
 رئيس القاعة                                                                                   المراقب       

 اللجنة االمتحانية                                                                       جامعة تكريت      
 المادة :                الكورس الثاني/    الدور االول/   النهائية االمتحانات        واالقتصادكلية االدارة 

 التأريخ :                      2021- 2020                            قسم المحاسبة / 

 ( 1001)  قاعة /االقتصادقاعات قسم  /خرائط توزيع الطلبة المحاسبة قسم

 

 عدد الطلبة الكلي 
 / اول / صباحي  30

 أسماء الغياب 
 االسم  ت
1  
2  
3  
4  
 

ابتسام جمعة هجان خليفة  

 الدليمي

 اول محاسبة / صباحي( )

احمد غسان جمال محمد   

 سعيد االلوسي 

 اول محاسبة / صباحي( )

احمد حميد كركز   امجد 

 المكدمي 

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

احمد حسان محمد احمد  

 الطائي

  اول محاسبة / صباحي( 

اروى قيس فرحان هادي  

 المنتفك 

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

إبراهيم احمد إبراهيم  

 إسماعيل الجولك  

  اول محاسبة / صباحي( )

احمد مثنى سليمان حميد 

 الجوعاني

  صباحي( اول محاسبة /  )

امجد راجي مطني محمد  

 الجنابي

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

احمد خميس عيسى يوسف  

 القاسمي

  اول محاسبة / صباحي( 

ازهار علي خضر عبود  

 الدليمي

  )اول محاسبة / صباحي( 

إبراهيم خميس حسن جاسم  

 الجنابي

  اول محاسبة / صباحي( )

احمد محجوب صالح محمد  

 الكروي 

 صباحي( )اول محاسبة /  

امنه صادق احمد عبد  

 الربيعي 

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

احمد سحاب احمد غثوان  

 العبيدي

  اول محاسبة / صباحي( 

أسامة خميس حكمت حنوش  

 العيساوي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

ابراهيم عواد اسماعيل حمد 

 البو مهيدي

  اول محاسبة / صباحي( )

احمد مظهر سحاب مطر  

 العزاوي 

  محاسبة / صباحي( )اول 

امنه علي هادي شهاب  

 الغديري

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

احمد سمين رفعت رضا  

 البياتي 

  اول محاسبة / صباحي( 

استبرق سعيد جاسم محمد  

 الخزرجي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

اثار حلمي لطيف احمد  

 الجبوري 

  اول محاسبة / صباحي( )

احمد هيثم لفتة فارس  

 الجواري 

  محاسبة / صباحي( )اول 

انسجام إبراهيم ياسين خنفر  

 العجيلي

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

  احمد طه ياسين احمد

 الجواري 

  اول محاسبة / صباحي( 

اسراء خالد مهدي صالح  

 الجبوري  

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

احمد اسماعيل علي زغير  

 الجنابي 

 اول محاسبة / صباحي( )

اخالص محمد حاتم نصيف   

 البازي

    )اول محاسبة / صباحي(

انمار صالح دولة جاسم  

 السعيدي

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

احمد عدنان خضر الياس  

 التميمي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

اماني ناعم ادغفك عرموس 

 الشمري 

  )اول محاسبة / صباحي( 



 رئيس القاعة                                                                                   المراقب       

 جامعة تكريت                                                                             اللجنة االمتحانية
 المادة :                الكورس الثاني/   الدور االول /  النهائية  االمتحانات          واالقتصادكلية االدارة 

 التأريخ :                      2021- 2020          قسم المحاسبة /                       

 ( 1002)  قاعةاالقتصاد/ قاعات قسم  /خرائط توزيع الطلبة المحاسبة قسم

 

 عدد الطلبة الكلي 
 / اول / صباحي  25

 الغياب أسماء 
 االسم  ت
1  
2  
3  
4  
 

 

 

