
2013-2014نتائج الصف االول للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

قسم العلوم المالية والمصرفية

المعدلالنتيجة3إدارة مالية 3تمويل 3قانون تجاري3نقود 3تكاليف 2رياضيات االسم

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفابرار اركان ابراهيم احمد الزبيدي

41.4706معيدمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولاثار خيرهللا صالح حمزة الدوري

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد صباح سليمان احمد العزاوي

40.7647معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولاحمد قحطان حمادة خلف الجبوري

48.9412معيدضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد موفق عبدهللا طوقان الحديثي

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاسامة نايف مطلق محمود الجواري

54.2353معيدمقبولمقبولمقبولضعيفمتوسطجيدانس محمد ابراهيم عبدالحميد الجبوري

67.1176ناجحمتوسطمقبولمقبولجيدجيدجيد جداانغام لطيف محمد هادي الزيدي

62.4706ناجحمتوسطمتوسطمقبولجيدمقبولمتوسطاية وجدي كامل موسى التكريتي

68.2353ناجحمتوسطمتوسطجيدمتوسطمتوسطجيد جداايمان محمد خضير سبتي الرفاعي

49.3529معيدضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولمتوسطتوفيق سعدون خلف سليم الدليمي

71.7647ناجحجيدمتوسطجيدجيدجيدجيدثابت هالل علي جاسم االحبابي

60.1765ناجحمقبولمقبولمتوسطجيدمقبولمتوسطثامر محسن عبدهللا الجبوري

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفجاسم محمد صالح موسى الجبوري

60.5294ناجحمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطجاسم محمد علي حسين المشايخي

74.5882ناجحمتوسطجيد جدامقبولجيد جداجيدجيد جداجميل احمد خلف حمود الجبوري

55.6471معيدمقبولضعيفمتوسطمتوسطمقبولمقبولحاتم كريم احمد حمادي الفراجي

49.5882معيدضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفجيد جداحسان علي حسين طعمة السامرائي

العميد                       رئيس اللجنة                 عضو



2013-2014نتائج الصف االول للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

قسم العلوم المالية والمصرفية

المعدلالنتيجة3إدارة مالية 3تمويل 3قانون تجاري3نقود 3تكاليف 2رياضيات االسم

57.6471معيدضعيفمقبولمتوسطمقبولمتوسطجيدحسين عبد الخالق فياض حسين الحشماوي

47.8235معيدضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولمتوسطحسين علي صالح مهدي الغريري

3.5294معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحطاب احمد عبدهللا محل الجنابي

44.8824معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولمتوسطحمزة مروان ابراهيم محمد الناصري

60.1176ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولحوم محجوب احمد علي العزي

47.0588معيدضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولختام انور عبيد عطية الجبوري

62.1176ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولدالل عادل ياسين حمادي البياتي

52.7059معيدضعيفمقبولضعيفمتوسطمقبولجيدراندة ربيع مصلح سليمان الجميلي

76.3529ناجحجيدمتوسطجيد جدامتوسطجيد جداجيد جدارغد عبدالكريم فخري راهي المالكي

50.5882معيدمقبولضعيفمتوسطضعيفمقبولمتوسطزهراء عالء الدين حسين الحيالي

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسهى قصي خليل اسماعيل الدوري

33.9412معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفشفاء حكيم شامل علي العزاوي

64.1176ناجحجيدمقبولجيد جدامتوسطمقبولمتوسطشهد احمد حميد مجيد الحنظل

45.0588معيدضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولصفاء سمير حمادة نامس الجبوري

60.9412ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولجيد جداضياء حامد محمد عبدهللا العيساوي

16.5294معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفطارق محمد طارق شامل التورنجي

48.1765معيدمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولمتوسطعائشة حميد معيوب طليان العنزي

العميد                       رئيس اللجنة                 عضو



2013-2014نتائج الصف االول للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

قسم العلوم المالية والمصرفية

المعدلالنتيجة3إدارة مالية 3تمويل 3قانون تجاري3نقود 3تكاليف 2رياضيات االسم

53.5882معيدمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمتوسطعبدالحميد محمد سؤاد جهاد العزاوي

41.2941معيدضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولمتوسطعبدالقادر مدلل عبد بخيت العباسي

3.4118معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدهللا وعد عبدالفتاح محمد الجبوري 

35.5294معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولعبيدة عامر حسن حمادي التكريتي

41.3529معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولعثمان عباس محمد سعيد المكدمي

13.8824معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعطاهلل شعيب عبيد خلف الجبوري

7.2353معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعالء ابراهيم سلوم عبدهللا القيسي

8.9412معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمتوسطعلي صالح مولود سلمان النعيمي

4.6471معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعلي صباح خلف ابراهيم الخزرجي

59.0000معيدضعيفمتوسطمتوسطجيدمقبولمتوسطعلي عبد العظيم جميل الجبوري

54.1765معيدضعيفمقبولمتوسطمقبولمقبولجيدعلي مزهر مصلح احمد الحشماوي

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعلي ناظم شريف بدع الجنابي

57.0588معيدمقبولمقبولضعيفمتوسطمتوسطجيد جداعمار عطاهلل علي شهاب العيساوي

53.8824معيدمقبولمقبولمتوسطضعيفمقبولجيدعمر حميد فاضل عباس البياتي

77.7647ناجحجيدجيدمتوسطامتيازجيد جداجيدعمر هاشم حسين عطية الجبوري

69.0000ناجحمتوسطجيدمتوسطمتوسطجيدجيدفاتن موفق عبدالحميد شكوري السامرائي

57.4118معيدمقبولمقبولضعيفمتوسطمقبولجيد جداكلثوم وهيب لفته فارس الجواري

العميد                       رئيس اللجنة                 عضو



2013-2014نتائج الصف االول للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

