
2019-2018نتائج الصف الرابع للعام الدراسي 

كورس ثاني

كلية االدارة واالقتصاد

مسائي/ قسم االقتصاد 

االسم
نفطنقدٌة
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اسالٌب البحثبحوثتخطٌطتموٌلنظمقٌاسً

النتٌجة 

النهائٌة
ناجحجٌدمقبولجٌد جدامتوسطجٌدمتوسطمتوسطجٌدجٌداثٌر صباح مهدي 

ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولاحمد خالد عبد محمد الجبوري

ناجحمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجٌدمقبولجٌدمقبولمقبولاحمد محمود عبدهللا

ناجحمقبولمقبولجٌد جدامتوسطجٌدمقبولجٌدمقبولمقبولاسٌا عبدالرحمن جدعان ذٌاب

ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاكرم نجم عبد رحٌم

ناجحجٌدمقبولامتٌازمتوسطمتوسطمتوسطجٌدمقبولمقبولانسام اٌاد نصرت شاكر التكرٌتً

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفانمار صدٌق جاسم

ناجحجٌدمتوسطجٌدمتوسطمقبولمتوسطجٌد جدامقبولمقبولبشار عباس خلف

ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجٌدمقبولمتوسطبشار عبد الهادي علً حسن 

ناجحمتوسطمقبولجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدجٌد جدامتوسطجٌدبٌداء خلٌل ابراهٌم محمد الدراجً

ناجحمتوسطمقبولجٌدمتوسطجٌدمقبولمتوسطمقبولمتوسطجبار حسن عبدهللا حسٌن

ناجحمتوسطمقبولجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌدجٌدمقبولجٌدحسن مثنى ذاكر حسن

ناجحمتوسطمتوسطامتٌازجٌدجٌد جداجٌدامتٌازجٌدجٌدحمد سامً دحام خنجر الجواري

ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولحمدي احمد جاسم

راسبمتوسطضعٌفمقبولجٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولخالد جمال محمد حسن

ناجحمتوسطمقبولجٌدمتوسطجٌدجٌد جداجٌدمتوسطمقبولخالد خلف ناٌف طعمه الجبوري

ناجحمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولخالد وعد خلٌف

ناجحجٌد جداامتٌازجٌد جدامتوسطامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداامتٌازداود سالم عبدهللا محمد الجبوري

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفرافع صبار فهد مطلك

ناجحجٌدمقبولجٌدجٌدمقبولمتوسطجٌد جدامقبولمتوسطزٌاد خلف صالح حسٌن العباسً

ناجحمتوسطمقبولجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌدمتوسطزٌاد طارق حسٌن علً البٌاتً

ناجحمتوسطجٌدجٌدجٌدجٌدجٌدجٌد جدامقبولمتوسطسعدون صالح حسن شومل العبٌدي

ناجحجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطسؤدد ماجد حامد رجب القٌسً

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفصالح علً عطٌة مهدي 

ناجحجٌدمقبولامتٌازجٌدمقبولجٌدامتٌازمقبولمقبولصدام ٌحٌى كرٌم شهاب العبٌدي

ناجحامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازضٌاء علً حسٌن عبدهللا الجبوري
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راسبمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولطاهر احمد ابراهٌم علً الجبوري

ناجحجٌدمتوسطامتٌازجٌد جداامتٌازجٌدجٌدمقبولجٌد جداطٌبة ظاهر فهد مربط العبٌدي

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبد السالم اسماعٌل فتحً هندي الجبوري

ناجحمتوسطمتوسطامتٌازمتوسطجٌدجٌد جداجٌد جدامقبولمتوسطعبدالرزاق حسٌن علً شالش الجبوري

ناجحمتوسطمقبولجٌد جدامتوسطمتوسطمتوسطجٌد جدامقبولمقبولعبدالكرٌم احمد وحٌش

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبدهللا خلف دعٌجان رجا الشمري

ناجحمتوسطمتوسطجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطعبدهللا مطلك صالح حلو الجبوري

ناجحجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدجٌدمتوسطامتٌازجٌدجٌدعبٌدة اٌاد محمد سعٌد الخسارة

ناجحجٌدمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدجٌدجٌدجٌدعبٌر عبٌد ناجً عبٌد الحٌانً

ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبولعدنان عوٌد سوٌد مخلف الدلٌمً

ناجحمقبولمقبولجٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعقٌل خلٌل ابراهٌم مهدي القٌسً

ناجحمقبولمتوسطجٌد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعلً احمد محمود