انور محمود رشيد حميد 

 العبيدي 

 )اول محاسبة / صباحي( 

براء حسين صالح عبد  

 الجبوري 

 صباحي( )اول محاسبة /  

جاسم محمد علي حسن   

 الخيالني 

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

ايمن عبدالرحيم حمد جرو  

 الفهداوي  

 )اول محاسبة / صباحي( 

بسمة منصور خزعل خضير   

 البياتي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

اويس احمد يوسف ذاكر  

 الرفاعي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

براء محمد مجول قلم  

 الصميدعي

  محاسبة / صباحي( )اول 

جوانة خضير جاسم محمد  

 العبيدي

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

ايمن محمد حبيب محمود  

 الدراجي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

 بكر حسن عبدالهادي العنبكي

  )اول محاسبة / صباحي( 

ايات رياض سعدي صالح  

 النيساني 

  )اول محاسبة / صباحي( 

برهان عادل توفيق جمعة  

 الشاهري 

  )اول محاسبة / صباحي( 

حاتم كريم فندي عفتان 

 السويدي 

 )اول محاسبة / صباحي( 

ايه علي حمودي حسن   

 الربيعي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

بالل بدر مزبان محمود 

 العجيلي

  )اول محاسبة / صباحي( 

اية مسلم احمد فرحان  

 الدوري 

  )اول محاسبة / صباحي( 

برهان كريم وهيب شباط 

 الدايني 

  )اول محاسبة / صباحي( 

حاتم محمد صالح محيميد 

 الجبوري 

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

ايهم صدام حسين رحيم  

 النعيمي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

بالل هاشم احمد صالح  

 الخزرجي 

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

 ايسر فالح حسن لفتة الزيدي 

  صباحي( )اول محاسبة /  

برهان نزهان اكرم رشاد 

 البياتي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

حارث سمير عبداللطيف  

 حميد 

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

 باسم علي عبدهللا حسن

  )اول محاسبة / صباحي( 

بلقيس عبدالرزاق خضير 

 العبساوي 

  )اول محاسبة / صباحي( 



 رئيس القاعة                                                                                   المراقب       

 جامعة تكريت                                                                             اللجنة االمتحانية
 المادة :                الكورس الثاني/   الدور االول/   النهائية االمتحانات      واالقتصادكلية االدارة 

 التأريخ :                      2021- 2020                            قسم المحاسبة / 

 ( 1003)  قاعةاالقتصاد/ قاعات قسم  /خرائط توزيع الطلبة المحاسبة قسم

 

 عدد الطلبة الكلي 
 صباحي / اول /  25

 أسماء الغياب 
 االسم  ت
1  
2  
3  
4  
 

 

 

حسن صالح حسن حسين 

 العبيدي

 )اول محاسبة / صباحي( 

حميد  حنان عبدالباقي 

 غضبان الدراجي

 )اول محاسبة / صباحي( 

رفل سحاب احمد حنظل   

 العجيلي

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

حسين عدنان كامل خليفة  

 التميمي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

خنساء مولود حسين علي  

 العضيماوي  

  )اول محاسبة / صباحي( 

 حسن طراد خميس خلف 

  )اول محاسبة / صباحي( 

علي جعفر  الحوراء جعفر 

 الخفاجي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

رقيه مهدي صالح كرحوت  

 العبيدي 

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

حسين علي عصام نعمان 

 التكريتي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

دعاء احمد حسين مغامس  

 الطعيمه  

  )اول محاسبة / صباحي( 

حسيب عبدالرحمن مزهر  

 عبدهللا 

  )اول محاسبة / صباحي( 

حوراء يونس محمد خلف  

 العطافي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

رنا عبدهللا خميس حسن  

 العجيلي

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

حكم ضياء حومد فدعم  

 الجواري 

  )اول محاسبة / صباحي( 

رأفت خالد عبدالرزاق حبيب  

 السلماني

  )اول محاسبة / صباحي( 

حسين احمد رشم محيبس  

 العلوي 

  صباحي( )اول محاسبة /  

حيدر سحاب مطر محمد  

 الجواري 

  )اول محاسبة / صباحي( 

ريم محمد نجم خلف  

 الجبوري 

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

حمزة حسن عاصي هواس  

 الدوري 

  )اول محاسبة / صباحي( 

رافع مرشود حسن عوده  

 االحبابي

  )اول محاسبة / صباحي( 

حسين جاسم محمد حسين  

 الخزرجي 

  صباحي( )اول محاسبة /  

خديجه إبراهيم علي زيدان 

 البدري 

  )اول محاسبة / صباحي( 

زهراء سالم عطية  

 عبدالرزاق القاسمي 

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

حمزة قادر فاضل خليل  

 اللهيبي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

رباح حسن حماده عبدالعال  

 الجميلي

  )اول محاسبة / صباحي( 



 رئيس القاعة                                                                                   المراقب       

 جامعة تكريت                                                                             اللجنة االمتحانية
 المادة :                الكورس الثاني/     الدور االول /  النهائية  االمتحانات        واالقتصادكلية االدارة 

 التأريخ :                      2021- 2020                              قسم المحاسبة / 

 ( 1004)  قاعةاالقتصاد/ قاعات قسم  /خرائط توزيع الطلبة المحاسبة قسم

 

 عدد الطلبة الكلي 
 / اول / صباحي  25

 أسماء الغياب 
 االسم  ت
1  
2  
3  
4  
 

 

 

