
 جامعة تكريت
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 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمال                       واالقتصاد                                                                              كلية االدارة 

 طالب  71( =   01قاعة رقم )   

 مصرفٌة المالٌة والقسم قاعات 

 

 الحضور )        (     الغٌاب )          (                                 (     صباحًلب طا 71) /أدارة اعمالثانٌه  مرحلة

 

 ةمدٌر القاع المراقب                                              المراقب               

 

 

 
 طه اركان ابراهٌم

 صباحً أ.اعمال ثانً/
 

 دبٌس فصال احمد

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 
  طلب ماهر ابراهٌم

 / صباحً أ.اعمالثانً
 

 محٌمٌد  محمد احمد

 / صباحً أ.اعمالثانً
 

 
 محمد عبد اثٌر

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 حمٌد مهنه احمد

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 
 علً ادرٌس احمد

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 داحم مؤٌد احمد

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 

 خلٌل اسماعٌل احمد

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 محمد ٌوسف احمد

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 
 احمد حسٌن احمد

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 بستان سالم احمد

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 
 محمود خالد احمد

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 نزهان عمار ارٌج

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 
 عطٌة خلف داحم

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 عاٌد ٌاسٌن ازور

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 
 حسٌن علً احمد

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 فٌصل سرحان اسماعٌل

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 
 ابراهٌم فرحان احمد

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 حسن هادي اكرم

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمال                       واالقتصاد                                                                              كلية االدارة 

 

 طالب 71 ( =   71قاعة رقم )   

 مصرفٌة المالٌة والقسم قاعات 

 الحضور )        (     الغٌاب )          (                                 (      صباحًطالب  71) رة إعمال/ إداثانٌةمرحلة   

    

 

 مدٌر القاعة المراقب                                              المراقب               

 

 

 
 دعبو خالد الولٌد

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 مرعً سالم اٌناس

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 
 عبدهللا خٌرهللا امانً

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 رشٌد عبدهللا آبً

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 
 خلف صعب حكم امنة

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 احمد جمال آٌه

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 
  محمد فرحان امٌر

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 لطٌف ابراهٌم بارق

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 

 حمد الكرٌم عبد انس

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 احمد محمود بدر

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 
 سلمان سالم انعام

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 ابراهٌم مثنى براء

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 
 عبد خلف اٌاد

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 عناد المانً بكر

 صباحً أ.اعمالثانً/ 
 

 
 محمد خلف اٌاد

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 محمد حازم بكر

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 
 حمدان  عٌدان اٌاد

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 كاظم حاتم بلقٌس

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 
 عزٌز سعد اٌمن

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 طه محسن بٌداء

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمال                       واالقتصاد                                                                              كلية االدارة 

 طالب 72 ( =   70قاعة رقم )    

 (قسم مالٌة ومصرفٌة)قاعات 

 الحضور )        (     الغٌاب )          (                                   (     صباحًطالب  72) ة/إدارة إعمالثانٌرحلة م

 

 مدٌر القاعة المراقب                                              ب               المراق
  

 
 حسٌن عباس تبارك

 احً أ.اعمالثانً/ صب
 

 حمٌد صباح حمزة

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 
 جاسم ابراهٌم جاسم

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 طرٌد عفر حمزة

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 
 عاٌد محمد جاسم

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 عبدهللا ابراهٌم خلٌل

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 
 حبٌب شالل حبٌب

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 مكاظ جواددعاء 

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 

 عبود سعدون حسام

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 اسماعٌل خضٌر دعاء

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 
 شوٌش علً حسن

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 عباس خضٌر رافد

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 
 احمد نبٌل حسن

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 حردان اٌاد رحاب

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 
 كاظم ٌدجو حسٌن

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 جاسم احمد رسل

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 
 حسٌن علً حسٌن

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 جمال رافع رسل

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 
 محمد علً حسٌن

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 علً محمد رشا

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 
 شكر مناور حسٌن

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 ًعل رحمن رعد

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 
 محمود شاكر حمد

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 عبدهللا احمد رفٌدة

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمال                       واالقتصاد                                                                              كلية االدارة 

 طالب  71 = (   77اعة رقم ) ق                               

 مصرفٌة المالٌة والقسم قاعات 

 الغٌاب )          (     الحضور )        (                                  (     ًصباحطالب  71) / إدارة إعمالثانٌةمرحلة 

 

 

 القاعةمدٌر             المراقب                          المراقب   

 

 

 

