
الموحدة للدورين/ كورس اول  2018/2019المرحلة الرابعة  قسم االقتصاد

الدراسات الصباحية

ت
االسم

بحوثتخطٌطتموٌلنظمقٌاسًدراسة جدوىنفطنقدٌة
اسالٌب 

البحث

النتٌجة 

النهائٌة

ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولابتسام اسعد حسن1

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبولابتهال محمود شاكر2

ناجحجٌدجٌدجٌد جداجٌدجٌدجٌدامتٌازمتوسطجٌدابراهٌم مخلف ابراهٌم عل3ً

ناجحمتوسطجٌد جداجٌدمقبولمقبولجٌدجٌد جدامقبولمتوسطابو بكر عبد حماد مضح4ً

ناجحمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولجٌدمتوسطمتوسطجٌداثٌر عامر محمود5

ناجحمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولاحمد روكان احمد6

ناجحمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد شهاب احمد عبدالكرٌم7

ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولاحمد شهاب احمد محمد8

ناجحمتوسطمقبولجٌدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبول احمد علً عبد هللا عكٌل9

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطادرٌس كمال فزاع محمد10

ناجحمتوسطمقبولجٌدجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌدمتوسطمتوسطادهم صفا حسٌن عل11ً

ناجحمتوسطجٌدجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداامتٌازامتٌازجٌداسراء عبد الودود رشاد وجٌه12

ناجحجٌدمقبولجٌدمتوسطمقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبولاسماء اسماعٌل علٌان13

ناجحجٌدجٌد جداامتٌازمتوسطمتوسطجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جدااسماء جاسم محمد صالح14

ناجحمتوسطمقبولجٌدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولاكرم احمد جمٌل عباس15

ناجحمقبولمقبولجٌد جدامتوسطمقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبولاالء عبدهللا محمد حسٌن16

ناجحجٌدجٌدجٌدمقبولمقبولجٌد جداامتٌازمتوسطمتوسطامل عمر عباس17

ناجحمتوسطمقبولجٌد جدامتوسطمقبولمقبولجٌد جدامتوسطمقبولامٌر صباح فجر صالح18

ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولامٌر كرٌم جاسم محمد19

ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبولانس احمد حسٌن20

ناجحجٌد جداجٌدامتٌازمتوسطجٌدمتوسطجٌد جدامتوسطجٌدانفال احمد ابراهٌم21

ناجحجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداامتٌازمتوسطمقبولأنفال مبارك زكً مبارك22

ناجحمتوسطمتوسطجٌدمقبولجٌدجٌدجٌد جداجٌدجٌداوس عادل حسن23

ناجحجٌد جداجٌدمتوسطمقبولمقبولجٌد جداجٌد جدامقبولامتٌازاٌاد عواد ٌاسٌن حسن24

راسبمقبولضعٌفمتوسطضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولاٌة اسماعٌل فٌاض احمد25

ناجحجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌداٌالف حرب حمد محمد26

ناجحجٌد جداجٌدامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازجٌد جداباسم حسن اسماعٌل ابراهٌم27
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ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولبدر مؤٌد صبحً محمد28

ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولبكر علً حسٌن29

ناجحمتوسطمقبولجٌد جدامقبولمتوسطمتوسطجٌد جدامقبولمقبولبلسم غازي مطر30

ناجحجٌد جدامتوسطمتوسطمقبولمقبولجٌدجٌدمقبولمتوسطبهاء فؤاد هاشم احمد31

ناجحجٌد جدامتوسطامتٌازجٌدجٌد جدامتوسطامتٌازجٌدمتوسطتارة حكمت فٌاض حسٌن32

ناجحامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جداامتٌازثامر احمد رسول كامل33

ناجحجٌدمقبولجٌدجٌدمتوسطجٌدامتٌازجٌدمتوسطجاسم فارس جاسم34

ناجحمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولامتٌازمقبولمقبولجواد شهاب احمد35

ناجحجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدجٌدجٌدامتٌازامتٌازجٌدحاتم كرٌم احمد صالح36

