
الدراسة الصباحية 2017-2016نتائج الصف االول للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

قسم االدارة العامة

المعدلالنتٌجةحاسوب اللغة العربٌة لراءات احصاء التصاد ادارة االسم

60.0500معٌدامتٌازجٌدجٌد جداامتٌازضعٌفجٌدابراهٌم شهاب احمد ابراهٌم العبٌدي

53.3000ناجحامتٌازممبولجٌد جدامتوسطممبولممبولابراهٌم محمود خلف حسٌن الوٌسً

55.8500ناجحامتٌازممبولجٌد جداجٌدمتوسطممبولاثٌر جاسم علو هالل الحمدانً

39.0000معٌدجٌدضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفممبولاثٌر حاتم ابراهٌم مهدي الجبابً

44.4000معٌدجٌد جدامتوسطجٌدممبولممبولضعٌفاثٌر مهند كرٌم ابراهٌم الجبوري

39.0000معٌدامتٌازضعٌفممبولممبولضعٌفضعٌفاحمد اكرم سطام احمد العجٌلً

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد تركً هادي مجٌد  الهٌبً                    

64.2000ناجحامتٌازمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌدجٌداحمد عبدهللا علً حسٌن الجبوري

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد عدنان جاسم دمحم 

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد عالء سوٌد دلً الطربولً                                  

49.0000معٌدجٌد جداضعٌفجٌدجٌدممبولممبولاحمد فهد حسن علً البٌاتً 

47.1500معٌدامتٌازممبولجٌدمتوسطضعٌفضعٌفاحمد فٌصل حرجان ٌاسٌن العزاوي

36.3500معٌدمتوسطضعٌفجٌد جداضعٌفضعٌفضعٌفاحمد هاشم حمادي خضٌر العبٌدي

58.3500ناجحجٌد جدامتوسطجٌد جداامتٌازممبولمتوسطاركان اسماعٌل لدوري تركً العباسً

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاسامة عفٌف جمعة نوري الراوي                               

48.7000ناجحجٌد جداممبولممبولمتوسطممبولمتوسطاسعد كاظم درب رشٌد الخالدي 

53.0500ناجحجٌدمتوسطمتوسطجٌد جدامتوسطممبولاسٌل سرحان عبٌد شانً الشمري

37.5000معٌدجٌد جداضعٌفجٌدمتوسطضعٌفضعٌفافتخار نافع مردان دمحم الجبوري

العميد                       رئيس اللجنة                 عضو



الدراسة الصباحية 2017-2016نتائج الصف االول للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

قسم االدارة العامة

المعدلالنتٌجةحاسوب اللغة العربٌة لراءات احصاء التصاد ادارة االسم

41.2500معٌدجٌدضعٌفجٌدمتوسطضعٌفضعٌفالحمزة متعب هالل حمد الدوري

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفامٌر خلف كامل حسٌن العمابً                                  

51.4000ناجحجٌدممبولجٌدجٌدممبولممبولبدره ضٌاء حسٌن دمحم التكرٌتً

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفبسام خالد مخٌبر شهاب الصافً                  

