
 الثانيت    املرحلت :                                                                                       ظهرا  21 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعت حكريج               

       : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

 )قاعاث قسن االقخصاد(   1001 : رقن القاعت                                                                                                6262/ 66/7    اليوم:     االثنني                                                                                                              قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  / ثانية اقتصاد صباحيايمان عبدالرزاق مبارك  1  / ثانية اقتصاد صباحي ابراىيم محمد إبراىيم جاسم

  / ثانية اقتصاد صباحيايمن خمف عوده سويد  2  / ثانية اقتصاد صباحياحمد سامي احمد محمد

  / ثانية اقتصاد صباحيايمن مشتاق يوسف   3  / ثانية اقتصاد صباحياسماء مصطفى محمد عواد

  / ثانية اقتصاد صباحيباسم عمي عبد حنيت  4  صباحي/ ثانية اقتصاد اسيا ابراىيم توفيق خمف

  ثانية اقتصاد صباحي/ بشار خالد خلٌل إبراهٌم  5  / ثانية اقتصاد صباحياسيل خضير جاسم

  ثانية اقتصاد صباحي/ بالل حمٌد احمد حسٌن  6  / ثانية اقتصاد صباحياشرف غدار عباس

  ثانية اقتصاد صباحي/  تبارك محمد انور   7  / ثانية اقتصاد صباحياشواق قيس احمد حنشول

  ثانية اقتصاد صباحي/ تبارك ناهض إسماعٌل   8  / ثانية اقتصاد صباحياطياف صباح ابراىيم عمي

  ثانية اقتصاد صباحي/ جمانه فرحان احمد سلٌم   9  / ثانية اقتصاد صباحيانمار عامر احمد عبد

  ثانية اقتصاد صباحي/ حمٌد فاضل محمد حسٌن  22  صباحي/ ثانية اقتصاد اياد حمد محمد سالمة

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 20ت  : العدد الكلي ) املرحلت الثاني

                                                                                                          

                                                 

 

 هدير القاعت  :               املراقة   :                                                                                                                                                          املراقة  :                                                                                          



 الثانيت    املرحلت :                                                                                     ظهرا 21وقت االمتحان الساعة :                                                                                                                          جاهعت حكريج               

     : املادة                                                                                                                  قوائم احلضور                                                                                                                                         كليت اإلدارة واالقخصاد           

 )قاعاث قسن االقخصاد(222 2 : رقن القاعت                                                                                                                                                                                  قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت                                                                                    

 66/7/6262    االثنني اليوم :

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  اقتصاد صباحيثانية / رنا عدنان خضٌر عباس   1 / ثانية اقتصاد صباحيحميد مربد طو بكر

  ثانية اقتصاد صباحي/ رواء محمد سلطان محمد   2 / ثانية اقتصاد صباحيحيدر عبدالجواد عمي الياس

  ثانية اقتصاد صباحي/ رؤٌا نمٌر فائق جودي   3 / ثانية اقتصاد صباحيخالد حسين محمد ذياب

  ثانية اقتصاد صباحي/ كردي رٌام فوزي علص   4 / ثانية اقتصاد صباحيدعاء سامي عبد الرحمن 

  ثانية اقتصاد صباحي/ ساره سرحان عثمان    5 / ثانية اقتصاد صباحيدنيا عمي ابراىيم محمود

  ثانية اقتصاد صباحي/ سجى ماجد خضٌر حافظ   6 / ثانية اقتصاد صباحيديانا حبيب خضير محمد

  ثانية اقتصاد صباحي/ سلٌم سعد شهاب احمد   7 / ثانية اقتصاد صباحيرفل حاتم محمد خمف

  ثانية اقتصاد صباحي/ سمر سعد رشٌد صالح   8 / ثانية اقتصاد صباحيرقيو عدنان عبداهلل حمود
 

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 26: العدد الكلي )  املرحلت الثانيت                                                                                                                 

 

 
 
 

 هدير القاعت :        املراقة   :                                                                                                                                       املراقة   :                                                                                                           