 
  عامرصالح روان

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 عاٌد محمد زٌنب

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 
 احمد خلف روبا

   ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 علوان عبدالوهاب سارة

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 
 محمود جابر رونق

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 جواد نوري سارة

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 
 جلٌل ضغٌم رٌام

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 ابراهٌم اسماعٌل سالً

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 

 جاسم زٌاد زٌنب

 .اعمالثانً/ صباحً أ
 

 عرٌبً سعدي سامر

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 
 لطٌف هاشم زٌنب

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 كاظم محارب سامر

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 
 جاسم محمد زبار

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 سعدون عبدالخالق سحر

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 
 احمد محمد زهراء

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 صالح وضاح سحر

 / صباحً أ.اعمالثانً
 

 
 محمود خلف زٌاد

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 عبد فرج سرى

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 
 حمود سوٌد زٌد

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 علً حسٌن سعد

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمال                       واالقتصاد                                                                              كلية االدارة 

 طالب 71=  ( قاعة 72قاعة رقم )  

 مصرفٌة المالٌة والقسم قاعات 

 

 الحضور )        (     الغٌاب )          (                            (     صباحً طالب  71) ثانٌه / إدارة إعمالمرحلة          

 

 مدٌر القاعة المراقب                                              المراقب               
 

 

 

 
 عدوان فاضل سعد

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 ٌاسٌن سعد صفا

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 
 سرحان نامس سعد

 أ.اعمال حً/ صباثانً
 

 احمد مظفر صفا

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 
 سالم نافع سلطان

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 لطٌف حسٌن صفاء

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 
 عبد فرج سهى

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 خلٌل محمد صفاء

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 

 مرعً دللً سٌف

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 صبار هزبر صالح

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 
 شاكر ناٌف شٌبان

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 ٌحٌى قصً ضحى

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 
 عطٌة حمود صالح

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 عبد مشرف طاهر

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 
 حسن احمد صباح

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 خالص صفاء طٌبة

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 
 بدٌوي محمد صباح

 أ.اعمال حً/ صباثانً
 

 مجٌد الرحمن عبد

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 
 اسود حمٌد صدام

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 صالح طالب القادر عبد

 أ.اعمال / صباحًثانً
 



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمال                       واالقتصاد                                                                              كلية االدارة 

 طالب  72 =(  72قاعة رقم )  

 (مصرفٌةالالٌة وقسم المقاعات )

 الحضور )        (     الغٌاب )          (                           (     ًصباح طالب 72) / إدارة إعمال ثانٌةرحلة م

 
 

 مدٌر القاعة         المراقب                                      المراقب               
 

 طالب 71=  ( قاعة 72قاعة رقم )  

 
 ٌاس عبداالمٌر المهٌمن عبد

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 عكلة فؤاد عكلة

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 
 محمد جاسم عبدالرحمن

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 كعود ًسام عالء

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 
 عطاهلل مجبل عبدالرحمن

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 حسٌن عداي عالء

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 
 ثامرفاضل عبدهللا

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 محمد احمد على

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 

 عطٌة عبد عبدهللا

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 فصال ماجد علً

 لأ.اعما / صباحًثانً
 

 
 محمد عبداالمٌر عبدهللا

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 عسكر ناصر علً

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 
 حسٌن عصام عبدهللا

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 خلف محمد عماد

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 
 عبدالحمٌد محمد عبدهللا

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 عبدالكرٌم عبدالمنعم عمر

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 
 فرج ناطق هللاعبد

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 خلف محجوب عمر

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 
 حمدان امٌن عبٌر

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 عثمان محمد عمر

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 
 جاسم جمال عثمان

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 مظهر ودعً عمر

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 
 ابراهٌم خلٌل عثمان

 مالأ.اع / صباحًثانً
 

 نعمان جمال عهد

 أ.اعمال / صباحًثانً
 



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمال                       واالقتصاد                                                                              كلية االدارة 

 قاعات قسم المالٌة والمصرفٌة

                  (         )        (     الغٌاب )   الحضور                        (     طالب صباحً 71) / إدارة إعمال ثانٌةمرحلة        

        

 

 

 

 مدٌر القاعة المراقب                                              المراقب               
 

 طالب 71=  ( قاعة 72قاعة رقم )  