45.9500معٌدمتوسطممبولجٌدجٌدضعٌفممبولبشرى جاسم عبد الوهاب احمد الجبوري

38.6500معٌدمتوسطضعٌفممبولممبولضعٌفممبولبٌداء سعد صالح علً الجبوري 

37.1500معٌدضعٌفممبولمتوسطممبولضعٌفمتوسطتبارن عادل عبد اللطٌف 

51.6000معٌدجٌدممبولامتٌازمتوسطضعٌفممبولتبارن عالء اسماعٌل خلف العاصً

44.3000معٌدجٌد جداممبولجٌد جداممبولضعٌفضعٌفجوان ثائر مسعود عباس العزاوي

36.1000معٌدامتٌازضعٌفممبولضعٌفضعٌفضعٌفحارث صالح دمحم عواد 

57.7000معٌدامتٌازمتوسطامتٌازجٌد جداضعٌفممبولحاضر حمٌد حسن عبدهللا الجبوري 

45.2500معٌدجٌد جداضعٌفجٌدجٌدضعٌفممبولحسٌن سفٌان طلفاح عبود الزناد 

49.3000معٌدامتٌازممبولمتوسطجٌد جداضعٌفممبولحسٌن شهاب شكور حسن الونداوي

43.7500معٌدجٌد جداضعٌفجٌدمتوسطضعٌفممبولحسٌن عبد الرحمن عبد الحمٌد شاكرالتكرٌتً 

45.7000معٌدجٌد جداممبولجٌدمتوسطضعٌفمتوسطحسٌن دمحم عبداالمٌر كرٌم السالمً

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفحمود  جمال عواد احمد 

44.2500معٌدجٌدممبولجٌدممبولضعٌفضعٌفحنان عزٌز خالص شحاذه الخزرجً

44.5500معٌدجٌدممبولامتٌازممبولضعٌفضعٌفحنان ناصر حمدي حسٌن اللهٌبً

العميد                       رئيس اللجنة                 عضو



الدراسة الصباحية 2017-2016نتائج الصف االول للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

قسم االدارة العامة

المعدلالنتٌجةحاسوب اللغة العربٌة لراءات احصاء التصاد ادارة االسم

59.6500ناجحامتٌازمتوسطجٌد جداجٌد جداممبولجٌدخالد ولٌد خالد طه الدوري

36.4500معٌدجٌدممبولضعٌفممبولضعٌفممبولخدٌجة سعد صالح عٌسى الجبوري 

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفذو الفمار عدنان حسٌن عبد المرٌشً

37.7500معٌدجٌد جداضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفممبولرامً رسول كمال ارحٌم الدوري

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفربٌعة ستار احمد جاسم التمٌمً                                 

60.1000معٌدامتٌازمتوسطامتٌازامتٌازضعٌفمتوسطرحاب جبار محمود ارحٌم الدوري

60.3000ناجحامتٌازجٌدامتٌازجٌد جداممبولمتوسطرنا نصٌر علً وهٌب التكرٌتً

63.0000ناجحامتٌازجٌدامتٌازجٌد جداممبولجٌدزهراء مانع دمحم فٌاض العجٌلً 

55.4000معٌدجٌد جدامتوسطجٌد جداامتٌازضعٌفممبولزٌنب ابراهٌم حمزه دمحم الجبوري

52.1500معٌدضعٌفجٌدامتٌازجٌد جداضعٌفجٌد جدازٌنب عبدالجبار عبدالوهاب 

60.1000ناجحجٌد جدامتوسطامتٌازجٌد جدامتوسطمتوسطسارة غالب فهمً رمضان التكرٌتً

45.0500معٌدجٌد جداضعٌفجٌدمتوسطضعٌفممبولسجى علً سلمان دروٌش الجبوري

56.4000ناجحامتٌازمتوسطجٌد جدامتوسطممبولمتوسطسحر داود سلمان عبد الجبار العبٌدي

63.0500ناجحامتٌازجٌد جداامتٌازجٌدممبولجٌد جداسحر دمحم اشالش خلف الجبوري

48.7500معٌدجٌدممبولجٌد جداممبولضعٌفمتوسطسرواء دمحم احمد عبد الجبوري

55.8500ناجحجٌد جداممبولجٌد جدامتوسطممبولجٌدسعد ناٌف ضٌدان حوٌل الطعٌمه

34.3000معٌدجٌد جداضعٌفممبولضعٌفضعٌفضعٌفسفانة حمد كردي محاسن طرفة 

62.7500ناجحامتٌازجٌد جداامتٌازمتوسطممبولجٌدسالم عباس حمٌد سلٌمان العبٌدي

العميد                       رئيس اللجنة                 عضو



الدراسة الصباحية 2017-2016نتائج الصف االول للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

قسم االدارة العامة

المعدلالنتٌجةحاسوب اللغة العربٌة لراءات احصاء التصاد ادارة االسم

50.8000معٌدجٌد جداضعٌفممبولجٌدممبولجٌدسالم مخلف ابراهٌم علً التمٌمً

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفشهد دمحم حسن احمد البو رحمن                               

