
 الثالثح  +  الراتعح    املرحلح :                                                                                         اصباح 9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد               

 2+ اقرصاد قياسي 2اقرصاد رياضي  : املادج                                                                                                                   قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 ()قاعاخ قسن االقرصاد   1003 : رقن القاعح                                                                                                41/9/2022   االرتعاءاليوم:                                                                                                                   قسن االقرصاد / الدراسح الصثاحيح

 التوقيع الثالثياالسم  التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي
 محمد إبراهٌم  ابراهٌم

 /ثالث اقتصاد صباحً
 علً عبد حنٌت باسم 1 

 /ثالث اقتصاد صباحً
    عذاب عبود رشا 

 /رابع اقتصاد صباحً
 عدنان خضٌر عباس رنا 

 /ثالث اقتصاد صباحً
 

  2       

 حمٌد علوان ارشد
 /ثالث اقتصاد صباحً

  حمٌد احمد  بالل 3 
 صباحً/ثالث اقتصاد 

 علً جمال الوهاب عبد 
  /رابع اقتصاد صباحً

   نمٌر فائق جودي رؤٌا 
 /ثالث اقتصاد صباحً

 

  4       

 رمضان جدوع امجد
 /ثالث اقتصاد صباحً

  فاضل محمد حمٌد 5 
  /ثالث اقتصاد صباحً

 عباس كرٌم جاسم علً 
 /رابع اقتصاد صباحً

/ عبدهللا حسن عبدهللا عامر &
 صباحًثالث اقتصاد 

 

  6       

 عامر احمد عبد انمار
 /ثالث اقتصاد صباحً

  حسٌن محمد  خالد 7 
 /ثالث اقتصاد صباحً

 محمود حمٌد محمود 
  /رابع اقتصاد صباحً

     عامر خالد عبدالقادر 
 /ثالث اقتصاد صباحً

 

  8       

  خلف عوده  اٌمن
 /ثالث اقتصاد صباحً

 عدنان عبدهللا رقٌه 9 
  اقتصاد صباحً/ثالث 

 فهد رسول ٌوسف 
  /رابع اقتصاد صباحً

 علً قاسم عبداللطٌف &
 /ثالث اقتصاد صباحً

 

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                    ( حتويل2+ )(  15: العدد الكلي )   الثالثحاملرحلح 

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                                   (        5: العدد الكلي )   الراتعحاملرحلح 

 

 

                         

 :  هدير القاعح                                                                                                                                 :  املراقة                                                                                                                              املراقة  :              



 الثالثح    املرحلح :                                                                                         صباحا 9 وقت االمتحان الساعة :                                                                                                              جاهعح ذكريد               

 2اقرصاد رياضي  : املادج                                                                                                                   قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 )قاعاخ قسن االقرصاد(   1004 : رقن القاعح                                                                                                41/9/2022   االرتعاءاليوم:                                                                                                                   قسن االقرصاد / الدراسح الصثاحيح

 التوقيع االسم الثالثي   التوقيع االسم الثالثي   التوقيع االسم الثالثي
 اكرٌم برهان عبدهللا

 /ثالث اقتصاد صباحً
 محمود طرٌد مٌامً  1 

  /ثالث اقتصاد صباحً
اسماعٌل ابراهٌم  ٌحٌى   

 /ثالث اقتصاد صباحً
 

  2        

 صالح حماد حمٌد عمر
 اقتصاد صباحً/ثالث 

 ابراهٌم حسن نمارق  3 
  /ثالث اقتصاد صباحً

 حسن احمد صالح احمد   
(صباحًمحمل  )/  

 

  4        

 علً صالح حمد كنعان
 /ثالث اقتصاد صباحً

 الطٌف جاسم هاشم  5 
  /ثالث اقتصاد صباحً

     

  6        

 حبٌب حسون محمد
 /ثالث اقتصاد صباحً

 محمد صبحً هجرة  7 
  /ثالث اقتصاد صباحً

     

  8        

 خلف عوض طالل مرٌم
 /ثالث اقتصاد صباحً

 حسن صالح جمعه هدٌل  9 
 /ثالث اقتصاد صباحً

     

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

                                                                            

                         

 

 

 القاعح  :هدير                املراقة   :                                                                                                                                                                                                                                 املراقة  :                            



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

 2+ اقرصاد قياسي 2اقرصاد رياضي  : املادج                                                                                                                   قوائم احلضور                                                                                                                                         كليح اإلدارج واالقرصاد           

 قاعاخ قسن االقرصاد()   1004 : رقن القاعح                                                                                                41/9/2022اليوم:     االرتعاء                                                                                                               ساييحقسن االقرصاد / الدراسح امل

 التوقيع االسم الثالثي   التوقيع االسم الثالثي   التوقيع االسم الثالثي
 محمد عزٌز إبراهٌم

  /ثالث اقتصاد مسائً
 خٌرهللا علً هند  1 

 /ثالث اقتصاد مسائً
  اسماعٌل محمد عالء   

 /رابع اقتصاد مسائً
 

  2        

خلٌف حواس  احمد
 /ثالث اقتصاد مسائً

 3        

  4        

 نصٌر علً بشائر
 /ثالث اقتصاد مسائً

 5        

  6        

 خلٌل ابراهٌم طارق
 /ثالث اقتصاد مسائً

 7        

  8        

 عبدالحً محمد محمد
  /ثالث اقتصاد مسائً

 9        

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 6: العدد الكلي )   الثالثحاملرحلح 

 (      احلضور )             (                             الغياب   )                (                           1: العدد الكلي )   الراتعحاملرحلح   

 

                         

 

 هدير القاعح  :                                                                    املراقة   :                                                                       املراقة  :                                                                                                                                 