 
 محمد احمد فراس

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 الكرٌم عبد الغنً عبد محمود

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 
 خلٌل صالح لمى

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 جاسم حمودي مزاحم

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 
 فىمصط كمال لٌث

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 ناجً صباح مولود

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 
 عبود خضر مثنى

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 حسن مجٌد منار

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 
 عبدالجبار شعالن مارٌه

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 علً فاروق عمر

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 
 مجٌد كامل مجٌد

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 مولود كمال غزوه

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 
  عواد طلب محمد

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 حمد حسن فارس

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 
 عبدهللا ظاهر محمد

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 حسٌن مهدي فاضل

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 
 مطر عبدهللا محمد

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 محً سمٌر فاطمة

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 
 محمد عماد محمد

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 علً فاروق فاطمة

 أ.اعمال / صباحًثانً
 



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمال                       واالقتصاد                                                                              كلية االدارة 

 ة والمصرفٌةقاعات قسم المالٌ

 الحضور )        (     الغٌاب )          (                     (     صباحً طالب  71) ثانٌه / إدارة إعمالمرحلة             

 
 
 
 

 مدٌر القاعة المراقب                                  المراقب                           

 بطال 21=  ( قاعة 72قاعة رقم )  

 
 محمد احمد فراس

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 عبد الدٌن جمال محمد

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 
 عٌادة سعود فرحان

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 محمود حسٌن محمد

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 
 حسٌن فائق فهد

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 أحمد سعد محمد

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 
 معٌوف سلٌمان فواز

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 عبدهللا سعدي محمد

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 
 عبدهللا محمد فؤاد

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 عطٌة صالح محمد

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 
 حماد جواد قاسم

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 اسماعٌل عامر محمد

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 
 رمٌض احمد قتٌبه

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 صالح عبدالمجٌد محمد

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 
 محمد جسام قٌصر

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 مرعً عدنان محمد

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 
 ذهب محمد قٌصر

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 اسماعٌل عطاهلل محمد

 أ.اعمال صباحً /ثانً
 

 
 عبد نوري مثنى

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 عزٌز فاضل محمد

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 
 محمد اسامة محمد

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 حسٌن مرعً محمد

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 
 داود باسل محمد

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 ربٌع نزار محمد

 أ.اعمال / صباحًثانً
 



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمال                       واالقتصاد                                                                              كلية االدارة 

 اإلعمالقسم إدارة قاعات 

 الحضور )        (     الغٌاب )          (                            (     صباحً طالب  21) ثانٌه / إدارة إعمالمرحلة            

 

 
 
 

 مدٌر القاعة المراقب                                                         المراقب    

 

 

 

 طالب 02=  ( قاعة 72قاعة رقم )  

 محمود صابر محمود

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 علً حبٌب ظاهر مصطفى

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 سعدون هٌالن نافع

 أ.اعمال / صباحًثانً

 سلمان طالب محمود

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 عٌاش لٌث مصطفى

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 رشٌد انمار نبأ

 أ.اعمال / صباحًثانً

 لطٌف علً محمود

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 صابر مزهر مصطفى

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 حردان احمد نرجس

 أ.اعمال / صباحًثانً

 حٌران نواف مرادي

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 عمر مظهر مصطفى

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 مسلط حمود نزهان

 أ.اعمال / صباحًثانً

 تركً صباح مرٌم

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 غنام هادي مصطفى

 أ.اعمال ً/ صباحثانً
 

 لفته سامً نغم

 أ.اعمال / صباحًثانً

 جاسم ابراهٌم مصطفى

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 محمد ولً منى

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 مشعل رزاق نمٌر

 أ.اعمال / صباحًثانً

 هادي ابراهٌم مصطفى

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 نوري هاشم مهى

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 نافع رٌاض نور

 أ.اعمال / صباحًثانً

 محمد خزعل مصطفى

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 رشٌد حمٌد موج

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 عٌسى صالح نور

 أ.اعمال / صباحًثانً

 محمود روكان مصطفى

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 مهدي مصطفى مً

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 حسٌن عبدهللا نور

 أ.اعمال / صباحًثانً

 اسماعٌل صباح مصطفى

 أ.اعمال احً/ صبثانً
 

 احمد خلف زٌد مٌنا

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 مردان كنعان نور

 أ.اعمال / صباحًثانً



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمال                       واالقتصاد                                                                              كلية االدارة 

 قسم إدارة إالعمال(قاعات )

 الحضور )        (     الغٌاب )          (                                 (     صباحً طالب  02) ثانٌه / إدارة إعمالمرحلة        

 الحضور )        (     الغٌاب )          (                                 (     صباحً طالب  2) ثالثة / إدارة إعمالمرحلة      

 مدٌر القاعة المراقب                                 المراقب                            

 

 طالب 63 (92قاعة رقم )

