محمود   / اول اقتصاد صباحيعميعمر عمي عبداهلل   2  

/ اول اقتصاد صباحيعمر مجيد ميغان جاسم  3  / اول اقتصاد صباحيعمر احمد صالح     

/ اول اقتصاد صباحيعمر مخمف ظاىر خميف  4  / اول اقتصاد صباحيعمر احمد مطيران     

صباحي/ اول اقتصاد غادة عمار شاتي خمف  5  / اول اقتصاد صباحيعمر ايسر صالح حسن   

/ اول اقتصاد صباحيعمر حميد عبداهلل عمي / اول اقتصاد صباحيفاروق محمد اسود خمف  6     

/ اول اقتصاد صباحيفاطمة عمي خميفة عباس  7  / اول اقتصاد صباحيعمر خميل كانون غني   

/ اول اقتصاد صباحيفنر مشعان محمد عمر  8  / اول اقتصاد صباحيعمر شياب احمد إسماعيل   

 

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 16: العدد الكلي )  املرحلت االوىل 

 

 

 هدير القاعت  :                                       املراقة :                                                                                                                        املراقة :                                                                                                                      



 االوىل   املرحلت :                                                                                               ظهرا 21وقت االمتحان الساعة : جاهعت حكريج                                                                                                                        

                                                                  املادة :                                                                                                               ورقوائم احلض                                    كليت اإلدارة واالقخصاد                                                                                                                

 يت واملصرفيت()قاعاث قسن املال  6104رقن القاعت :                                                                                                                                                                                                                                                 باحيت                   قسن االقخصاد / الدراست الص

                                                                                                   7/5252/ 52اليوم:   االحد                                                                                                                                                                  

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
/ اول اقتصاد صباحيماضي غازي ماضي سعيد  1  / اول اقتصاد صباحيفيصل فارس خمف سممان   

/ اول اقتصاد صباحيمالك مجيد كاظم حسين  2  / اول اقتصاد صباحيقاسم مجول بندر صالح   

/ اول اقتصاد صباحيكيالن خضير محمد / اول اقتصاد صباحيماىر عبدالقادر ماىر   3     

/ اول اقتصاد صباحيماىر فميح حميد احمد  4  / اول اقتصاد صباحيكيالن محمد جواد صالح   

/ اول اقتصاد صباحيليث رائد نوري عمي   / اول اقتصاد صباحيمحمد ابراىيم صالح   5  

  / اول اقتصاد صباحيمحمد احمد شياب احمد  6  / اول اقتصاد صباحيىجيج فريج ماثر ضيدان

 

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 12: العدد الكلي )  املرحلت االوىل 

 

 

 

 

 

 

 هدير القاعت  :                                       املراقة :                                                                                                                        املراقة :                                                                                                                      



 االوىل     املرحلت :                                                                                                      اظهر 12وقت االمتحان الساعة : جاهعت حكريج                                                                                                                  

                                                                   املادة :                                                                                                             ضورقوائم احل                                    كليت اإلدارة واالقخصاد                                                                                                                

 (املاليت واملصرفيت)قاعاث قسن   6108 رقن القاعت :                                                                                                                                                                                                                                                باحيت                   قسن االقخصاد / الدراست الص

                                                                                                    5252/  7 /  52 اليوم:  االحد                                                                                                                                                                  

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
/ اول اقتصاد صباحيمحمد احمد عبداهلل حجي / اول اقتصاد صباحيمحمد خالد احمد عواد  1     

/ اول اقتصاد صباحيمحمد احمد عمي عناد / اول اقتصاد صباحيمحمد خالد خمف محمد  2     

/ اول اقتصاد صباحيمحمد ادريس عمي صالح    / اول اقتصاد صباحيمحمد خميس حكمت  3  

  / اول اقتصاد صباحيمحمد سامي إبراىيم محمد  4  / اول اقتصاد صباحيمحمدالسعيد احمد 

  / اول اقتصاد صباحي محمد سالم عبد الحسين  5  اول اقتصاد صباحي/ محمد جاسم خمف

  سمير يونس حمد/ اول اقتصاد صباحي محمد  6  / اول اقتصاد صباحيمحمد حميد ابراىيم فيد 

 

                                                    

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 12: العدد الكلي )  املرحلت االوىل                                                              

 

 

 

 هدير القاعت  :                                       املراقة :                                                                                                                        املراقة :                                                                                                                      



