
2013-2014نتائج الصف االول للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

قسم العلوم المالية والمصرفية

المعدلالنتيجةالحقوقالمراسالتاالحصاءاالدارةاقتصادالمحاسبةاالسم

30.6250معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد جاسم عبد علي الجبوري

54.6250معيدمتوسطضعيفجيدجيدمقبولضعيفاحمد حميد مجيد علي الجبوري

34.6250معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد خلف ياسين واجد الكراعي

4.6250معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد عبد السالم عمر محمد الجنابي

18.6875معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد عبود محمد الطيف العباسي

26.6875معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد ناظم رمضان عمر الجوراي

17.9375معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد نعمان رشيد عبدهللا السعدي

17.3125معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفامنة سعد عبد محمد الناصري

38.3750معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفانس احمد محمد حسين الجميلي

38.5625معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاية نبيل إبراهيم مجيد الفتوح

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفايمن لؤي حسين رحيم التكريتي

56.1250معيدجيد جدامتوسطمقبولمقبولمتوسطضعيفايناس طارق ادهام روضان الجواري

51.2500معيدمتوسطضعيفمقبولمقبولضعيفمتوسطإبراهيم عبدالرزاق عبدالسالم مصطفى 

30.1250معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفأوهام حمد محمد جاسم الجميلي

36.2500معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفجيدباسل جاسم رمضان حمد العبيدي

25.8750معيدضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفبهاء إبراهيم عياش عبدهللا الجبوري

56.6875معيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطضعيفجهينة غالب خلف حمد الجبوري

10.7500معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحرجان نزهان صيهود

العميد                       رئيس اللجنة                 عضو



2013-2014نتائج الصف االول للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

قسم العلوم المالية والمصرفية

المعدلالنتيجةالحقوقالمراسالتاالحصاءاالدارةاقتصادالمحاسبةاالسم

25.1250معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفخلف احمد عطية سالمة الجبوري

41.8125معيدضعيفضعيفجيدمقبولضعيفمتوسطخليل علي صالح إبراهيم الجبوري

12.5625معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفخميس عبدالرزاق

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفدحام إسماعيل احميد مجيد الحنظل

27.9375معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفدينا وضاح سامي خليل الصافي

23.6250معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفرافد عبدالكريم سالم حسين المجمعي

11.3125معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفرافع علي حسين محمد الفراجي

45.0000معيدجيد جداضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفرشا رباح محمد يونس الصميدعي

65.0625معيدجيد جداضعيفمتوسطجيد جداجيدمقبولرغد خالد إبراهيم بكر العزاوي

18.9375معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفرغد سالم مصطفى يوسف البزوني

48.8125معيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفرفل هيثم عبد االله يحيى العبيدي

18.8750معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفرونق محمود خليفة جاسم الناصري

14.8125معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفريا عبدالعزيز يوسف

29.4375معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولريم خالد إبراهيم بكر العزاوي

14.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفساجد مجيد ياسين عبود النيساني

13.9375معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسارة سعد نزال عالوي القيسي

19.0000معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسبهان عبدهللا خلف إبراهيم 

العميد                       رئيس اللجنة                 عضو



2013-2014نتائج الصف االول للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

قسم العلوم المالية والمصرفية

المعدلالنتيجةالحقوقالمراسالتاالحصاءاالدارةاقتصادالمحاسبةاالسم

33.8750معيدمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفسجى جمال عبدالرحمن مجيد السامرائي

16.4375معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسرمد محمد عبدالفتاح محمود البوعلي

24.7500معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسيف حسام علي كريم الدوري

10.2500معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسيف صبيح احمد حبيب العيساوي

12.1250معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفشهاب احمد شهاب احمد الجواري

34.9375معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفشهد مصطفى جابر جوبان الحديثي

22.8125معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفشيماء مثنى طه احمد الطائي

57.6875معيدمقبولضعيفمقبولمتوسطمقبولجيدصفا فوزي عبدالجبار شجاع النيساني

57.3750معيدجيدضعيفجيدمتوسطمقبولمقبولصفار رعد احمد لطيف البياتي

8.4375معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضياء حسن حمود صالح العزواي

3.1875معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدالسالم مهند عزت طيوب العلوي

15.4375معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدهللا سعيد علي جاسم العزاوي

36.0625معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدهللا مزهر عبود سلمان الدوري

18.6875معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدالمجيد احمد محمد احمد

41.9375معيدمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفعلي جاسم محمد حسين الجميلي 

53.5000معيدضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفامتيازعلي حسن رشيد محمد علي الجواري

17.9375معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعلي رشيد عبدهللا نجم الحنتاوي

العميد                       رئيس اللجنة                 عضو



2013-2014نتائج الصف االول للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

قسم العلوم المالية والمصرفية

المعدلالنتيجةالحقوقالمراسالتاالحصاءاالدارةاقتصادالمحاسبةاالسم

29.9375معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعلي سعد حسين علوان السامرائي

23.6875معيدمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفعلياء عباس حسين حبيب البدري

20.2500معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمر عدنان عبود خلف العزواي

27.0625معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمر محمد جاسم عبد احمد العزاوي

