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 جامعة تكريت
 الواالقتصاد                                                                                                     قسم ادارة االعمارة كلية االد

 

 طالب 10 ( =   29قاعة رقم )   

 قسم مالٌة ومصرفٌة قاعات 

 

 الحضور )        (     الغٌاب )          (                                   (     صباحًطالب  10) /إدارة إعمال مرحلة اولى

 

 مدٌر القاعة المراقب                                              المراقب               

 

 

 
 ابراهٌم خلٌل ابراهٌم

 أ.اعمالاول / صباحً 
 

 احمد عبدهللا عبود

 اول / صباحً أ.اعمال
 

 
اثٌر فتحً محمد علً 

  اول / صباحً أ.اعمال

  احمد قصً مهدي

 اول / صباحً أ.اعمال
 

 

احمد جمٌل محمد 

اول / صباحً حسٌن 

 أ.اعمال
 

 احمد محمد حميد

 اول / صباحً أ.اعمال
 

 
 احمد حسٌن رشٌد

 صباحً أ.اعمالاول /
 

ح احمد ٌاسٌن صال

 اول / صباحً أ.اعمال
 

 
 احمد داود سلٌمان 

  اول / صباحً أ.اعمال

اخالص خضٌر صالح 

 اول / صباحً أ.اعمال
 

 
احمد رحٌم ناٌف حسن 

  اول / صباحً أ.اعمال

 ادهام منعم نصيف

 اول / صباحً أ.اعمال
 

 
 احمد شهاب احمد

 /صباحً أ.اعمالأول
 

ارزو عبدالحميد فقي 

 اول / صباحً أ.اعمال
 

 
    احمد صباح عبد

  اول / صباحً أ.اعمال

اسامه علً فرحان 

 اول / صباحً أ.اعمال
 

 
احمد صبحي حسين 

  اول / صباحً أ.اعمال

الحمزة عدنان كامل 

 اول / صباحً أ.اعمال
 

 
 احمد ظاهر محمد 

 اول / صباحً أ.اعمال
 

 االء عامر محمد

 اول / صباحً أ.اعمال
 



 جامعة تكريت
 الواالقتصاد                                                                                                     قسم ادارة االعمارة كلية االد

 طالب  10( =   10قاعة رقم )   

 مالٌة ومصرفٌة القسم قاعات 

 

 الحضور )        (     الغٌاب )          (                            (     صباحً طالب  10)/ إدارة إعمال مرحلة اولى       

 

 

 

 مدٌر القاعة المراقب                                              المراقب               

 

 
 بد محمد امجد خالد ع

 اول / صباحً أ.اعمال
 

اٌمن فنر علً عبود 

 اول / صباحً أ.اعمال
 

 
 امجد داخل حسن

 اول /صباحً أ.اعمال
 

اٌمن كرٌم رشٌد محمد 

 اول / صباحً أ.اعمال
 

 
 امنة عبدهللا رافع

 اول / صباحً أ.اعمال
 

 اٌناس محمد عاٌد 

 اول / صباحً أ.اعمال
 

 
  ـــــر شبيباميمة عمــ

 صباحً أ.اعمالاول / 
 

اٌهاب حامد شهاب 

 اول / صباحً أ.اعمال
 

 

 انصار رافد بندر

 اول / صباحً أ.اعمال
 

 اٌوب سالم نصٌف

 اول / صباحً أ.اعمال
 

 
 انمار عطاهللا الطٌف

 اول / صباحً أ.اعمال 
 

 بابان صالح حبٌب

 صباحً أ.اعمالاول /
 

 
 اوس جالل سلطان محمد

 اول / صباحً أ.اعمال 
 

عدوان جدعان براء 

 اول / صباحً أ.اعمال
 

 
 اٌالف عثمان غافل

 اول / صباحً أ.اعمال 
 

 بشار عامر عوٌن 

 اول / صباحً أ.اعمال
 

 
 ــانايمان جارهللا رمض

 صباحً أ.اعمالاول /
 

 بكر صالح مهدي

 اول / صباحً أ.اعمال
 

 
 اٌمن صالح حسن 

 اول / صباحً أ.اعمال
 

بالل حاتم عبد الرزاق 

 باحً أ.اعمالاول / ص
 



 جامعة تكريت
 الواالقتصاد                                                                                                     قسم ادارة االعمارة كلية االد

 طالب 13 ( =   12قاعة رقم )    

