
 
 (بشعبة ) الثالثةقسم االقتصاد / المرحلة                                     

 النتيجة اســــــــــــــــــــم الطالب ت

 مكملة هاديضحى هادي حسن  1

 مكمل طلب يونس طلب منهل 2

 ناجح طه ابراهيم طه حسين 3

 مكمل هداويعباس طالب خليفة  4

 ناجح عباس نصيف جاسم محمد 5

 مكمل عبد الرحمن محمد صالح علو 6

 ناجح عبد الكافي هاشم حسين  7

 راسبة عيدان بد الوهابعبير عامر ع 8

 مكمل مرداسعثمان هادي صالح  9

 ناجحة احمدحمد شهاب أعذراء  11

 مكمل علي سعد طاهر حسين 11

 ناجح علي سعد موفق سمير 12

 ناجح راضيعلي سعدي سلمان  13

 ناجح علي صبار شمال ردام 14

 مكمل علي طالب جسام محمد 15

 راسب مهدي علي عبد المهدي حسن 16

 ناجح حسينعلي محمد جدوع  17

 راسب علي محمود اسماعيل يحيى 18

 ناجح حسنعلي مشرف عزيز  19

 راسب خلف عمر حبيب شالل 21

 مكمل كريم عمر علي عبد الحسين 21

حسن غفران هادي صالح 22  ناجحة  

حماده غيث خصرو يحيى 23  ناجح  

هندي فاطمة حسين حميد 24  مكملة  

عبد الهادي ديفاطمة صباح مه 26  ناجحة بقرار  

محمد جبار جاسم هفاطم 27  ناجحة  

محمد قيصر حميد فيصل 25  راسب  

 مكمل لؤي احمد علي حسين 28

مريوش محسن كاظم جاسم 29  ناج بقرار  

حبيب محمد االمين محمد فاضل 31  راسب  

جواد محمد ثاير ابراهيم 31  مكمل  

محمد محمد صبري جاسم 32  مكمل  

مجيد محمد ضياء حسين 33  مكمل  

محي محمد عبد الرزاق عبد الوهاب 34  مكمل  

 مكمل محمد مجيد حميد عبد 35

 ناجح حمزه محمد هشام خزعل 36

صالح محمد مهدي همرو 37  ناجحة  

حسن مصطفى خليل محمد 38  مكمل 

عباس مصطفى سعدي صالح 39  مكمل  

احمد مصطفى فؤاد شهاب 41  مكمل 

احمد  د عبد هللامضر محم 41  ناجح  

محمود مهند جواد كاظم 42  ناجح  

عبد هللا موزر جمعة حاتم 43  مكمل  

نصيف مؤيد صيهود جاسم 44  ناجح  

بنيان ن دعدوشانداء رحم 45  مكملة 

محمد نسرين مثنى اكرم 46  ناجحة  

 ناجحة نور ظافر هادي ويس 47

 مكملة نور غانم جمعة حسن 48

د خلفهاجر قيس محم 49  ناجحة 
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 ناجحة هدى عدنان عبد علي 51

حسن هديل محمد منصور 51  ناجحة  

 ناجحة هناء محمد مجيد احمد 52

عبد  وائل فاروق سلمان 53  مكمل  

شكري وميض عماد محمود 54  ناجح  

 ناجح  ياسر غانم يحيى حسن 55

جليل يوسف احمد عبد الحميد 56  ناجح بقرار  
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