زهراء فاضل علي وهب  

 البياتي  

 )اول محاسبة / صباحي( 

سجى رياض حسن عبد  

 العجيلي

 )اول محاسبة / صباحي( 

سومه حواس مخلف مصلح   

 العزاوي 

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

ساره عادل عباس خضير  

 سلمان 

  )اول محاسبة / صباحي( 

سعيد احمد سعيد حديد  

 العجيلي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

زينب حسين مزاحم علي  

 العيساوي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

منصور   سجى عبداللطيف 

 جابر

  )اول محاسبة / صباحي(  

 سيف رياض نجم عبدالواحد 

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

سالي حمود صبحي حسون  

 الجبوري 

  )اول محاسبة / صباحي( 

سلمان داود سلمان عواد  

 العبيدي

  )اول محاسبة / صباحي( 

زينب شعبان خلف كانون  

 العزاوي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

محمود  سرمد هيثم محمد 

 الدوري 

  )اول محاسبة / صباحي( 

شهد كامل محمد منديل  

 الجواري  

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

سبأ مصطفى احمد امين 

 العجيلي

  )اول محاسبة / صباحي( 

سليمان فرحان حمد مرهون  

 الخزرجي 

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

زينب عماد ضياء عواد  

 الجبوري 

  )اول محاسبة / صباحي( 

جالل هبل  سرى أنور  

 الحديدي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

شيماء احمد عزاوي بدر 

 البدري

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

سجاد عادل دخيل خميس  

 الهيازعي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

 سند دحام خنجر محمد القيسي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

ساجد محمود مشوح فريح  

 الفراجي 

 )اول محاسبة / صباحي( 

جياد نايف سرى حميد  

 العزاوي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

صادق نواف مهيدي متعب  

 العيساوي 

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

سجاد فاضل سعد شالكه  

 الهالل

  )اول محاسبة / صباحي( 

سوالف بدر حسين كاظم  

 التميمي 

  )اول محاسبة / صباحي( 



 رئيس القاعة                                                                                   المراقب       

 جامعة تكريت                                                                             اللجنة االمتحانية
 المادة :                الكورس الثاني/     الدور االول /  النهائية  االمتحانات         واالقتصادكلية االدارة 

 التأريخ :                      2021- 2020                               قسم المحاسبة / 

 ( 1005)  قاعةاالقتصاد/ قاعات قسم  /خرائط توزيع الطلبة المحاسبة قسم

 

 عدد الطلبة الكلي 
 / اول / صباحي  25

 أسماء الغياب 
 االسم  ت
1  
2  
3  
4  
 

 

 

صدام حمادي مصلح فرحان  

 النمراوي 

 )اول محاسبة / صباحي( 

طيبه احمد عباس محيميد  

 الجنابي

 )اول محاسبة / صباحي( 

عبدالرحمن فرحان حاضر   

 بعير الشمري

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

ضحى جميل حسين محمد  

 الرجيبي

  )اول محاسبة / صباحي( 

عبد العزيز مؤيد خضير علي 

 الدوري 

  )اول محاسبة / صباحي( 

صفا حاتم كامل عبداللطيف  

 الجوعاني

  )اول محاسبة / صباحي( 

طيبه مزاحم عمر إبراهيم  

 الحديثي

  محاسبة / صباحي( )اول 

عبدالقادر لطيف عباس  

 شهاب الدليمي 

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

ضحى رافع قاسم صالح  

 الدوري 

  )اول محاسبة / صباحي( 

عبد الوهاب نصر مجيد  

 عليوي العبيدي

  )اول محاسبة / صباحي( 

صفا يحيى حسين عبدهللا 

 الجبوري  

  )اول محاسبة / صباحي( 

عباس محمود محمد ذياب  

 البياتي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

عبدهللا حسوني محمود عبد 

 النعيمي  

 )اول محاسبة / صباحي( 

طارق عبد العزيز فليح  

 حسن الشمري 

  )اول محاسبة / صباحي( 

عبدالجليل زيدان محسن حسن  

 البياضي

  )اول محاسبة / صباحي( 

صهيب عبدالرحمن عبدهللا 

 الفراجي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

السالم ساهي جدعان عبد 

 حماد الجبوري 

  )اول محاسبة / صباحي( 

عبدهللا حمد رشيد فريح  

 الدليمي

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

طلفاح عبدالرحمن احمد  

 جاسم المكدمي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

عبدالرحمن صالح حسن  

 الجنابي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

صهيب عدنان جواد منصور  

 الصعبي

  )اول محاسبة / صباحي( 

عبد الصمد جميل ابراهيم 

 طعمه  

  )اول محاسبة / صباحي( 

عبدهللا خلف موسى خلف  

 الجبوري 

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

طه حرب حمد محمد  

 الجبوري 

  )اول محاسبة / صباحي( 

عبدالرحمن صداع محمد علي  

 فراس  

  )اول محاسبة / صباحي( 



 رئيس القاعة                                                                                   المراقب       
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 المادة :                الكورس الثاني/     الدور االول /  النهائية  االمتحانات         واالقتصادكلية االدارة 
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 ( 1006)  قاعةاالقتصاد/ قاعات قسم  /خرائط توزيع الطلبة المحاسبة قسم

