
2013-2014نتائج الصف االول للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

قسم العلوم المالية والمصرفية

المعدلالنتيجةالحقوقالمراسالتاالحصاءاالدارةاقتصادالمحاسبةاالسم

31.5000معيدضعيفضعيفمتوسطمقبولمقبولضعيفابراهيم حمد حمود مهدي العباسي

22.2500معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفابراهيم خليل مهيدي صالح النمرواني

46.9375معيدمتوسطضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولابراهيم كمال حسن خضر الدوري

41.5625معيدمقبولمقبولضعيفمتوسطضعيفضعيفابراهيم محمد اسماعيل ابراهيم العالوي

40.5625معيدمتوسطضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفاحالم جاسم جميل رضا المكدمي

9.3750معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد حسن علي خلف المجمعي

38.5625معيدمتوسطضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفاحمد سبهان عايد ارحيم اللهيبي

69.0000معيدجيدضعيفجيد جداجيدمتوسطمتوسطاحمد سعيد علي اسماعيل العيساوي

44.6250معيدضعيفضعيفمتوسطمتوسطمقبولضعيفاحمد سليمان محمد شالش الجبوري

3.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد عبدالرزاق محمود عباس العزاوي

25.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد قيس مجيد عبد الجوراني

11.1250معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد كوان صالح صبحي العزاوي

68.8125معيدجيد جداضعيفجيدمتوسطمتوسطجيد جدااحمد ماهر حسن فدعم الطائي

27.3750معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد محمد خلف غضبان الجبوري

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد هاشم عبد الهادي نقي الدامرجي

76.0625ناجحجيد جدامقبولامتيازجيد جدامتوسطمتوسطاسحاق احمد غني عبدهللا الجبوري

1.2500معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاشرف غدار عباس حسين المزروعي

57.8125معيدجيد جدامتوسطمقبولمقبولمقبولضعيفاشواق فاضل ابراهيم علي 

العميد                       رئيس اللجنة                 عضو



2013-2014نتائج الصف االول للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

قسم العلوم المالية والمصرفية

المعدلالنتيجةالحقوقالمراسالتاالحصاءاالدارةاقتصادالمحاسبةاالسم

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفامنية بشير كريم مبارك السامرائي

57.4375معيدمقبولضعيفجيدمتوسطمتوسطمقبولامير مثنى خيري عباس الزبيدي

52.1250معيدجيدضعيفمقبولمقبولمتوسطضعيفانجاد عامر احمد محيميد الجبوري

42.9375معيدمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولانس احمد رشيد عابد الشمري

37.0000معيدضعيفضعيفجيد جداضعيفضعيفجيد جداانس ساجر صالح مهدي الجبوري

26.3125معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفانمار نايف محمد عبدهللا الجبوري

5.1250معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاوس جاسم ساهي كعيد الخزرجي

54.5000معيدضعيفضعيفجيدجيدمتوسطمتوسطاوس شاكر دحام حسين الجنابي

67.3750ناجحمقبولجيدجيدجيدمتوسطجيداية عباس فرحان خلف الجبوري

60.5625معيدمتوسطمتوسطجيد جدامقبولمتوسطضعيفايمان ابراهيم جاسم جادر الجبوري

45.1875معيدمقبولضعيفمتوسطمقبولضعيفضعيفايمن محمد حسن عطاهلل الجبوري

45.8125معيدمقبولضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفايهاب اسماعيل نده كاظم الحشماوي

26.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفايهاب عواد علي حسين الخزرجي

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفبراق حاضر علي عبد الجميلي

1.8750معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفبرهان سعيد سويد هالل الدليمي

33.8750معيدمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفبسمة عبدهللا محي محمود الدوري

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفبنين صالح مجيد محمد الداوودي

العميد                       رئيس اللجنة                 عضو



2013-2014نتائج الصف االول للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

