
 الراتعح الثالثح +ى  ادلرحلح :                                                                                              اصباح 9وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد             

  ذقيين هشاريع هاليح عاهح + :  ادلادج                                                                                                              قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 ()قاعاخ قسن االقرصاد   1001 : رقن القاعح                                                                                   3232/ 9/ 34     اليوم:     اخلويس                                                                                                              قسن االقرصاد / الدراسح الصثاحيح

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
ابرار صالح احمد 

 /رابع اقتصاد صباحً
1 

 كامل نصٌر ابراهٌم

 اقتصاد صباحً لث/ثا
   طالب علوان اكرم 

 /رابع اقتصاد صباحً
 

  علً محمود  اكرم

 اقتصاد صباحً لث/ثا
 

اسماعٌل جاسم  باسم

 /رابع اقتصاد صباحً
 

 2         

اثٌر محمد جدوع 

 صباحً/رابع اقتصاد 
 محمود حسٌن احمد 3

 اقتصاد صباحً لث/ثا
   مزاحم شجاع االء 

 /رابع اقتصاد صباحً
 

 عاجل صفاء امانً

 اقتصاد صباحً لث/ثا
 

 عبدهللا محً  بسمة

 /رابع اقتصاد صباحً
 

 4         

اجوان كامل زٌدان 

 /رابع اقتصاد صباحً
5 

 محمد حمٌد احمد

 اقتصاد صباحً لث/ثا
  صالح احمد  العباس 

 /رابع اقتصاد صباحً
 

 حمٌد اسماعٌل انور

 اقتصاد صباحً لث/ثا
 

    ثامر حسٌن حسام

 /رابع اقتصاد صباحً
 

 6         

احمد حمٌد رشٌد 

 /رابع اقتصاد صباحً
7 

 حمٌد علوان ارشد

 اقتصاد صباحً لث/ثا
 

   ماهر حسٌن امنة

 /رابع اقتصاد صباحً
 

  نزال مهدي بركات

 اقتصاد صباحً لث/ثا
 

دعاء ارحٌم خلف 

 /رابع اقتصاد صباحً
 

 8         

حسن محمد    ازهر

 /رابع اقتصاد صباحً
9 

 محمد عباس اسراء

 اقتصاد صباحً لث/ثا
اوس سامً عبدالرحمن  

 /رابع اقتصاد صباحً
 

   ظافر حسن حسٌن

 اقتصاد صباحً لث/ثا
 

رانٌا صكر ٌاسٌن 

 /رابع اقتصاد صباحً
 

 11         

اسماء منذر ظٌف 

 /رابع اقتصاد صباحً
11 

 علً سعد اسمهان

 اقتصاد صباحً لث/ثا
 

   حمود رجب اٌوب

 /رابع اقتصاد صباحً
  علً حمد شهاب حمزة 

 اقتصاد صباحً لث/ثا
 

رنا محمود صالح 

 /رابع اقتصاد صباحً
 

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                   ( 12ح  : العدد الكلي ) الثالثادلرحلح                        ( 30العدد الكلي ) 

 احلضور )             (                             الغياب   )             ((                                  18ح  : العدد الكلي ) الراتعادلرحلح                                                     

 

 
   هدير القاعح  :                      ادلراقة   :                                                                                                                     ادلراقة  :                                                                                                                                             



  + الراتعح الثالثح  ادلرحلح :                                                                                                 صباحا 9وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد            

 + ذقيين هشاريع هاليح عاهح   : ادلادج                                                                                                                قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 )قاعاخ قسن االقرصاد(   1006 : رقن القاعح                                                                                     3232/ 9/ 34    ويساليوم:     اخل                                                                                                              قسن االقرصاد / الدراسح الصثاحيح