قسم العلوم المالية والمصرفية

المعدلالنتيجة3إدارة مالية 3تمويل 3قانون تجاري3نقود 3تكاليف 2رياضيات االسم

6.8824معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفليث رعد عبدالرحمن مصطفى العالوي

61.8235ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطلينة سمير محي قدوري الدوري

54.7059معيدمقبولمقبولضعيفمتوسطمقبولمتوسطماهر حسين حسن سالمة الجبوري

76.8235ناجحجيدجيدجيدجيد جداجيدمتوسطمثنى شحاذه سوعان مصلح العزاوي

55.1765معيدضعيفمتوسطمتوسطمتوسطضعيفجيدمحمد جاسم محمد جاسم المجمعي

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد عبدالرزاق حميد فاضل الدليمي

49.8824معيدمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمحمد كريم عبد نصيف العبيدي

58.1765معيدمتوسطمقبولمقبولضعيفمتوسطجيد جدامحمد مدهللا عزيز ساير الدليمي

41.7647معيدضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولجيدمحمد يوسف اسود مهدي السعدي

57.7647معيدمقبولمتوسطضعيفمقبولجيدمقبولمديحة بشير حسن سلمان الدوري

50.0588معيدمقبولمقبولضعيفضعيفمتوسطمتوسطمراد سعيد جاسم غافل النيساني

66.5294ناجحمقبولمقبولمتوسطجيدجيد جداجيدمريم عازم عبد الرحيم جاسم الربيعي

39.7647معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولمزهر عطية ابراهيم حمد الحشماوي

67.4118ناجحمقبولجيدمقبولجيدمتوسطجيد جدامصطفى امين فاضل عباس البلداوي

76.6471ناجحجيدجيد جداجيدجيدجيدجيد جدامصطفى رياض عباس حسن الحيالي

47.2941معيدضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولمتوسطمصطفى صالح حمود حمد العباسي

61.2353ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولجيد جدامصطفى صدام صابر احمد العزاوي

العميد                       رئيس اللجنة                 عضو



2013-2014نتائج الصف االول للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

قسم العلوم المالية والمصرفية

المعدلالنتيجة3إدارة مالية 3تمويل 3قانون تجاري3نقود 3تكاليف 2رياضيات االسم

39.9412معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولمصطفى ضامر يوسف راجح الخزرجي

45.8824معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمتوسطمصطفى علي حسين نصيف الزبيدي

56.4706ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمصطفى علي حمادي محمود العباسي

80.5294ناجحجيد جداجيد جدامتوسطجيد جداجيد جداجيدمعاذ خليل ابراهيم حسين الفراجي

65.0588ناجحمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجيدجيدمنال محمد خلف نائل الجنابي

63.1765ناجحمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجيدمهند حمادي عبد خليفة السامرائي

88.4706ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيد جداامتيازمهند ناجي نواف جراد الدليمي

67.0000ناجحمتوسطمتوسطمقبولجيدجيدجيد جداموزر طه حسين علوان الصميدعي

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمؤيد خلف ابراهيم عباس الحمداني

64.0588معيدضعيفجيدمتوسطمتوسطمتوسطجيدنجاح فالح بارج شراد الخزرجي

50.8235معيدضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمتوسطنجيب احمد خلف رجب الدليمي

71.5882ناجحجيدمتوسطجيدجيدمتوسطجيد جدانسرين عمر بهجت شاكر التكريتي

66.7647ناجحمقبولجيدجيدمتوسطمتوسطجيد جدانور حبيب حواس خالد الجبوري

71.1765ناجحجيدجيدمتوسطجيدمتوسطجيد جدانور ذاكر امير حمودي الناصري

78.8824ناجحجيد جداجيدجيدجيد جداجيدجيد جدانور سهيل نجم عون السالمي

51.9412معيدضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطهدير كريم حسن محمد العباسي 

52.9412معيدمقبولمقبولمتوسطمقبولضعيفمتوسطهناء رعد مطلك حسن المياحي

العميد                       رئيس اللجنة                 عضو



2013-2014نتائج الصف االول للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

قسم العلوم المالية والمصرفية

المعدلالنتيجة3إدارة مالية 3تمويل 3قانون تجاري3نقود 3تكاليف 2رياضيات االسم

44.6471معيدضعيفمقبولمتوسطضعيفمقبولضعيفهيثم سليمان محمد شالش الجبوري

63.8235ناجحمقبولمتوسطجيدجيدمقبولمتوسطهيثم هاني خلف حمادي المعيني

51.1765معيدمقبولمقبولمقبولمتوسطضعيفمقبولوسام سعيد ابراهيم جمعة العزاوي

66.9412ناجحمتوسطمتوسطمتوسطجيدمتوسطجيد جداوليد زويد خلف احمد الفراجي

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالمحملين

3.5294معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفخالد مولد علوان

9.9412معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولحسن صدام علي

5.8824معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولعالء كاظم كبسول

8.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولقحطان محمد شهاب

6.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولنور عادل رضا

العميد                       رئيس اللجنة                 عضو



2013-2014نتائج الصف االول للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

قسم العلوم المالية والمصرفية

المعدلالنتيجة3إدارة مالية 3تمويل 3قانون تجاري3نقود 3تكاليف 2رياضيات االسم

5.8824معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولحوراء محمد عبد الحسين

5.8235معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاثير كريم جاسم محمد

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

المعدلالنتيجة3إدارة مالية 3تمويل 3قانون تجاري3نقود 3تكاليف 2رياضيات االسم

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

المعدلالنتيجة3إدارة مالية 3تمويل 3قانون تجاري3نقود 3تكاليف 2رياضيات االسم

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0
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