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 اسم الطالب ت
 السعي السنوي درجة الفصل الثاني درجة الفصل االول

الدرجة 
 رقما

الدرجة 
 كتابتا

الدرجة 
 رقما

الدرجة 
 كتابتا

الدرجة 
 رقما

الدرجة 
 كتابتا

1 
 احمد سعدون كريم حتروش

 26 عشر احد 11 خمسة عشر 15
ستة 

 وعشرون

2 
 احمد عبد الرحيم عبد الرزاق 

 27 اربعة عشر 14 ثالثة عشر 13
سبع 

 وعشرون

3 
 احمد لطيف جاسم محمود

 اثنا عشر 12 خمسة 5 سبعة 7

4 
 احمد محمد محسن علوان

 تسعة عشر 19 ثمانية 8 احد عشر 11

5 
 اسراء مجهد عصفور وهران 

 ثالثون 30 اثنا عشر 12 ثمانية عشر 18

6 
 اسراء وليد خالد عبد الرحمن

 27 عشرة 10 سبعة عشر 17
سبع 

 وعشرون

7 
 اسماء فالح ابراهيم فليح

 28 احد عشر 11 سبعة عشر 17
ثمانية 

 وعشرون

8 
 آسر حسين علي

 ستة عشر 16 سبعة  7 تسعة 9

9 
 اسيل ستار جبار عبد مهدي

 23 ثالثة عشر 13 عشرة 10
ثالثة 

 وعشرون

10 
 محمد خليل أسماعيلأقبال 

 تسع وثالثون 39 تسعة عشر 19 عشرون 20

11 
 االء حسين مجيد عباس

 اثنان وثالثون 32 خمسة عشر 15 سبعة عشر 17

12 
 اياد عبد هللا عليوي جاسم

 عشرون 20 تسعة 9 احد عشر 11

13 
 اياد مالك عبد هللا احمد

 28 عشرة 10 ثمانية عشر 18
ثمانية 

 وعشرون

14 
 محمد سرحانأية فاضل 

 ستة وثالثون 36 ستة عشر 16 عشرون 20

15 
 تبارك نصيف جاسم علي

 ثالثون 30 عشرون 20 عشرة 10

16 
 حاتم عبد الكريم طه ياسين

 عشرون 20 تسعة 9 احد عشر 11

17 
 حسام صالح مهدي حسين

 واحد وثالثون 31 خمسة عشر 15 ستة عشر 16

18 
 حسن طارق صبري شاكر

 27 تسعة 9 ثمانية عشر 18
سبع 

 وعشرون

19 
 حسين جبار يعكوب عباس

 23 احد عشر 11 اثنا عشر 12
ثالثة 

 وعشرون

20 
 حنين اياد حسن حسين

 32 خمسة عشر 15 سبعة عشر 17
ستة 

 وعشرون

21 
 حنين فخري جبار محمد

 ستة وثالثون 36 ستة عشر 16 عشرون 20
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22 
 حيدر خالد محمد ابراهيم

 27 خمسة عشر 15 اثنا عشر 12
سبع 

 وعشرون

23 
 حيدر علي الماس رضا

 عشرون 20 ثمانية 8 اثنا عشر 12

24 
 خضير هادي عبد حسن

 26 ثمانية عشر 18 ثمانية 8
ستة 

 وعشرون

25 
  فرحان ديار محمد عطيه

 ثالثون 30 خمسة عشر 15 خمسة عشر 15

26 
 رائد علي محمود سالم

 ثالثون 30 اثنا عشر 12 ثمانية عشر 18

27 
محمد وادي رقيه سعد  

 ثالثة وثالثون 33 اربعة عشر 14 تسعة عشر 19

28 
 رواء قحطان خليل حماده

 ستة وثالثون 36 ستة عشر 16 عشرون 20

29 
   فزع  رياض محارب حسن

 واحد وثالثون 31 احد عشر 11 عشرون 20

30 
 ريام علي طالب حسن

 اربعون 40 عشرون 20 عشرون 20

31 
 زينب خالد محمد حسين

 سبع وثالثون 37 ثمانية عشر 18 تسعة عشر 19

32 
 زينب قيس عباس محمود

 38 ثمانية عشر 18 عشرون 20
ثمانية 
 وثالثون

33 
 سامر ناظم محمد حسن

 27 اثنا عشر 12 خمسة عشر 15
سبع 

 وعشرون

34 
 سرمد أياد عبعوب احمد

 سبعة عشر 17 تسعة 9 ثمانية 8

35 
 سيف عطا نافع مصطفى

 25 ثالثة عشر 13 اثنا عشر 12
خمس 

 وعشرون

36 
 شيماء مهدي عباس جواد

 38 ثمانية عشر 18 عشرون 20
ثمانية 
 وثالثون

37 
 صادق جعفر صادق مهدي

 اثنان وثالثون 32 تسعة عشر 19 ثالثة عشر 13

38 
 صفا اسماعيل محمود جاسم

 اثنان وثالثون 32 اربعة عشر 14 ثمانية 18

39 
 ضياء عبد الرزاق حسن علوان

 اربعون 40 عشرون 20 عشرون 20

40 
 ضياء نصر هللا سلمان

 عشرون 20 عشرة 10 عشرة 10

 

 

 

 استاذ المادة

   

 رئيس قسم االقتصاد

 

 أ. م. كريم ذياب احمد

   

 م. د. نادية مهدي

 


