
2013-2014نتائج الصف االول للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

قسم العلوم المالية والمصرفية

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

51.2353معيدمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولمتوسطاحمد نومان حسين مخلف الجبوري

56.7647معيدمقبولمتوسطمقبولضعيفمقبولجيدادريس عبد محمود محمد الكربولي

55.7059ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطاكرم احمد خطاب مجيد الطائي

6.7059معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفانمار أيوب ياسين صالح الجبوري

46.6471معيدضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولمتوسطاية عماد عبدالعزيز مجيد الغديري

58.9412ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطايالف رياض زكري محمد النعيمي

59.8824ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولجيد جداحارث محمد احمد إسماعيل الجبوري

50.1765معيدضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمتوسطحنين اياد حسن علي العاصي

71.2353ناجحمتوسطجيدجيدمقبولجيد جداجيدحنين غالب عبد حسين الجبوري

43.4706معيدضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولخالد قصي عبدهللا داوود الدراجي

63.2941ناجحمقبولمتوسطمتوسطجيدمقبولجيدرهان جاسم عبدهللا احمد السالمي

49.8824معيدمقبولضعيفمقبولضعيفمتوسطمتوسطرؤى عصام يعقوب يوسف التكريتي

66.7059ناجحمقبولمتوسطمتوسطجيدجيدمتوسطزيد شاهين ياسين محمد

55.8824معيدضعيفمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولسامر عبدالحميد جاسم عباس السامرائي

73.8235ناجحمتوسطجيدمتوسطجيدجيد جداجيد جداسعد سفيان نايف بخيت الطائي

61.6471ناجحمتوسطجيدمقبولمتوسطمقبولمتوسطشهد عبدالناصر حازم حواس التكريتي

56.2353معيدضعيفمقبولضعيفمتوسطمتوسطجيدصدام برزان عبد رشيد الناصري

62.0000ناجحمتوسطمتوسطمقبولجيد جدامقبولمتوسطضياء عبدالوهاب عبدالرزاق جاسم

العميد                       رئيس اللجنة                 عضو
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46.1765معيدضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولجيدعبدالباسط حميد خضير 

46.7647معيدضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفمتوسطعرب ناظم ثامر شامل العباسي

64.0000ناجحمقبولجيدمتوسطجيدمقبولجيدعمار جاسم محمد مصلح العزاوي

47.5882معيدضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفجيدعماد ماهر نايف غالب العبيدي

48.7059معيدضعيفمقبولمقبولضعيفمتوسطمتوسطعمر عدنان صالح خليل الجبوري

54.5294معيدمتوسطمقبولضعيفمقبولمقبولمتوسطفاتن يونس معيوف حسن الشمري

56.0000معيدمقبولمتوسطضعيفمقبولمقبولجيدفدعم احمد حسين عطية الجميلي

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفقاسم عباس قاسم مصطفى الهاشمي

42.2353معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولقائد جاسم محمد ازريج الساعدي

55.8235معيدمتوسطمتوسطمقبولضعيفمقبولمتوسطلؤي حامد عباس جميل الخزرجي

50.1176معيدمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولمتوسطليث عبدالقادر شعبان خلف الجبوري

65.7059ناجحجيدمتوسطمقبولجيد جدامقبولمقبولمحمد احمد محمد

54.8824ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمحمد رزوقي حسين حاجم العزاوي

58.0000ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمحمد فالح غيهب شباط الشمري

54.5294معيدمتوسطمقبولضعيفمتوسطمقبولمتوسطمصطفى عبدالرحيم عبدهللا شهاب العيساوي

16.2353معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمعاذ صالح مهدي صالح الجبوري

45.2353معيدضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفنداء عدنان عبداللطيف عبدهللا
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58.5294معيدمقبولجيدمقبولضعيفمتوسطجيدنزهان اسود غزاي نصيف 

49.4706معيدمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولهيلين هاشم عبد علي 

68.4118ناجحمتوسطمقبولمتوسطجيدجيد جدامتوسطيزن وجدي إسماعيل عبدالكريم التكرين

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالتحميل

9.8824معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمصطفى صالح عبد حسن

3.7059معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفقحطان حمد شهاب

3.5294معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفخالد مولود عدنان

1.5882معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفظافر إبراهيم خميس

3.8824معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفغزوان عدي فنر

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0
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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

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
00.0000ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0

العميد                       رئيس اللجنة                 عضو


