
 امتحانات الكورس االول/ الدور االول                                                                                        جامعة تكريت
 المرحلة: الثانية + الثالثة كلية االدارة واالقتصاد

 قسم ادارة االعمال/ الدراسات المسائية

 القاعات االمتحانية

  قسم ادارة االعمال

 1028 - 1027للعام الدراسي  للكورس االول االمتحانات النهائية

 قاعات 

 / الدراسات المسائيةقسم إدارة االعمال
 

 

 

 

  الوجبة الثانية
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 امتحانات الكورس االول/ الدور االول                                                                                        جامعة تكريت
 المرحلة: الثانية + الثالثة كلية االدارة واالقتصاد

 قسم ادارة االعمال/ الدراسات المسائية

 
 (  20 عدد طلبة قسم ادارة االعمال) :( 21قاعة رقم ) 

 
 اثير ماهر ابراهيم

 ئيثاني ادارة/ مسا

 احمد محسن عمي 
 ثاني ادارة/ مسائي

 اشرف كامل عباس 
 ثاني ادارة/ مسائي

 احمد اركان ياسين
 ثالث ادارة/ مسائي

 احمد ذنون يونس 
 ثالث ادارة/ مسائي

 احمد عبدالرحمن صالح 
 ثالث ادارة/ مسائي

 احمد ابراهيم محمد
 ثاني ادارة/ مسائي

 احمد محمد حسن 
 ثاني ادارة/ مسائي

 ميل ابراهيماالء خ 
 ثاني ادارة/ مسائي

 احمد اسماعيل حسن
 ثالث ادارة/ مسائي

 احمد رمضان احمد 
 ثالث ادارة/ مسائي

 احمد عراك عبد 
 ثالث ادارة/ مسائي

 احمد جاسم حمدان
 ثاني ادارة/ مسائي

 احمد معن كامل 
 ثاني ادارة/ مسائي

 انس محمد صالح 
 ثاني ادارة/ مسائي

 احمد جمعة شحاذة
 ادارة/ مسائي ثالث

 احمد صالح احمد 
 ثالث ادارة/ مسائي

 احمد محمد محمود 
 ثالث ادارة/ مسائي

 احمد حسين عمي
 ثاني ادارة/ مسائي

 احمد مؤيد احمد 
 ثاني ادارة/ مسائي

 انعام سالم سممان 
 ثاني ادارة/ مسائي

 احمد حسين خضر
 ثالث ادارة/ مسائي

 احمد صالح صبحي 
 ثالث ادارة/ مسائي

 اد عبد جميلاي 
 ثالث ادارة/ مسائي

 احمد خمف احمد
 ثاني ادارة/ مسائي

اسماعيل عبدالجبار  
 ثاني ادارة/ مسائي

 اوس رعد رجب 
 ثاني ادارة/ مسائي

احمد خمف شعبان 
 ثالث ادارة/ مسائي

 احمد صالح خمف 
 ثالث ادارة/ مسائي

 ايمن احمد محمد 
 ثالث ادارة/ مسائي

 

 
 الغياب )          ( (          الحضور )  

 
 
 
 
 

 مدير القاعة المراقب                                              المراقب               

 
 

 



 امتحانات الكورس االول/ الدور االول                                                                                        جامعة تكريت
 المرحلة: الثانية + الثالثة كلية االدارة واالقتصاد

 قسم ادارة االعمال/ الدراسات المسائية

 
 (  20 : عدد طلبة قسم ادارة االعمال)(  22قاعة رقم )  