 مصرفٌةالمالٌة والقسم قاعات 

 الحضور )        (     الغٌاب )          (                                   (     طالب صباحً 13)اولى / إدارة إعمال رحلة م

 مدٌر القاعة المراقب                                              المراقب               
 

  

 

 
 بهاءالدين محمد محسن

 اول / صباحً أ.اعمال
 

 حمد عبدالواحد حمد

 اول / صباحً أ.اعمال
 

 
تبارك ابراهٌم صالح 

  اول / صباحً أ.اعمال

 حسٌن علً حسٌن

 اول / صباحً أ.اعمال
 

 
تبارك عبدالرزاق كرٌم 

  اول / صباحً أ.اعمال

  حسٌن علً جمٌل

 اول / صباحً أ.اعمال
 

 
سعٌد طه تبارك محمد 

  اول / صباحً أ.اعمال

 حسٌن علً ممتاز

 اول / صباحً أ.اعمال
 

 

 تقوى شهاب الدٌن 

 اول / صباحً أ.اعمال
 

 حسٌن غرمان علً

 اول / صباحً أ.اعمال
 

 
 جاسم احمد جاسم محمد

 اول / صباحً أ.اعمال
 

 حسٌن فاورق عبد 

 اول / صباحً أ.اعمال
 

 
جاسم محمد عمود زوٌد 

  .اعمالاول / صباحً أ

 حسٌن محمد مهٌدي

 اول / صباحً أ.اعمال
 

 
 جاسم ٌونس عبد

 اول / صباحً أ.اعمال
 

اول / حمزه طه محمد 

 صباحً أ.اعمال
 

 
 جبر رجـــــب خلف

 اول / صباحً أ.اعمال
 

حنان حسٌن ابراهٌم 

 اول / صباحً أ.اعمال
 

 
 حٌدر حسٌن علً

 اول / صباحً أ.اعمال
 

 خالد جمال الدٌن شاكر

 / صباحً أ.اعمال اول
 

 
حامد حمٌد خضر حمد 

  اول / صباحً أ.اعمال

 خالد محمود حدٌد

 اول / صباحً أ.اعمال
 

 
 حسام احمد صحو

 صباحً أ.اعمالاول /
 

 خطاب عمر صالح

 اول / صباحً أ.اعمال
 



 جامعة تكريت
 الواالقتصاد                                                                                                     قسم ادارة االعمارة كلية االد

 طالب 10   = (   11قاعة رقم ) 

 مصرفٌة المالٌة والقسم قاعات 

 

 الحضور )        (     الغٌاب )          (                             (     طالب صباحً 10) اولى / إدارة إعمال ة مرحل    

 

 القاعةمدٌر             المراقب                          المراقب   

 

 

 

 

 
خلدون محمود شٌاع 

  أول / صباحً أ.إعمال

 هٌثم محجوب حردان 

 عمالأول / صباحً أ.إ
 

 
خلود نجم علً عشاك 

  اول / صباحً أ.اعمال

 وائل احمد عبٌد  حسن 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

 
خٌرهللا احمد فٌاض 

  اول / صباحً أ.اعمال

 وجدان مشرق حمد 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

 
   دعاء خالد دحام 

  اول / صباحً أ.اعمال

 ورود خلٌل حسٌن 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

 
احمد دهام  دهام جمعة

  اول / صباحً أ.اعمال

 ٌاسر رعد مكً علوان 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

 
 رابعة اياد حردان

 اول / صباحً أ.اعمال
 

 ٌاسر عامر بٌدر حمود 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

 
   رعد كامل عبدهللا

  اول / صباحً أ.اعمال
 ياسين طه حسين

 أول / صباحً أ.إعمال
 

 
     ركاد مخلف محمد

  / صباحً أ.اعمال اول

 ٌحٌى كنعان حٌاوي 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

 
رٌم ناطق زٌدان خلف 

  اول / صباحً أ.اعمال

 ٌعقوب خالد عثمان

 أول / صباحً أ.إعمال
 

 
 رٌهام ناصــــر جاسم

 اول / صباحً أ.اعمال
 

  ٌعمر سعد حسٌن 

 أول / صباحً أ.إعمال
 



 جامعة تكريت
 الواالقتصاد                                                                                                     قسم ادارة االعمارة كلية االد

 طالب 10=   ( قاعة 12قاعة رقم )  

 مصرفٌة المالٌة والقسم قاعات 

 