قسم العلوم المالية والمصرفية

المعدلالنتيجةالحقوقالمراسالتاالحصاءاالدارةاقتصادالمحاسبةاالسم

12.9375معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفتحسين حسين حمود

50.0000معيدمقبولضعيفجيدمقبولضعيفضعيفترف ستار مشحن عباس الجبوري

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفتيسير مطر مزهر مزعل اليساري

54.3750معيدمقبولضعيفجيدمتوسطضعيفمتوسطجاسم علي صالح حردان الجبوري

21.8125معيدضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفجاسم عيسى خلف محمد الجبوري

48.0625معيدضعيفضعيفمتوسطضعيفمقبولمقبولجاسم فرحان جاسم محيميد الخزرجي

13.4375معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفجاسم محمد صالح موسى الجبوري

23.6250معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفجهاد مجيد حميد يوسف الجبوري

15.4375معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمتوسطضعيفحارث عبد الغني مصطفى جاسم الدوري

31.8750معيدمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفحسين اكرم ثابت عزيز العبيدي

8.6875معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحسين حمد خيطان كرز العبادي

38.6875معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفحسين علي خزعل عبيد الخزرجي

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحسين علي عبد الحسين السعيداني

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحسين كريم خضر بهاء الظالي

27.7500معيدضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفحليمة محمد حردان جاسم المجمعي

27.3750معيدمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفحمزة شاكر محمود سلمان الزيدي

10.8125معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحمزة فاضل شعواط

العميد                       رئيس اللجنة                 عضو



2013-2014نتائج الصف االول للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

قسم العلوم المالية والمصرفية

المعدلالنتيجةالحقوقالمراسالتاالحصاءاالدارةاقتصادالمحاسبةاالسم

1.8750معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحمزة مروان رشيد

21.3125معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحيدر حسيب خالد مصطفى العسافي

23.8125معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحيدر محمد كامل شاكر الدوري

25.3125معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفخالد موسى عبدهللا

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفخضير عباس الجراد

25.2500معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفخطاب عمر عادل عبد القادر المشايخي

66.3125ناجحمتوسطجيد جدامتوسطمقبولمقبولجيددعاء عدنان مراد اسماعيل الجبوري

21.1875معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفذاكر محمود حمد طلب العبيدي

47.6250معيدمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفربى محمد سالم جاسم الجبوري

44.3750معيدمتوسطمقبولضعيفمتوسطمقبولضعيفرسل سمير حميد طوكان

28.5625معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفرسول محمود كريم علي الخزرجي

24.4375معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفرسول يونس جاسم محمد الجبوري 

62.5000معيدامتيازجيدمقبولمتوسطجيدضعيفرغد خزعل خضير عبد الكريم

33.1250معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفرفا فليح حسن كريم الجواري

73.1875ناجحمتوسطامتيازمتوسطجيدجيدجيدرفل فالح عيسى محمد العبيدي

50.1875معيدمقبولضعيفجيدمقبولضعيفضعيفرقية مسلم كاظم محمود العبيدي

49.0625معيدمتوسطمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولريم كاظم محمد غازي الخزرجي

العميد                       رئيس اللجنة                 عضو



2013-2014نتائج الصف االول للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

قسم العلوم المالية والمصرفية

المعدلالنتيجةالحقوقالمراسالتاالحصاءاالدارةاقتصادالمحاسبةاالسم

48.2500معيدمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفزهراء جاسم شرقي عبدهللا الجبوري

34.5625معيدمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفزهراء منير اسماعيل طه الطائي

41.1875معيدمقبولضعيفضعيفمقبولمتوسطضعيفزينة خالد محمود عبدهللا الجاف

47.0625معيدجيدضعيفضعيفمتوسطمقبولضعيفسارة عامر حسن علي العيساوي

54.6875معيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطضعيفسارة ياسر ظاهر لطيف الجبوري

33.3125معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسامح سمير عبدهللا علي الخزرجي

45.0625معيدمقبولضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفسامر رشيد جاسم صالح القرغولي

40.9375معيدمقبولضعيفمتوسطضعيفضعيفمقبولسجاد يوسف لفته عبد االمير البلداوي

35.0625معيدمتوسطضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفسحر نزهان علي معروف المجمعي

