
 اسماء خريجي كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى قسم االقتصاد

للدور ) االول ( )صباحي(    

 2014-2013للعام الدراسي  

  

 التقدير االسم الرباعي ت
 امتياز مقداد غضبان لطيف نصيف 1

 جيد جدا   عقيل محمد رشيد جسام 2

 جيد جدا   احمد ابراهيم اسماعيل دمبوس 3

 جيد جدا   محمود نجمتقى صبحي  4

 جيد جدا   ايمان ياسين حميد عنبر 5

 جيد جدا   كاظم جواد كاظم مهدي 6

 جيد أوراس ناصر مهدي ناصر 7

 جيد حسن جاسم رجب حسين 8

 جيد حاتم حسان حاتم مهدي 9

 جيد محمد نوري داود مشعل 10

 جيد احمد حسين علوان كاظم 11

 جيد علي شدهان خلف جاسم 12

 جيد جاسم محمد عبد هدى 13

 متوسط حميد علي حميد محمود 14

 متوسط عبود ياسين عبود سلمان 15

 متوسط ايمان عبد الحافظ فليح حسن 16

 متوسط مجيد محمد مجيد احمد 17

 متوسط خالد علي كنوف عبد 18

 متوسط سعيد خالد احمد مزبان 19

 متوسط عمر صباح ركلي حسن 20

 متوسط هبة توفيق جميل خورشيد  21

 متوسط ابراهيم محمود خميس علي 22

 متوسط غادة ثابت محي خورشيد 23

 متوسط سارة كريم سلمان جدعان 24

 متوسط ايمن علي حسين فرحان 25

 متوسط عالء محمد عبد الوهاب داود 26



 متوسط نوار عبد الجبار مسعود حميد 27

 متوسط حسين علي سعد حسن 28

 متوسط عباس محمد ابراهيم دنبوس 29

 متوسط مصطفى محمد حسين محمد 30

 متوسط ايوب سيد ساجت جار هللا 31

 متوسط نبأ مهدي صالح مهدي 32

 متوسط جنان حميد عبد العزيز مظلوم  33

 متوسط ليث حسين علي حسين 34

 مقبول درع لؤي عباس حمودي 35

 مقبول نور ستار نعمان عبد 36

 مقبول سارة سعد صالح محمد 37

 مقبول مهدي محمود محمد سعيد 38

 مقبول غسان نعمة شيحان خلف 39

 مقبول عباس حافظ عبد الستار 40
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

االقتصاد قسم /ديالى جامعة/واالقتصاد االدارة كلية خريجي اسماء  

(صباحي( ) الثاني) للدور   

2014-2013 الدراسي للعام  

 التقدير الرباعياالسم  ت

 جيد مريم محمد هادي صالح 1

 متوسط ايناس جمال جوامير حسين 2

 متوسط اسعد حافظ محمود جاسم 3

 متوسط ايمان محمود حسين نصيف 4

 متوسط والء مزهر ثامر شهاب 5

 مقبول بهاء غضبان حمدي ابراهيم 6

 مقبول حسين حمزة محمد صالح ابراهيم 7

 مقبول سلمانكرار علي حسين  8

 مقبول وسن يوسف حسن علي 9

 مقبول نبأ خضير فرحان خلف 10

 مقبول عمر ثامر حميد غناوي 11

 مقبول محمد نزهان محمد حسن 12

 مقبول مصعب قاسم عبد تايه 13

 مقبول أوس سعد طاهر حسين 14

 مقبول علي محمد زيدان خلف 15

 مقبول زكي محمد امين صالح 16

 مقبول ياسر جمعة كامل حميد  17

 مقبول قيس فوزي عبد هللا ماجد  18

 مقبول قاسم فائق داود احمد 19

 مقبول مهند عبد السالم شوكت احمد 20

 مقبول محمد علي محمد صالح 21

 مقبول سلمان عبد هللا علي حمد 22



 مقبول عدي عباس سعود كاظم 23

 مقبول محمد جاسم احمد مبارك 24

 مقبول جاسم محمد غربي جاسم 25

 مقبول احمد عادل نافع مصطفى 26

 مقبول انمار منصور وهيب محمد 27

 مقبول حسين علي قاسم حمودي 28

 مقبول امين سالم عبد المهدي  29

 مقبول نزيه مجيد فاضل 30

 مقبول شاكر طارق احمد ياسين 31

 مقبول سعد كامل عواد علي  32

 مقبول فاضلمحمد عبد الرزاق  33

 مقبول عبد اللطيف صيهود عبد سلمان 34

 مقبول احمد سلمان حسين احمد 35

 مقبول حمزة عطا فهد كافي  36

 مقبول لؤي طالب علي سلطان  37

 مقبول فهد شندي فهد 38
 

 

 

 

 

 

 