ناجحجٌدجٌدجٌدمقبولمقبولجٌدجٌدمتوسطمتوسطحارث صالح إبراهٌم محمد37

ناجحجٌدمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطامتٌازجٌدجٌدحماد احمد نواف فدعم38

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولحمدان نزهان محمد39

ناجحمقبولجٌدمتوسطمقبولمقبولمتوسطجٌد جدامتوسطجٌدحمزه اوس احمد حمزه40

ناجحجٌدمتوسطجٌدمقبولمقبولمتوسطجٌد جدامقبولمقبولحمزة هاشم شاكر محمود41

ناجحجٌدمتوسطامتٌازجٌد جدامتوسطجٌد جداامتٌازمقبولمتوسطحٌدر فارس محمد42

راسبمتوسطمتوسطجٌدمقبولمقبولمقبولجٌد جداضعٌفمتوسطخالد جمال محمد43

ناجحجٌد جدامتوسطجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطامتٌازمتوسطمقبولخضٌر ٌاس خضٌر عباس44

ناجحجٌد جدامقبولجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداامتٌازجٌدجٌدذوالفقار طالب خضٌر45

ناجحمقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولامتٌازمقبولمقبولراضً صعب عباس46

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولرافد عمر حسن47

ناجحمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبولرسل طه خضر48

ناجحمقبولمتوسطجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولرسل محمد علً حمود49

ناجحمتوسطمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولرضوان سامً شمس عل50ً

ناجحمتوسطمقبولجٌدمقبولمتوسطمقبولامتٌازمقبولمقبولرٌام رسول كمال51

ناجحجٌد جدامقبولامتٌازمتوسطجٌدجٌدجٌدمقبولمتوسطزكٌة مشتاق نزهت52

ناجحمتوسطمقبولجٌدمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطسارة محمد مجٌد عبٌد53

ناجحامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازسالً علً فرحان54

ناجحجٌدمقبولجٌد جدامقبولمقبولجٌدجٌد جدامقبولمقبولسالً محمد كاظم55
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ناجحمتوسطمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌد جدامتوسطمقبولسامر حسن محمد عبٌد56

ناجحجٌد جدامقبولجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدسجى خمٌس محمد ثامر57

ناجحجٌد جداجٌدامتٌازجٌدجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جداسرواء عٌسى حمٌد صالح58

ناجحامتٌازمقبولامتٌازجٌدامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازمتوسطسرى شاكر حماد59

ناجحمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطسعد مجٌد لطٌف60

ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولسفٌان صالح ابراهٌم61

ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولسفٌان قحطان حتروش62

ناجحمتوسطمتوسطجٌد جدامتوسطجٌدجٌد جداامتٌازجٌدمقبولسنان حسٌن علً خلف63

ناجحجٌدجٌدامتٌازجٌدجٌد جداجٌد جداامتٌازمقبولجٌدسهٌل احمد سهٌل حمودي64

ناجحجٌدامتٌازمتوسطمتوسطمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌد جداامتٌازسٌف سعد علً خلف65

ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولشٌماء حسٌن محمد ضٌف66

ناجحجٌدمتوسطجٌدمقبولمقبولمقبولمتوسطجٌدجٌدصدام عبدهللا دخٌل الطٌف67

ناجحمقبولمتوسطجٌد جدامقبولمقبولمتوسطجٌدجٌدمتوسططٌف وهاب حمٌد مجٌد68

ناجحمقبولجٌدجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعادل مانع مناور محسن69

ناجحجٌد جدامتوسطجٌدمتوسطجٌدمقبولجٌد جداجٌدجٌدعباس زٌاد ذٌاب عباس70

ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولجٌدمتوسطمقبولعبد الرزاق حسن مضح71ً

ناجحمتوسطجٌد جدامتوسطمقبولمقبولجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌد جداعبدالغنً ٌونس جمعه72

ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبولعبدهللا فارس شكر73

ناجحجٌدجٌد جداجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدمتوسطجٌدعبدهللا مقداد عبدون حمد74

ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبدهللا ناٌف تركً احمد75

ناجحجٌدجٌدمقبولمتوسطمقبولجٌدجٌد جداجٌدمتوسطعبدالواحد غازي ذٌاب احمد76

ناجحجٌدجٌدجٌدجٌد جدامقبولجٌدجٌد جداجٌدجٌدعثمان عبدالعزٌز علً خلف77

راسبمتوسطضعٌفجٌدمقبولمقبولمقبولامتٌازمتوسطمقبولعذراء ظاهر فهد78

ناجحجٌد جداجٌدجٌد جدامتوسطجٌدجٌدامتٌازمتوسطجٌدعزٌزة سعد اسماعٌل طالل79

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعمر حسٌن حمود حسن80

ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعمر طه احمد هاشم 81

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولعمر عامر نوري82

ناجحمتوسطمتوسطجٌدمقبولمقبولجٌدمتوسطمتوسطمتوسطغسان حامد حسٌن علً 83
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ناجحجٌدمتوسطجٌد جدامتوسطمتوسطمتوسطامتٌازمقبولجٌدغسان ضٌاء محمد نجم84

ناجحمتوسطمقبولجٌد جدامقبولمتوسطمتوسطجٌد جدامتوسطمتوسطغفران حامد رشٌد85

ناجحجٌدمتوسطجٌدمتوسطمتوسطجٌدجٌد جدامتوسطجٌدفاتن فاضل ساٌع فرحان86

ناجحمتوسطمقبولجٌد جدامتوسطمتوسطمقبولجٌدمقبولمقبولقطرالندى المهلب خلف سلمان87

ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبوللٌث عبدالمنعم خلٌل88

ناجحجٌدمقبولمتوسطجٌدجٌدمتوسطمتوسطجٌدمقبولمحمد امٌن هٌثم احمد عباس89

ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمحمد حامد زٌدان90

ناجحجٌدجٌدمتوسطمتوسطجٌدجٌدامتٌازجٌدجٌدمحمد حسن احمد شوٌش91

ناجحمتوسطمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌد جدامقبولجٌدمحمد حسٌن علً محمد92

راسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمحمد خلٌل رحٌم كرٌم93

ناجحجٌدمقبولجٌد جدامقبولمقبولجٌدامتٌازمتوسطمتوسطمحمد خمٌس محمد94

راسبمتوسطضعٌفجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمتوسطمحمد رافع صالح ربٌع95

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد رجب حسٌن خلف96

ناجحجٌدمتوسطجٌدجٌدمقبولمقبولامتٌازجٌد جداجٌد جدامحمد عبدالستار أحمد عصمان97

ناجحامتٌازجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدامتٌازمقبولجٌدمحمد عطا هللا محمد زبط98

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمحمد غسان زكرٌا99

ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجٌدجٌد جدامتوسطجٌدمحمد غٌث جادهللا اسماعٌل100

ناجحجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جدامحمد نجم مندٌل عبدهللا101

ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبولمروان حسن محمد خضٌر102

ناجحجٌد جدامقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولجٌد جدامقبولمتوسطمروة رعد شكر محمود103

ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمروة قاسم سعٌد محاو104

ناجحمتوسطمتوسطجٌد جدامقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمرٌم ابراهٌم صالح عل105ً

ناجحمقبولمتوسطجٌدمقبولمقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبولمصطفى احمد سعد106

ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمصطفى خمٌس ضاري محمود107

ناجحجٌدمقبولجٌدمتوسطمتوسطجٌدجٌد جدامقبولمتوسطمالذ لطٌف فزع108

ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولموج قصً مولود ابراهٌم109

ناجحجٌدمتوسطجٌد جداجٌدمتوسطمتوسطجٌد جدامتوسطمتوسطمٌنا عبدالرحمن محمد عواد110

ناجحجٌد جدامتوسطجٌدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجٌدناهض احمد ترك111ً
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ناجحمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجٌد جدامقبولمقبولنجالء سمٌر حمادة نامس112

ناجحجٌد جدامتوسطجٌدمقبولجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدنزار علً حمود حماش113

ناجحمتوسطمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدمتوسطمقبولنغم عٌسى عبدهللا حسٌن114

ناجحمتوسطمتوسطجٌد جدامقبولمقبولمتوسطجٌد جدامقبولمقبولنمً هزاع محمد سالم 115
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