
2017-2016للعام الدراسي / الدور األول / الكورس الثاني / نتائج المرحلة االولى كلية االدارة واالقتصاد

قسم اإلدارة العامة

المعدلالنتٌجةحموقحاسوباالدارةرٌاضٌاتالمحاسبةاالسم

69.1429ناجحجٌدامتٌازممبولجٌدممبولابراهٌم شهاب احمد ابراهٌم العبٌدي

82.2857ناجحامتٌازامتٌازمتوسطجٌدجٌد جدااثٌر جاسم علو هالل الحمدانً

63.4286معٌدمتوسطجٌد جداممبولضعٌفمتوسطاثٌر حاتم ابراهٌم مهدي الجبابً

83.1429ناجحجٌد جداامتٌازمتوسطجٌدامتٌازاركان اسماعٌل لدوري تركً العباسً

68.2857ناجحمتوسطجٌد جدامتوسطمتوسطممبولاسٌل سرحان عبٌد شانً الشمري

67.7857معٌدجٌدامتٌازمتوسطمتوسطضعٌفافتخار نافع مردان دمحم الجبوري

75.2857ناجحجٌد جداامتٌازمتوسطجٌدمتوسطبدره ضٌاء حسٌن دمحم التكرٌتً

71.4286ناجحمتوسطامتٌازممبولمتوسطجٌدبشرى جاسم عبد الوهاب احمد الجبوري

49.5000معٌدضعٌفامتٌازضعٌفممبولضعٌفبٌداء سعد صالح علً الجبوري 

90.7143ناجحجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جداامتٌازحاضر حمٌد حسن عبدهللا الجبوري 

61.0000ناجحممبولامتٌازممبولممبولممبولحسٌن شهاب شكور حسن الونداوي

63.7143معٌدمتوسطامتٌازضعٌفمتوسطممبولحسٌن عبد الرحمن عبد الحمٌد شاكرالتكرٌتً 

65.8571ناجحجٌدامتٌازممبولممبولممبولحنان ناصر حمدي حسٌن اللهٌبً

60.5000ناجحمتوسطامتٌازممبولممبولممبولخدٌجة سعد صالح عٌسى الجبوري 

60.1429ناجحممبولجٌدممبولممبولمتوسطرامً رسول كمال ارحٌم الدوري

89.8571ناجحامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جدارحاب جبار محمود ارحٌم الدوري

87.9286ناجحامتٌازامتٌازجٌد جداجٌدجٌد جدارنا نصٌر علً وهٌب التكرٌتً

94.1429ناجحامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌاززٌنب عبدالجبار عبدالوهاب 

العميد                       رئيس اللجنة                 عضو
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قسم اإلدارة العامة

المعدلالنتٌجةحموقحاسوباالدارةرٌاضٌاتالمحاسبةاالسم

78.1429ناجحجٌدجٌد جداجٌدجٌدجٌدسارة غالب فهمً رمضان التكرٌتً

75.6429ناجحمتوسطجٌد جدامتوسطجٌدجٌد جداسحر داود سلمان عبد الجبار العبٌدي

62.3571ناجحمتوسطجٌد جداممبولممبولممبولسرواء دمحم احمد عبد الجبوري

85.0714ناجحامتٌازامتٌازامتٌازجٌدجٌد جداسعد ناٌف ضٌدان حوٌل الطعٌمه

74.6429ناجحممبولامتٌازجٌدمتوسطجٌد جداسالم مخلف ابراهٌم علً التمٌمً

66.0000ناجحممبولامتٌازمتوسطممبولممبولشٌماء بركان جاسم دمحم الخزرجً

82.0714ناجحجٌدامتٌازجٌد جداجٌدجٌد جداضحى عبد الخالك حمزة دمحم الحٌانً

68.3571معٌدمتوسطامتٌازمتوسطجٌدضعٌفطاهر علً عبدهللا ٌوسف الجمٌلً

81.0000ناجحمتوسطامتٌازمتوسطامتٌازجٌدعبد السالم انس صالح احمد 

72.0714ناجحمتوسطامتٌازممبولجٌد جدامتوسطعبد هللا دمحم صالح ابراهٌم البٌاتً

79.1429ناجحجٌدامتٌازجٌد جداجٌد جدامتوسطعبد الهادي عدنان رشٌد صالح الجبوري

78.6429ناجحجٌدامتٌازممبولجٌدجٌد جداعبدالعزٌز ابراهٌم ماجد حسٌن 

59.3571ناجحمتوسطجٌد جداممبولممبولممبولعبدهللا دمحم حسٌن خلف الجبوري

84.4286ناجحجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌدجٌد جداعثمان حسن دمحم محمود الطربولً

