
 (7102-7102للعام الدراسي ) الثاني الفصلسعي قائمة درجات                      

  SPSS املادة:                                                                               وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
  (أالثانية ) املرحلة:                                                                                  كلية اإلدارة واالقتصاد /دياىل جامعة

 ثالث ساعات الساعات:عدد                                                                                        / الدراسة املسائية قسم االقتصاد
 

 يف قائمة الدرجات االبيض استخدام احلرب وأالشطب  وأمالحظة : ال جيوز احلك 

 

 أسم الطالب ت
 درجة العملي النهائي درجة السعي

 كتابة   رقما   كتابة   رقما  

   اثنان و عشرون   22 ابتسام تولي جابر رحيمة 1

   خمسة و ثالثون   35 احمد سلمان عبد هللا علي 2

   اثنان و عشرون   22 جاسم احمد صبحي خلف 3

   تسعة عشر   19 احمد عبد هللا حسن حمد 4

   ثالثة و عشرون   23 احمد عيدان اسماعيل 5

   خمسة و ثالثون   35 احمد محسن مجيد عبد 6

   ثمانية و عشرون   28 احمد محمد احمد علي 7

   مستوفـــــــــــــــــي   اسامة براء علي حميد 8

   خمسة عشر 15  اسراء يحيى حسين محمد 9

   ثالثة و ثالثون   33 أكرم ثائر خميس جمعة 11

   واحد و ثالثون   31 براء خليل عبد الجليل محمد 11

   ثالثون   30 بسمة فالح حسن علوان 12

   ثالثون   30 تبارك تحسين علي حسين 13

   اربعة و عشرون   24 جاسم يونس رشيد خميس 14

   مستوفـــــــــــــــــي   جواد حامد سلطان جواد 15

   واحد و عشرون   21 حاتم كريم تركي علوان 16

     عشرون 20 حسين ابراهيم محمد حسين 17

   ثالثون   30 حسين مهدي هاشم محمد 18

   عشرون 20 حيدر منذر متعب جاسم 19

   ثالثة و عشرون   23 خلود عقيد راضي داود 21

   خمسة و عشرون   25 راسم باسم حمود شاطي 21

   واحد و ثالثون   31 رحمن رشيد ياسين حمد 22

   تسعة عشر   19 رضا جواد كاظم 23

   خمسة و عشرون   25 رعد اتهام كامل سرحان 24

   عشرون   20 زهراء سعد حسين نصيف 25

   عشرون 20 زياد محمد طه ياسين 26

   تسعة عشر   19 عاشور سامح علي سلمان 27

   واحد و ثالثون   31 سامر علي يحيى حسن 28

   مستوفـــــــــــــــــي   سلوان طالب مهدي عبد 29

   ثمانية عشر   18 سهاد جليل خليل ابراهيم 31
 
 



 (7102-7102للعام الدراسي ) الثاني الفصلسعي قائمة درجات                      

  SPSS املادة:                                                                               وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
  (أالثانية ) املرحلة:                                                                                  كلية اإلدارة واالقتصاد /دياىل جامعة

 ثالث ساعات الساعات:عدد                                                                                        / الدراسة املسائية قسم االقتصاد
 

 يف قائمة الدرجات االبيض استخدام احلرب وأالشطب  وأمالحظة : ال جيوز احلك 

 

 أسم الطالب ت
 درجة العملي النهائي درجة السعي

 كتابة   رقما   كتابة   رقما  

   خمسة و عشرون   25 صالح عزيزصالح محمد  13

   خمسة و عشرون   25 صفاء داود عبد هللا  13

   اربعة و عشرون   24 طه يحيى علوان حسين 11

   مستوفـــــــــــــــــي   عامر زيد علي رضوان 13

   عشرون 20 محمد يعباس ظاهر غناو 13

   اربعة و عشرون   24 عبد االله محمد جلو 13

   واحد و ثالثون   31 عبدهللا ماهر طاهر شوكت 13

   ثالثة و عشرون   23 عصام حسين عبدهللا حسن 13
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  رئيس قسم االقتصاد                                           المادة              امدرس       

