
   +  الثالثة  األوىل   املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     جامعة تكريت               

 +  سياسات صناعية  2مبادى اقتصاد    : املادة                                                                                                                  قوائم احلضور                                                                                                                                         كلية اإلدارة واالقتصاد           

   1 : رقم القاعة                                                                                                     2018/  5/  26السبت  اليوم:                                                                                                                     الدراسة الصباحيةقسم االقتصاد / 

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  /اول اقتصاد صباحيادريس خالد حسن فدعم   اقتصاد صباحي ثلثا/عبدالكريمشهاب احمد  احمد  /اول اقتصاد صباحيابرار صالح احمد علوان 

  اقتصاد صباحي ثلثا/جاسم محمد صالح اسماء  /اول اقتصاد صباحياحمد جامل محمود  اقتصاد صباحي ثلثا/اسعد حسن ابتسام

  /اول اقتصاد صباحيادهم عدنان ياسين مجيد  اقتصاد صباحي ثلثا/شهاب احمد محمد احمد  /اول اقتصاد صباحيابراهيم احمد ابراهيم احمد

  اقتصاد صباحي ثلثا/احمد جميل عباس اكرم  /اول اقتصاد صباحيحميد رشيداحمد   اقتصاد صباحي ثلثا/محمود شاكر ابتهال

  /اول اقتصاد صباحياريج ماهر جميل عبدهللا  اقتصاد صباحي ثلثا/يلعلي عبد هللا عكاحمد   /اول اقتصاد صباحيابراهيم وليد خالف درويش

  اقتصاد صباحي ثلثا/عبدهللا محمد حسين االء  /اول اقتصاد صباحيعبدهللااحمد سعد صالح   اقتصاد صباحي ثلثا/مخلف ابراهيم علي ابراهيم

  /اول اقتصاد صباحيازهر حسن محمد حربي  اقتصاد صباحي ثلثا/كمال فزاع محمد ادريس  /اول اقتصاد صباحيابوبكر شاكر علي مصطفى

  اقتصاد صباحي ثلثا/عمر عباس امل  اقتصاد صباحي/اول احمد صباح علو محمد  اقتصاد صباحي ثلثا/بكر عبد حماد مضحي ابو

  /اول اقتصاد صباحياسامة هيثم علي  اقتصاد صباحي ثلثا/صفا حسين علي ادهم  /اول اقتصاد صباحياثير محمد جدوع ناصر

  اقتصاد صباحي ثلثا/امير صباح فجر صالح  /اول اقتصاد صباحياحمد هيوا جبار علي  اقتصاد صباحي ثلثا/عامر محمود اثير

  /اول اقتصاد صباحياسراء عباس محمد عباس  اقتصاد صباحي ثلثا/عبدالودود رشاد  اسراء  /اول اقتصاد صباحياحسان محمد عواد

  اقتصاد صباحي ثلثا/امير كريم جاسم محمد  /اول اقتصاد صباحياحمد ياسين خلف حميد  اقتصاد صباحي ثلثا/احمد روكان احمد

  /اول اقتصاد صباحياسماء صالح الدين داود   اقتصاد صباحي ثلثا/اسماعيل عليان اسماء  /اول اقتصاد صباحيياسين عطيةاحمد جاسم 

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                    ) 20  (                                                                       املرحلة االوىل:    العدد الكلي )   39العدد الكلي )  

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 19املرحلة الثالثة : العدد الكلي )                                                                                                                 

                                                                                                                                                          

 :  مدير القاعة                                                                                                                                 :  املراقب                                                                                                                              املراقب  :     



  األوىل  +  الثالثة    املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                               جامعة تكريت               

 +  سياسات صناعية 2مبادى اقتصاد    : املادة                                                                                                                  قوائم احلضور                                                                                                                                         كلية اإلدارة واالقتصاد           

  2 : رقم القاعة                                                                                                                                                                                         قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية                                                                                    