 

 عدد الطلبة الكلي 
 / اول / صباحي  30

 أسماء الغياب 
 االسم  ت
1  
2  
3  
4  
 

عبدهللا صالح مطلق محمد  

 العباسي

 )اول محاسبة / صباحي( 

علي جوهر فليح حسن  

 التميمي 

 )اول محاسبة / صباحي( 

الرحمن نجم فياض  عمر عبد  

 العيساوي 

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

عبدهللا محمد عبد هللا احمد  

 الفراجي  

  )اول محاسبة / صباحي( 

علي مطلب حمد حسين  

 الجنابي

  )اول محاسبة / صباحي( 

عبدهللا علي خلف جميل  

 المنديل

  )اول محاسبة / صباحي( 

علي حسن عويد فرحان 

 الرفيعي

  صباحي( )اول محاسبة /  

عمر عدنان حميد داود 

 االسودي 

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

 الطيف مهدي  ةعبدهللا نشأ

  )اول محاسبة / صباحي( 

عماد عبدالسالم حمود محيميد 

 الدراجي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

عبدهللا علي دحام محمد  

 الدوري 

  )اول محاسبة / صباحي( 

علي حسن محمد نايف  

 الدليمي

  محاسبة / صباحي( )اول 

عمران كاصد جبار رشيد  

 النعيمي 

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

عبدالواحد عباس عبدالواحد  

 صالح 

  )اول محاسبة / صباحي( 

عمار فرحان عبد فرحان  

 العجيلي

  )اول محاسبة / صباحي( 

عبدهللا قاصد نعمه  

 عبدالصاحب الموالي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

شكر صالح كريبان  علي

 النعيمي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

غضنفر حسن سلمان محمد  

 الجبوري 

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

عبدالوهاب مظهر  

 عبدالجبار خلف 

    )اول محاسبة / صباحي(

عمر جبار جاسم حسن  

 المعماري

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

عبدهللا قيس علي محمود  

 العبيدي

  صباحي( )اول محاسبة /  

علي عادل سامي نوري  

 العزاوي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

غفران لؤي فازع حسين  

 الحديثي

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

عثمان خالد هاشم عطية  

 التكريتي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

عمر خلف عبدهللا حمود  

 الصجري 

  )اول محاسبة / صباحي( 

محمد حسين محمد   عبدهللا

 اللهيبي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

علي عبدهللا فاضل علوان 

 الساعدي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

فارس محمد خلف سليمان  

 الجبوري 

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

عثمان عبدالنبي موالن  

 مطلب  

  )اول محاسبة / صباحي( 

عمر شفيق جاسم محمد  

 العزاوي 

  )اول محاسبة / صباحي( 



 رئيس القاعة                                                                                   المراقب       

 جامعة تكريت                                                                             اللجنة االمتحانية
 المادة :               الكورس الثاني/     الدور االول /  النهائية  االمتحانات       واالقتصادكلية االدارة 

 التأريخ :                      2021- 2020                             قسم المحاسبة / 

 ( 5001)   قاعةالمحاسبة/ قاعات قسم  /خرائط توزيع الطلبة المحاسبة قسم

 

 عدد الطلبة الكلي 
 / اول / صباحي  25

 أسماء الغياب 
 االسم  ت
1  
2  
3  
4  
 

 

 

فرح لؤي سعدي يعكوب  

 التكريتي 

 )اول محاسبة / صباحي( 

ليث حميد محمود داود   

 الطائي

 )اول محاسبة / صباحي( 

محمد صيهود عباس مهدي   

 الزهيري

 صباحي( )اول محاسبة /  

 

لطيفه محمد علي حسن  

 الجنابي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

 محمد جميل عبد منفي الدليمي

  )اول محاسبة / صباحي( 

فواز هالل احمد جوبان 

 الجواري 

  )اول محاسبة / صباحي( 

ليث نبيل حسين رحيم 

 التكريتي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

محمد علي غربي سالم 

 السبعاوي 

 صباحي( )اول محاسبة /  

 

لواء جواد حسين جاسم  

 القريشي

  )اول محاسبة / صباحي( 

محمد حمد محمد عبدهللا  

)اول محاسبة /  الجبوري  

  صباحي( 

قصي عدنان حسن محمد  

 العزاوي 

 )اول محاسبة / صباحي( 

ماهر محمود سلمان خلف   

 الساعدي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

محمد غزاون سعدون عباس  

 االحبابي 

 محاسبة / صباحي( )اول 

 