   عبد القادر مهدي  أ.م. د نادية                                    م.م محمد ليث / مثنى ابراهيم



 (7102-7102للعام الدراسي ) الثاني الفصلسعي قائمة درجات                      

 SPSS املادة:                                                                               وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

  (بالثانية ) املرحلة:                                                                                  كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة دياىل
 ثالث ساعات عدد الساعات:                                                                                       / الدراسة املسائية قسم االقتصاد

 
 يف قائمة الدرجات االبيض استخدام احلرب وأالشطب  وأمالحظة : ال جيوز احلك 

 
 

 أسم الطالب ت
 درجة العملي النهائي درجة السعي

 كتابة   رقما   كتابة   رقما  

   عشرون 20 عصام محمد مهدي احمد 1

   ثالثة و ثالثون   33 عالء عبد الهادي ابراهيم سبع 2

   ثالثون   30 عالء كاظم عبد محمد 3

   عشرون 20 عالء مهدي حميد خلف 4

   ثالثة و عشرون   23 علي ابراهيم درب منصور 5

   ثمانية عشر 18 علي رعد سلمان ناصر 6

   تسعة عشر   19 علي زاحم محمد عبار 7

   عشرون   20 علي زكريا عاكف علوان 8

   خمسة عشر 15 علي عايد خلف حسن 9

   مستوفــــــــــــــــي   كاظمعلي عباس حسين  11

   سبعة و عشرون   27 عماد صديق محمد نجم 11

   خمسة و عشرون   25 عمر عزيز حاتم خضير 12

   تسعة و عشرون   29 عمر علي صالح عبد الجبوري 13

   واحد و ثالثون   31 غفران صباح حسين عبد الرزاق 14

   عشرون   20 غيث منير محمد خلف 15

   ثمانية و ثالثون   38 فالح ابراهيم قدوري درويش 16

   عشرون   20 فراس رعد احمد سوادي 17

   ثمانية و ثالثون   38 لمياء صباح حاتم ابراهيم 18

   اربعة و عشرون   24 لواحظ مهدي علوان سبع 19

   مستوفــــــــــــــــي   مالك حاتم محمد جاسم 21

   خمسة و ثالثون   35 ابراهيم يحيىمحمد رحيم  21

   عشرون 20 محمد صفاء محمود عيدان 22

   سبعة و عشرون   27 محمد نصيف جاسم حمادي 23

   عشرون 20 محمود جاسم نصيف جاسم 24

   مستوفــــــــــــــــي   مروان ثامر عبد هللا جاسم 25

   ثمانية عشر 18 مصطفى احمد صالح عبد الكريم 26

   سبعة و عشرون   27 مصطفى حسين علي صالح 27

   ثمانية عشر   18 مصطفى علي محمد عيسى 28

   ثمانية عشر   18 مصطفى عليوي اسماعيل 29

   عشرون   20 محمد عيدان احمدمصطفى  31
 



 (7102-7102للعام الدراسي ) الثاني الفصلسعي قائمة درجات                      

 SPSS املادة:                                                                               وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

  (بالثانية ) املرحلة:                                                                                  كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة دياىل
 ثالث ساعات عدد الساعات:                                                                                       / الدراسة املسائية قسم االقتصاد

 
 يف قائمة الدرجات االبيض استخدام احلرب وأالشطب  وأمالحظة : ال جيوز احلك 

 
 
 

 أسم الطالب ت
 درجة العملي النهائي درجة السعي

 كتابة   رقما   كتابة   رقما  

   عشرون 20 عبد حسن مفيد مهدي 13

   واحد و عشرون   21 نبا حاتم هادي عبد الرضا 13

   تسعة و عشرون   29 ود زيدان لطيفنجلة محم 11

   ثمانية عشر 18 يوسف فهد علي رشيد 13
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  رئيس قسم االقتصاد                                           المادة              امدرس      

 عبد القادرمهدي أ.م. د نادية                                         م.م محمد ليث / مثنى ابراهيم













































 


