
 جامعة ديالى      

 كلية االدارة واالقتصاد                                                                            

 الدراسة الصباحية                                             قسم االدارة العامة              

  7102-7102النتائج النهائية الكورس الثاني / الدور االول 

 النتيجة المرحلة االسم  ت

 مكمل االولى احمد حسين احمد حسين  .0

 ناجح االولى ايمن صبري قدوري محمد  .7

 ناجحقرار  االولى ايه طارق مزهر حسن  .3

 ناجح االولى ايه مازن عبد الجبار فاضل   .4

 ناجح االولى ثابت نعمانايه نعمان   .5

 ناجحقرار  االولى اهر ابراهيمظحسام   .6

 ناجح االولى حنين صالح خليل احمد  .2

 ناجح االولى حيدر علي صادق   .2

 مكمل االولى رغدة جاسم يحيى محمود  .9

 مكمل االولى رقية اياد فريد  .01

 ناجح االولى زهراء حيدر احمد جاسم  .00

 ناجح االولى زهراء طارق حبيب توفيق  .07

 ناجح االولى سجى اسماعيل مهدي حميد  .03

 مكمل االولى صفا حميد كاظم   .04

 مكمل االولى علي جمال هاشم عبد هللا  .05

 مكمل االولى غادة مهدي لطيف عسكر  .06

 ناجح االولى فاضل صبحي خلف صالح  .02

 ناجح االولى كوثر ناظم موسى الياس  .02

 ناجح االولى لبنى دحام علي حسين  .09

 ناجح االولى عدنان عليمحمد سعد   .71

 مكمل االولى مروة نصيف جاسم حمدي  .70

 ناجح االولى مريم عبد الرحمن كاظم حسين  .77

 مكمل االولى مصطفى قاسم نجم عبد  .73

 

 مالحظة : نود اعالم الطلبة بحجب بعض النتائج لعدم اكمال براءة الذمة .

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة ديالى      

 كلية االدارة واالقتصاد                                                                            

 الدراسة الصباحية                                             قسم االدارة العامة              

  7102-7102النتائج النهائية الكورس الثاني / الدور االول 

 المالحظات المرحلة االسم  ت

 مكمل الثانية احمد تركي هادي   .0

 ناجح الثانية احمد رعد حسين  .7

 ناجحقرار  الثانية احمد عبد الرحمن سكران  .3

 مكمل الثانية اسراء ثاير محمد  .4

 مكمل الثانية امين منذر طه   .5

 مكمل الثانية بارق حسين علي   .6

 ناجح الثانية بسام خالد مخيبر   .2

 ناجح الثانية الحكم عبد األمير عباس  .2

 ناجح الثانية حوراء علي عبد جواد   .9

 مكمل الثانية حيدر عدنان داود بنون   .01

 ناجح الثانية خليل إبراهيم خليل   .00

 ناجح الثانية رجاء ثامر مهدي  .07

 مكمل الثانية رداد صالح الدين مهدي  .03

 ناجح الثانية رضا سالم عبود رزوقي   .04

 ناجح الثانية رويده روكان حسين عطية   .05

 ناجح الثانية ريام سمير ثامر علوان   .06

 ناجح الثانية زهراء جاسم محمد حسن   .02

 مكمل الثانية زينب عدي عدنان بدر   .02

 ناجح الثانية سارة حقي اسماعيل مصطفى   .09

 مكمل الثانية شهد جمعة عبد علي مرهج  .71

 مكمل الثانية صفا كاظم قاسم   .70

 ناجح الثانية صقر طالل سكران نصيف  .77

 ناجح الثانية الحميد عماد جدوععبد   .73

 ناجح الثانية عبد هللا عبد الرحمن محسن  .74

 ناجح الثانية علي عبد الحميد حسين  .75

 مكمل الثانية عمر رعد هادي علوان  .76

 مكمل الثانية غفران عبد الواهب كريم جاسم  .72

 مكمل الثانية غيث عثمان حسن فرحان  .72

 مكمل الثانية فاطمة محمد سلمان عباس  .79

 مكمل الثانية ر طه عبد الرضا حميداكر  .31

 ناجح الثانية محمد علوان عباس بولي  .30

 ناجح الثانية محمد وضاح احمد جواد  .37

 مكمل الثانية مرتضى موفق خضير حسن  .33



 جامعة ديالى      

 كلية االدارة واالقتصاد                                                                            

 الدراسة الصباحية                                             قسم االدارة العامة              

  7102-7102النتائج النهائية الكورس الثاني / الدور االول 

 مكمل الثانية مروان علي خليفة  .34

 راسب الثانية مصطفى ناجي عبود  .35

 مكمل الثانية ميثم خضير عباس  .36

 ناجحقرار  الثانية اللطيفنزار إبراهيم عبد   .32

 ناجح  الثانية نسرين محمد مجيد احمد  .32

 ناجح الثانية ن ينور عامر حس  .39

 ناجح الثانية هاله عادل حاتم إبراهيم  .41

 ناجح الثانية هناء فاضل حسين  .40

 ناجح الثانية وجدان رحيم حميد خضير  .47

 ناجح الثانية وسام اسماعيل حسن  .43

 مكمل الثانية وعد مؤيد جميل احمد  .44

 ناجح الثانية وفاء احمد كريم سلمان  .45

 ناجح الثانية ياسمين فايق سبع خماس   .46

 

 مالحظة : نود اعالم الطلبة بحجب بعض النتائج لعدم اكمال براءة الذمة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة ديالى      
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 الدراسة الصباحية                                             قسم االدارة العامة              

  7102-7102النتائج النهائية الكورس الثاني / الدور االول 

 المالحظات المرحلة االسم  ت

 ناجح الثالثة أنفال نوفل عبد علي عباس  .0

 ناجح الثالثة ةآيات خيون مطلك خليف  .7

 ناجح الثالثة آيات فرات طه سعيد  .3

 ناجح الثالثة حسين رعد كريم حسن  .4

 ناجح الثالثة دنيا علي حسن أحمد  .5

 ناجح الثالثة دينا سمير عبد الكريم حسن  .6

 ناجح الثالثة رامي رعد عدنان علي  .2

 ناجح الثالثة رنا مجيد حميد جاسم  .2

 ناجح الثالثة زكيه محمد خلف جواد  .9

 ناجح الثالثة ساره غسان محمد محمود  .01

 ناجح الثالثة نبأ فائق عمر محمد  .00

 ناجح الثالثة نور مطشر دوشان  .07

 ناجح الثالثة هاجر علي صادق حمود  .03

 ناجح الثالثة ورود محمد عبد هللا  .04

 

 مالحظة : نود اعالم الطلبة بحجب بعض النتائج لعدم اكمال براءة الذمة .

 