 قاعات قسم ادارة االعمال

 جارهللا مدحت نور

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 ٌاس  طارق ٌاس

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 وداد صالح حسٌن 

 ثالث/ صباحً أ.اعمال 

 عبدهللا نعمان نور

 عمالأ.ا / صباحًثانً
 

 محمد الدٌن سراج ٌاسر

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 وسام احمد محمد 

 ثالث/ صباحً أ.اعمال 

 حمادي حمٌد هدى

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
 

 حسٌن صباح ٌاسٌن

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 ٌحٌى اٌاد شاكر طه 

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 عٌدان عامر هدى

 أ.اعمال / صباحًثانً
 

 خلف فرحان ٌعقوب

 أ.اعمال صباحً /ثانً
 

 ٌحٌى ثاٌر خضٌر 

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 عبدهللا اركان هدٌر

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
   

 ٌمامة زٌاد ابراهٌم 

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 فهد شرٌف هناء

 أ.اعمال / صباحًثانً
   

 ٌوسف فٌصل محمد 

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 احمد شهاب هند

 أ.اعمال / صباحًثانً
    

 عباس لكام هند

 أ.اعمال / صباحًثانً
    

 عبداللطٌف باسم وسام

 أ.اعمال / صباحًثانً
    

 كاظم صباح وسام

 أ.اعمال / صباحًثانً
    

 محمود خضٌر وسن

 أ.اعمال / صباحًثانً
    

 جاسم علً ولٌد

 ثانً/ صباحً أ.اعمال
    



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمال                       واالقتصاد                                                                              كلية االدارة 

 ابراهٌم أحمد ابراهٌم

 ثالث/ صباحً أ.اعمال 

 اشرف ابراهٌم جاسم  

 ثالث/ صباحً أ.اعمال 

 بسمة ظاىر فيد مربط 

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 ابراىيم محمد ابراىيم عناز

 صباحً أ.اعمال ثالث/ 

 البراء هاشم احمد صالح 

ثالث/ صباحً أ.اعمال   

 بشار موسى طالل  

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 اثير غانم صالح

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 امل عواد احمد حمود  

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 
 بالل صكر عبدهللا حسن العجٌلً

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 احمد زكً لفتة

لثالث/ صباحً أ.اعما  

  امنة عدي ىاشم 

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 
 بالل منعم خطاب مرعً التكرٌتً

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

  احمد عادل احمد

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 امنو طو جودي زيد   

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 تغريد زياد خمف عمو  

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 احمد عدنان عبد الجميل

 ثالث/ صباحً أ.اعمال 

 الد جبر محمد اية خ 

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 جاسم محمد ابراهٌم  

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

  احمد عمي لطيف

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

  ايمان رعد ياسين 

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 حارث عواد خمف جاسم  

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

ثالث/ صباحً  احمد شياب احمد

 أ.اعمال

 ايمان سعد عبد جاسم  

 ً أ.اعمالثالث/ صباح

 حسام طو عمي الطيف  

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

  احمد علً ندا  علً العجٌلً

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

ثالث/ ايناس حميد شياب احمد  

 صباحً أ.اعمال

 حسام لؤي رشيد احمد  

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 احمد ناىض ابراىيم 

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

ثالث/  ألق اركان فاضل التكريتي 

 ً أ.اعمالصباح

  حسين محمود حسن 

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 اركان مزىر خميفة 

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

  باسم حسبي جودي محمود 

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 حمزه نصار عبد الجبار سعيد  

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 اسامة اٌوب ٌاسٌن احمد 

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

  بدر مطمك حميد عبد 

 عمال ثالث/ صباحً أ.ا

 حنان ىالل عباس محمد  

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 الحضور )        (     الغٌاب )          (                                 (     صباحً طالب  22) ثالثة / إدارة إعمالمرحلة        

 ٌر القاعةمد المراقب                                  المراقب                           

 طالب 21( 21قاعة رقم )

 قاعات قسم ادارة االعمال



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمال                       واالقتصاد                                                                              كلية االدارة 

 حنين وسام مصمح نجم 

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 روما جاسم محمد 

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

عبد الرحمن عبد المحسن محمد  
 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 حيدر ابراىيم خميل