49.1000معٌدجٌدممبولجٌد جداضعٌفضعٌفمتوسطشٌماء بركان جاسم دمحم الخزرجً

49.3500معٌدجٌدممبولجٌد جدامتوسطضعٌفممبولصبا اٌاد جمعه جابر العجٌلً 

42.3500معٌدجٌد جداممبولجٌدممبولضعٌفممبولصفاء محسن مدلول حمد الجمٌلً

51.0500معٌدامتٌازممبولجٌد جداجٌدضعٌفضعٌفصمر نزار علً حمٌد العباسً

62.4500ناجحامتٌازجٌدامتٌازجٌدجٌدمتوسطضحى عبد الخالك حمزة دمحم الحٌانً

38.8000معٌدامتٌازضعٌفمتوسطممبولضعٌفضعٌفطاهر علً عبدهللا ٌوسف الجمٌلً

28.1500معٌدجٌدممبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفطه شاكر طه ٌحٌى الدوري

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعباس عامر جاسم كٌلج بنً سعد                                 

60.1500ناجحامتٌازجٌدجٌد جداجٌد جداممبولمتوسطعبد الحلٌم عمار عبد الحلٌم صالح العبٌدي

53.0500معٌدامتٌازممبولجٌد جداجٌدضعٌفممبولعبد السالم انس صالح احمد 

54.2000معٌدامتٌازمتوسطجٌد جداجٌدضعٌفممبولعبد هللا دمحم صالح ابراهٌم البٌاتً

51.1500معٌدجٌد جداممبولجٌد جداجٌدضعٌفمتوسطعبد الهادي عدنان رشٌد صالح الجبوري

58.9500معٌدامتٌازممبولجٌد جداجٌد جداضعٌفجٌدعبدالعزٌز ابراهٌم ماجد حسٌن 

59.5500معٌدجٌدضعٌفامتٌازجٌد جدامتوسطجٌدعبدالعزٌز باسم ابراهٌم حسٌن االجدع

33.4500معٌدمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفممبولعبدهللا دمحم حسٌن خلف الجبوري

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعثمان بدري ابراهٌم علٌوي                                    

العميد                       رئيس اللجنة                 عضو



الدراسة الصباحية 2017-2016نتائج الصف االول للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

قسم االدارة العامة

المعدلالنتٌجةحاسوب اللغة العربٌة لراءات احصاء التصاد ادارة االسم

58.3000ناجحامتٌازمتوسطجٌد جداجٌدممبولمتوسطعثمان حسن دمحم محمود الطربولً

43.9500معٌدامتٌازممبولممبولمتوسطضعٌفممبولعذراء عارف فارس احمد الكرطانً

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعلً حاتم فلٌح حسٌن العبٌدي                                    

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعلً حسٌن علً جسام االحبابً

42.5000معٌدجٌدممبولممبولممبولضعٌفممبولعلً سعٌد احمد كطو الربٌعً

47.3500معٌدامتٌازممبولجٌد جداممبولضعٌفممبولعلً صباح لطٌف ٌاسٌن الحشماوي

54.1000ناجحجٌد جداممبولجٌد جداجٌدممبولممبولعلً طامً منذر حسن العبٌدي

46.2000معٌدجٌد جداممبولجٌدممبولضعٌفممبولعلً عبد الحمٌد حسٌن حسن التمٌمً

44.7000معٌدجٌد جداممبولمتوسطممبولضعٌفممبولعلً عبد هللا عران جودر الجبوري

62.1000ناجحامتٌازمتوسطامتٌازجٌدممبولجٌد جداعلً نصرهللا ابراهٌم جسام الجمٌلً 

30.2500معٌدجٌدضعٌفممبولضعٌفضعٌفضعٌفعلً وضاح عبود صبحً الخزرجً

61.3000ناجحامتٌازجٌدجٌد جداجٌد جداممبولجٌدعماد عبد الرزاق  رمضان عبدهللا المٌسً 

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعمار صعب دلٌان نهار النمراوي                                  