19.3750معيدجيد جداضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفسرمد انصيف عبد انصيف المجمعي

36.5000معيدمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفسعد عقاب عجاج عبدهللا العيساوي 

17.2500معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسعد علي شرقي حسين الجميلي

32.1250معيدضعيفضعيفجيدضعيفضعيفضعيفسعد ماهر نجم عبدهللا الجبوري

24.2500معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسعود سعد سردي محاسن المجمعي

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسفيان علي خلف عبدهللا الجبوري

75.7500ناجحجيد جداجيدامتيازجيدمتوسطمتوسطسالم كامل صبحي علي العبيدي

47.8125معيدمتوسطضعيفضعيفمقبولضعيفمتوسطسيف بهاء راجي حمدي التكريتي

العميد                       رئيس اللجنة                 عضو



2013-2014نتائج الصف االول للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

قسم العلوم المالية والمصرفية

المعدلالنتيجةالحقوقالمراسالتاالحصاءاالدارةاقتصادالمحاسبةاالسم

58.1875معيدمقبولضعيفجيد جدامتوسطمقبولمتوسطسيف حسن علي صالح البو خليفة 

17.5625معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسيف عماد عبد الجبار شمخي العبودي

13.7500معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسيف مثنى ابراهيم عبدهللا الدوري

22.7500معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسيماء صبار عزاوي جاسم الخزرجي

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفشجن هايل صالح محمد الحديثي

66.1875ناجحجيد جدامقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولشذى احمد محمد شبيب العزاوي

64.3125معيدمتوسطمتوسطجيد جدامتوسطضعيفمقبولشهد برهان محمد عبد العيساوي

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفشهد نبيل قادر عبدهللا الصالحي

36.1875معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفشيماء ثاني عمر حديد العبيدي

20.8750معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفصالح حميد احمد فرحان العجيلي

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفصديق حميد نايف حمادي ال شطب

30.3750معيدمقبولضعيفمتوسطضعيفمقبولضعيفصفاء شجاع احمد يونس الجنابي

58.3125معيدمتوسطضعيفجيد جدامقبولمتوسطمقبولصفاء ياسين حسن محمد العباسي

12.7500معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضرغام ذياب علي حمود الجميلي

59.9375معيدضعيفمتوسطجيدمتوسطمقبولمتوسطضمياء هالل شعبان رميض الدوري

1.8750معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفطالب تحسين جاسم محمد الدهمشي

28.6250معيدضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفطلعت عواد علي حسين الخزرجي

العميد                       رئيس اللجنة                 عضو



2013-2014نتائج الصف االول للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

قسم العلوم المالية والمصرفية

المعدلالنتيجةالحقوقالمراسالتاالحصاءاالدارةاقتصادالمحاسبةاالسم

40.3125معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولطه هشام عطا طه التكريتي

33.8750معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفطه ياسين صالح جاسم العجيلي

48.3125معيدمقبولضعيفجيدضعيفضعيفضعيفطيف حسن الطيف سنجار اسودي

42.6875معيدمقبولضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفظاهر جميل جاسم محمد الطرفة

70.6875ناجحجيدمقبولجيد جدامقبولجيد جداجيدعامر حامد فياض علي الجميلي

35.3125معيدمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفعامر خليل ابراهيم موسى الجميلي

55.5625معيدمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفامتيازعائشة ثائر احمد جاسم السامرائي

43.2500معيدمقبولضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفعباس حسين علوان عبد الغريري

24.3750معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفعبد السالم جنعان عذاب حسن الطائي

16.6250معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبد السالم محمود شهاب احمد المكدمي

47.9375معيدمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولعبد العزيز ذاكر صعب صالح الجوعاني

48.3125معيدمقبولضعيفمتوسطمتوسطضعيفضعيفعبد العزيز سعد عبدالعزيز

20.5625معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبد العزيز عبدهللا علي حماش الجبوري