لؤي جمعة عائد عليوي  

 البازي

  )اول محاسبة / صباحي( 

محمد خليل ابراهيم جويعد  

 العزاوي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

كلثوم ايوب حسين خلف  

 الجبوري 

 )اول محاسبة / صباحي( 

محمد اسعد عواد عجيل   

 الجميلي

  )اول محاسبة / صباحي( 

محمد قاسم خلف صالح  

 النعيمي 

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

ليث احمد عباس علي  

 الخزرجي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

محمد دلي حميد انصيف  

 العجيلي

  )اول محاسبة / صباحي( 

كنوش احمد محمد عجاج  

 الخزرجي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

محمد اسماعيل عزيز خميس  

 العزاوي 

 )اول محاسبة / صباحي( 

محمد مجيد محمد أحميد   

 العجيلي

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

ليث حسين علي خزعل  

 العيسى

  )اول محاسبة / صباحي( 

محمد شاكر محمود علي 

 العزي 

  )اول محاسبة / صباحي( 
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محمد ناظم حسين علي  

 الطائي 

 )اول محاسبة / صباحي( 

مصطفى سامي سعيد حديد   

 العجيلي

 )اول محاسبة / صباحي( 

مناهل مازن حسين عبدهللا  

 الحمداني 

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

مروة عبد العزيز كريم 

)اول محاسبة /  حياوي 

  صباحي( 

مصطفى محمد كامل بشير  

 العاني

  )اول محاسبة / صباحي( 

محمود الطيف محمود خلف  

 الخزرجي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

مصطفى سعد احمد علو  

 الكرغولي

  صباحي( )اول محاسبة /  

منيب مثنى حسين احمد 

 الجحيشي 

 )اول محاسبة / صباحي( 

مروه علي حسين خلف   

 الجبوري  

 )اول محاسبة / صباحي( 

مصطفى مؤيد عواد عطية   

 العزاوي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

محمود جادهللا احمد جاسم  

 الدوري 

  )اول محاسبة / صباحي( 

مصطفى ظافر صبري شاه  

 مراد

  صباحي( )اول محاسبة /  

مهدي رباح صالح احمد  

 العزي 

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

مريم سمير عوده كشيش  

 الجبوري 

  )اول محاسبة / صباحي( 

مصعب فائق احمد داود  

 االسودي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

مرتضى احمد محمد  

 مصطفى السالمي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

خليل   مصطفى عبدالحليم

 ابراهيم الشمري

  )اول محاسبة / صباحي( 

مهند عاشور خلف نائل 

 الجنابي

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

مريم صباح علي جاسم  

 الجبوري 

  )اول محاسبة / صباحي( 

مصعب كهالن إبراهيم عليوي 

 الجبوري 

  )اول محاسبة / صباحي( 

مرتضى حسن عوده رشيد  

 النعيمي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

مصطفى قاسم كاطع موسى  

 الخزرجي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

مواهب رباح كريم صالح  

 العبيدي

   )اول محاسبة / صباحي(

 

مصطفى حمد مطر محمد  

 الجواري 

 )اول محاسبة / صباحي( 

معاذ قتيبة ابراهيم خليل  

 الجبوري 

  )اول محاسبة / صباحي( 

مروان محمد مصلح محمد  

 البدراني

  صباحي( )اول محاسبة /  

مصطفى محمد حسن عطية  

 العبيدي

  )اول محاسبة / صباحي( 

موفق عماد سلمان علي 

 العامري

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

مصطفى حميد سطوان عبد 

 العجيلي

  )اول محاسبة / صباحي( 

مالك محمد خلف صالح  

 الجبوري 

  )اول محاسبة / صباحي( 
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مؤيد ثاير عبدهللا سليمان  