 االوىل     املرحلت :                                                                                                        اظهر21وقت االمتحان الساعة :                                                                                                 جاهعت حكريج                

    : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

 (قسن ادارة االعوال )قاعاث  8001 : رقن القاعت                                                                                                7/5252/ 52  اليوم:   االحد                                                                                                               قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  يوسف عبدالرحمن/ اول اقتصاد صباحي محمد  1  طو ياسين سييل/ اول اقتصاد صباحي محمد

  يوسف محمد/ اول اقتصاد صباحي محمد  2  إبراىيم عباس/ اول اقتصاد صباحي  عباس محمد

  يونس احمد عمر/ اول اقتصاد صباحي محمد  3  عدنان ناظم حافظ/ اول اقتصاد صباحيمحمد 

  احمد فرج طو/ اول اقتصاد صباحي محمود  4  محمد غفوري الطيف / اول اقتصاد صباحي

  لؤي جارو مصمح/ اول اقتصاد صباحي مروه  5  مدحت عبود جاسم/ اول اقتصاد صباحي محمد

  إبراىيم بكر احمد/ اول اقتصاد صباحي مريم  6  اول اقتصاد صباحي مظير مربد يوسف/ محمد

  محمد شاكر محمود/ اول اقتصاد صباحي مريم  7  محمد نعمان سممان/ اول اقتصاد صباحي

  منير داود سموم/ اول اقتصاد صباحي مريم  8  وسام حسين حماده/ اول اقتصاد صباحي محمد

  اقتصاد صباحيعمي عبار/ اول  مشعل  9  

       (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 17املرحلت االوىل  : العدد الكلي )                                                   

                                       
 هدير القاعت  :                                          املراقة   :                                                                                             اقة  :                                                                                                                       املر    



 االوىل    املرحلت :                                                                                                 اظهر 21وقت االمتحان الساعة :                                                                                                          جاهعت حكريج         

                                                                         : املادة                                                                                                                    قوائم احلضور                                                                                                                               كليت اإلدارة واالقخصاد           

 (     )قاعاث فسن  ادارة االعوال  2225    : رقن القاعت                                                                                                                                                                                                                                                             الصباحيتقسن االقخصاد / الدراست 

                                                                                                        5252/ 7/ 52    اليوم: االحد                                                                                                                                                                  

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  فاضل حسين / اول اقتصاد صباحي مصطفى  1  اثير درب جاسم/ اول اقتصاد صباحي مصطفى

  كمال كاظم/ اول اقتصاد صباحي مصطفى  2  صالح/ اول اقتصاد صباحياحمد خمف  مصطفى

  مجيد ياسين / اول اقتصاد صباحي مصطفى  3  سمير عبدالجبار /اول اقتصاد صباحي مصطفى

  محمد إبراىيم / اول اقتصاد صباحي مصطفى  4  شعالن حميد / اول اقتصاد صباحي مصطفى

  ياسين كاظم جبار/ اول اقتصاد صباحي مصطفى  5  صباحيضامن حميد / اول اقتصاد  مصطفى

  منتصر شامل جواد/ اول اقتصاد صباحي معتز  6  عادل يوسف / اول اقتصاد صباحي مصطفى

  محمد فرحان خشم/ اول اقتصاد صباحي معتصم  7  عبداهلل فيصل / اول اقتصاد صباحي مصطفى

  محمد عواد حايف/ اول اقتصاد صباحي منال  8  عيسى درزي سميم/ اول اقتصاد صباحي مصطفى

  محمد صمفيج ضعن/ اول اقتصاد صباحي منيل  9  

 الغياب   )             (        (                                     احلضور )             (                      17: العدد الكلي )  املرحلت االوىل 

 

 هدير القاعت  :                               املراقة  :                                                                                                                      املراقة  :                                                                                                                      



 االوىل     املرحلت :                                                                                                                    صباحا 21وقت االمتحان الساعة :                                                                                                               جاهعت حكريج           

                                                                                                                   : املادة                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                              كليت اإلدارة واالقخصاد  

                                   (                                                                                                                            ) قاعاث قسن ادارة االعوال  2228   : رقن القاعت                                                                                                                                                                                                                                                     يت             قسن االقخصاد / الدراست الصباح

                                                                                                    52/7/5252    اليوم: االحد 

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  عثمان عبداهلل عمي/ اول اقتصاد صباحي نذير  1  واثق عبد عواد/ اول اقتصاد صباحي مييمن