 

 (الحضور )        (     الغٌاب )                                              (     طالب صباحً 10) اولى / إدارة إعمالمرحلة 

 

 مدٌر القاعة المراقب                                              المراقب               
 

 

 

 
أول / ل اسماعٌل زٌاد خلٌ

  صباحً أ.إعمال

سرمد خضٌر عباس 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

 
زٌنب عبدالستار صالح 

  أول / صباحً أ.إعمال

     سعد حسٌن محمد

 أول / صباحً أ.إعمال
 

 
أول / زٌنة صباح سرحان 

  صباحً أ.إعمال

 سعد صباح داود خالد

 أول / صباحً أ.إعمال
 

 
أول /        زٌنة طه علً

  احً أ.إعمالصب
سفٌان عدنان حسٌن 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

 
زٌنه مولود احمد عبد 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

 ان فواز  خليلفيس

 أول / صباحً أ.إعمال
 

 
      سارة جاسم محمد

  أول / صباحً أ.إعمال

سٌف سرحان حمٌد 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

 
     سارة جمٌل قادر

أول / صباحً أ.إعمال   
 

رٌة محمود رحٌم شك

 أول / صباحً أ.إعمال
 

 
  ساره كرٌم ٌاسٌن 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

  شهد توفٌق حسن

 أول / صباحً أ.إعمال
 

 
 ساري جاسم احمد 

 أول / صباحً أ.إعمال 
 

صالح حسٌب ذعذاع 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

 
   سالم عٌسى جمعة

 أول / صباحً أ.إعمال 
 

   صباح طلب الٌذ 

 احً أ.إعمالأول / صب
 



 جامعة تكريت
 الواالقتصاد                                                                                                     قسم ادارة االعمارة كلية االد

 لبطا 13  =(  13قاعة رقم )  

 مصرفٌةالمالٌة والقسم قاعات 

       

 (الحضور )        (     الغٌاب )                                           (     طالب صباحً 13) إدارة إعمال اولى /رحلة م     

 

 مدٌر القاعة المراقب                                              المراقب               
 

 

 

 
 صبار حسٌن علً 

  أول / صباحً أ.إعمال

عبد السالم اسكندر 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

 
ضحى حمٌد عبد حسن 

  أول / صباحً أ.إعمال

    عبدالعزٌز احمد 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

 
   ضحى صالح عبد

  أول / صباحً أ.إعمال

عبد العزٌز خالد مظهر 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

 
  طاهر عبداللطٌف 

  أول / صباحً أ.إعمال

عبد العزٌز وصفً 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

 
طه عبد الخالق علً 

  أول / صباحً أ.إعمال

   عبد القادر محمود

 أول / صباحً أ.إعمال
 

 
    عبد االله هادي هاشم 

  صباحً أ.إعمال/أول

   عبد الملك سلٌمان

 أول / صباحً أ.إعمال
 

 
عبد الحافظ دعبول 

  أ.إعمال أول / صباحً

     عبدالرحمن وعد

 أول / صباحً أ.إعمال
 

 
 عبد الحكٌم محمد 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

عبدالقادر علً حمٌدي 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

 
عبد الخالق عبد ظاهر 

  أول / صباحً أ.إعمال

عبدهللا حسٌن علوان 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

 
عبد الرحمن حسٌن 

  أول / صباحً أ.إعمال

 خالد مظهر عبدهللا

/ صباحً أ.إعمالأول  
 

 
   عبدالرحمن حمٌد

  أول / صباحً أ.إعمال

   عبدهللا رائد عبود

 أول / صباحً أ.إعمال
 

 
   عبد الرحمن محمد 

  أول / صباحً أ.إعمال

  عبدهللا زٌاد نعمان 

 أول / صباحً أ.إعمال
 



 جامعة تكريت
 الواالقتصاد                                                                                                     قسم ادارة االعمارة كلية االد

 طالب 10=  ( قاعة 14قاعة رقم )  

  فٌةقسم قاعات المالٌة والمصر

 

 (الحضور )        (     الغٌاب )                                      (     طالب صباحً 10) اولى / إدارة إعمالمرحلة         

 

 مدٌر القاعة المراقب                                              المراقب               
 

 

 

 

 