 2018/  5/  26السبت  :        اليوم

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي

  ايوب خلف عباس حسين/اول اقتصاد صباحي   /ثالث اقتصاد صباحيايالف حرب حمد محمد  خضير/اول اقتصاد صباحياسماء عايد احمد 
  /ثالث اقتصاد صباحيبلسم غازي مطر  امجد رمضان جدوع ناصر/اول اقتصاد صباحي  /ثالث اقتصاد صباحيانس احمد حسين

/ثالث اقتصاد صباحيباسم حسن اسماعيل   اسماء مجيد علي عبل/اول اقتصاد صباحي   بتول احمد يعقوب/اول اقتصاد صباحي  

  /ثالث اقتصاد صباحيبهاء حسين حسن   اياد حمد محمد سالمة/اول اقتصاد صباحي  /ثالث اقتصاد صباحيانفال احمد ابراهيم
صباحي/ثالث اقتصاد بدر مؤيد صبحي محمد  اسماء منذر ظيف كاظم/اول اقتصاد صباحي   بسمة عبدهللا محي محمود/اول اقتصاد صباحي  

/ثالث اقتصاد صباحيأنفال مبارك زكي مبارك   /ثالث اقتصاد صباحيبهاء فؤاد هاشم احمد  ايمان شاكر احمد/اول اقتصاد صباحي  
/ثالث اقتصاد صباحيبشير حسيب يوسف  االء مزاحم شجاع/اول اقتصاد صباحي   اقتصاد صباحي بالل علي جدعان لهمود/اول  

  /ثالث اقتصاد صباحيتارة حكمت فياض   ايمن عبدهللا خلف عبدهللا/اول اقتصاد صباحي  /ثالث اقتصاد صباحياوس عادل حسن
  بنين خورشيد رشيد/اول اقتصاد صباحي  /ثالث اقتصاد صباحيبكر علي حسين  العباس صالح احمد /اول اقتصاد صباحي

  /ثالث اقتصاد صباحيثامر احمد رسول كامل  ايهاب عدنان توفيق جاسم/اول اقتصاد صباحي  اقتصاد صباحي/ثالث اياد عواد ياسين حسن
 

 

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                    ) 15  (                                                                       املرحلة االوىل:    العدد الكلي )   30العدد الكلي )  

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 15املرحلة الثالثة : العدد الكلي )                                                                                                                 

 
 
 

 : مدير القاعة                                                                                                                          :  املراقب                                                                                                                              :املراقب      



 األوىل  +  الثالثة    املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     جامعة تكريت             

 +  سياسات صناعية 2مبادى اقتصاد    : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         كلية اإلدارة واالقتصاد           

  3 : رقم القاعة                                                                                                                                                                                         قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية                                                                                    

 2018/  5/  26السبت  اليوم:       

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي

  /اول اقتصاد صباحيحميد مربد طه بكر   اقتصاد صباحي ثلثا/حسن محمد علي صالح  /اول اقتصاد صباحيجمال احمد جميل مظلوم 
  اقتصاد صباحي ثلثا/حيدر فارس محمد  /اول اقتصاد صباحيحسين حمد خيطان كرز  اقتصاد صباحي ثلثا/جاسم فارس جاسم

  /اول اقتصاد صباحيحنين طه حبيب حسين  اقتصاد صباحي ثلثا/فدعم نواف احمد حماد  /اول اقتصاد صباحيجنة وليد خالد ابراهيم
  اقتصاد صباحي ثلثا/خالد جمال محمد  /اول اقتصاد صباحيحمد محمود ياسين حمد    اقتصاد صباحي ثلثا/جواد شهاب احمد
  /اول اقتصاد صباحيخالد صالح علي   اقتصاد صباحي ثلثا/حمدان نزهان محمد  /اول اقتصاد صباحيسعيدحسن علي مرزوك 

  اقتصاد صباحي ثلثا/خضير ياس خضير   /اول اقتصاد صباحيحمزة صالح حردان حسين  اقتصاد صباحي ثلثا/حاتم كريم احمد صالح
  /اول اقتصاد صباحيخلود جودت علي حسن  اقتصاد صباحي ثلثا/حمزهحمزه اوس احمد   /اول اقتصاد صباحيحسن هادي لفتة حسن