  سعد محجوب تركي/ اول اقتصاد صباحي نشوة  2  شاكر عمي محمد/ اول اقتصاد صباحي موج

  يعرب جاسم/ اول اقتصاد صباحي نغم  3  حمد عبد خمف/ اول اقتصاد صباحي موفق

  غزوان المان صبري/ اول اقتصاد صباحي نيى  4  عمر عمي/ اول اقتصاد صباحي مينا

  اول اقتصاد صباحيخطاب عبدالستار مطمك/  نور  5  بدر مزعل دخيل/ اول اقتصاد صباحي ناصر

  صبحي ذياب/ اول اقتصاد صباحي نور  6  خميل إبراىيم عطية/ اول اقتصاد صباحي ناصر

  حيدر عمي خميل/ اول اقتصاد صباحي ىاشم  7  فراس فرج محمد/ اول اقتصاد صباحي نبراس

  / اول اقتصاد صباحي محمد عياش  ىاشم  8  خميس محمود جاعد/ اول اقتصاد صباحي ندى

  سعدون جواد كاظم/ اول اقتصاد صباحي ىبة  9  

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 27: العدد الكلي )  املرحلت االوىل      

 

 هدير القاعت :                                 املراقة  :                                                                                                                      املراقة  :                                                                                                                      



 االوىل    املرحلت :                                                                                                       اظهر 21وقت االمتحان الساعة :                                                                                                 جاهعت حكريج            

                                                                     : املادة                                                                                                                    قوائم احلضور                                                                                                                               كليت اإلدارة واالقخصاد           

 (     )قاعاث ادارة االعوال  2222    : رقن القاعت                                                                                                                                                                                                                      يت                                        قسن االقخصاد / الدراست الصباح

                                                                                                      5252/  7 /52  اليوم:   االحد                                                                                                                                                                  

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  وسام رياض خمف/ اول اقتصاد صباحي  1  احمد سامي كامل/ اول اقتصاد صباحي ىديل

  اقتصاد صباحيعبيد عجمي ثميل/ اول  وسام  2  عبدالسالم محمد  / اول اقتصاد صباحي ىند

  محمد عبدالكريم عمي/ اول اقتصاد صباحي وسام  3  عمي دحام/ اول اقتصاد صباحي ىيفاء

  خالد عموان حسين/ اول اقتصاد صباحي وليد  4  واثق سعد خزعل شالل/ اول اقتصاد صباحي

  صباحيمحمد عودة ظاىر/ اول اقتصاد  ياسر  5  جاسم محمد حسين/ اول اقتصاد صباحي وائل

  ثائر جارو مصمح/ اول اقتصاد صباحي ياسين  6  كاطع جياد/ اول اقتصاد صباحي ورود

  طالب ذياب حسين/ اول اقتصاد صباحي ياسين  7  ستار رشيد كوطي/ اول اقتصاد صباحي  وسام

  / اول اقتصاد صباحي عباس فياض يوسف  8  احمد شحاذة بردي/ اول اقتصاد صباحي وسام

  محمد مصمح عطية/ اول اقتصاد صباحي يونس  9  

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 17: العدد الكلي )  املرحلت االوىل 

 

 هدير القاعت  :                               املراقة  :                                                                                                                      املراقة  :                                                                                                                      



 االوىل    املرحلت :                                                                                             ظهرا 21وقت االمتحان الساعة :                                                                                                               جاهعت حكريج         

                                                                        : املادة                                                                                                                    قوائم احلضور                                                                                                                               كليت اإلدارة واالقخصاد           

 )قاعاث قسن ادارة االعوال(       2222    : قن القاعتر                                                                                                                                                                          ت                                                                                    قسن االقخصاد / الدراست املسائي

                                                                                                       7/5252/ 52اليوم:  االحد                                                                                                                                                                    

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  / اول اقتصاد مسائياحمد عواد موسى   1   / اول اقتصاد مسائيابراىيم احمد حنوش 

  / اول اقتصاد مسائياحمد مسمط سعيد خمف  2  اقتصاد مسائي / اولابراىيم صالح فارس دخيل

  / اول اقتصاد مسائياحمد ىادي مخمف محمد  3  / اول اقتصاد مسائيابراىيم محمد محجوب  

  / اول اقتصاد مسائيامنو رفعت خميل جاسم  4  / اول اقتصاد مسائيابراىيم نايف عبدالحميم 