51.3000معٌدامتٌازممبولمتوسطجٌد جداضعٌفجٌدعمار عبد الجبار سالم حسٌن العبٌدي

61.2500ناجحامتٌازمتوسطامتٌازجٌد جداممبولجٌدعمر احمد دمحم حسٌن الحربً

52.0500معٌدامتٌازجٌدجٌد جداممبولضعٌفمتوسطعمر جاسم دمحم كماش الخزرجً

57.8500معٌدامتٌازمتوسطجٌد جدامتوسطضعٌفجٌدعمر حسن دمحم مخلف العزاوي

54.3500معٌدامتٌازمتوسطجٌد جدامتوسطضعٌفممبولعمر شمس الدٌن حسٌن محمود الطربولً

العميد                       رئيس اللجنة                 عضو



الدراسة الصباحية 2017-2016نتائج الصف االول للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

قسم االدارة العامة

المعدلالنتٌجةحاسوب اللغة العربٌة لراءات احصاء التصاد ادارة االسم

50.3000معٌدامتٌازممبولجٌد جدامتوسطضعٌفمتوسطعمر علً شاكر محمود السامرائً

42.9500معٌدجٌد جدامتوسطمتوسطممبولضعٌفضعٌفعمر كمال مرعً حسن العباسً

51.5000ناجحامتٌازممبولامتٌازممبولممبولممبولغٌداء فٌصل عبد هللا حمادي الجبوري

61.6500ناجحجٌدمتوسطامتٌازجٌدجٌدجٌدفاتن فرج دمحم احمد 

53.4500ناجحجٌد جداجٌدمتوسطممبولممبولجٌدفاطمة محمود رزن سعٌد الفراجً

56.8500ناجحامتٌازمتوسطجٌدجٌدمتوسطمتوسطلتٌبه جاسم نصٌف جاسم المرسومً

44.7500معٌدجٌد جداضعٌفمتوسطمتوسطضعٌفممبولكرم موفك امٌن ارحٌم العمري

58.2500معٌدامتٌازممبولامتٌازجٌدضعٌفجٌد جداكمال مزهر جاسم دمحم الدوري

63.9500ناجحامتٌازجٌدجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌد جداكمال مساهر عاٌد علً العبٌدي

25.3000معٌدممبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفلمى عبدهللا جاسم دمحم الجبوري 

40.4000معٌدجٌدضعٌفجٌدضعٌفضعٌفممبولدمحم رجب عبد هللا جمعه السالمً

64.2000ناجحامتٌازمتوسطجٌد جداامتٌازمتوسطجٌد جدادمحم عادل محمود خطاب الكراعً

59.6000ناجحامتٌازمتوسطجٌد جداامتٌازممبولممبولدمحم نجٌب احمد ضوٌف الهاشمً

55.8000ناجحامتٌازمتوسطجٌد جداممبولجٌدمتوسطدمحم نصر رجا عطٌه الخزرجً

49.6000ناجحجٌد جداممبولجٌد جداممبولممبولممبولدمحم هاشم شكور محمود 

55.0000معٌدامتٌازمتوسطامتٌازمتوسطضعٌفمتوسطدمحم وحٌد ولً داره الداودي

46.2000ناجحجٌد جداممبولممبولممبولممبولممبولمحمود بهاء نعمان جاسم التكرٌتً

46.4000معٌدجٌد جداممبولمتوسطمتوسطضعٌفمتوسطمحمود خلف عكلة شهاب الجمٌلً

العميد                       رئيس اللجنة                 عضو



الدراسة الصباحية 2017-2016نتائج الصف االول للعام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد

قسم االدارة العامة

المعدلالنتٌجةحاسوب اللغة العربٌة لراءات احصاء التصاد ادارة االسم

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمروان علً خلٌفه سالم االوسً                   

54.0000معٌدجٌد جداممبولجٌدجٌدضعٌفجٌدمصطفى احمد خلٌفه ادخٌل المٌسً

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمصطفى برهان عمر جاسم 

39.8500معٌدجٌدضعٌفمتوسطممبولضعٌفممبولمصطفى شاكر بدر عباس العبٌدي

44.0000معٌدجٌد جداضعٌفممبولممبولضعٌفمتوسطمصطفى طارق عبدالباري الخطٌب  

56.9000ناجحامتٌازمتوسطمتوسطجٌدمتوسطجٌدمصطفى عادل محمود خطاب الكراعً

62.1500ناجحامتٌازجٌدجٌدجٌد جدامتوسطجٌدمصطفى ناجً عبود مصطاف 

58.2500ناجحجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌدمتوسطمتوسطمنتظر نصٌف جاسم مصطاف الخزرجً