  اقتصاد صباحي ثلثا/ذوالفقار طالب خضير  /اول اقتصاد صباحيحمزة موفق حاجم سلطان  اقتصاد صباحي ثلثا/ إبراهيم صالح حارث
  /اول اقتصاد صباحيخيرهللا خلف عبدهللا حميد  اقتصاد صباحي ثلثا/حمزة هاشم شاكر محمود  /اول اقتصاد صباحيحسين حق ويردي علي

  اقتصاد صباحي ثلثا/راضي صعب عباس  /اول اقتصاد صباحيحمزة نصرت عمر مهدي  اقتصاد صباحي ثلثا/حسن مجبل محمد 

 

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                    ) 15  (                                                                       املرحلة االوىل:    العدد الكلي )   30العدد الكلي )     

 (         (                                     احلضور )             (                             الغياب   )     15املرحلة الثالثة : العدد الكلي       )                                                                                                                 

 

   

 

 

 مدير القاعة  :                                                       املراقب   :                                                                                              املراقب  :                                                                                                                            



 األوىل  +  الثالثة      املرحلة :                                                                                                                                                                            جامعة تكريت                                                                                                                                 

 +  سياسات صناعية 2مبادى اقتصاد     املادة :                                                                                                                 احلضورقوائم                                     كلية اإلدارة واالقتصاد                                                                                                                

   4 رقم القاعة :                                                                                                                                                                                                               قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية                                                              

                                                                                                      2018/  5/  26السبت         اليوم:                                                                                                                                                                  

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي

  /اول اقتصاد صباحيزانكو سعدون صابر سرمد  اقتصاد صباحي ثلثا/ريام رسول كمال  /اول اقتصاد صباحيدحام حاجم فهد حواس
  اقتصاد صباحي ثلثا/سامر حسن محمد عبيد  /اول اقتصاد صباحيرحمة احمد سامي كامل   اقتصاد صباحي ثلثا/رافد عمر حسن
  /اول اقتصاد صباحيزياد ادهام حسن خلف  اقتصاد صباحي ثلثا/زكية مشتاق نزهت  /اول اقتصاد صباحيدعاء ارحيم خلف
  اقتصاد صباحي ثلثا/سجى خميس محمد   /اول اقتصاد صباحيرفعات شويش احمد  اقتصاد صباحي ثلثا/رسل طه خضر

  /اول اقتصاد صباحيزينة علي محمد محمود  اقتصاد صباحي ثلثا/سارة محمد مجيد عبيد  /اول اقتصاد صباحيرانيا رفعت حسن علي
  اقتصاد صباحي ثلثا/سرحان منذر سرحان   /اول اقتصاد صباحيرنا محمود صالح احمد  اقتصاد صباحي ثلثا/رسل محمد علي حمود

  /اول اقتصاد صباحيسارة فيصل احمد محمد  اقتصاد صباحي ثلثا/سالي علي فرحان  /اول اقتصاد صباحيرانيا صكر ياسين
  اقتصاد صباحي ثلثا/ سرواء عيسى حميد  /اول اقتصاد صباحيرونق خالد حميد محمد  اقتصاد صباحي ثلثا/رضوان سامي شمس 

  /اول اقتصاد صباحيسامان مجيد رشيد محمود  اقتصاد صباحي ثلثا/سالي محمد كاظم  اقتصاد صباحي/اول رائد خضر حميد جمعة
  اقتصاد صباحي ثلثا/سرى شاكر حماد  /اول اقتصاد صباحيريم طارق فارس حاجم  اقتصاد صباحي ثلثا/رعد شهيد صالح 

 

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                    )  15املرحلة االوىل:    العدد الكلي )                                             30 )العدد الكلي )                    

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 15املرحلة الثالثة :   العدد الكلي )                                                                                                       

 

 

 

 

 

 :  مدير القاعة                                                                                                                                      املراقب :                                                                                                                                             املراقب :  