  / اول اقتصاد مسائيامنو فرج دحام عمي  5  مسائي/ اول اقتصاد احمد رميض راشد 

  / اول اقتصاد مسائيانمار حميد جاسم محمد  6  / اول اقتصاد مسائياحمد طو حميد فرحان

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 12: العدد الكلي )  املرحلت االوىل 

 
 
 
 

 هدير القاعت  :            املراقة  :                                                                                                                                         املراقة  :                                                                                                                      



 االوىل    املرحلت :                                                                                             اظهر 21وقت االمتحان الساعة :                                                                                                               جاهعت حكريج        

                                                                        : املادة                                                                                                                    قوائم احلضور                                                                                                                               كليت اإلدارة واالقخصاد           

 (     )قاعاث قسن ادارة االعوال  2228    : رقن القاعت                                                                                                                                                                          ت                                                                                    يسائقسن االقخصاد / الدراست امل

                                                                                                       7/5252/ 52  اليوم:  االحد                                                                                                                                                                  

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع السم الثالثيا
  / اول اقتصاد مسائيحامد نايف ذياب جزاع  1  / اول اقتصاد مسائيايمن حسين عبد احمد

  / اول اقتصاد مسائيحال ثامر محمود حسن  2  / اول اقتصاد مسائيآيو عالء رمضان ابراىيم

  / اول اقتصاد مسائيخضر ناصر حسن عمي  3  اقتصاد مسائي/ اول بارق سمير عايد نجم

  / اول اقتصاد مسائيذياب فرحان احمد    4  / اول اقتصاد مسائيبالل باسل عبداهلل حسين

  / اول اقتصاد مسائيرحمو حسين محمد      5  / اول اقتصاد مسائيتماره حكم عزاوي حمد

  / اول اقتصاد مسائيرشا صالح سييل نجم  6  / اول اقتصاد مسائيحامد خمف صالح جاسم

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 12: العدد الكلي )  املرحلت االوىل 

 
 

 
 هدير القاعت  :                               املراقة  :                                                                                                                      املراقة  :                                                                                                                      



 االوىل    املرحلت :                                                                                               اظهر 21وقت االمتحان الساعة :                                                                                                           جاهعت حكريج         

                                                                       : املادة                                                                                                                    قوائم احلضور                                                                                                                               كليت اإلدارة واالقخصاد           

 (     قسن ادارة االعوال )قاعاث  2227    : قن القاعتر                                                                                                                                                                          ت                                                                                    يسائقسن االقخصاد / الدراست امل

                                                                                                       7/5252/  52  اليوم:  االحد                                                                                                                                                                  

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  / اول اقتصاد مسائيسالم احمد حسين حمد  1  / اول اقتصاد مسائيرنا ىزاع ذياب كواد

  / اول اقتصاد مسائيسمير غانم ستار حمد  2  اول اقتصاد مسائي/ رواء فالح عبدالكريم 

  / اول اقتصاد مسائيسناء سعدي محمود  3  / اول اقتصاد مسائيزياد شحاذه ابراىيم 

  / اول اقتصاد مسائيسندس زيدان خمف حبيب  4  سامر خميل ابراىيم / اول اقتصاد مسائي

  / اول اقتصاد مسائيسيى سعد مشعل قدوري  5  مسائي/ اول اقتصاد سرمد ميند عبدالجبار 

  / اول اقتصاد مسائيسيف ابراىيم حمد طمب  6  سعدون دحام جاعد/اول اقتصاد مسائي

 

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 12: العدد الكلي )  املرحلت االوىل  

 

 
 هدير القاعت  :                               املراقة  :                                                                                                                      املراقة  :                                                                                                                      



 االوىل    املرحلت :                                                                                               ظهرا 21وقت االمتحان الساعة :                                                                                                           جاهعت حكريج         

                                                                       : املادة                                                                                                                    قوائم احلضور                                                                                                                               كليت اإلدارة واالقخصاد           

 )قاعاث قسن ادارة االعوال(       2222    : ن القاعترق                                                                                                                                                                                                                                                              تقسن االقخصاد / الدراست املسائي

                                                                                                       7/5252/  52اليوم:  االحد                                                                                                                                                                    

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  / اول اقتصاد مسائيعامر غضب عبيد صالح  1  / اول اقتصاد مسائيشعيب قصي محمود  