 
 اية جمال احمد

 ثاني ادارة/ مسائي

 بيان نوفان محيميد 
 ثاني ادارة/ مسائي

 حسين عبد حسين 
 ثاني ادارة/ مسائي

 برزان جالل احمد
 ثالث ادارة/ مسائي

 جميل ابراهيم صالح 
 ثالث ادارة/ مسائي

 حمزة طه حميد ويس 
 ثالث ادارة/ مسائي

 ايهاب محمد حمادي
 ثاني ادارة/ مسائي

 جاسم محمد جاسم 
 ثاني ادارة/ مسائي

 حمد صالح هالل 
 ثاني ادارة/ مسائي

 برزان حميد خمف
 مسائي ثالث ادارة/

 حاتم محمود حسن 
 ثالث ادارة/ مسائي

 حيدر ابراهيم خميل 
 ثالث ادارة/ مسائي

 ايوب هاشم محمد
 ثاني ادارة/ مسائي

 حسن عبداهلل حسن 
 ثاني ادارة/ مسائي

 حسين عمي صالح 
 ثاني ادارة/ مسائي

 بكر حسن مجيد
 ثالث ادارة/ مسائي

 حسن محمد حسن 
 يثالث ادارة/ مسائ

 حمدروما جاسم م 
 ثالث ادارة/ مسائي

 بشير ابراهيم محمود
 ثاني ادارة/ مسائي

 حسن عمي خمف 
 ثاني ادارة/ مسائي

 حيدر فالح حسن 
 ثاني ادارة/ مسائي

 ترتيل تحسين نظير
 ثالث ادارة/ مسائي

 حسين حمد عكمة 
 ثالث ادارة/ مسائي

 ساجر صالح مهدي 
 ثالث ادارة/ مسائي

 بالل احمد عالوي
 مسائيثاني ادارة/ 

 قائد سامي حسين 
 سائيثاني ادارة/ م

 خالد فريح دانوك 
 ثاني ادارة/ مسائي

 جاسم عالوي محمد
 ثالث ادارة/ مسائي

 حمدان خمف احمد 
 ثالث ادارة/ مسائي

 سارة حسن عمي 
 ثالث ادارة/ مسائي

 

 
 (     الغياب )          (      الحضور )  

 
 

 
 

 مدير القاعة المراقب                                              المراقب               
 
 
 
 



 امتحانات الكورس االول/ الدور االول                                                                                        جامعة تكريت
 المرحلة: الثانية + الثالثة كلية االدارة واالقتصاد

 قسم ادارة االعمال/ الدراسات المسائية

 

 ( 20عدد طلبة قسم ادارة االعمال) : (  23قاعة رقم )  
 

 خالص محمود عبداهلل
 ثاني ادارة/ مسائي

 رضوان عمي عبد 
 ثاني ادارة/ مسائي

 سحر وضاح صالح 
 ثاني ادارة/ مسائي

 سامر فارس احمد
 ثالث ادارة/ مسائي

 ب رشيد حميدصاح 
 ثالث ادارة/ مسائي

 عبد احمد محمود 
 ثالث ادارة/ مسائي

 دحام عبد حمد
 ثاني ادارة/ مسائي

 رونق جابر محمود 
 ة/ مسائيثاني ادار 

 سعد محمد عطية 
 ثاني ادارة/ مسائي

 سداد محمد احمد
 ثالث ادارة/ مسائي

 صونكل كمال احمد 
 ثالث ادارة/ مسائي

 عبدالقادر بدوي عبد 
 ث ادارة/ مسائيثال

 دعاء كاظم جواد
 ثاني ادارة/ مسائي

 زيدون خمف مهدي 
 ثاني ادارة/ مسائي

 سفيان عماد خمف 
 ثاني ادارة/ مسائي

 سيف الدين سعيد جاسم
 ثالث ادارة/ مسائي

 ضحى حمدي 
 ثالث ادارة/ مسائي

 عبداهلل احمد محمد 
 دارة/ مسائيثالث ا

 رائد عمي صالح
 ثاني ادارة/ مسائي

 ينة نزار كاملز  
 ثاني ادارة/ مسائي

 سند رعد يوسف 
 ثاني ادارة/ مسائي

سيف صالح عبداهلل 
 ثالث ادارة/ مسائي

 عامر حمد محمود 
 ثالث ادارة/ مسائي

 عبدالهادي عبد حسين 
 ثالث ادارة/ مسائي

 رجب جاسم محمد
 ثاني ادارة/ مسائي

 سارة عبدالوهاب عموان 
 ثاني ادارة/ مسائي

 عبداالميرسوسن غازي  
 ثاني ادارة/ مسائي

 شهد محمود محمد
 ثالث ادارة/ مسائي

 عامر هاشم صالح 
 ثالث ادارة/ مسائي

 عمي محمود حسين 
 ثالث ادارة/ مسائي

 
 
 

 ((     الغياب )              الحضور )  
 
 
 
 
 

 دير القاعةم المراقب                                              المراقب               
 

 



 امتحانات الكورس االول/ الدور االول                                                                                        جامعة تكريت
 المرحلة: الثانية + الثالثة كلية االدارة واالقتصاد

 قسم ادارة االعمال/ الدراسات المسائية

 

 (  20 : عدد طلبة قسم ادارة االعمال)( 29قاعة رقم ) 
 

