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معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولاحمد صالح خلف خضر1

معيدمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد اركان ياسين خلف الخزرجي2

معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفاحمد جاسم حمدان حسن العيساوي3

معيدمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولاحمد جمعه شحاذة حسين الجبوري4

معيدمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولاحمد حسين خضر حمود الجميلي5

معيدمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفاحمد خلف أحمد6

معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولاحمد خلف شعبان عبد الجبوري7

معيدمقبولمقبولضعيفمتوسطضعيفمقبولمقبولاحمد ذنون يونس هادي8

معيدمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفاحمد رمضان احمد طعمة9

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد صالح احمد حنظل10

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد صالح صبحي11

ناجحجيدجيدجيد جداجيدمتوسطمتوسطجيداحمد عبدالرحمن صالح حسين12

معيدضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولاحمد عراك عبد معروف الدليمي13

معيدمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفاحمد معن كامل شعبان الخسارة14

معيدمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولاالء خليل ابراهيم عناز الجميلي15

االسم
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معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفانتصار عماد الدين16

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفايمن ماجد حميد17

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولايوب هاشم محمد طياوي الجبوري18

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفبرزان جالل احمد عالوي الفراجي19

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفبرزان حميد خلف حسين الجيوري20

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفجيدضعيفمقبولبكر حسن مجيد مهوس الجبوري21

معيدمقبولمقبولضعيفمتوسطضعيفضعيفمقبولترتيل تحسين نظير مصطفى22

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفجاسم صدام حمد23

ناجحجيدجيدجيدجيدجيد جداجيدجيد جداجاسم عالوي محمد صالح العيساوي24

معيدمقبولمقبولضعيفمقبولمتوسطضعيفمقبولجليل ابراهيم صالح مهدي البدري25

معيدمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولحاتم محمود حسن حسين العباسي26

معيدمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفحسن محمد حسن حمد27

معيدمتوسطجيدمقبولمتوسطضعيفضعيفمقبولحسين حمد عكلة عوض الجبوري28

معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفحمدان خلف احمد خلف الجبوري29

ناجحجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جدامتوسطجيد جداحمزة طه حميد ويس30

معيدضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولحيدر ابراهيم خليل هندي الجبوري31

معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفخالد فريح دانوك32

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفخالص محمود عبداهلل33

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفخلف احميد احمد سعيد الجبوري34

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفرعد احمد حسين حنتو35
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معيدجيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفروما جاسم محمد جاسم الجبوري36

معيدمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفمتوسطساجر صالح مهدي حمد الجبوري37

معيدمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفسارة حسن علي حسن38

ناجحمتوسطمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمتوسطسامر فارس احمد عبداهلل الجبوري39

معيدضعيفمقبولضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفسداد محمد احمد كناص الفراجي40

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسعد احمد حسن41

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسفيان جاسم احمد حسين الجميلي42

معيدمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولسيف الدين سعيد جاسم محمد الحار43

معيدمتوسطضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولسيف صالح عبداهلل عليوي العباسي44

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفشهاب احمد خلف احمد الجبوري45

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفشهد ازهر كامل محمد الرحماني46

معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفشهد محمود محمد صالح47

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفصاحب رشيد حمد48

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفصالح احمد وحيش عكلة الجبوري49

معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولصدام جاسم حمد علي الجبوري50

معيدمقبولضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفصون كول كمال احمد51

معيدمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفمقبولضحى حمدي عبدالمجيد اسماعيل52

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفطه محمد حسن سليم الصميدعي53

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعاصم شكر حمود هيمص الجبوري54

معيدمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولعامر هاشم صالح ضاحي الدليمي55
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معيدمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولعبد احمد حمود احمد56

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدالسالم صالح ضامن57

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدالرحمن محمود احمد58

معيدمتوسطمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولعبداهلل احمد محمد حسين الجبوري59