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبد الكريم محمد طه محسن الجنابي

32.5625معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبد الكريم مصطاف كريم خلف الجواري

68.7500ناجحمقبولمقبولامتيازمتوسطمتوسطجيدعبد المنعم محمد معتوق صافي الزيدي

30.5625معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبد الواحد بشار علي حمد الجميلي

العميد                       رئيس اللجنة                 عضو



2013-2014نتائج الصف االول للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

قسم العلوم المالية والمصرفية

المعدلالنتيجةالحقوقالمراسالتاالحصاءاالدارةاقتصادالمحاسبةاالسم

30.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدالرحمن شريف ضاري خلف الجبوري

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدالعزيز جابر عبد صليبي المسعودي

10.8750معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدالقادر سمير قادر حبيب السامرائي

40.1875معيدمقبولضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفعبدالكريم وليد محمد علي الجواري

29.3125معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفعبدهللا خلف عبدهللا سحاب الجبوري

84.8750ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيدعبدهللا رحيم عبد القهار نوفان العبيدي

43.4375معيدمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفعبدهللا رياض حياد حمادي العبيدي

55.1875معيدمقبولضعيفمتوسطمقبولمقبولجيد جداعبدهللا سالم عطية عبد الرزاق القاسمي

21.7500معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعثمان محجوب تركي عليوي الجبوري

59.3125معيدمقبولضعيفجيد جدامقبولمقبولجيدعزالدين علي جاسم حبيب العباسي 

39.3125معيدمتوسطضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفعالء خميس جمعة علي العكيدي

31.3750معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعالء رحيم حسين مهدي السعدي

48.4375معيدضعيفضعيفمتوسطمقبولضعيفضعيفعالء عبدهللا فارس حسين الجنابي

25.1875معيدضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولعلي احمد زيدان نصيف الخفاجيي

52.2500معيدمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولضعيفعلي خالد فرحان سهيل الدوري

40.6875معيدمتوسطضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفعلي سالم غرير

46.8750معيدضعيفضعيفمتوسطضعيفمقبولضعيفعلي شياع خلف عبد التميمي

العميد                       رئيس اللجنة                 عضو



2013-2014نتائج الصف االول للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

قسم العلوم المالية والمصرفية

المعدلالنتيجةالحقوقالمراسالتاالحصاءاالدارةاقتصادالمحاسبةاالسم

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعلي طامي شحاذة حسين العيساوي

57.1875معيدمقبولضعيفجيد جداضعيفمقبولجيد جداعلي عبد الجبار خلف حمد االعرجي

59.2500معيدمقبولضعيفجيد جدامقبولمقبولمتوسطعلي فارس محمود زيدان الحشماوي

61.0000ناجحمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولمتوسطعلي قيس شنون حمود المشرفاوي

46.2500معيدمتوسطضعيفمتوسطمقبولمقبولضعيفعلي محمد علي عفات الشمري

50.0000معيدمقبولضعيفجيدمقبولمقبولضعيفعلي مناور احمد حسين الرفيعي

55.2500معيدمقبولضعيفجيدمقبولضعيفمتوسطعلياء شهاب حواس خضر الدوري

61.7500معيدجيدضعيفجيد جداجيدمقبولمقبولعمار اسماعيل مخلف الطيف العجيلي

63.7500معيدمتوسطضعيفامتيازمقبولمقبولجيدعمار حسن محمد عباس الفراجي

25.9375معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفعمار سعد صالح محمد الجعفري

41.6250معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفعمار عادي عاصي ضاحي التميمي

17.1875معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمر سعيد سطام احمد العجيلي

17.8125معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمر عباس شكر عبد الدليمي

15.7500معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمر فرحان عبود عمر العميري

17.6875معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمر قتيبة كمال الدين قوام الكلدار

9.3750معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيففارس صباح فرج مطر الشمري

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيففالح جمال حسن محمد التميمي

العميد                       رئيس اللجنة                 عضو



2013-2014نتائج الصف االول للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