 العجيلي 

 )اول محاسبة / صباحي( 

داود هدير كامل سليمان  

 الخزرجي 

 )اول محاسبة / صباحي( 

ياسر صابر احمد عطيه   

 الخزرجي 

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

 نور رافد نعمان عبداللطيف  

  )اول محاسبة / صباحي( 

وائل ذياب سرحان عادي  

 اللهيبي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

مؤيد رشيد حميد حردان  

 العبيدي

  )اول محاسبة / صباحي( 

حسين  هدير يونس محمد 

 الجبوري 

  )اول محاسبة / صباحي( 

ياسين عباس عبد حسين  

 العزاوي 

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

نور سعد مطلك حميد 

 المزروعي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

وديان موفق محمد إبراهيم 

 الخزرجي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

مؤيد محمد زيدان خلف  

 النعيمي 

 )اول محاسبة / صباحي( 

إبراهيم فاضل خضير  هديل  

 الناصري 

  )اول محاسبة / صباحي( 

يسرى حامد علي إبراهيم 

 العباسي

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

نورالهدى حيدر صبيح شنو 

 الجابر

  )اول محاسبة / صباحي( 

ورود عبد الرحمن ياسين  

 صالح الطرودي 

  )اول محاسبة / صباحي( 

نشوان صباح علي عباس  

 القيسي 

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

 هديل احمد سعيد محمد 

    )اول محاسبة / صباحي(

يوسف رزوقي جاسم محمد  

 العبيدي

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

نوفل فرهود حميد حردان  

 العبيدي

  )اول محاسبة / صباحي( 

وسام محمد صالح جاسم  

 الجبوري 

  )اول محاسبة / صباحي( 

حمد حسن محمد  نظام 

 الجبوري 

  )اول محاسبة / صباحي( 

هشام عبدهللا محمد سرحان  

 الجبوري  

 )اول محاسبة / صباحي( 

يوسف قاسم عبد السيد عبد  

 الخضر العمري 

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

 هارون صباح حسين جاعد  

  )اول محاسبة / صباحي( 

 وسن سعود كرم هدوك 

    )اول محاسبة / صباحي(

نور احمد محمد يوسف  

 إبراهيم  

  )اول محاسبة / صباحي( 

همام طه حسين صالح  

 الجبوري 

  )اول محاسبة / صباحي( 

يوسف مجيد شكوري محمود  

 الدراجي 

 )اول محاسبة / صباحي( 

 

هبة لؤي حبيب حاجم  

 الجبوري 

  )اول محاسبة / صباحي( 

وعد سعيد عبدالمجيد بدر 

 القيسي

  )اول محاسبة / صباحي( 
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 حمود االء فائز دحام

 )اول محاسبة / مسائي(

 مشوح  احمد عزيز حواس 

 )اول محاسبة / مسائي(

 عناد  امجد فاهم ساري 

 )اول محاسبة / مسائي(

 عمر احمداحمد حمد  

 )اول محاسبة / مسائي(

  احمد نورالدين عبدالستار 

 تركي 

 )اول محاسبة / مسائي(

 

 حمد دودح احمدإبراهيم 

 )اول محاسبة / مسائي(

 احمد علي حسين صالح  

 )اول محاسبة / مسائي(

 امين عبدالكريم عايدامنة  

 )اول محاسبة / مسائي(

عوض احمد داكوك  

 خلف

 مسائي()اول محاسبة / 

 ازل فاضل رحيم شنو 

  )اول محاسبة / مسائي(

 

  إبراهيم عارف سعدي

 محمود 

 )اول محاسبة / مسائي(

 محمد  احمد علي خلف 

 )اول محاسبة / مسائي(

  انسام عبدالكريم حسن 

 خلف

 )اول محاسبة / مسائي(

 حسين  احمد دلي ناهي 

 )اول محاسبة / مسائي(

 حمزة  ازهار رافد بندر 

 محاسبة / مسائي()اول 

 

 عبيد  إبراهيم محمد زبار

 )اول محاسبة / مسائي(

 عبدهللا  احمد قصي حاتم 

 )اول محاسبة / مسائي(

 إبراهيم عليانعام صباح  

 )اول محاسبة / مسائي(

 محمد  احمد سعود احمد 

 )اول محاسبة / مسائي(

 طعمه   اساور هشام محمد 

 )اول محاسبة / مسائي(

 

 حسن  صالحإبراهيم محمد 

 )اول محاسبة / مسائي(

 صالح   احمد محمد جاسم 

 )اول محاسبة / مسائي(

 حسيناية احمد عبدهللا  

 )اول محاسبة / مسائي(

 عروه  احمد طه عيسى 

 )اول محاسبة / مسائي(

ه أسماء حكمت نعم 

 عبدالرزاق 

 )اول محاسبة / مسائي(

 

 احسان ياسين عبدهللا

 عبدالرزاق 

 مسائي()اول محاسبة / 

 احمد نعمة عبدالكريم 

 محيميد 

 )اول محاسبة / مسائي(

 حمد سبتي ايسر احمد  

 )اول محاسبة / مسائي(

 

 عبد  احمد عزالدين احمد

  )اول محاسبة / مسائي(

 مطر   امجد حميد عويد

  )اول محاسبة / مسائي(
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 جامعة تكريت                                                                             اللجنة االمتحانية

 شكر محمود إيهاب سعد 

 )اول محاسبة / مسائي(

 خلف  جنان محي علي 

 )اول محاسبة / مسائي(

 احمد دعاء ضامن شهاب 

 محاسبة / مسائي()اول 

 ن حمدبكر عواد حس 

 )اول محاسبة / مسائي(

 محمد  حنين سعد قاسم 

 )اول محاسبة / مسائي(

 