معيدضعيفمقبولضعيفمتوسطضعيفضعيفمقبولعبدالهادي عبد حسين عطية60

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدالهادي محمود حمد خلف61

معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعدنان خيراهلل عبداهلل احمد الجبوري62

معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولعلي باسل ابراهيم نجرس القيسي63

معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولعلي صباح ياسين64

معيدمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولعلي عبدالفتاح احمد عبدالرزاق65

معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولعلي محمود حسين احمد العجيلي66

معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولعمار احمد محمد67

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمار فرحان احمد درويش الجميلي68

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمر عبدالغني ذياب احمد المفرجي69

معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفعمر عماد عبدالعزيز70

ناجحجيد جدامتوسطجيدامتيازامتيازجيد جداجيد جداعوف عبدالرحمن خزعل علي71

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولغيث محمد نجم خلف الجبوري72

معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيففالح نوري فرحان مخلف73

معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولفليحه حسن علي عويد الكروي74

معيدمتوسطمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولفيصل محمد سليم75
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معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولقائد سامي حسين علي الدوري76

معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفقحطان عطااهلل ياسين احمد الدوري77

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولقصي مصلح ابراهيم عبد78

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفقيس مهدي نعمه حمد الجبوري79

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفكرم محمد فرحان حمود الجبوري80

ناجحمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولالرا فؤاد علي عبد81

معيدضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفليث اياد حسن حمادة الظفيري82

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف     ليث حسين سعد83

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفليث حمدان مهدي شكران الجبوري84

معيدضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمتوسطضعيفماجد احمد جنداري85

معيدمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمتوسطضعيفمامون رشيد محمد عياش86

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولمحمد سليمان احمود صالح الجبوري87

معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد عبداهلل حسين عبدالرحمن88

معيدمتوسطمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولمحمد عبداهلل هنيد علي89

90

محمد عبدالهادي صالح احمد مال 
معيدمقبولضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفمقبولخليل

معيدمتوسطضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد علي صالح خلف الجبوري91

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد مشعل محمود حسن الجبوري92

معيدجيدضعيفمقبولمقبولمقبولمتوسطضعيفمحمد موسى احمد خلف الجبوري93

معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد ناظم خميس نخيالن94

معيدمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد نعمة احمد95
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معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمشعان حسن شهاب حمد96

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمصطفى صباح احمد97

معيدمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولمتوسطمصطفى عادل عباس98

معيدمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولمصطفى عاصم فاضل رجب99

معيدضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفمتوسطمقبولمظهر طه شالش100

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمنير سالم عمر مصلح الجبوري101

معيدضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفموسى نجم خلف صالح الجبوري102

ناجحجيد جداجيدجيدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطنبأ عقيل عباس خضير103

ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطامتيازنمير صالح نوري نافع الناصري104

معيدمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفنوار محمد مجيد عبيد العبيدي105

ناجحجيدمقبولجيد جدامقبولمتوسطمقبولمقبولهاني اسماعيل ابراهيم106

ناجحجيد جداجيد جداجيدمقبولجيد جداجيدمتوسطهدى ايوب علوان احمد البدري107

معيدمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولهيثم طعمه خلف مطر البدري108

معيدضعيفمتوسطضعيفمقبولضعيفضعيفجيد جداهيمان هادي حسن محمود البياتي109

معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفوضاح مولود علوان110

معيدمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفورقاء خليل ابراهيم عناز الجميلي111

معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولوعداهلل احمد عبداهلل محجوب112

معيدمقبولمقبولضعيفمقبولجيدضعيفمقبولوليد خالد عبداهلل جاسم الجبوري113

معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفياسر عبداهلل خضر خلف الجبوري114

معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفيوسف يونس محمد مدلي115



الكورس االول/ المرحلة الثانية/ نتائج ادارة االعمال

 الدراسات المسائية2017/ 2016للعام الدراسي

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135



الكورس االول/ المرحلة الثانية/ نتائج ادارة االعمال

 الدراسات المسائية2017/ 2016للعام الدراسي

136

137

138

139