قسم العلوم المالية والمصرفية

المعدلالنتيجةالحقوقالمراسالتاالحصاءاالدارةاقتصادالمحاسبةاالسم

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيففراس حسين شاهر حمادي الحمداني

26.5625معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيففرح خلف تركي خلف الجبوري

28.2500معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيففلاير دحام حمود كنفذ القيسي

26.3750معيدمتوسطضعيفمقبولضعيفضعيفضعيففهد عبد العزيز

16.1875معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفقتادة طه جاسم محمد المجمعي

1.5000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفقصي برك مطر عزيز الجواري

53.3750معيدمتوسطضعيفمقبولمتوسطمتوسطمقبولالره كمال نزاع محمد العباسي

52.3125معيدضعيفمتوسطمتوسطمقبولضعيفمقبولالزم علي احمد عبود الجميلي

16.3125معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفليث عواد خميس نخيالن الجبوري

1.3125معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفماهر عطية صلفيج سيد الشمري

26.1250معيدمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفمثنى اسماعيل جاسم محمد العزاوي

31.4375معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمثنى حميد حمد نوفان العجيلي

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمجتبى هاشم مجيد امين العاشور

2.4375معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد ارحيم عبد الواحد احمد البوعلي

35.7500معيدمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمحمد بدور وحيد محول البازي

24.9375معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمحمد خزعل حمد وعر االحبابي

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد خميس سليم حديد الحربي

العميد                       رئيس اللجنة                 عضو



2013-2014نتائج الصف االول للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

قسم العلوم المالية والمصرفية

المعدلالنتيجةالحقوقالمراسالتاالحصاءاالدارةاقتصادالمحاسبةاالسم

18.4375معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد سعدون جربوع ذياب المجمعي

43.9375معيدضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولمحمد شعالن صبحي مصطفى الرحماني

46.3750معيدجيدضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمحمد صباح طه محمد الصميدعي

21.5625معيدضعيفضعيفمتوسطضعيفمقبولضعيفمحمد ضياء صالح مهدي الدراجي

35.5625معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد عبد الرحمن احمد نجم العباسي

20.5000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد عبدهللا احمد عياش الدراجي

3.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد عبدهللا محمود محمد العباسي

21.1250معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد عطاهلل حميد

42.5625معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولمحمد عويد حمود جاسم الفراجي

33.0000معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد غالب ندا يوسف العجيلي

47.0625معيدمقبولضعيفمتوسطضعيفمقبولضعيفمحمد محسن طعمة خرموش الليبي

41.1250معيدضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفمحمود حسن حمد شويش الدهمشي

39.6250معيدضعيفمتوسطضعيفمقبولضعيفضعيفمحمود دحام عبد درويش الدراجي

2.4375معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمود فارس محمود زيدان الحشماوي

41.3125معيدجيدضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفمحمود قاسم فاضل رجب الخضور

40.5625معيدمقبولضعيفمتوسطمقبولضعيفضعيفمحمود كريم رحيم حسن العبيدي

26.0000معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمود نكه صبح حسون الحربي

العميد                       رئيس اللجنة                 عضو



2013-2014نتائج الصف االول للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

قسم العلوم المالية والمصرفية

المعدلالنتيجةالحقوقالمراسالتاالحصاءاالدارةاقتصادالمحاسبةاالسم

27.3125معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمود هاشم نعمان مرعي الدوري

28.2500معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمريم حاوي محمد فاضل الدوري

42.3125معيدمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمريم عبد عجاج صياح العزاوي

54.9375معيدجيد جدامتوسطمقبولضعيفمتوسطضعيفمريم مجيد قدوري محمد الدوري

26.8125معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمشاري الفي هادي كريم الشمري

19.6250معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمصطفى اياد عيدان خلف العبيدي

