
   جاهعة جكريث 

                            ةيكلية االدارة واالقحصاد   / قسن االقحصاد / الدراسات الوسائ

 7102-7102نحائج الورحلة الثالثة الدور الثاني للكورسين للعام الدراسي 

 

 النتيجة النهائية نتيجة التحميل نتيجة الكورس الثاني نتيجة الكورس االول سم الطالبا ت

 ناجح / ناجح ناجح دور اول اثٌر صباح مهدي  1
 ناجح / ناجح ناجح دور اول احمد خالد عبد محمد الجبوري 2
 بقرار ناجح ناجح بقرار ناجح ناجح دور اول احمد محمود عبدهللا 3
 ناجح / ناجح ناجح اكرم نجم عبد رحٌم 4
 ناجح بالعبور / ناجح ناجح بالعبور انسام اٌاد نصرت شاكر التكرٌتً 5
 ناجح / ناجح دور اول ناجح بشار عبد الهادي علً حسٌن  6
 راسبة راسبة ناجح ناجح بٌداء فارس سعٌد عبدالجبار القاضً 7
 ناجح / ناجح ناجح دور اول حسٌن جبار حسن عبدهللا 8
 ناجح / ناجح ناجح دور اول حسن مثنى ذاكر حسن 9
 ناجح / ناجح ناجح حمدي احمد جاسم 11
 ناجح بالعبور / ناجح ناجح بالعبور خالد خلف ناٌف طعمه الجبوري 11
 ناجح / ناجح ناجح خالد وعد خلٌف 12
 راسب راسب ناجح ناجح رعد زٌن العابدٌن محسن  13
 راسب راسب ناجح راسب رٌاض جاسم محمد خلف المجمعً 14
 ناجح بقرار ناجح بقرار ناجح ناجح زٌاد خلف صالح حسٌن العباسً 15
 راسب راسب ناجح / سٌف محمد زٌدان جلوي 16
 ناجح / ناجح ناجح دور اول طاهر احمد ابراهٌم علً الجبوري 17
 ناجح ناجح ناجح ناجح دور اول عبدالكرٌم احمد وحٌش 18
 بقرار ناجح ناجح بقرار ناجح ناجح عبدهللا خلف دعٌجان رجا الشمري 19
 ناجح / ناجح ناجح عبدهللا مطلك صالح حلو الجبوري 21
 ناجح / ناجح دور اول ناجح عدنان عوٌد سوٌد مخلف الدلٌمً 21
 ناجح / ناجح ناجح مهدي القٌسًعقٌل خلٌل ابراهٌم  22
 ناجح / ناجح ناجح علً حمزة خلف علً الجمٌلً 23
 ناجح / ناجح دور اول ناجح المجمعًعمر عبدهللا محمد عبدهللا   24
 ناجح / ناجح دور اول ناجح عمر نعمان سلمان خلف العباسً 25
 ناجح / ناجح ناجح فاضل حسن اكبر 26
 ناجحة / ناجحة دور اول ناجحة الناصريفاطمه عامر مكً علً  27
 راسب / راسب راسب لٌث عبد السالم صالح 28
 ناجح / ناجح دور اول ناجح موسى الجبوري علً مثنى علً عواد 29
 ناجح ناجح ناجح ناجح محمد حسن محمد دعاش الجبوري 31
 ناجح بقرار / ناجح بقرار ناجح محمد سلٌمان علً 31
 ناجح / ناجح دور اول ناجح صالح حمادي القٌسًمحمد عبدالكرٌم  32
 ناجح / ناجح دور اول ناجح محمود احمد حٌود خلف الجمٌلً 33
 راسب / / راسب محمود سلمان احمد دخٌل  34



   جاهعة جكريث 

                            ةيكلية االدارة واالقحصاد   / قسن االقحصاد / الدراسات الوسائ

 7102-7102نحائج الورحلة الثالثة الدور الثاني للكورسين للعام الدراسي 

 

 النتيجة النهائية نتيجة التحميل نتيجة الكورس الثاني نتيجة الكورس االول سم الطالبا ت

 ناجح / ناجح ناجح مروان ناٌف بخٌت  35
 ناجح بقرار / ناجح دور اول ناجح بقرار مروة عامر محمود عٌسى التغلبً 36
 ناجح / ناجح ناجح دور اول مصطفى احمد حردان 37
 ناجح / ناجح ناجح معاذ ابراهٌم خلف سلمان 38
 ناجح / ناجح ناجح ناٌف عطٌه صالح خلف الجبوري 39
 راسبة راسبة راسبة راسبة هدى عماد ابراهٌم جاسم الجبوري 41
 ناجح ناجح ناجح دور اول ناجح هٌثم عباس محمود وادي الطائً 41
 ناجح بالعبور / ناجح بالعبور ناجح ورود ولٌد كامل عباس البدرانً 42
 ناجح / ناجح ناجح وصفً جمال باشا احمد الشاهري 43
 راسبة راسبة مستوفية مستوفية تغرٌد حمٌد محمد 44
 راسب راسب مستوفي مستوفي محمودعلً احمد  45
 راسب راسب مستوفي مستوفي غانم ادرٌس عبد الكرٌم 46

 