 األوىل  +  الثالثة    املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     جامعة تكريت               

 +  سياسات صناعية 2مبادى اقتصاد    : املادة                                                                                                                 قوائم احلضور                                                                                                                                         قتصاد  كلية اإلدارة واال         

   5    : رقم القاعة                                                                                                                                                                                         قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية                                                                                    

                                                                                                   2018/  5/  26السبت  اليوم:                                                                                                                                                                        

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي
  /اول اقتصاد صباحيسفيان سالم سلمان   اقتصاد صباحي ثلثا/سيف سعد علي خلف    صباحي/اول اقتصاد سبعاوي علي صالح عبد

اقتصاد صباحي ثلثا/سعد مجيد لطيف   اقتصاد صباحي ثلثا/الرزاق حسن مضحيعبد  /اول اقتصاد صباحيسعد حسين علي  
اقتصاد صباحي ثلثا/شيماء حسين محمد   /اول اقتصاد صباحيسحر نزهان علي معروف   /اول اقتصاد صباحيسيف سعد سليمان  

  اقتصاد صباحي ثلثا/عبدالغني يونس جمعه  /اول اقتصاد صباحيسعد فرحان سعيد   اقتصاد صباحي ثلثا/سفيان صالح ابراهيم
اقتصاد صباحي ثلثا/صدام عبدهللا دخيل   /اول اقتصاد صباحيسراب مثنى سامي جميل   صباحي/اول اقتصاد شهاب احمد تركي محمد  
  اقتصاد صباحي ثلثا/عبدهللا فارس شكر  /اول اقتصاد صباحيسعد مهدي حمادة ياسين  اقتصاد صباحي ثلثا/سفيان قحطان حتروش
اقتصاد صباحي ثلثا/طيف وهاب حميد مجيد  /اول اقتصاد صباحيسراج احمد عواد فياض   /اول اقتصاد صباحيشهاب محمود شهاب احمد  

  اقتصاد صباحي ثلثا/عبدهللا مقداد عبدون حمد  /اول اقتصاد صباحيسعد مؤيد علي جسام  اقتصاد صباحي ثلثا/سنان حسين علي خلف
  /اول اقتصاد صباحيشهد سالم جابر ابراهيم  اقتصاد صباحي ثلثا/عباس زياد ذياب عباس  /اول اقتصاد صباحيسرى سيف الدين عدنان

  اقتصاد صباحي ثلثا/عبدهللا نايف تركي احمد  /اول اقتصاد صباحيسالم سعيد حسن سعيد  اقتصاد صباحي ثلثا/سهيل احمد سهيل 
 

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                    )  15املرحلة االوىل:    العدد الكلي )                                                        30 )العدد الكلي )   

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                            (          15املرحلة الثالثة :    العدد الكلي   )                                                                                               

   

 

 

 

 

 مدير القاعة  :                  املراقب :                                                                                                                                             املراقب :                                                                                                                      
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   6: رقم القاعة                                                                                                     2018/  5/  26السبت  اليوم:                                                                                                              قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية

 التوقيع االسم الثالثي التوقيع االسم الثالثي التوقيع سم الثالثياال

  /اول اقتصاد صباحيعبدهللا احمد حماد محمود  اقتصاد صباحي ثلثا/عمر حسين حمود   /اول اقتصاد صباحيشهد يحيى كريم نصيف 

  اقتصاد صباحي ثلثا/غيث حسين عليوي   /اول اقتصاد صباحيعبدالرحمن جبار نقدي  اقتصاد صباحي ثلثا/عبدالواحد غازي ذياب

  /اول اقتصاد صباحيعبدهللا احمد مطرود خليفة  اقتصاد صباحي ثلثا/عمر طه احمد هاشم   /اول اقتصاد صباحيصبا زامل روضان جاسم

  اقتصاد صباحي ثلثا/فاتن فاضل سايع فرحان  /اول اقتصاد صباحيعبدالرحمن مزهر علوان  اقتصاد صباحي ثلثا/عثمان عبدالعزيز علي 