ناجحمقبولمقبولجٌد جدامتوسطمقبولجٌدجٌد جدامقبولمقبولعلً حمزة خلف علً الجمٌلً

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعلً عبدهللا محمد

ناجحجٌدمتوسطجٌد جدامتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجٌدعمر عبدهللا محمد عبدهللا  المجمعً

ناجحجٌدمقبولجٌدمتوسطمتوسطمقبولجٌد جدامقبولمقبولعمر نعمان سلمان خلف العباسً

ناجحمتوسطجٌدجٌدمتوسطمتوسطجٌد جداجٌدجٌدمتوسطغازي عبد جواد مهدي القٌسً

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفغانم ادرٌس عبد الكرٌم

ناجحمقبولمقبولجٌدمتوسطجٌدجٌدمقبولمقبولمقبولغنام سعدي احمد

ناجحمتوسطمقبولجٌدمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولغٌث حسٌن علٌوي 

ناجحمتوسطمقبولجٌد جدامتوسطمقبولجٌدجٌدمقبولمقبولفاضل حسن اكبر

ناجحجٌدجٌدامتٌازجٌدمتوسطجٌد جداامتٌازمقبولجٌد جدافاطمه عامر مكً علً الناصري

ناجحجٌدمقبولمقبولمتوسطجٌدمقبولمقبولجٌدمتوسطماهر علً طه حسٌن

ناجحمتوسطمقبولجٌد جداجٌدامتٌازجٌدامتٌازجٌدمتوسطمثنى علً عواد علً موسى الجبوري

ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمحمد احمد حدٌد

ناجحمتوسطمقبولجٌدمقبولمتوسطمقبولجٌدمقبولمقبولمحمد حسن محمد دعاش الجبوري



2019-2018نتائج الصف الرابع للعام الدراسي 

كورس ثاني

كلية االدارة واالقتصاد

مسائي/ قسم االقتصاد 

االسم
نفطنقدٌة

دراسة 

جدوى
اسالٌب البحثبحوثتخطٌطتموٌلنظمقٌاسً

النتٌجة 

النهائٌة

راسبمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفمقبولمقبولمحمد سلٌمان علً

ناجحجٌدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمحمد عبدالكرٌم صالح حمادي القٌسً

ناجحمتوسطمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمتوسطجٌدمقبولمتوسطمحمد مخلف بدوي لطٌف القره غلً

ناجحمقبولمقبولامتٌازمتوسطمقبولمقبولجٌد جدامتوسطمقبولمحمود احمد حٌود خلف الجمٌلً

ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمروان ناٌف بخٌت 

ناجحمتوسطمقبولامتٌازجٌدجٌدجٌدجٌد جدامقبولمتوسطمروة عامر محمود عٌسى التغلبً

ناجحجٌدمقبولجٌدمتوسطمتوسطمتوسطجٌد جدامقبولمقبولمصطفى احمد حردان

ناجحجٌد جداجٌدمتوسطجٌدمتوسطمقبولمتوسطجٌدجٌدمصطفى عباس ناصر حسان الكندي

ناجحمتوسطمقبولجٌدمتوسطمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمعاذ ابراهٌم خلف سلمان

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفمنتصر عماد عاٌد قدوري البزونً 

ناجحضعٌفمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولجٌدمتوسطمقبولمها ضٌاء اسماعٌل امٌن الدوري

ناجحمتوسطمقبولجٌدمتوسطمتوسطمتوسطجٌد جدامتوسطمقبولمهند نومان صالح

ناجحمتوسطمقبولجٌدمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولناٌف عطٌه صالح خلف الجبوري

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفنبأ شرٌف محمد احمد

ناجحمتوسطمتوسطجٌد جدامتوسطمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌدمقبولنبٌل محمد شندوخ حمد العكٌدي

ناجحجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدامتٌازجٌد جداجٌدنور داود عبدهللا محمد الدوري

ناجحامتٌازجٌدامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازهدٌل حسن عبدهللا حسٌن العزاوي

ناجحمتوسطمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطهٌثم عباس محمود وادي الطائً

راسبمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولورود ولٌد كامل عباس البدرانً

ناجحجٌد جدامقبولجٌدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولوسام عبدالوهاب صبار حمادي

ناجحامتٌازمتوسطجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌدجٌدجٌدوسن مشعل سرحان جدي العبٌدي

ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولوصفً جمال باشا احمد الشاهري

ناجحجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌدجٌدمتوسطجٌد جدامقبولمقبولوقار علً حسٌن علوان القرة غولً

راسبضعٌفجٌد جداجٌدمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمصطفى علً عبد الكرٌم

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0
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راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0