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
سبهان زٌد مرٌف 

 /رابع اقتصاد صباحً
1 

   خزعل ندا حنٌن

 اقتصاد صباحً لث/ثا
 

 احمد مطرود  عبدهللا

 /رابع اقتصاد صباحً
 

عبدالخالق حمد عبدهللا 
 /ثالث اقتصاد صباحً

 
 جمعة محمد    علً

 /رابع اقتصاد صباحً
 

 2         

   علً نزهان سحر

 /رابع اقتصاد صباحً
3 

 زٌد علً كاظم    
 /ثالث اقتصاد صباحً

 
عبدهللا خلف صالح  

 /رابع اقتصاد صباحً
 

 خلف وفٌق عبدالرحمن

 اقتصاد صباحً لث/ثا
 

علً خلف عمٌري 

 /رابع اقتصاد صباحً
 

 4         

   صكر فاروق طلفاح 

 /رابع اقتصاد صباحً
5 

   حمد ابراهٌم سلوان

 اقتصاد صباحً لث/ثا
 

  محمود تركً عبدهللا

 /رابع اقتصاد صباحً
 

 عبدالقادر عامر خالد

 /ثالث اقتصاد صباحً
 

علً شهاب احمد  

 /رابع اقتصاد صباحً
 

 6         

صهٌب نجم عبدهللا 
 صباحً اقتصاد رابع/

7 
  كمال عٌسى نجرس سٌف

 اقتصاد صباحً لث/ثا
 

  محمد سلٌمان عبدالوهاب

 اقتصاد صباحً/رابع 
 

عبداللطٌف قاسم علً 

 /ثالث اقتصاد صباحً
 

صالح خلف    علً

 /رابع اقتصاد صباحً
 

 8         

 جبار نقدي عبدالرحمن

 /رابع اقتصاد صباحً
9 

  عاٌد عامج عبدهللا طه

 اقتصاد صباحً لث/ثا
 

  خلف احمد حبٌب عدنان

 /رابع اقتصاد صباحً
 

    قدور باسم عبدهللا

 اقتصاد صباحً لث/ثا
 

علً عسكر محمد 
 /رابع اقتصاد صباحً

 

 11         

 علً محمد عبدالرحمن

 /رابع اقتصاد صباحً
11 

 عدنان سكران  عباس

 اقتصاد صباحً لث/ثا
 

  منٌر اسماعٌل عذراء

 /رابع اقتصاد صباحً
 

عبدهللا برهان اكرٌم 
 /ثالث اقتصاد صباحً

 
علً عمر علً زٌدان   

 صباحً/رابع اقتصاد 
 

 (                                   احلضور )             (                             الغياب   )             ( 12)  : العدد   (                       ادلرحلح الثالثح 30العدد الكلي ) 

 (                                 احلضور )             (                             الغياب   )             ( 18) : العدد   ادلرحلح الراتعح                                                          

 
               هدير القاعح  :                            ادلراقة   :                                                                                                                                                      ادلراقة  :                                                                                                 



 الراتعح   ادلرحلح :                                                                                      صباحا 9وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد             

 ذقيين هشاريع : ادلادج                                                                                                     قوائم احلضور                                                                                                                                         القرصاد  كليح اإلدارج وا         

 )قاعاخ قسن االقرصاد(   1002 : رقن القاعح                                                                                     3232/ 9/ 34     اليوم:     اخلويس                                                                                                    قسن االقرصاد / الدراسح الصثاحيح

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
علٌة حسون عمر 

 /رابع اقتصاد صباحً
 جلمود قحطان عبدهللا 1

 اقتصاد صباحً لث/ثا
 

 حٌدر عبدالكرٌم محمد

 /رابع اقتصاد صباحً
عال محمد ناٌف     

 /ثالث اقتصاد صباحً
 

 عباس فاضل محمد

 /رابع اقتصاد صباحً
 

 2         

   عمار جبار حسن 

 /رابع اقتصاد صباحً
 عبدهللا منٌف عبدهللا     3

 /ثالث اقتصاد صباحً
 

  خالد فهد علً محمد

 صباحً/رابع اقتصاد 
علً جاسم كرٌم    

 /ثالث اقتصاد صباحً
 عبدالمجٌد محمد محمد 

 /رابع اقتصاد صباحً
 

 4         

  عمر خلٌل ابراهٌم

 /رابع اقتصاد صباحً
عبد الوهاب جمال علً  5

 /ثالث اقتصاد صباحً
 

محمد رافد عبود   

 /رابع اقتصاد صباحً
 

      عادل حسٌن علً

 صباحً اقتصاد ثالث/
 

محمد علً حسٌن 

 /رابع اقتصاد صباحً
 

 6         

 سعٌد سطام احمد عمر

 /رابع اقتصاد صباحً
7 

   طلب محمد  عقٌل

 /ثالث اقتصاد صباحً
 

 سفٌان خضٌر محمد

 /رابع اقتصاد صباحً
دنان محسن    ع علً 

 صباحً اقتصاد ثالث/
 

 جدوع علً فتاح محمد

 /رابع اقتصاد صباحً
 

 8         

غفران احمد ابراهٌم 

 /رابع اقتصاد صباحً
9 

 محمد مهدي عباس عقٌل

 /ثالث اقتصاد صباحً
 

 طٌب حسٌن خلف محمد

 /رابع اقتصاد صباحً
عمر ممدوح دحام    

 /ثالث اقتصاد صباحً
 

محمد لؤي فٌصل   

 /رابع اقتصاد صباحً
 

 (                                   احلضور )             (                             الغياب   )             ( 10)  : العدد   (                       ادلرحلح الثالثح 25العدد الكلي ) 