  /اول اقتصاد صباحيعبدهللا ثامر خضير حسن  اقتصاد صباحي ثلثا/عمر عامر نوري  /اول اقتصاد صباحيصفاء ابراهيم عبدهللا

  اقتصاد صباحي ثلثا/الندى المهلب خلف قطر  /اول اقتصاد صباحيعبدالعزيز عباس فنر   اقتصاد صباحي ثلثا/عدنان فاضل عباس 

  /اول اقتصاد صباحيعبدهللا جاسم رجب عوض  اقتصاد صباحي ثلثا/عمر عبدالودود ياسين   /اول اقتصاد صباحيعالء مشعل جدعانصفاء 

  اقتصاد صباحي ثلثا/ليث عبدالمنعم خليل  /اول اقتصاد صباحيعبدالعزيز محمد صالح   اقتصاد صباحي ثلثا/عذراء ظاهر فهد

  /اول اقتصاد صباحيعبدهللا خلف صالح مبارك  اقتصاد صباحي ثلثا/عليغسان حامد حسين   اقتصاد صباحي/اول عاصم عبدالرزاق خضير 

  اقتصاد صباحي ثلثا/مد محمد امين هيثم اح  /اول اقتصاد صباحيعبدالقادر عبدهللا احمد  اقتصاد صباحي ثلثا/عزيزة سعد اسماعيل 

  /اول اقتصاد صباحيعبدهللا عبدالكريم هادي  اقتصاد صباحي ثلثا/ضياء محمد نجمغسان   /اول اقتصاد صباحيعباس صكبان محسن 

  اقتصاد صباحي ثلثا/محمد حامد زيدان  /اول اقتصاد صباحيعبداللطيف قاسم علي  اقتصاد صباحي ثلثا/عصام جاسم محمد

  /اول اقتصاد صباحيعبدالوهاب محمد سليمان  اقتصاد صباحي ثلثا/غفران حامد رشيد  /اول اقتصاد صباحيعباس مالك ساجت
 

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                    ) 20  (                                                                 املرحلة االوىل:    العدد الكلي )   39العدد الكلي )         

 (                                        احلضور )             (                             الغياب   )             ( 19) املرحلة الثالثة :   العدد الكلي                                                                                                                 

 

 

 مدير القاعة  :            املراقب  :                                                                                                                                         املراقب  :                                                                                                                      



 الثالثة +  األوىل    املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                جامعة تكريت     

 +  سياسات صناعية 2مبادى اقتصاد   : املادة                                                                                                                    قوائم احلضور                                                                                                                               كلية اإلدارة واالقتصاد           

 (قاعات قسم احملاسبة)      13    : رقم القاعة                                                                                                                                                                          قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية                                                                                    
 2018/  5/   26        اليوم:       السبت                                                                                                                                                                  

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 

   اقتصاد صباحي ثلثا/صالح ربيع محمد رافع   /اول اقتصاد صباحيعبيدة سامي عبيد 1
   /اول اقتصاد صباحيعلي خلف عميري علي    اقتصاد صباحي ثلثا/محمد حسن احمد شويش 2
   اقتصاد صباحي ثلثا/غالممحمد صبحي خلف    /اول اقتصاد صباحيعثمان حمدان عجاج محمد 3
   /اول اقتصاد صباحيعلي رافد علي جاسم   اقتصاد صباحي ثلثا/محمد حسين علي محمد 4
   اقتصاد صباحي ثلثا/محمد عبدالستار أحمد    /اول اقتصاد صباحيعدي صدام حسين صالح 5
   /اول اقتصاد صباحيعلي شهاب احمد كنج   اقتصاد صباحي ثلثا/محمد حميد حسين سمين 6
   اقتصاد صباحي ثلثا/محمد عطا هللا محمد زبط   /اول اقتصاد صباحيعزام عبدالهادي عبدهللا بكر 7
   /اول اقتصاد صباحيعلي ظافر سليمان حبيب   اقتصاد صباحي ثلثا/محمد حيدر عبدالكريم سلمان 8
   اقتصاد صباحي ثلثا/محمد غسان زكريا   /اول اقتصاد صباحيعلي اياد سعيد عادي 9