 الثانيت  املرحلت :                                                                                             ظهرا 21وقت االمتحان الساعة :                                                                                                                  جاهعت حكريج             

  : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         اإلدارة واالقخصاد  كليت          

 ()قاعاث قسن االقخصاد222 3 : رقن القاعت                                                                                                                                                                                         قسن االقخصاد / الدراست الصباحيت                                                                                    

 66/7/6262    ثننياليوم: اال                                                                                                                                                                          

 وقيعالت االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  / ثانية اقتصاد صباحيعبداهلل احمد شوقي   1  / ثانية اقتصاد صباحيشذى نعمو ساىي حسن

  / ثانية اقتصاد صباحيعمي جاسم محمد كماش  6  / ثانية اقتصاد صباحيشياب حسن عمي نصيف

  / ثانية اقتصاد صباحيعمي حسين حميد رحيم  3  / ثانية اقتصاد صباحيصبا فوزي خمف عكاب

  ثانية اقتصاد صباحي/ عمي عقيل محمد جواد  4  / ثانية اقتصاد صباحيطو محمد حمد

  / ثانية اقتصاد صباحيعمي فائق ياسين  5  / ثانية اقتصاد صباحيعامر عبداهلل حسن عبداهلل

  / ثانية اقتصاد صباحيعمي ياسين مصمح   6  / ثانية اقتصاد صباحيعبدالرحمن عمي حسين 

  / ثانية اقتصاد صباحيعمر حميد حماد صالح  7  / ثانية اقتصاد صباحيعبدالسالم جالل دولت 

  ثانية اقتصاد صباحي/ عمر عارف نايف عمر  8  / ثانية اقتصاد صباحيعبدالكريم عمر خمف 

 

 

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

 

   

 

 هدير القاعت  :                                                  املراقة   :                                                                                                   املراقة  :                                                                                                                            



 الثانيت    املرحلت :                                                                                            اظهر 21وقت االمتحان الساعة :                             جاهعت حكريج                                                                                                    

                                                         املادة :                                                                                                                       قوائم احلضور                                    كليت اإلدارة واالقخصاد                                                                                                                

 ()قاعاث قسن االقخصاد222  4رقن القاعت :                                                                                                                                                                                                                                                        باحيت                   قسن االقخصاد / الدراست الص

 6262/  7  / 66    االثنني اليوم:                                                                                                                                                                     

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع ثالثياالسم ال
  / ثانية اقتصاد صباحيليمى عواد عزاوي وىيب  1  / ثانية اقتصاد صباحيعمر محمد خمف جاسم

  / ثانية اقتصاد صباحيمحمد ثائر نوار   2  / ثانية اقتصاد صباحيغسق جاسم محمد  

  / ثانية اقتصاد صباحيمحمد حبيب حسون  3  صباحي/ ثانية اقتصاد فاطمو اسعد مجول 

  / ثانية اقتصاد صباحيمحمد خمف سميمان   4  / ثانية اقتصاد صباحيفاطمو خالد عباس رشيد

  / ثانية اقتصاد صباحيمحمد رافع محمد عبطان  5  / ثانية اقتصاد صباحيفاطمو فيمي لطيف

  / ثانية اقتصاد صباحيمحمد صباح محمد زيدان  6  / ثانية اقتصاد صباحيفالح صبار عياده وردان 

  / ثانية اقتصاد صباحيمحمد عويد عطية  7  / ثانية اقتصاد صباحيقتيبة محمد حمود خمف

  / ثانية اقتصاد صباحيمحمد قاسم ناجي محمد  8  / ثانية اقتصاد صباحيكنعان عمي صالح حمد
 

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

 

 

 

 

 

 هدير القاعت  :                                                  املراقة :                                                                                                             املراقة :                                                                                                                      



 الثانيت  املرحلت :                                                                                    ظهرا 21وقت االمتحان الساعة :                                                                                                                           جاهعت حكريج      

                                                                       : املادة                                                                                                                    قوائم احلضور                                                                                                                               كليت اإلدارة واالقخصاد           

