
2017-2016 1د/ المرحلة الرابعة/ نتائج  قسم االقتصاد الدراسة الصباحٌة 
المعدلالنتٌجةحاسوبطرق بحثتخطٌطنظمنفطقٌاسًبحوثتقٌٌمنقدٌةاالسمت
91.682ناجحجٌدامتٌازجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازأبو بكر عامر حافظ حمد1
68.227ناجحجٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطجٌد جداامتٌازمتوسطأثٌر جاسم محمد جاسم2
0مكملمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولمتوسطاجود صدام حسٌن اسماعٌل3
71.818ناجحجٌدجٌدمتوسطمتوسطجٌدجٌدمقبولجٌدجٌد جداأحمد خلف إبراهٌم باٌٌز4
0مكملمتوسطجٌدمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمتوسطمقبولأحمد عبد خلف سلٌمان5
0مكملمتوسطمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولأحمد عبد هللا حرجان جاسم6
0مكملمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفأحمد مهدي صالح حسٌن7
78.545ناجحمتوسطجٌدجٌدمتوسطجٌد جداجٌدجٌدامتٌازامتٌازأحمد موفق عبدالكرٌم حسٌن8
60.455ناجحمتوسطجٌدمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولأركان سامً حامد حسون9
70.818ناجحجٌدمتوسطجٌدمتوسطجٌدجٌد جدامقبولجٌد جدامتوسطأسعد عباس عبٌد حنظل10
70.364ناجحمتوسطجٌدمتوسطمقبولجٌدمتوسطجٌدجٌد جدامتوسطأسٌل أحمد مزهر أحمد11
92.682ناجحامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌدامتٌازجٌد جداإلتفات عزٌز رشٌد صالح12
0مكملجٌد جداجٌدمقبولضعٌفجٌدمتوسطمتوسطجٌدمتوسطالحكم خلٌل إبراهٌم فٌاض13
راسب بالغشالهمام محمد أحمد إبراهٌم14

0مكملمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطضعٌفأنس خلٌل علً محٌمٌد15
0مكملمتوسطمتوسطضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفأنس فالح علً حمود16
63.773ناجحجٌدجٌدمقبولمتوسطمقبولجٌدمتوسطمتوسطمقبولأوراس عامر عبد صالح17
أوس عدنان تركً زٌدان18
76.591ناجحجٌد جداجٌدجٌدجٌدجٌدجٌد جداجٌدجٌدجٌدآٌة شهاب أحمد غضبان19
64.636ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجٌدمتوسطمتوسطجٌدإٌالف عادل خزعل مهدي20
62.591ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولجٌدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطأٌمن ماهر داود سلمان21
0مكملجٌدمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولضعٌفباسم بدر عٌسى عطٌة22
0مكملمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولضعٌفمتوسطمقبولبشٌرة حسٌن عاٌد محسن23
75.182ناجحجٌدجٌدمتوسطمتوسطمتوسطجٌد جدامتوسطجٌد جداامتٌازبالل طالل شكور محمود24
0مكملمتوسطجٌدضعٌفضعٌفمقبولمقبولمتوسطجٌدجٌدبالل قحطان إبراهٌم حسن25



0مكملضعٌفمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجٌد جدامتوسطجاسم محمد حمٌد26
81.955ناجحامتٌازجٌدمتوسطجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداامتٌازحارث محمد محمود محمد27
69.227ناجحجٌدجٌدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطجٌدجٌدحسن صفاء عبد اإلله سهٌل28
88.273ناجحجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌدامتٌازحسٌن حامد عبدالباسط سلطان29
67.727ناجحمتوسطجٌدمتوسطمتوسطجٌدجٌدمقبولجٌدمتوسطحسٌن عباس محمود30
78.818ناجحجٌدجٌدمتوسطجٌدجٌد جداجٌدمتوسطجٌد جداامتٌازحمزة ٌاسر نوفان فرحان31
0مكملمتوسطمتوسطمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفخالد خضٌر عباس حمد32
0مكملمقبولمتوسطمتوسطمقبولضعٌفمقبولمقبولجٌدمقبولرزان بهجت سلوم مصطفى33
70.182ناجحجٌدمتوسطمقبولجٌد جدامتوسطمتوسطمتوسطجٌدجٌدرغد زٌاد عبدالرزاق خلف34
93.182ناجحامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازجٌد جدارفل رشٌد حمٌد أحمد35
78.318ناجحامتٌازجٌد جدامتوسطمتوسطجٌدمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌد جدارواء اسعد محمد مناهً  36
0مكملمتوسطجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفمتوسطمقبولرٌاض محمد جاسم37
78.091ناجحجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدجٌدجٌدرٌام سعد أرمٌض علٌوي38
0مكملمتوسطجٌدمتوسطضعٌفمقبولمقبولضعٌفمتوسطمقبولرٌام نزهان رمضان ثرثار39
رٌم فائق هوٌش إبراهٌم40
75.182ناجحجٌد جدامتوسطجٌدمتوسطجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداجٌد جدازٌاد ٌحٌى ٌونس محمد41
66.364ناجحجٌد جداجٌدجٌدمقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبولجٌدزٌنب سالم مكً دخٌل42
74.818ناجحجٌد جداجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌد جدامقبولجٌد جدامتوسطسارة كرٌم حسٌن خضٌر43
0مكملمتوسطجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفجٌدضعٌفسالم علً عبد هللا محٌمٌد44
87.455ناجحجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌدجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جداامتٌازسجى أحمد حمدي لطٌف45
75.682ناجحجٌد جداجٌدجٌدجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطجٌدامتٌازسرمد إبراهٌم أحمد عواد  46
66.136ناجحجٌدمقبولمقبولمتوسطمتوسطجٌدمقبولجٌد جدامتوسطسرى كاظم حسون محمود47
0مكملمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولجٌد جداضعٌفسعد جاسم حمادي ثامر48
63.045ناجحجٌدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجٌدمقبولسعدون جابر محمد طه49
0مكملمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفمقبولسفٌان محمد علً دبس50
67.864ناجحجٌدمتوسطمقبولمقبولجٌدجٌدمتوسطجٌدمتوسطسالم أحمد جاسم غزال51
68.818ناجحجٌدجٌدمتوسطجٌدجٌدجٌد جدامقبولمتوسطمتوسطسالم فاضل عباس محٌمٌد52
71.5ناجحجٌدجٌدمتوسطمقبولمتوسطجٌدجٌدجٌد جداجٌدسٌف أحمد رزوقً محمد53



56.864ناجحمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطسٌف صالح عصمان عبٌد54
73.091ناجحجٌدجٌد جداجٌدمتوسطجٌدمتوسطمتوسطجٌد جداجٌدصبٌحة منتصر جاسم55
59.227ناجحجٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولجٌدمقبولصفاء حسٌن علً فحل56
77.409ناجحجٌدجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداامتٌازمتوسطجٌد جدامتوسطعبد هللا طالل احمد حسن  57
78.045ناجحجٌدجٌدجٌدمتوسطجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌد جداعبد هللا لطٌف مزبان خلف58
70.318ناجحمتوسطجٌدجٌدمتوسطمقبولجٌدمقبولجٌد جداجٌدعبود سعدون حسٌن ٌاس59
59.273ناجحمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولعصام واثق عاٌد عبود60
89.636ناجحامتٌازجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازعال فؤاد اسماعٌل إبراهٌم61
70.864ناجحجٌدجٌدجٌد جداجٌد جدامقبولجٌدمقبولجٌد جدامقبولعالء حسن حبٌب صالح62
0مكملمتوسطمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمتوسطضعٌفجٌدضعٌفعالء محمود جاسم سلمان63
0مكملمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطضعٌفمتوسطمقبولعلً جمال علً عبد64
74.136ناجحجٌدجٌد جدامتوسطجٌدمتوسطجٌدمتوسطجٌد جداجٌد جداعلً خلف أحمد شبطه65
0مكملمتوسطمتوسطمقبولضعٌفجٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولعلً شهاب أحمد إبراهٌم66
83.636ناجحجٌد جداامتٌازجٌدجٌدامتٌازجٌد جداجٌدجٌدامتٌازعلً صبٌح مجٌد حسن67
59.682ناجحجٌدجٌدمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولعلً محمد صعب قفص68
57.864ناجحمتوسطجٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولعلٌاء احمد حسن ابراهٌم69
75.091ناجحجٌد جداجٌدجٌدجٌدجٌد جداجٌدمقبولجٌدامتٌازعماد أحمد عبدالرحمن عل70ً
عمار باسم غفور غائب71
66.273ناجحجٌدمقبولمتوسطمتوسطجٌدجٌدمتوسطمتوسطمتوسطعمار عباس أحمد عبدهللا72
0مكملضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعمار نهاد صالح محمد73
0مكملمتوسطجٌدضعٌفضعٌفضعٌفمقبولجٌدمقبولمقبولعمر إسماعٌل جاسم محمد74
64.455ناجحجٌدجٌدمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطعمر نجم عبد هللا محمد75
85.5ناجحجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌدجٌد جداامتٌازغزوان سالم عطٌة أحمد76
63.864ناجحجٌدجٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدجٌدغٌث علً خلف عكل77
76.182ناجحجٌدجٌدمقبولجٌدمتوسطجٌد جدامتوسطامتٌازجٌد جدافرج محمد علً حسن78
62.682ناجحمتوسطمتوسطجٌدمتوسطجٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولقاسم حسن محمد حرب79ً
66.364ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجٌدمقبولجٌد جداجٌدقاسم محمد عبدالعزٌز علوش80
73.409ناجحمتوسطمتوسطمتوسطجٌدجٌدامتٌازمتوسطجٌد جداجٌدقتٌبة محمود عبد عل81ً



0مكملمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطضعٌفجٌدمقبولقٌس فاضل جاسم محمد82
72.455ناجحامتٌازجٌدمتوسطجٌدمتوسطجٌدمقبولجٌد جداجٌدكوثر هذال محمد جاسم83
0مكملجٌدمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبوللٌث خالد ٌحٌى محمود84
0مكملمتوسطمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفمقبولمحمد حمدان محمد حسن85
0مكملضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد رجب حسٌن خلف86
0مكملمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجٌدمتوسطمقبولجٌدضعٌفمحمد طه عٌسى عروة87
0مكملمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمحمد فاروق ذٌاب إبراهٌم88
64.636ناجحجٌدمقبولمتوسطمقبولمتوسطجٌدمقبولجٌدمقبولمحمد فالح حسون علوان89
محمد مبارك توفٌق احمد90
70.955ناجحمتوسطجٌدمتوسطجٌدجٌدجٌد جدامقبولجٌدجٌدمحمد مسعود عطٌة كل91ً
0مكملجٌدجٌد جدامقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفمروة محمود أحمد حسٌن92
60.591ناجحجٌدمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطجٌدمصطفى عبدهللا إبراهٌم محمد93
82.182ناجحامتٌازجٌد جدامتوسطمتوسطجٌد جداامتٌازمتوسطامتٌازجٌد جدامصطفى هاشم محمد محمود94
66.727ناجحمتوسطجٌدمقبولجٌد جدامتوسطجٌدمقبولجٌدمقبولمنذر اهتٌمً خلٌل إبراهٌم95
69.955ناجحجٌد جداجٌد جدامتوسطمقبولمقبولجٌدمقبولامتٌازمتوسطمهٌمن هٌثم عباس إبراهٌم96
61.136ناجحمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولجٌدمتوسطموفق حسٌن علً ٌوسف97
85.818ناجحجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداامتٌازامتٌازمتوسطامتٌازامتٌازمؤٌد نوري جواد حسون98
69.818ناجحجٌدجٌدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجٌد جداجٌدنرجس عواد شالش حمد99
74.091ناجحجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدمتوسطجٌدمتوسطجٌدجٌدنماء محمد غائب سالم100
0مكملمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفنوار عبدالكرٌم شاكر محمود101
60ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطجٌدمقبولنور الدٌن ثابت مهدي مطر102
76.545ناجحجٌد جداجٌدمقبولمتوسطمتوسطجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جدانور محمد دخٌل محجوب103
69.364ناجحمتوسطجٌدمتوسطمقبولمتوسطجٌدمتوسطمقبولجٌد جداهاجر رشٌد محمد دروٌش104
0مكملمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفهادي عبد عزٌز قنبر105
0مكملمقبولجٌدمتوسطمتوسطمقبولجٌدضعٌفمقبولمقبولهدى محمد معروف نصٌف106
73.136ناجحجٌد جداجٌدمتوسطجٌد جدامتوسطجٌدمقبولجٌدجٌد جداهدٌل كامل ابراهٌم خلٌل107
63.409ناجحجٌدمتوسطمتوسطمتوسطجٌدمقبولمقبولجٌدمقبولهمام حاتم انصٌف جاسم108
0مكملمقبولمقبولمقبولضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفٌاسر عمار امٌن أحمد109



0مكملجٌدمتوسطمتوسطمتوسطجٌدجٌدمقبولجٌد جداضعٌفٌونس طه عزاوي محمد110