اقتصاد صباحي ثلثا/محمد خليل رحيم كريم 10    اقتصاد صباحي/اول علي عبدالستار حمد محمد   
   اقتصاد صباحي ثلثا/هللا اسماعيلمحمد غيث جاد   /اول اقتصاد صباحيعلي جمعة محمد محمود 11
اقتصاد صباحي ثلثا/محمد خميس محمد 12 /اول اقتصاد صباحيعلي عبدهللا صالح       
   اقتصاد صباحي ثلثا/محمد نجم منديل عبدهللا   /اول اقتصاد صباحيرحيم علي حسين حميد 13

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                    )  13 املرحلة االوىل:    العدد الكلي )                     (                                                    26العدد الكلي )  

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 13 )   املرحلة الثالثة : العدد الكلي                                                                                                                

 

 

 مدير القاعة  :            املراقب  :                                                                                                                                         املراقب  :                                                                                                                      



 األوىل  +  الثالثة    املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                جامعة تكريت               

 +  سياسات صناعية 2مبادى اقتصاد    : املادة                                                                                                                             قوائم احلضور                                                                                                                               كلية اإلدارة واالقتصاد           

 )قاعات قسم احملاسبة(   14          : رقم القاعة                                                                                                                                                                                   قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية                                                                                    

                                                                                                      2018/  5/  26السبت  اليوم:                                                                                                                                                                        

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 

   اقتصاد صباحي ثلثا/مصطفى خميس ضاري     /اول اقتصاد صباحيعلي عسكر محمد علي 
   /اول اقتصاد صباحيعمر سعيد سطام احمد   اقتصاد صباحي ثلثا/مروان حسن محمد خضير 
   اقتصاد صباحي ثلثا/مالذ لطيف فزع   /اول اقتصاد صباحيعلي زيدانعلي عمر  
   /اول اقتصاد صباحيعمر محمد صالح احمد   اقتصاد صباحي ثلثا/مروة رعد شكر محمود 

   اقتصاد صباحي ثلثا/موج قصي مولود ابراهيم   /اول اقتصاد صباحيعلية حسون عمر حديد 

   /اول اقتصاد صباحيعهد كريم صالح حروش   اقتصاد صباحي ثلثا/مروة قاسم سعيد 
   اقتصاد صباحي ثلثا/مينا عبدالرحمن محمد عواد   /اول اقتصاد صباحيعمار جبار حسن عبدهللا 

   /اول اقتصاد صباحيعهد ياسر خلف حمد   اقتصاد صباحي ثلثا/مريم ابراهيم صالح علي 

   اقتصاد صباحي ثلثا/ناهض احمد تركي   /اول اقتصاد صباحيعمر حسن مطر علي 

   /اول اقتصاد صباحيعيدان اسعد محمد عويد   اقتصاد صباحي ثلثا/مصطفى احمد سعد 

  

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                    )  10املرحلة االوىل:    العدد الكلي )                                                                        20 )العدد الكلي )     

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             (  10ي ) املرحلة الثالثة :     العدد الكل                                                                                                                

 

 

 

 

 مدير القاعة  :                               املراقب  :                                                                                                                      املراقب  :                                                                                                                      



 الثالثة   االوىل   +   املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                جامعة تكريت               

 +  سياسات صناعية 2مبادى اقتصاد   : املادة                                                                                                                             قوائم احلضور                                                                                                                               د  كلية اإلدارة واالقتصا         

 )قاعات قسم احملاسبة(  15   : رقم القاعة                                                                                                                                                                                   قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية                                                                                    

                                                                                                      2018/  5/  26السبت  اليوم:                                                                                                                                                                        

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 
   اقتصاد صباحي ثلثا/هاجر عبدالخالق فياض   /اول اقتصاد صباحيغسق فاضل حسن 1

   /اول اقتصاد صباحيمحمد احمد عبدهللا محمد   اقتصاد صباحي ثلثا/نجالء سمير حمادة نامس 2