 شهد ثائر مصطفى
 ثاني ادارة/ مسائي

 عبداهلل اسماعيل لطيف 
 ثاني ادارة/ مسائي

 عدي خمف محمود نجم 
 ثاني ادارة/ مسائي

 عمار انور احميد
 ثالث ادارة/ مسائي

 فالح نوري فرحان 
 ثالث ادارة/ مسائي

 هلل حسينمحمد عبدا 
 ثالث ادارة/ مسائي

 طارق حسن كردي
 ثاني ادارة/ مسائي

 عبداهلل عادل حميد 
 ارة/ مسائيثاني اد

 عمي باسل ابراهيم 
 ثاني ادارة/ مسائي

 عمار احمد محمد
 ثالث ادارة/ مسائي

 فميحة حسن عمي 
 ثالث ادارة/ مسائي

 محمد عبداهلل هنيد 
 ثالث ادارة/ مسائي

 طه محمد حسن
 ثاني ادارة/ مسائي

 عبداهلل عصام حسين 
 ثاني ادارة/ مسائي

 عمي صباح ياسين 
 ثاني ادارة/ مسائي

 عمر عبدالغني احمد
 ثالث ادارة/ مسائي

 فيصل محمد سميم 
 ثالث ادارة/ مسائي

 محمد عمي صالح 
 ثالث ادارة/ مسائي

 عبدالرحمن عمي شعبان
 ثاني ادارة/ مسائي

 عبدالهادي محمود حمد 
 ي ادارة/ مسائيثان

 عمي صبحي خمف 
 ثاني ادارة/ مسائي

 عوف عبدالرحمن خزعل
 ثالث ادارة/ مسائي

 الرا فؤاد عمي 
 ثالث ادارة/ مسائي

 محمد موسى احمد 
 ثالث ادارة/ مسائي

عبدالغني محمود محمد 
 ثاني ادارة/ مسائي

 عدنان خيراهلل عبداهلل 
 اني ادارة/ مسائيث

 عمار احمد محمد 
 رة/ مسائيثاني ادا

 ليث محمد نجم
 ثالث ادارة/ مسائي

 محمد شكر كامل 
 ثالث ادارة/ مسائي

 مصطفى عادل عباس 
 ثالث ادارة/ مسائي

 

 
 

 (     الغياب )          (      الحضور )  
 
 
 
 
 

 مدير القاعة المراقب                                              المراقب               
 

 



 امتحانات الكورس االول/ الدور االول                                                                                        جامعة تكريت
 المرحلة: الثانية + الثالثة كلية االدارة واالقتصاد

 قسم ادارة االعمال/ الدراسات المسائية

 
 ( 17: عدد طلبة قسم ادارة االعمال)( 30رقم )  قاعة

 
 عمار عيسى محمد
 ثاني ادارة/ مسائي

 غيث اسماعيل خميل 
 ثاني ادارة/ مسائي

 محمد حسن محمد 
 ثاني ادارة/ مسائي

مصطفى عاصم فاضل 
 ثالث ادارة/ مسائي

 هدى ايوب عموان 
 ثالث ادارة/ مسائي

 محمد نوار عزيز 
 ثالث ادارة/ مسائي

 عماد عبدالعزيزعمر 
 ائيثاني ادارة/ مس

 فيصل عبداهلل حمادي 
 ثاني ادارة/ مسائي

 محمد سميمان أحمود 
 ثاني ادارة/ مسائي

مصطفى محمود دهام 
 ثالث ادارة/ مسائي

 هيثم طعمة خمف 
 ثالث ادارة/ مسائي

 يحيى ثاير خضير 
 ثالث ادارة / مسائي

 عيسى حميد عيسى
 ثاني ادارة/ مسائي

 عبدالرحمنماجد خمف  
 ثاني ادارة/ مسائي

 محمد عبدالعزيز عباس 
 ثاني ادارة/ مسائي

 نبأ عقيل عباس
 ثالث ادارة/ مسائي

 هيمان هادي حسن 
 ثالث ادارة/ مسائي

 ماجد احمد جنداري 
 ثالث ادارة / مسائي

 غيث حسين عبداهلل
 ثاني ادارة/ مسائي

 مثنى خضر عبود 
 ثاني ادارة/ مسائي

 صالحمحمد عبدالهادي  
 ثاني ادارة/ مسائي

 نمير صالح نوري
 ثالث ادارة/ مسائي

 وعداهلل احمد عبداهلل 
 ثالث ادارة/ مسائي

 مظهر طه شالش 
 ثالث ادارة / مسائي

 غسان جاسم احمد
 ثاني ادارة/ مسائي

 مثنى سطام جاسم 
 ثاني ادارة/ مسائي

 محمد مشعل محمود 
 ثاني ادارة/ مسائي

 نوار محمد مجيد
 ارة/ مسائيثالث اد

 وليد خالد جاسم 
 ثالث ادارة/ مسائي

 طارق عطية عمي 
 ثالث ادارة / مسائي

 