66.5625ناجحمتوسطمقبولجيد جداجيدمتوسطمتوسطعمر مظفر حردان مجول الناصري

35.6250معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفغزوان جميل حسن محمد البياتي

43.1875معيدضعيفمقبولمتوسطمتوسطمتوسطضعيففاطمة عبدالستار جبار توفيق العبيدي

54.0000معيدضعيفمقبولضعيفمتوسطضعيفجيدفرح فوزي عبدالجبار شجاع النيساني 

39.2500معيدمتوسطضعيفمقبولضعيفضعيفضعيففيصل حبيب عباس مجيد الجبوري

13.1875معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفليث حسن حمود صالح العزواي

0.5625معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد اكرم خضر مصطفى الجبوري

16.1250معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد جاسم محمود خلف العباسي

37.0000معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد خالد علوان حسين الفراجي

56.1875معيدمقبولمقبولجيدمتوسطمتوسطضعيفمحمد زيدان خلف ياسين الجميلي

67.7500معيدمقبولمتوسطجيد جداضعيفجيدجيدمحمد سعد مجيد خضير التكريتي

9.9375معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد صدام معدل شهاب الدليمي

39.6875معيدضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمحمد طالل ذياب احمد االحبابي

العميد                       رئيس اللجنة                 عضو



2013-2014نتائج الصف االول للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

قسم العلوم المالية والمصرفية

المعدلالنتيجةالحقوقالمراسالتاالحصاءاالدارةاقتصادالمحاسبةاالسم

25.3125معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد عبدهللا طلب 

65.0000معيدجيدمتوسطجيدضعيفجيدمتوسطمراد محمود احمد رميض الفراجي

1.8750معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمروان جاسم محمد ارميض الفراجي

58.2500معيدمتوسطضعيفمقبولجيدمقبولجيد جدامروان نزهان غافل جزاع الكراعي

43.6875معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولمروة بحر محمود عبود الجبوري

30.8125معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمريم محسن إبراهيم رمضان التكريتي

36.5625معيدمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمصطفى ليث نوري احمد الشيخلي

21.2500معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمصطفى محمد صالح محمود التكريتي

20.5625معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمصطفى مخلف محمد عمر العجيلي

19.1875معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمصعب وسمي محمد شيخ الخزرجي

23.5625معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمهند احمد خلف صالح القيسي

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمهند فرحان احمد سليم الجبوري

29.8125معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفهبة محمد علي حسن الهاشمي

1.6875معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفهديل أيوب طه ياسين الدوري 

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

العميد                       رئيس اللجنة                 عضو



2013-2014نتائج الصف االول للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

قسم العلوم المالية والمصرفية

المعدلالنتيجةالحقوقالمراسالتاالحصاءاالدارةاقتصادالمحاسبةاالسم

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالمحملين

6.5625معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاكرم احمد خطاب

1.8750معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفهيلين هاشم 

7.0625معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمر عدنان صالح 

9.6875معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعماد ماهر نايف

13.8750معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمتوسطضعيفليث عبد القادر شعبان

4.1250معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيففدعم احمد حسين

2.7500معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفرؤى عصام يعقوب

2.8750معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفخالد قصي

11.0625معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفادريس عبد محمود

3.9375معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفوعد يوسف ربيع

العميد                       رئيس اللجنة                 عضو



2013-2014نتائج الصف االول للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

قسم العلوم المالية والمصرفية

المعدلالنتيجةالحقوقالمراسالتاالحصاءاالدارةاقتصادالمحاسبةاالسم

11.6250معيدضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفنداء عدنان عبد اللطيف

2.6250معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد نومان حسين

0.3750معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد عبدالسالم حمد

6.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفجواهر محمد سعيد

10.5000معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفطه سالم حمزة

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

العميد                       رئيس اللجنة                 عضو



2013-2014نتائج الصف االول للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

قسم العلوم المالية والمصرفية

المعدلالنتيجةالحقوقالمراسالتاالحصاءاالدارةاقتصادالمحاسبةاالسم

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

العميد                       رئيس اللجنة                 عضو



2013-2014نتائج الصف االول للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

قسم العلوم المالية والمصرفية

المعدلالنتيجةالحقوقالمراسالتاالحصاءاالدارةاقتصادالمحاسبةاالسم

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

العميد                       رئيس اللجنة                 عضو



2013-2014نتائج الصف االول للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

قسم العلوم المالية والمصرفية

المعدلالنتيجةالحقوقالمراسالتاالحصاءاالدارةاقتصادالمحاسبةاالسم

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

العميد                       رئيس اللجنة                 عضو



2013-2014نتائج الصف االول للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

قسم العلوم المالية والمصرفية

المعدلالنتيجةالحقوقالمراسالتاالحصاءاالدارةاقتصادالمحاسبةاالسم

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

العميد                       رئيس اللجنة                 عضو



2013-2014نتائج الصف االول للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

قسم العلوم المالية والمصرفية

المعدلالنتيجةالحقوقالمراسالتاالحصاءاالدارةاقتصادالمحاسبةاالسم

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0
00.0000ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

العميد                       رئيس اللجنة                 عضو