 
 عبدالهادي صالح علو

 أول / صباحً أ.إعمال
 

   علً حسٌن نجم 

  أول / صباحً أ.إعمال

 
  عبيدة طالل فياض

 أول / صباحً أ.إعمال
 

 علً خالد حسٌن 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

 
 عبٌر قاسم عباس 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

 علً سمٌر ٌوسف 

  أول / صباحً أ.إعمال

 
 عذراء سعد حسين 

 / صباحً أ.إعمالأول 
 

علً محمد ناٌف مطر 

  أول / صباحً أ.إعمال

 
 عزت ابراهيم احمد 

  أول / صباحً أ.إعمال
عصام قاسم عاصً 

  أول / صباحً أ.إعمال

 
 عفيف نزال محسن 

  أول / صباحً أ.إعمال
  عماد حمد حسون

  أول / صباحً أ.إعمال

 
 عقٌل كرٌم ناٌف علً 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

عباس نصٌف عماد 

  أول / صباحً أ.إعمال

 
 علً ابراهٌم صاحب 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

  عمار علً شعالن

  أول / صباحً أ.إعمال

 
علً جمال ٌحٌى علً 

 صباحً أ.إعمال/أول
 

  عمار صعب دلٌان

  أول / صباحً أ.إعمال

 
 علً حسٌن علً ردام 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

عمر ابراهٌم  علً 

  أ.إعمالأول / صباحً 



 جامعة تكريت
 الواالقتصاد                                                                                                     قسم ادارة االعمارة كلية االد

 البط 10=  ( قاعة 15قاعة رقم )  

 قاعات قسم المالٌة والمصرفٌة

       

 

 (الحضور )        (     الغٌاب )                                     (     طالب صباحً 10) أولىمرحلة إدارة إعمال /       

 

 قاعةمدٌر ال المراقب                                  المراقب                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 عمر احمد عصمان 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

 فرج عبدهللا محمد 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

 
 عمر خالد طلب احمد 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

فرحان ناصر حمود 

  أول / صباحً أ.إعمال

 
 عمر خلٌل عبٌد عٌسى 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

فردوس احمد مصطفى 

  أول / صباحً أ.إعمال

 
   عمر رباح صالح

 أول / صباحً أ.إعمال
 

  فٌصل غازي كرٌم

  أول / صباحً أ.إعمال

 
   عمر سامً حمد 

  أول / صباحً أ.إعمال
فٌصل نافع سالم الهً 

  أول / صباحً أ.إعمال

 
   عمر عامر امٌن 

  أول / صباحً أ.إعمال
    قاسم علً جاسم

  أول / صباحً أ.إعمال

 
    عمر عبد السالم 

 مالأول / صباحً أ.إع
 

  قتٌبة معوبر حمد 

  أول / صباحً أ.إعمال

 
 عمر ٌاسٌن حسن 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

قحطان شعالن مبارك 

  أول / صباحً أ.إعمال

 
   غازي عبد احمد 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

   قصً جاسم احمد

  أول / صباحً أ.إعمال

 
 غسق عباس شامل 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

 قصي صدام فزاع

  صباحً أ.إعمالأول / 



 جامعة تكريت
 الواالقتصاد                                                                                                     قسم ادارة االعمارة كلية االد

 

 طالب 20=  ( قاعة 17قاعة رقم )  

 قسم إدارة االعمال

        

 (الحضور )        (     الغٌاب )                                (     طالب صباحً 20) أولىمرحلة ة إعمال / قسم إدار       

 

 مدٌر القاعة المراقب                                  المراقب                           
 
 
 
 
 
 