  مسائي/ اول اقتصاد عبداهلل زياد محمد سعيد  2  / اول اقتصاد مسائيشياب احمد ظاىر  

  / اول اقتصاد مسائيعبمو جميل عيدان محمد  3  / اول اقتصاد مسائيشيباء عمر وحادي  

  / اول اقتصاد مسائيعثمان صباح ندا محمد  4  / اول اقتصاد مسائيشيد خزعل ذياب محمد

  / اول اقتصاد مسائيعمي حميد رشيد حميد  5  / اول اقتصاد مسائيطو سعدي طو ىزاع

  / اول اقتصاد مسائيعمي سعدون عبد رزوقي  6  / اول اقتصاد مسائيظافر محمود فرحان 

 

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 12: العدد الكلي )  املرحلت االوىل  

 

 
 هدير القاعت  :                               املراقة  :                                                                                                                      املراقة  :                                                                                                                      



 االوىل    املرحلت :                                                                                         اظهر 21وقت االمتحان الساعة :                                                                                                                 جاهعت حكريج         

                                                                         : املادة                                                                                                                    قوائم احلضور                                                                                                                               كليت اإلدارة واالقخصاد           

 (     )قاعاث قسن ادارة االعوال  2522    : لقاعترقن ا                                                                                                                                                                                                                                                           يت   قسن االقخصاد / الدراست املسائ

                                                                                                    7/5252/ 52   اليوم:     االحد                                                                                                                                                                  

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  / اول اقتصاد مسائيمبارك شكر سميمان    1  / اول اقتصاد مسائيعمي موفق محمد الطيف

  / اول اقتصاد مسائيمحمد رافد احمد امير  2  / اول اقتصاد مسائيعمار مسمط سعيد خمف

  / اول اقتصاد مسائيمحمد طالل ساكت خميف  3  / اول اقتصاد مسائيعمر رعد فوزي خمف

  / اول اقتصاد مسائيمحمد عمي نجرس   4  / اول اقتصاد مسائيعمر فارس فالح  

  محمد عوني حنشول /اول اقتصاد مسائي  5  اقتصاد مسائي/ اول غازي مفمح نشمي  

  / اول اقتصاد مسائيمحمود عبداهلل محمد   6  / اول اقتصاد مسائيغزوان امين مصطفى  

  / اول اقتصاد مسائيمراد خمف خضر جبر  7  / اول اقتصاد مسائيفرقان عمي عطيو بكر

  / اول اقتصاد مسائيحازم عمي كريم مرال  8  / اول اقتصاد مسائيفيد جميل خمف جميل

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 16: العدد الكلي )  املرحلت االوىل 

 
 هدير القاعت  :            املراقة  :                                                                                                                                                                                                  املراقة  :                                                             



 االوىل   املرحلت :                                                                                                       اظهر 12وقت االمتحان الساعة :                                                                                               حكريججاهعت                

                                                                     : املادة                                                                                                                      قوائم احلضور                                                                                                                               كليت اإلدارة واالقخصاد           

 () قاعاث قسن ادارة االعوال  2528 : رقن القاعت                                                                                                                                                                                      يت                                                                           قسن االقخصاد / الدراست املسائ

                                                                                                       7/5252  /52    اليوم:  االحد                                                                                                                                                                  

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  / اول اقتصاد مسائينداء رائد محمد عبداهلل  1  / اول اقتصاد مسائيمصطفى ضياء محمود  

  / اول اقتصاد مسائينيى عالء لبيب حسن  2  / اول اقتصاد مسائيمصطفى عواد محمد عمي

  / اول اقتصاد مسائينور اليدى خورشيد   3  / اول اقتصاد مسائيمفاخر ضياء اديب حسن

  / اول اقتصاد مسائينور محمد يوسف احمد  4  / اول اقتصاد مسائيمنير اسماعيل حسن 

  / اول اقتصاد مسائيىيا ىادي كريم رعد  5  / اول اقتصاد مسائيحمدمنير كريم عبد 

  / اول اقتصاد مسائيوفاء طو محمود سرحان  6  / اول اقتصاد مسائيميدي عبد عواد ىنو

  / اول اقتصاد مسائيوقار خضر احمد عبداهلل  7  / اول اقتصاد مسائيمؤيد خمف جاسم محمد

  / اول اقتصاد مسائييوسف طو عموان عبداهلل  8  مسائي/ اول اقتصاد ناصر عطوان رميض 

  / اول اقتصاد مسائييونس عبد مال حماش  9  

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 17: العدد الكلي )  ملرحلت االوىل ا
 

 هدير القاعت  :                               املراقة  :                                                                                                                      املراقة  :                                                                                                                      