 )             (                             الغياب   )             ( (                                 احلضور 15) : العدد   ادلرحلح الراتعح                                                          
 
 

 

 

         هدير القاعح  :                                        ادلراقة   :                                                                                                               ادلراقة  :                                                                                                                            



 الراتعح   الثالثح + ادلرحلح :                                                                                      صباحا 9وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد             

 ذقيين هشاريعهاليح عاهح +  : ادلادج                                                                                                     قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 )قاعاخ قسن االقرصاد(   1003 : رقن القاعح                                                                                     3232/ 9/ 34اليوم:     اخلويس                                                                                                         قسن االقرصاد / الدراسح الصثاحيح

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
غزوة تركً حسٌن  
 /ثالث اقتصاد صباحً

1 
  مرتضى غدار عبدالجبار 

 /رابع اقتصاد صباحً
 

 اٌوب محمود  محمد

 /ثالث اقتصاد صباحً
 

نزهان ٌونس صالح      

 /رابع اقتصاد صباحً
 

حمٌد محمود  محمود

 صباحً/ثالث اقتصاد 
 

 2         

كرٌم فرحان    غضبان
 /ثالث اقتصاد صباحً

3 
 مساهر جواد مساهر

 /رابع اقتصاد صباحً
روضان اسماعٌل  محمد 

 /ثالث اقتصاد صباحً
نوفل اسماعٌل احمد  

 /رابع اقتصاد صباحً
 خمٌس شبٌب مصطفى 

 /ثالث اقتصاد صباحً
 

 4         

 عبدالسالم عزاوي  غٌداء

 اقتصاد صباحً/ثالث 
5 

معاوٌة سفٌان ضاحً 

 /رابع اقتصاد صباحً
 

 عامر ٌحٌى سالم محمد

 /ثالث اقتصاد صباحً
وثاق عطاهللا حلو    

 /رابع اقتصاد صباحً
 

  ابراهٌم ذٌاب منٌر

 /ثالث اقتصاد صباحً
 

 6         

فاطمة جاسم محمد  

 /ثالث اقتصاد صباحً
7 

منتظر ابراهٌم قنصر   

 صباحً/رابع اقتصاد 
 عمار عبدالكرٌم محمد 

 /ثالث اقتصاد صباحً
 

  محمود كنعان وسام

 /رابع اقتصاد صباحً
 

نور حمٌد رمضان 

 /ثالث اقتصاد صباحً
 

 8         

   لٌث حسٌن محمد 

 /ثالث اقتصاد صباحً
9 

موج كاظم ماهر    

 /رابع اقتصاد صباحً
 محمد حسٌن محمود 

 اقتصاد صباحً ثالث/
 

حمٌد خلف    ٌوسف

 /رابع اقتصاد صباحً
 

 رسول فهد محمد ٌوسف

 /ثالث اقتصاد صباحً
 

  طاٌس صباح ٌوسف    
 /رابع اقتصاد صباحً

     

 (                                   احلضور )             (                             الغياب   )             ( 15)  : العدد   (                       ادلرحلح الثالثح 26العدد الكلي ) 

 (                             الغياب   )             ((                                 احلضور )              11) : العدد   ادلرحلح الراتعح                                                          
 

 

 

          هدير القاعح                                                                                                    ادلراقة   :                                                     ادلراقة  :                                                                                                                            



 الثالثح +   الراتعح  ادلرحلح :                                                                                     صباحا 9وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد               

                                      تقييم مشاريع+  مالية عامة   : ادلادج                                                                                                     قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           
 )قاعاخ قسن االقرصاد(   1004 : حرقن القاع                                                                                     3232/ 9/ 34اليوم:     اخلويس                                                                                                         حاالقرصاد / الدراسح   ادلسائيقسن 