أول  كٌالن سلمان محمد 

 / صباحً أ.إعمال
 

 محمد جاسم محمد 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

 محمد ثامر عبد الرزاق 

 أول / صباحً أ.إعمال

أول /     لبٌد قصً خالد 

 صباحً أ.إعمال
 

 محمد جمٌل نشمً 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

   محمد جاسم خضٌر

 أول / صباحً أ.إعمال  

 لٌث محمد جاسم محمد 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

 محمد خلٌل لطٌـــــف

 أول / صباحً أ.إعمال
 

  محمد عبدهللا حسن 

 أول / صباحً أ.إعمال 

ماجد شامل حمٌد خلف 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

    محمد داود سلٌمان

 أول / صباحً أ.إعمال
 

   محمد عبد الرحمن

 صباحً أ.إعمالأول /   

أول /   مثنى احمد حمود 

 صباحً أ.إعمال
 

  محمد سهمً حسٌن

 أول / صباحً أ.إعمال
 

محمد عبد محمد حسٌن 

 أول / صباحً أ.إعمال

أول /   مثنى محمود احمد

 صباحً أ.إعمال
 

  محمد شوٌش حسٌن

 أول / صباحً أ.إعمال
 

 محمد عطاهلل اسماعٌل 

 أول / صباحً أ.إعمال

أول  ن حمود مجول تحسٌ

 / صباحً أ.إعمال
 

محمد صالح ٌاسٌن 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

     محمد علً حسٌن 

 أول / صباحً أ.إعمال

أول   محمد ابراهٌم محمد

 / صباحً أ.إعمال
 

      محمد صباح عبد 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

  محمد عواد علي 
 أول / صباحً أ.إعمال

 محمد اسماعٌل ابراهٌم 

 حً أ.إعمالأول / صبا 
 

 محمد طالب سلٌم 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

 محمد قاسم بندر هزٌم

 أول / صباحً أ.إعمال 

 محمد ثامر خطاب بكر  

 أول / صباحً أ.إعمال
 

    محمد عبد السالم 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

محمد ماجد حمود مخلف 

 أول / صباحً أ.إعمال



 جامعة تكريت
 الواالقتصاد                                                                                                     قسم ادارة االعمارة كلية االد

 

 طالب 25=  ( قاعة 18قاعة رقم )  

  قسم إدارة االعمالقاعات 

 

 (الحضور )        (     الغٌاب )                                          (     طالب صباحً 25) اولى / إدارة إعمال مرحلة      

 

 مدٌر القاعة المراقب                                                المراقب             
 

 طالب 1=  ( قاعة 19قاعة رقم )  

 محمد نور الدٌن عبد 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

مصطفى طه محمود 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

  نضال عبدهللا علً 

 أول / صباحً أ.إعمال

 محمد هادي جاسم 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

مصطفى عبدالرحمن 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

   نمٌر سامً عبد 

 أول / صباحً أ.إعمال

 محمود احمد ابراهٌم 

 صباحً أ.إعمال أول /
 

مصطفى عبد الكرٌم 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

نمٌر عبد الفتاح محمد 

 أول / صباحً أ.إعمال

    محمود عصمت 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

 مصطفى نوفل جاجان

 أول / صباحً أ.إعمال
 

     نور الهدى عبد

 أول / صباحً أ.إعمال

 مرتضى سمٌن حسٌن 

  أول / صباحً أ.إعمال
ن عبد خلف معتز ٌاسٌ

 أول / صباحً أ.إعمال
 

   نوره سعد محمود

 أول / صباحً أ.إعمال

 مروان اسود جاسم 

  أول / صباحً أ.إعمال
معمر اسامة عارف 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

 اسمنوري محمود ج

 أول / صباحً أ.إعمال

 مروان سمٌر ابراهٌم 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

   منار نزهان عوٌد

 مالأول / صباحً أ.إع
 

    هبه رافد خضٌر 

 أول / صباحً أ.إعمال

 مسعر انور حميد 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

  موج سفٌان ماهر 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

      هبه ناظم حمٌد

 أول / صباحً أ.إعمال

 مشعل عدنان صالح 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

  موفق عامر خلٌفه 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

   هدى  محمد صالح 

 ل / صباحً أ.إعمالأو

 مصطغى صبار زبار 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

مٌثاق جاسم محمد 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

    همام احمد حمود

 أول / صباحً أ.إعمال

 مصطفى  صباح جاسم 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

   مٌنا غسان حمٌد

 أول / صباحً أ.إعمال
 

    هٌثم احمد حسن 

 أول / صباحً أ.إعمال

 رٌف احمد مصطفى ش

 أول / صباحً أ.إعمال
 

   نزٌة سعود خلف 

 أول / صباحً أ.إعمال
 

هٌثم خالد علً حماد 

 أول / صباحً أ.إعمال



 جامعة تكريت
 الواالقتصاد                                                                                                     قسم ادارة االعمارة كلية االد

 قسم إدارة االعمال قاعات 

 

 (الحضور )        (     الغٌاب )                                            (    طالب صباحً 1) اولى / إدارة إعمالمرحلة        

 

 مدٌر القاعة المراقب                                              المراقب               
 

 

 ٌوسف بالسم عبدهللا 

 أول / صباحً أ.إعمال
    

    يوسف علي محمد 

 أول / صباحً أ.إعمال
    

     

     

 
 

   

     

     

     

     

     


