
2017-2016نتائج الصف الرابع للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

قسم ادارة االعمال
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61.495238ناجحجيد جداجيدمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطابراهيم يونس ابراهيم1

60.27619ناجحجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولاثير ارشد خلف2

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاثير ماهر ابراهيم حمادي العزاوي3

58.933333ناجحجيد جدامقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولاحمد اسماعيل علوان حسين4

مكملجيد جدامقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولاحمد خالد حازم عبدالكريم5

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد خزام احمد رجب6

مكملمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمتوسطاحمد دخيل احمد عبدهللا7

مكملمتوسطمقبولمتوسطمقبولضعيفمتوسطضعيفمقبولمتوسطاحمد صباح خلف سلمان الجبوري8

86.504762ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازمتوسطجيد جداجيدامتيازامتيازاحمد طالب ذياب حسين9

81.409524ناجحجيد جداامتيازجيد جدامتوسطجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جدااحمد علي عبدهللا حسن10

67.190476ناجحجيد جداجيد جدامتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطاحمد فارس جرجيس11

66.390476ناجحمتوسطمتوسطجيد جدامقبولمقبولمتوسطمتوسطجيدمتوسطاحمد لطيف جاسم محمد12

م كفاح عباس الجنابي.م: مدرس المادة 
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قسم ادارة االعمال

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد محمود عجيل13

مكملمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولاحمد مظهر احمد14

مكملمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد مناف عبدهللا15

58.857143ناجحمتوسطجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولاركان عبد الكريم حمد16

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاسامة اكرم عايد17

مكملجيد جدامقبولضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولاسامة محمد عطية علي الجبوري18

64.809524ناجحجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجيداشراق طالب محمد19

مكملضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاعزاز حسين علي20

مكملجيد جدامقبولمتوسطمتوسطمقبولجيدضعيفمقبولمتوسطاكرم رجب خلف21

مكملمتوسطمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفمتوسطاوسام صباح احمد22

مكملجيدضعيفمتوسطمتوسطضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولاياد طارق كريم23

64.733333ناجحجيدجيدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطبكر احمد عبد المجيد24

مكملجيدمقبولضعيفمقبولمتوسطضعيفمقبولمقبولمقبولثابت محمد ثابت25

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفجمال جميل ابراهيم26

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحسن ابراهيم مخلف27
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مكملجيدمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولضعيفمتوسطحسين ثائر مجيد حسن28

مكملمتوسطمقبولمقبولضعيفضعيفمتوسطضعيفمقبولمقبولحسين حسن سالمه29

61.142857ناجحامتيازجيد جدامقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولحسين فائق مشعل قدوري العبيدي30

60.647619ناجحجيد جداجيدمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولحسين هزاع محمد سالم الطائي31

مكملجيدضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولحنان عبدالرحمن محمود32

75.542857ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيدمتوسطجيدمتوسطجيدجيدخليل جاسم محمد رجب33

74.295238ناجحمتوسطجيد جداجيد جداجيد جدامقبولمتوسطجيدجيدجيد جداخيرو احمد طعمة34

75.152381ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيدمتوسطجيدجيد جدادنيا فتح هللا دحام35

مكملمتوسطضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولرافد عبد خلف عبدهللا36

65.866667ناجحجيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجيدمتوسطمتوسطمتوسطرندة ظاهر فهد العبيدي37

مكملمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولرويدة خلف عبيد سلطان38

مكملجيد جداجيدمقبولمتوسطجيد جدامتوسطمقبولضعيفمتوسطرويدة سعد حمدان حمود39

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفزكريا حمود فياض عبد الجبوري40

مكملجيد جداجيدمتوسطضعيفمتوسطجيدمتوسطمقبولجيدسارة جاسم محمد41

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسامي تركي مبرد42
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قسم ادارة االعمال

مكملمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولسعيد محمد خضر43

75.495238ناجحامتيازجيدجيدجيدجيدجيدمتوسطجيدجيدسلوان خالد اسماعيل44

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف سمية عبدهللا محمد45

70.819048ناجحامتيازمتوسطجيدجيدمتوسطجيدمتوسطمتوسطمتوسطسناء جاسم محمد46

79.533333ناجحامتيازامتيازجيدجيد جداجيد جداجيدمتوسطجيدجيد جداسناء هادي فهد47

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسهيل عبداالمير مهدي48

مكملمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولسيف الدين جمال دحام هواس49

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسيف سفر عطية احمد50

95.561905ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازشاكر محمود علي بسمار51

مكملضعيفضعيفجيدمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفشهد احمد سعيد52

69.895238ناجحامتيازجيد جداجيدجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولجيدشهد قحطان كنعان خضر53

مكملمتوسطمتوسطمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولصفوك سعد ذياب54

56.438095ناجحمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولطارق احمد خلف55

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعامر حمد محمود حمد56

مكملجيد جدامقبولضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولعبد المنعم اسماعيل حمد57
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مكملجيد جدامقبولمتوسطمتوسطضعيفمتوسطضعيفمقبولمتوسطعبدهللا غالب خلف جاسم58

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدالوهاب زبار جاسم59

84.342857ناجحامتيازامتيازجيدجيد جداامتيازجيد جداجيدجيدامتيازعالء حسن علي بطاح60

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعلي حازم خليل61

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمار ادريس سليمان62

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمر عبد هللا احمد سعيد63

مكملمقبولجيدضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولمتوسطمقبولعمر منعم احمد خضير الدوري64

مكملمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولعمر وسمي محمد احمد65

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعيسى يحيى عبدون حمد66

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفغازي توفيق فهد67

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفغازي محمد رمضان68

مكملمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولفارس نزهان ندا69

مكملمتوسطضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولفالح صالح احمد70

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيففراس ياسين خضر محمد71

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيففالح حمد جواد72
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مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفليث حمادة عياش73

74
ليث طلب ضباب مطر

مكملجيدضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبول

مكملضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمثنى حمود محمد75

85.285714ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جداجيدجيد جداامتيازمحمد احمد حمود عفتان76

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد اسماعيل ابراهيم77

67.742857ناجحمتوسطجيدمتوسطمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدمحمد جمال دحام حريش78

مكملجيدضعيفمقبولجيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمحمد سعدي محمود مضحي79

مكملجيدمتوسطمتوسطجيدمقبولمقبولمقبولضعيفمتوسطمحمد عاشور محمد طعمة80

مكملجيدمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولمحمد عايد محمد81

مكملجيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد عبدهللا محمد عبدهللا الجبوري82

مكملجيدمقبولمتوسطمتوسطمقبولجيدضعيفمقبولمقبولمحمد محسن عبدهللا حسن83

58.942857ناجحمتوسطجيدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمحمد نجدت عبد الكريم84

64.590476ناجحجيد جدامتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمحمود فوزي حميد85

67.904762ناجحجيد جداجيد جدامتوسطجيد جدامقبولمتوسطمقبولجيدجيدمراد دحام جدوع86

مكملجيدمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمزاحم نومان خلف87
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مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمصطفى محمد عسكر عبدهللا88

63.419048ناجحجيدمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمصطفى هيثم حافظ سلطان89

70.019048ناجحجيدجيدجيدجيدمقبولمتوسطمقبولجيدجيدمؤيد فاضل حسين90

66.590476ناجحجيدمتوسطجيدجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولجيدنجم عبد كواد شيحان الشمري91

مكملجيد جدامتوسطمتوسطجيدمقبولجيدمقبولمتوسطضعيفنور خميس حسن جاسم92

81.009524ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جدامقبولجيدجيد جداجيدنورا حبيب سبيط93

مكملجيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولهبة محسن غنام94

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفهناء عب القادر بنيان صادق95

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفهند رمضان مصطفى عيسى96

69.47619ناجحجيدجيدجيدجيدمقبولجيدمقبولجيدجيدوطبان حمود مضحي97

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفياسين سلطان جاد هللا98

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبوليوسف قحطان مجيد99

مكملضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفاسماء عماد مصطفى100

مكملضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعدنان حمد خلف101

م كفاح عباس الجنابي.م: مدرس المادة 