70.6429ناجحجٌدجٌد جدامتوسطجٌدممبولعذراء عارف فارس احمد الكرطانً

74.5714ناجحجٌدامتٌازمتوسطجٌدجٌدعلً طامً منذر حسن العبٌدي

79.2143ناجحامتٌازجٌد جداجٌدجٌدجٌدعلً نصرهللا ابراهٌم جسام الجمٌلً 

83.8571ناجحجٌد جداامتٌازمتوسطجٌد جداجٌد جداعماد عبد الرزاق  رمضان عبدهللا المٌسً 
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المعدلالنتٌجةحموقحاسوباالدارةرٌاضٌاتالمحاسبةاالسم

74.8571ناجحجٌد جداامتٌازجٌدممبولجٌدعمر جاسم دمحم كماش الخزرجً

69.3571ناجحامتٌازجٌدمتوسطمتوسطممبولعمر حسن دمحم مخلف العزاوي

56.6429معٌدمتوسطجٌد جداممبولمتوسطضعٌفعمر كمال مرعً حسن العباسً

68.5000ناجحجٌدجٌد جدامتوسطممبولمتوسطغٌداء فٌصل عبد هللا حمادي الجبوري

61.5714معٌدممبولامتٌازممبولمتوسطضعٌفكرم موفك امٌن ارحٌم العمري

86.8571ناجحامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌدكمال مساهر عاٌد علً العبٌدي

41.6429معٌدضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفلمى عبدهللا جاسم دمحم الجبوري 

90.6429ناجحامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جدادمحم عادل محمود خطاب الكراعً

85.6429ناجحامتٌازامتٌازمتوسطجٌدامتٌازدمحم نجٌب احمد ضوٌف الهاشمً

85.2143ناجحامتٌازامتٌازجٌدجٌد جداجٌددمحم وحٌد ولً داره الداودي

70.5000ناجحجٌدامتٌازممبولمتوسطمتوسطمحمود بهاء نعمان جاسم التكرٌتً

69.1429معٌدجٌدامتٌازضعٌفمتوسطجٌدمصطفى احمد خلٌفه ادخٌل المٌسً

59.5000ناجحممبولجٌد جداممبولممبولممبولمصطفى طارق عبدالباري الخطٌب  

84.2143ناجحجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جدامصطفى عادل محمود خطاب الكراعً

82.0000ناجحجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جدامصطفى ناجً عبود مصطاف 

87.7857ناجحامتٌازامتٌازجٌدجٌد جداامتٌازمؤٌد عبد الستار حارس رشٌد العبٌدي

67.6429ناجحجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطممبولمٌثم خضٌر عباس عبد العظٌم التمٌمً

83.9286ناجحجٌد جداامتٌازمتوسطجٌد جداجٌد جدانبأ اهٌس دحام احمد الناصري
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2017-2016للعام الدراسي / الدور األول / الكورس الثاني / نتائج المرحلة االولى كلية االدارة واالقتصاد

قسم اإلدارة العامة

المعدلالنتٌجةحموقحاسوباالدارةرٌاضٌاتالمحاسبةاالسم

75.9286ناجحجٌدامتٌازمتوسطجٌدجٌدندى صباح خلٌل دمحم 

79.3571ناجحجٌد جداامتٌازممبولجٌدجٌد جدانشوان خٌرهللا خطاب بكر الججو

82.0000ناجحجٌد جداامتٌازجٌدجٌدجٌد جدانور عامر حسٌن علً الكرخً 

80.7143ناجحامتٌازامتٌازجٌدجٌدجٌدهبة نبٌل احمد محمود التمٌمً

68.0000ناجحمتوسطامتٌازمتوسطمتوسطممبولهدى حسن صالح احمد الجبوري

65.9286ناجحجٌد جداجٌدممبولمتوسطممبولهدى عبد الكرٌم محٌمٌد معروف الجبوري

81.7857ناجحامتٌازامتٌازمتوسطجٌدجٌد جداوابل صباح مصطفى حسن التكرٌتً 

68.3571ناجحمتوسطجٌد جدامتوسطجٌدمتوسطورود اسامة حسن زبن الناصري

68.6429ناجحجٌدجٌدمتوسطمتوسطمتوسطوسام اسماعٌل حسن حداوي العزاوي

84.0000ناجحجٌد جداامتٌازممبولامتٌازامتٌازوسٌم باسم عبد اللطٌف عبد الكرٌم العبٌدي

71.5000ناجحجٌدامتٌازمتوسطمتوسطمتوسطٌاسر احمد مطلك زعٌان الدلٌمً 

71.5714ناجحمتوسطامتٌازممبولمتوسطجٌدٌاسر فاضل كرٌم مطلن الفراجً

العميد                       رئيس اللجنة                 عضو