 خليل أيوب صدي محمود

 )اول محاسبة / مسائي(

الحارث رمضان علي   

 جاسم

 )اول محاسبة / مسائي(

 محمود رجب فرج صالح 

 )اول محاسبة / مسائي(

ين بكر فتح الدين حس 

 محمود 

 )اول محاسبة / مسائي(

 حوراء عباس حسين علي  

 )اول محاسبة / مسائي(

 

 هواس باسم امين دحام

 )اول محاسبة / مسائي(

 حسن خلف عبدهللا حسين  

 )اول محاسبة / مسائي(

 جمعه  رسل طارق محمد 

 )اول محاسبة / مسائي(

إسماعيل جسام سعد  

 حسين

 )اول محاسبة / مسائي(

 إبراهيم زيدان حيدر خليل  

 )اول محاسبة / مسائي(

 

 عزيز بختيار احمد خضر

 )اول محاسبة / مسائي(

 حسين علي عزيز حمزة  

 )اول محاسبة / مسائي(

 صالح  رشا سامي مهدي 

 )اول محاسبة / مسائي(

  جمال سعد عزاوي 

 صبار

 )اول محاسبة / مسائي(

 خطاب عمير جمعة سواد 

 )اول محاسبة / مسائي(

 

بشائر رياض محمود  

 عبدالغني 

 )اول محاسبة / مسائي(

إبراهيم حسين شجاع  

 نايف 

 )اول محاسبة / مسائي(

 صالح  رعد عيسى محمود 

 )اول محاسبة / مسائي(

 احمد جمعة احميد عبدهللا 

 )اول محاسبة / مسائي(

 

 خيرية إسماعيل مخلف

 عبيد

 )اول محاسبة / مسائي(

 

 لطيف  بشرى سعد ياسين

 )اول محاسبة / مسائي(

 
 

 محمد  رغد هيثم مولود 

 )اول محاسبة / مسائي(
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 عزيز  رقية مهند ياسين

 )اول محاسبة / مسائي(

 حمد  سليمان محمد سليمان 

 )اول محاسبة / مسائي(

 طالل مصعب ثابت شهاب  

 )اول محاسبة / مسائي(

 علي  سبع عاطف عزاوي 

 )اول محاسبة / مسائي(

 ياسين شريف جاسم فرحان 

 )اول محاسبة / مسائي(

 

 جاسم رواء ثائر حميد

 )اول محاسبة / مسائي(

 مهاوش  سمر قاسم احمد 

 )اول محاسبة / مسائي(

 صالح  طه حامد فارس 

 )اول محاسبة / مسائي(

 سرور شاني ديوان 

 عطيه

 )اول محاسبة / مسائي(

 عويد شعبان حسن عبدهللا 

 )اول محاسبة / مسائي(

 

 كريم  زهراء يحيى حمادي

 )اول محاسبة / مسائي(

 محمود  سمير رشيد مجيد 

 )اول محاسبة / مسائي(

 عبد الرحمن حبيب حسن 

 حماش

 )اول محاسبة / مسائي(

 خليل محمودسرى  

 مهدي

 )اول محاسبة / مسائي(

 سلمان شيماء مزهر عبود 

 )اول محاسبة / مسائي(

 

  زياد طارق عبداللطيف

 خليفه

 )اول محاسبة / مسائي(

 جاسم سوزان ثائر حميد 

 )اول محاسبة / مسائي(

  عبدالرحمن محمد علي 

 سليمان

 )اول محاسبة / مسائي(

 سلمان  سعد محمد حسين 

 )اول محاسبة / مسائي(

 خضر  صالح سالم علي 

 محاسبة / مسائي()اول 

 

 مرداع  سارة رافع صالح

 )اول محاسبة / مسائي(

  سيف الدين حازم خلف 

 وكاع 

 )اول محاسبة / مسائي(

 عبدالرحمن ياسين نظير 

 مصطفى

 )اول محاسبة / مسائي(

 جاسم سالم حميد محمود 

  )اول محاسبة / مسائي(

 خلف  ضياء عادل جمعة

 )اول محاسبة / مسائي(

 

سارة عبد الموجود عبدهللا 

 رمضان 

 )اول محاسبة / مسائي(

 

 

 رحيم عبدهللا اياد جاسم 

 )اول محاسبة / مسائي(
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 أسماء الغياب 
 االسم  ت
1  
2  
3  
4  
 

 

 

 عبدهللا عبدالكريم عبدهللا

 حسين

 )اول محاسبة / مسائي(

 علوان  عمر احمد رحيم 

 )اول محاسبة / مسائي(

 محمود  فاتن شعبان حمد 

 )اول محاسبة / مسائي(

  فاضل حمود عفراء 

 حسن

 )اول محاسبة / مسائي(

 محمد الطيف عمر مأمون  

 )اول محاسبة / مسائي(

 