39.7000معٌدجٌدضعٌفممبولممبولضعٌفضعٌفمها عبد دمحم جبر الجبوري

54.2500معٌدامتٌازممبولامتٌازجٌدضعٌفمتوسطمؤٌد احمد ابراهٌم طعمة الدوري

60.0000ناجحامتٌازممبولجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌدمؤٌد عبد الستار حارس رشٌد العبٌدي

47.7500ناجحجٌد جداممبولممبولمتوسطممبولممبولمٌثم خضٌر عباس عبد العظٌم التمٌمً

53.9000معٌدامتٌازمتوسطجٌد جداجٌد جداضعٌفممبولنبأ اهٌس دحام احمد الناصري

45.4000معٌدجٌدممبولجٌدممبولضعٌفممبولندى صباح خلٌل دمحم 

45.5500معٌدجٌد جدامتوسطمتوسطمتوسطضعٌفضعٌفنذٌر ٌاسر خضٌر مزعل الدلٌمً 

52.3500ناجحجٌد جداممبولمتوسطجٌدمتوسطممبولنشوان خٌرهللا خطاب بكر الججو

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفنمٌر عبد األمٌر  حسٌن حسن

54.2500ناجحامتٌازجٌد جداجٌدمتوسطممبولممبولنهى احمد كرٌم خلف الجواري
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39.0500معٌدجٌد جداضعٌفممبولممبولضعٌفممبولنور زكً حسن دمحم الدوري

58.6000ناجحامتٌازمتوسطجٌد جداجٌدمتوسطمتوسطنور عامر حسٌن علً الكرخً 

53.2000ناجحامتٌازممبولجٌدجٌدممبولممبولهبة نبٌل احمد محمود التمٌمً

37.9000معٌدجٌدضعٌفممبولممبولضعٌفضعٌفهدى حسن صالح احمد الجبوري

59.3000ناجحامتٌازجٌدجٌد جداجٌدممبولجٌدهدى عبد الكرٌم محٌمٌد معروف الجبوري

52.2000معٌدامتٌازممبولجٌد جدامتوسطضعٌفمتوسطهناء رشٌد حمود نصٌف العبٌدي

58.9000ناجحامتٌازممبولجٌد جداجٌدمتوسطجٌدهند حسن ابراهٌم منصور العٌساوي

40.4500معٌدجٌدممبولجٌدممبولضعٌفضعٌفهند كرٌم حمٌد عبد الجبار الخزرجً

57.6000معٌدجٌد جدامتوسطجٌدامتٌازضعٌفجٌدوابل صباح مصطفى حسن التكرٌتً 

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفوائل دمحم علوان دمحم العزاوي                                   

52.7000ناجحجٌد جداممبولجٌدجٌد جداممبولممبولورود اسامة حسن زبن الناصري

60.0500ناجحامتٌازجٌدجٌد جداجٌدجٌدمتوسطوسام اسماعٌل حسن حداوي العزاوي

63.0000ناجحامتٌازمتوسطامتٌازامتٌازممبولجٌدوسٌم باسم عبد اللطٌف عبد الكرٌم العبٌدي

51.5500معٌدامتٌازممبولجٌدممبولضعٌفجٌدولٌد محمود خلف ناهض الجبوري

50.5500معٌدامتٌازممبولجٌد جدامتوسطضعٌفمتوسطٌاسر احمد مطلك زعٌان الدلٌمً 

52.2000ناجحامتٌازممبولجٌد جدامتوسطممبولممبولٌاسر فاضل كرٌم مطلن الفراجً

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0
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0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0
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0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0
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00.0000ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0
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