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
احمد حمٌد سلٌمان 

 مسائًاقتصاد  رابع/
1 

 حمد عبدهللا  احمد

 مسائً اقتصاد ثالث/
 

 طه علً جاسم برهان

 مسائًاقتصاد  رابع/
 ثالث/  فؤاد ابراهٌم رٌام 

 مسائً اقتصاد
رسل سفٌان حردان  

 مسائًاقتصاد  رابع/
 

 2         

احمد خلف عبدهللا 

 مسائًاقتصاد  رابع/
 احمد ابراهٌم جمال 3

 مسائً اقتصاد ثالث/
  حسٌن احمد سلمان ثائر 

 مسائًاقتصاد  رابع/
 مصطفى امٌن سلوان 

 مسائً اقتصاد ثالث/
رٌم ادٌب حمٌد    

 مسائًاقتصاد  رابع/
 

 4         

احمد ربٌع احمد 
 مسائًاقتصاد  رابع/

دٌار فائق تركً     5
 مسائً اقتصاد ثالث/

 
   خلف محمد جاسم

 مسائًاقتصاد  رابع/
قصً عدنان منهً     

 مسائً اقتصاد ثالث/
سرى عامر زٌدان  

 مسائًاقتصاد  رابع/
 

 6         

عدنان عبد      احمد

 مسائًاقتصاد  رابع/
راضً سالم ابراهٌم  7

 مسائً اقتصاد ثالث/
 

  خضر مطر صٌاد حسام

 مسائًاقتصاد  رابع/
 

محمود سلمان احمد 

 مسائً اقتصاد ثالث/
 

  محمد رشٌد شاالو

 مسائًاقتصاد  رابع/
 

 8         

 مولود عبدهللا انمار

 مسائًاقتصاد  رابع/
رافع حسٌن زعٌن  9

 مسائً اقتصاد ثالث/
 

خلٌل اسماعٌل مخلف 

 مسائًاقتصاد  رابع/
 

مصطفى محمود محمد 

 مسائً اقتصاد ثالث/
شمال احمد شهاب  

 مسائًاقتصاد  رابع/
 

                                                                                                                                                                                                         احلضور )           (                             الغياب   )           (     (                10العدد  )   ح  :دلرحلح الثالثا            ( 32العدد الكلي ) 

 الغياب   )             (            احلضور )             (                    (           22العدد  )   ادلرحلح الراتعح  :                                           

 

 

 

 
         هدير القاعح  :               ادلراقة   :                                                                                                                                                                                                        ادلراقة  :                                                           



 الراتعح     ح :ادلرحل                                                                                     صباحا 9وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد              

                                      تقييم مشاريع        : ادلادج                                                                                                     قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           
 )قاعاخ قسن االقرصاد(   1005 : رقن القاعح                                                                                     3232/ 9/ 34      اخلويساليوم:                                                                                                        حادلسائي   قسن االقرصاد / الدراسح

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع الثالثياالسم  التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
صفاء عالء مشل 

 مسائًاقتصاد  رابع/
1 

    نبا حسن اسماعيل

 مسائً اقتصاد ثالث/
عمر متعب ابراهٌم  

 مسائًاقتصاد  رابع/
    سماح طه مضر   

 مسائًاقتصاد  رابع/
 

 2         

 الدٌن خالد ضٌاء ضٌاء

 مسائًاقتصاد  رابع/
وسن عبدالحمٌد ٌاسٌن   3

 مسائً اقتصاد ثالث/
 ضٌاء ابراهٌم لٌث 

 مسائًاقتصاد  رابع/
مٌالد محمد ابراهٌم    

 مسائًاقتصاد  رابع/
 

 4         

عبٌر عامر ٌوسف 
 مسائًاقتصاد  رابع/

   باسم احمد محمد   5

 مسائًاقتصاد  رابع/
ناصر عبود محمد     

 مسائًاقتصاد  رابع/
 

 6         

علً خلف محٌمٌد 

 مسائًاقتصاد  رابع/
7   

 عبد الكرٌم خلف محمد

 مسائًاقتصاد  رابع/
نمٌر محمد مطلك    

 مسائًاقتصاد  رابع/
 

 8         

علً نجم عبدهللا  

 مسائًاقتصاد  رابع/
9   

محمد موسى عبدهللا 

 مسائًاقتصاد  رابع/
ٌونس علً عبٌد    

 مسائًاقتصاد  رابع/
 

                                                                                                                                                                                                         احلضور )           (                             الغياب   )           (     (                2العدد  )   ح  :دلرحلح الثالثا            ( 21العدد الكلي ) 

 الغياب   )             (            احلضور )             (                    (           22العدد  )   عح  :ادلرحلح الرات                                           

 

 
         هدير القاعح  :               ادلراقة   :                                                                                                                            ادلراقة  :                                                                                                                                       