 حاجم  عبدهللا مروان بهاء

 )اول محاسبة / مسائي(

 راضي  عمر جاسم عبد 

 )اول محاسبة / مسائي(

 بكتاش  فاطمة عماد حيدر 

 )اول محاسبة / مسائي(

 غدير حسين سلمانعلي  

 )اول محاسبة / مسائي(

 محمد  عمر محمد خلف 

 )اول محاسبة / مسائي(

 

  عبدالمنعم مهنا عبدالوهاب

 لفته

 )اول محاسبة / مسائي(

 جوهر عمر حسن سعيد 

 )اول محاسبة / مسائي(

قصي عبدالكريم  

 احمد  عبداللطيف

 )اول محاسبة / مسائي(

إبراهيم  علي صباح  

 اينجه

 محاسبة / مسائي()اول 

 عباس  عمر محمد مغير 

 )اول محاسبة / مسائي(

 

 عبدهللا عثمان حمود احمد

 )اول محاسبة / مسائي(

 حسن عمر سعد حمود 

 )اول محاسبة / مسائي(

 محمد  كواكب محمد نوري 

 )اول محاسبة / مسائي(

علي عبد الهادي محمود  

 محمد 

 )اول محاسبة / مسائي(

 مهدي  غازي مهدي صالح 

 )اول محاسبة / مسائي(

 

 حمد  عثمان علي حسين

 )اول محاسبة / مسائي(

عمر عقيل عبدالمجيد  

 سعيد 

 )اول محاسبة / مسائي(

 حمد لمى سامي صبري 

 )اول محاسبة / مسائي(

 كطاش علياء حسين سالم 

  )اول محاسبة / مسائي(

 ياسين غزوان هشام مولود

 )اول محاسبة / مسائي(

 

 عبدهللا  مقداد يحيىعثمان 

 )اول محاسبة / مسائي(

 
 

 إبراهيم ليلى كمال خليل 

 )اول محاسبة / مسائي(
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 أسماء الغياب 
 االسم  ت
1  
2  
3  
4  
 

 شيحان  محمد احمد صالح

 )اول محاسبة / مسائي(

 عليوي  معين حماد مضعن 

 )اول محاسبة / مسائي(

 جمعه   هيثم كمال حميد 

 )اول محاسبة / مسائي(

 مروج هاشم علوش 

 حسن

 )اول محاسبة / مسائي(

 نجم  نور صالح رشيد 

 )اول محاسبة / مسائي(

 

 محمد سعدون عبد رزوقي

 )اول محاسبة / مسائي(

 مهند حمد محمد حروش   

 )اول محاسبة / مسائي(

 طه وسام احمد طايس 

 )اول محاسبة / مسائي(

 خليل مصطفى احمد فرج 

 )اول محاسبة / مسائي(

 وهيب  نور موفق صبري 

 )اول محاسبة / مسائي(

 

 عيدان  عناد عبدمحمد 

 )اول محاسبة / مسائي(

 مانع  ميسم وهاب احمد 

 )اول محاسبة / مسائي(

 عبدهللا وسن صدام احمد 

 )اول محاسبة / مسائي(

  مصطفى ثابت محمد 

 احمد

 )اول محاسبة / مسائي(

 داود عريبي ناطقنور  

 )اول محاسبة / مسائي(

 

  محمد عبدالمنعم احمد

 حسن

 )اول محاسبة / مسائي(

 نبأ خيرهللا جاسم طالب  

 )اول محاسبة / مسائي(

 داود وفاء ناطق عريبي 

 )اول محاسبة / مسائي(

 مصطفى حافظ عبيد 

 خليفه

 )اول محاسبة / مسائي(

 ولي هايس عبد عيسى 

 )اول محاسبة / مسائي(

 

 محمد محمود إبراهيم حتو 

 )اول محاسبة / مسائي(

حسين ندى قحطان  

 مصطفى

 )اول محاسبة / مسائي(

 وقاص يونس نوري 

 حميدي

 )اول محاسبة / مسائي(

مصطفى عبدالرحمن   

   حميد

 )اول محاسبة / مسائي(

 هجران يحيى فرحان  

 )اول محاسبة / مسائي(

 

 عبدهللا  مراد جاسم علوان

 محاسبة / مسائي()اول 

 نور إبراهيم عبد حميد  

 )اول محاسبة / مسائي(

 سليمان  وليد خلف عطية 

 )اول محاسبة / مسائي(

 

  مصطفى قاسم خلف

 عيسى

  )اول محاسبة / مسائي(

 

 