   اقتصاد صباحي ثلثا/هيثم يوسف محسن   /اول اقتصاد صباحيغفران احمد ابراهيم حسن 3

   /اول اقتصاد صباحيحميد مجيدمحمد جاسم    اقتصاد صباحي ثلثا/سى عبدهللا حسينينغم ع 4

   اقتصاد صباحي ثلثا/وليد محمد حسين   /اول اقتصاد صباحيفاطمة الزهراء سامي صالح 5

   /اول اقتصاد صباحيمحمد اسماعيلمحمد جاسم    اقتصاد صباحي ثلثا/نمي هزاع محمد سالم 6

   اقتصاد صباحي ثلثا/ياسر صالح حسن سالم   /اول اقتصاد صباحيفاطمة حمد كصير خلف 7

   /اول اقتصاد صباحيمحمد حبيب حسون    اقتصاد صباحي ثلثا/نور راسم خلف عبدهللا 8

   اقتصاد صباحي ثلثا/ياسر صالح صبحي حمد   /اول اقتصاد صباحيفريال دحام حمود كنفذ 9

   /اول اقتصاد صباحيمحمد حميد جويدر   اقتصاد صباحي ثلثا/هاجر عامر حميد عياش 10

 احلضور )             (                             الغياب   )             (                                    )  10املرحلة االوىل:    العدد الكلي )                          (                                                   20العدد الكلي )  

 (                                     احلضور )             (                             الغياب   )             ( 10العدد الكلي )        املرحلة الثالثة :                                                                                                                

 

 

 

 مدير القاعة  :            املراقب  :                                                                                                                                                املراقب  :                                                                                                               



 الثالثة  +   االوىل   املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                   جامعة تكريت           

 +  سياسات صناعية 2مبادى اقتصاد    : املادة                                                                                                                             قوائم احلضور                                                                                                                               كلية اإلدارة واالقتصاد           

 )قاعات قسم احملاسبة(    16   : رقم القاعة                                                                                                                                                                                   قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية                                                                                    

                                                                                                      2018/  5/  26السبت  اليوم:                                                                                                                                                                        

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 
   /اول اقتصاد صباحيمحمد علي حسين علي   /اول اقتصاد صباحيمحمد خالد فهد علي 1

   /اول اقتصاد صباحيمحمد علي زيدان خلف   اقتصاد صباحي ثلثا/ياسين ابراهيم عبدهللا مطر 2

   /اول اقتصاد صباحيمحمد فتاح علي جدوع   /اول اقتصاد صباحيمحمد رافد عبود حسن 3

   /اول اقتصاد صباحيمحمد كامل سلوم علي    اقتصاد صباحي ثلثا/يوسف رافد صالح  جاسم 4

   /اول اقتصاد صباحيمحمد لؤي فيصل ابراهيم   /اول اقتصاد صباحيمحمد سطم حمد مجيد 5

   /اول اقتصاد صباحيمحمد محمود ناهي حميد   اقتصاد صباحي ثلثا/عبدالرزاق نورييوسف  6

   /اول اقتصاد صباحيمحمد يحيى كريم عزيز   /اول اقتصاد صباحيمحمد طيب حسين خلف 7

   /اول اقتصاد صباحيمحمود هالل فرج محمود   /اول اقتصاد صباحيمحمد عبدهللا حمد داود 8

/اول اقتصاد صباحيمحمودمحمد عبدهللا  9    /اول اقتصاد صباحيمرتضى حيدر بهجت   

/اول اقتصاد صباحيمحمد عبدالمجيد محمد حسن 10    /اول اقتصاد صباحيمرتضى غدار عبدالجبار   

 

 احلضور  )           (                                                                  الغياب    )            ((                            17 املرحلة االوىل  )(                                                           20العدد الكلي )        

 احلضور  )           (                                                                  الغياب    )            (                         3  )   )   املرحلة الثالثة                                                                                                      

 

 

 

 