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 رويده تركي محي محمد  

 عمالثالث/ صباحً أ.ا

 عبد الوىاب عراك اسماعيل 

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 حيدر ىالل جاسم عمي

 ثالث/ صباحً أ.اعمال 

 زوبع حامد سميمان 

 ثالث/ صباحً أ.اعمال 

 عبداهلل مظفر عبداهلل برع 

 ثالث/ صباحً أ.اعمال 

 رخمف فالح مناو 

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 سيف شاكر حاتم  

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 سين ياسين حسينعبير ح 

 ثالث/ صباحً أ.اعمال 

 خمود خوام بحر ىزاع

 ثالث/ صباحً أ.اعمال 

 شريف نايف طو خنفر  

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 عبير ىيثم غافل عبجل  

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

خميل براىيم محمد عبداهلل 
 ثالث/ صباحً أ.اعمال

   شيد محمود محمد صالح 

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

  زع صالح احمدعثمان ف 

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 دعاء عبد علً لطٌف

 ثالث/ صباحً أ.اعمال 

 صفيو سعيد مدحت عبد الوىاب  

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 عالء اياد احمد عموان  

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 دعاء عواد محمود حسن 

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 ضحى مازن جاسم نجم  

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 محمد الطيف  عمي جاسم 

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

  ديانا جودت جوير جاسم

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 طاهر جاسم محمد  

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 عمي حجاب عالوي فياض 

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 ديانا عادل معيدي

 ثالث/ صباحً أ.اعمال 

 ظافر عباس محمد وادي  

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

  عمي عبداهلل حسين عمي 

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 رائد اسماعيل محمد

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 عبد الرحمن حاتم عبد الرحمن  

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 عمي عدنان حمود فياض  

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 رسل هزبر فاضل متعب 

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

عبد الرحمن دحام صبحي لطيف  
 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 علً عزٌز علً 

لث/ صباحً أ.اعمالثا  

                                  الحضور )        (     الغٌاب )          (                                 (     صباحً طالب  21) ثالثة / إدارة إعمالمرحلة 

 مدٌر القاعة                                                            المراقب                           

 

 طالب 21( 20قاعة رقم )

 قاعات قسم ادارة االعمال



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمال                       واالقتصاد                                                                              كلية االدارة 

فالح حسنعلً   علً  

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

ثالث/ مثنى ابراىيم محمد  

 صباحً أ.اعمال

 منيب عمي حسين 

 ثالث/ صباحً أ.اعمال 

 عمر ثائر كميب 

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 محمد جمعة محمد  

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 ميا حسين عمي محمود 

 ثالث/ صباحً أ.اعمال 

 عمر فندي ميدي صالح 

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 محمد جمعة اسماعيل 

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 مٌاده خضٌر احمد علً  

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 عمر قاسم محمود راضي 

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 محمد ضاري  عمر 

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 مد ابراىيم نادية احمد مح 

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 عمر قيس حمود شير العزاوي

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 محمد طارق حمدي محمود  

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 نبأ سعدون جابر ابراىيم 

 ثالث/ صباحً أ.اعمال 

 غسان مزحم لطيف ىندي

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 محمد عبد الحق اسماعيل  

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 عقيل عباس نبأ  

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 غفران سعيد ابراىيم

 ثالث/ صباحً أ.اعمال 

 محمد فارس محمد عبداهلل 

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 نرمين محيسن غربي شفمح  

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 فاطمه خضٌر صالح صاٌل 

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 محمود احمد ياسين 

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 هانً شاكر خلف  

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 فرج عمي حمد يوسف

 ثالث/ صباحً أ.اعمال 

 مروه صالح ميدي 

 ثالث/ صباحً أ.اعمال 

 هبه خضٌر علً حمزه 

ثالث/ صباحً أ.اعمال   

 كوثر رحيم سعيد طعمة

 ثالث/ صباحً أ.اعمال 

 مصطفى حامد ادليان 

 ثالث/ صباحً أ.اعمال

 هدى هٌثم عصام رشٌد  

 الثالث/ صباحً أ.اعم

                                   الحضور )        (     الغٌاب )          (                                 (     صباحً طالب  21) ثالثة / إدارة إعمالمرحلة 

 

 دٌر القاعةم                                                            المراقب                           

 

 

 

 

 المحملٌن فً الكوس االول



 جامعة تكريت
 قسم ادارة االعمال                       واالقتصاد                                                                              كلية االدارة 

 محملة تسويق -فاضل اركان ألق

 محملة تسويق -معيدي عادل ديانا

 محمل تسويق -طه نايف شريف

 محمل تسويق -حاتم شاكر سيف

  محملة مواد مع متوسطة -محمد احمد نادية

 محملة متوسطة -مصلح وسام حنين

 محملة متوسطة -بحر خوام خلود

  محملة مواد -زيد جودي طه امنه

 محملة مواد -محي تركي رويده

 محمل مواد -حمود عدنان علي

 محملة مواد -غربي محيسن نرمين

 محمل مواد -محمد احمد وسام

 

 

 

 

 

 