 ) قاعاث قسن االقخصاد(     2225    : رقن القاعت                                                                                                                                                                                                                                                               قسن االقخصاد / الدراست  املسائيت

 66/7/6262      اليوم:   االثنني                                                                                                                                                                 

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع الثالثياالسم  التوقيع االسم الثالثي
  / ثاني اقتصاد مسائيطارق خميل ابراىيم  1  / ثاني اقتصاد مسائيإبراىيم رجب محمد

  / ثاني اقتصاد مسائيعادل محمود ميدي  2  ثاني اقتصاد مسائي /إبراىيم محمد عزيز حويش

  / ثاني اقتصاد مسائيوىب لطيفعبدالمطيف   3  / ثاني اقتصاد مسائياحمد خميف حواس عتيج

  / ثاني اقتصاد مسائيمحمد عبدالحي محمد  4  / ثاني اقتصاد مسائيبيداء اياد مولود صالح

  / ثاني اقتصاد مسائيمعتز اسعد حماد  5  / ثاني اقتصاد مسائيخالد ياسين امطارد

  ثاني اقتصاد مسائي/ ىاشم رجب عبداهلل جمعة  6  / ثاني اقتصاد مسائيرابحة خمف شناوة

  / ثاني اقتصاد مسائيىند خيراهلل عمي  7  / ثاني اقتصاد مسائيسعد رمضان حمود

  / ثانية اقتصاد مسائيوطبان خالد دحام  طمب  8  

 

 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 15: العدد الكلي )  املرحلت الثانيت                                                                                                                 

 

 

 

 

 هدير القاعت  :                               املراقة  :                                                                                                                      املراقة  :                                                                                                                      



 الثانيت      املرحلت :                                                                                                      ظهرا 21وقت االمتحان الساعة :              جاهعت حكريج                                                                                                            

                                                                         املادة :                                                                                                               قوائم احلضور                                    كليت اإلدارة واالقخصاد                                                                                                                

 ()قاعاث قسن االقخصاد222 6: اعت رقن الق                                                                                                                                                                                                                                                         باحيت                 قسن االقخصاد / الدراست الص

 6262/  7 /      اليوم:  االثنني                                                                                                                                                                 

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع الثالثياالسم  التوقيع االسم الثالثي

  ثانية اقتصاد صباحي/ نوفان شعالن نزهان  1  ثانية اقتصاد صباحي/ محمد ولٌد عزٌز عباس

  ثانية اقتصاد صباحي/ نمارق ابراىيم حسن عبيد  6  ثانية اقتصاد صباحي/ مخلص فرحان روضان 

  ثانية اقتصاد صباحي/ هاشم الطٌف جاسم محمد  3  ثانية اقتصاد صباحي/ مروان فلٌح حمٌد احمد

  ثانية اقتصاد صباحي/ هجرة محمد صبحً   4  ثانية اقتصاد صباحي/ مرٌم طالل عوض خلف

  ثانية اقتصاد صباحي/ هدٌل حسن صالح جمعه  5  ثانية اقتصاد صباحي/ مرٌم مناف عبد العزٌز 

  ثانية اقتصاد صباحي/ وائل متعب اسود حسٌن   6  ثانية اقتصاد صباحي/ مسلم نوشاد شادي

  ثانية اقتصاد صباحي/ وعد شامل صبح كنون  7  ثانية اقتصاد صباحي/ مصطفى عالء عبدهللا 

  ثانية اقتصاد صباحي/ ٌحٌى اسماعٌل ابراهٌم   8  ثانية اقتصاد صباحي/ معاذ محمد عواد حسن

  ثانية اقتصاد صباحي/ ٌوسف محمد اسود ظفٌر   9  ثانية اقتصاد صباحي/ مهدي زٌدان عزاوي 

    22   ثانية اقتصاد صباحي/ مٌامً محمود طرٌد 
 

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 19: العدد الكلي )  املرحلت الثانيت                                                                                                                 

 

 

 هدير القاعت  :                  املراقة :                                                                                                                                             املراقة :                                                                                                                      