 
 

 (     الغياب )          (      الحضور )  
 
 
 
 

 مدير القاعة المراقب                                              المراقب               
 

 
 



 امتحانات الكورس االول/ الدور االول                                                                                        جامعة تكريت
 المرحلة: الثانية + الثالثة كلية االدارة واالقتصاد

 قسم ادارة االعمال/ الدراسات المسائية

 
  (13االعمال) سم ادارة: عدد طلبة ق( 31قاعة رقم ) 

 
 مرادي نواف حيران
 ثاني ادارة/ مسائي

 نجم ابراهيم عبداهلل 
 ثاني ادارة/ مسائي

 هدى حميد حمادي 
 ثاني ادارة/ مسائي

 محمد ناظم خميس
 ثالث ادارة/ مسائي

 منير سالم عمر 
 ثاني ادارة/ مسائي

هدير اركان عطااهلل ثاني  
 ادارة/ مسائي

 مزهر عواد خميفة
 مسائي ثاني ادارة/

 مهند عبدالعزيز احمد 
 ثاني ادارة/ مسائي

 ورقاء خميل ابراهيم 
 ثاني ادارة/ مسائي

 مهند عادل عباس
 ثالث ادارة/ مسائي

 مهند عمي عطاهلل 
 ثاني ادارة/ مسائي

 قحطان عطااهلل ياسين 
 ثاني ادارة/ مسائي

 مصطفى زياد عبود
 ثاني ادارة/ مسائي

 مهند مراد ابراهيم 
 / مسائيثاني ادارة

 وفاء عبدالرحمن محمد 
 ثاني ادارة/ مسائي

 مهند نمير جليل
 ثالث ادارة/ مسائي

 نبراس حميد عبد 
 ثاني ادارة/ مسائي

 ياسر عبداهلل خضر 
 ثاني ادارة/ مسائي

 مصطفى ظاهر حبيب
 ثاني ادارة/ مسائي

 نضال عبدالواحد عمران 
 ثاني ادارة/ مسائي

 
 

 مصطفى مظهر عمر
 مسائيثاني ادارة/ 

 نمير عمي حمزة 
 ثاني ادارة/ مسائي

  

 
 نوري نايف ظاهر 

 ثاني ادارة/ مسائي
 

 

 هيجل الجبوري ذياب  
 ثاني ادارة/ مسائي

  

 ثاني 12
 ثالث 2

 
 

 (     الغياب )          (      الحضور )  
 
 
 
 
 
 

 مدير القاعة      المراقب                                         المراقب               

 
  
 



 امتحانات الكورس االول/ الدور االول                                                                                        جامعة تكريت
 المرحلة: الثانية + الثالثة كلية االدارة واالقتصاد

 قسم ادارة االعمال/ الدراسات المسائية

 : عدد طلبة قسم ادارة االعمال) ( (  قاعة رقم )  متفرقة 
 

 
 

 
  

 
     

 
 

 
 

 
     

 
 

 
 

 
     

 
 

 
 

 
     

 
 

 
 

 
     

 

 
 

 (     الغياب )          (      الحضور )  
 
 
 

 مدير القاعة       المراقب                                        المراقب               

 
 

 

 

 



 امتحانات الكورس االول/ الدور االول                                                                                        جامعة تكريت
 المرحلة: الثانية + الثالثة كلية االدارة واالقتصاد

 قسم ادارة االعمال/ الدراسات المسائية

 

 محملين الكورس االول

 محمل محاسبة متوسطة - كناص احمد محمد سداد

 محمل مواد -خضر حسين احمد

 محمل مواد -شعبان خلف احمد

 محمل مواد -هادي يونس ذنون احمد

 محمل مواد -احمد رمضان احمد

 محملة مواد -نظير تحسين ترتيل

 محمل مواد -صالح ابراهيم جليل

 محمل مواد -حسن محمود محات

 محمل مواد -احمد كمال كول صون

 محمل مواد -احمد خلف حمدان

 محمل مواد -احمد حسين محمود علي

 محمل مواد -فرحان نوري فالح

 محمل مواد -سليم محمد فيصل

 محمل مواد -علي هنيد عبدهللا محمد

 محمل مواد -خلف صالح علي محمد

 محمل مواد -مجيد محمد نوار

 