64.1250معيدضعيفمقبولامتيازمقبولمتوسطمتوسطمصطفى برهان عمر جاسم الناصري

40.1250معيدمتوسطضعيفمتوسطضعيفمقبولضعيفمصطفى حسن علي رشيد المجمعي 

42.4375معيدمقبولضعيفجيدمقبولضعيفضعيفمصطفى خليل ابراهيم خلف الدليمي

8.5000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمصطفى زياد عزاوي ابراهيم الجع

2.8125معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمصطفى طارق عبد الباري احمد الخطيب

79.2500ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيد جدامصطفى عامر فاضل عبدالقادر الجوعاني

28.9375معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمصطفى مجيد توفيق خضير الدوري

35.5000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمصطفى محمد عطية علي االحبابي

10.8125معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمفيد متعب عبد هللا داحور الجبوري

24.6875معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمنير عبد عبدهللا غدير اطعيمه

32.0625معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمها ليث محجوب علي الكريم

العميد                       رئيس اللجنة                 عضو



2013-2014نتائج الصف االول للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

قسم العلوم المالية والمصرفية

المعدلالنتيجةالحقوقالمراسالتاالحصاءاالدارةاقتصادالمحاسبةاالسم

55.0000معيدمقبولضعيفجيدضعيفضعيفمتوسطموسى رعد كريم ابراهيم العزاوي

62.8125معيدجيدجيد جدامقبولجيدجيدضعيفمياسة عبد سليمان محمد الجبوري

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفميسون علي حسين علي الويسي

14.8125معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفميالد اياد ممدوح صالح التكريتي

60.4375ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطنبأ نصير ناجي صالح الزاملي

19.6875معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفنبراس مكيف كريم عزالدين الخزرجي

32.7500معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفنجاة ساهي حمزة مهيدي النجاري

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفنجوى نايف سليمان شبيب العيساوي

10.1250معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفنشوان جاسم يوسف عمر الجبوري

64.0000معيدمقبولضعيفامتيازمقبولمتوسطجيدنصار مانع فاضل جمعة  البدري

53.8125معيدجيدضعيفجيد جدامقبولضعيفضعيفنهاد طارق احمد وهيب الجبوري

53.2500معيدضعيفمقبولجيدمقبولمتوسطضعيفنهاية وصفي حميد زين العابدين 

73.5625ناجحجيدجيدجيدجيدجيدمتوسطنورهان عارض شكر محمود العبيدي

53.2500معيدمقبولضعيفمقبولمتوسطضعيفجيدنيران عبد الرزاق علي خضير العباسي

29.6875معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفنيران محمود رشيد حميد العبيدي

21.3125معيدمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفهاني صبري جدوع حكمت العزاوي

77.7500ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدمتوسطجيد جداهدى مسربت خضير خليفة العباسي

العميد                       رئيس اللجنة                 عضو



2013-2014نتائج الصف االول للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

قسم العلوم المالية والمصرفية

المعدلالنتيجةالحقوقالمراسالتاالحصاءاالدارةاقتصادالمحاسبةاالسم

21.0000معيدضعيفضعيفجيدضعيفضعيفضعيفهشام احمد صبحي حمد الجبوري

26.5625معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفهمام يونس خضير عباس المزروعي

44.1250معيدمتوسطضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفوديان جبار حسن حمد الجبوري

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفوسام عامر اسماعيل شاكر المشهداني

14.3125معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفوسام غازي سلمان ضيدان العيساوي

46.5000معيدمقبولضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفوسام كمال لفته حمد العباسي

29.1875معيدضعيفضعيفجيدضعيفمقبولضعيفوضاح حاتم محمد جسام المكدمي

71.7500ناجحجيد جدامقبولجيد جدامتوسطجيدجيدوطبان ابراهيم عبد حمد النمراوي

49.2500معيدمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفوفاء حسن رشاد حسن المجمعي

16.6875معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفوليد محمد عبد الحميد عبد الوهاب العبيدي

22.5625معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفياسر علي جزاع ناصر العزاوي

22.0625معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفيوسف نزهان اسماعيل 

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفيونس حسين ديزة جسام المكدمي

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

العميد                       رئيس اللجنة                 عضو