 مدير القاعة  :                               املراقب  :                                                                                                                      املراقب  :                                                                                                                      



 االوىل  املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                   جامعة تكريت           

  2مبادى اقتصاد   : املادة                                                                                                                             قوائم احلضور                                                                                                                               كلية اإلدارة واالقتصاد           

 (احملاسبة)قاعات قسم     17 : رقم القاعة                                                                                            2018/  5/  26السبت  :          اليوم                                                                                                            قسم االقتصاد / الدراسة الصباحية

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي 
   /اول اقتصاد صباحيمنتظر ابراهيم قنصر ابراهيم   /اول اقتصاد صباحيمروان امين دحام هواس 
/اول اقتصاد صباحيمساهر جواد مساهر ناريم     /اول اقتصاد صباحيمنتظر محمد احمد محمد   
   /اول اقتصاد صباحيموج كاظم ماهر   /اول اقتصاد صباحيهاديمشاري الفي  

   /اول اقتصاد صباحيموسى علي جاسم   /اول اقتصاد صباحيمصطفى خوام ساجر لفته  

   /اول اقتصاد صباحيميالد اياد ممدوح صالح   /اول اقتصاد صباحيمصطفى عزيز حميد جدوع 

   /اول اقتصاد صباحينبراس محمد محمود موالن   /اول اقتصاد صباحيمصطفى ليث راجي 

   /اول اقتصاد صباحينزهان يونس صالح    /اول اقتصاد صباحيير جليلضمصطفى ن 

   /اول اقتصاد صباحينمارق ابراهيم حسن عبيد   /اول اقتصاد صباحيمضر قاسم نصيف جاسم 

   /اول اقتصاد صباحيعبدهللانور باسل صالح    /اول اقتصاد صباحيمعاوية سفيان ضاحي قدوري  

   /اول اقتصاد صباحينور محمد لطيف محمود   /اول اقتصاد صباحير جواميرشاكمقتدى  

 

 

 الغياب    )            (             احلضور  )           (                                                      (                                                        20العدد الكلي ) 

  

 

 

 

 

 

 مدير القاعة  :                                                                           املراقب  :                                                                          املراقب  :                                                                                                                     



 االوىل  املرحلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                               جامعة تكريت                

  2مبادى اقتصاد    : املادة                                                                                                                             قوائم احلضور                                                                                                                               كلية اإلدارة واالقتصاد           

 )قاعات قسم احملاسبة(    18 : رقم القاعة                                                                                                    2018/  5/  26السبت      اليوم:                                                                                                         لصباحية ا  قسم االقتصاد / الدراسة

  التوقيع االسم الثالثي  التوقيع االسم الثالثي                                                                                                                                                                  
   /اول اقتصاد صباحيوطبان خالد دحام طلب   /اول اقتصاد صباحينيران محمود رشيد حميد 1

      /اول اقتصاد صباحيهبة قصي طه شكر  2

   /اول اقتصاد صباحيوفاء عيسى عطية بدر    /اول اقتصاد صباحيهمسة مثنى قاسم محمد 3

      /اول اقتصاد صباحيهيثم اياد محمد علي 4

   /اول اقتصاد صباحيوليد ضياء عيفان محمد   /اول اقتصاد صباحيهيرش صالح غريب عمر 5

6       

   /اول اقتصاد صباحيياسين زياد عبدالرحمن    /اول اقتصاد صباحيوائل مجيد عالوي  7

8       

   /اول اقتصاد صباحيياسين نصيف جاسم محمد   /اول اقتصاد صباحيوثاق عطا هللا حلو  9

10       

   /اول اقتصاد صباحييوسف حميد خلف حويجة   /اول اقتصاد صباحيوسام دحام جاسم محمد  11

12       

   اقتصاد صباحي/اول يوسف صباح طايس     /اول اقتصاد صباحيوضاح دعبول محمد علي  13

 احلضور  )           (                                                                  الغياب    )            ( (                                                         16العدد الكلي )    

 

 مدير القاعة  :                               املراقب  :                                                                                                                      املراقب  :                                                                                                                      


