
 كلية االدارة واالقتصاد

                                                             قسم االدارة العامة                                                                                                           

  7102-7102الدراسة الصباحية للعام الدراسي  الدور الثاني / نتائج طلبة المرحلة االولى

 النتيجة اسم الطالب ت

 ناجح احمد حسين احمد  .0

 ناجح آمنة احمد جبار صالح  .7

 راسب انفال قاسم حسن  .3

 ناجح ايالف محمد عزيز  .4

 ناجح حميد مجيد حميد احمد  .5

 ناجح حنين جاسم حسن  .6

 ناجح دعاء حسين علي  .2

 ناجح ذو الفقار سليمان طاهر  .2

 ناجح رسل غريب مجيد  .9

 ناجح رغدة جاسم يحيى  .01

 ناجح رقية اياد فريد  .00

 راسب زين العابدين علي صالح  .07

 ناجح زينب راغب رشيد  .03

 ناجح سراب كامل عبد علي  .04

 ناجح سعد محمد احمد  .05

 ناجح سيف قاسم حسن  .06

 ناجح صفا حميد كاظم  .02

 راسب عباس فيصل غضبان  .02

 ناجح عبد الرحمن عالء حسين  .09

 ناجح عبد القادر عمر علي  .71

 راسب عبد علي حسين عبد الرزاق  .70

 ناجح عدنان هاشم ابراهيم  .77

 ناجح عالء عبد الرحمن يوسف  .73

 ناجح علي جمال هاشم عبد هللا  .74

 ناجح علي راضي عباس عبد هللا  .75

 ناجح عمر جاسم محمد بريسم  .76

 ناجح غادة مهدي لطيف  .72

 ناجح فاطمة مثنى عباس  .72

 ناجح احمد خميس محمد عبد هللا  .79

 ناجح محمد فالح مهدي حسن  .31

 ناجح محمود منصور محمود  .30

 ناجح مروة نصيف جاسم  .37

 ناجح مصطفى قاسم نجم عبد  .33

 ناجح مصطفى وهيب مهدي  .34

 ناجح نضال حامد حميد جاسم  .35

 ناجح نهى كنعان رشيد  .36

 

 



 كلية االدارة واالقتصاد

                                                 العامة                                                                                                                        قسم االدارة

  7102-7102/ الدراسة الصباحية للعام الدراسي  نتائج طلبة المرحلة الثانية

 النتيجة الطالباسم  ت

 ناجح محمل ابراهيم محمود خلف  .0

 ناجح اثير موفق عبود  .7

 ناجح احمد تركي هادي  .3

 ناجح اسراء ثاير محمد  .4

 ناجح ألق موفق حسن  .5

 ناجح امين منذر طه  .6

 ناجح محمل بارق حسين علي  .2

 ناجح حيدر عدنان داود   .2

 ناجح حيدر محمد عيدان  .9

 محملناجح  رداد صالح الدين مهدي  .01

 ناجح محمل رسل سعيد حسين  .00

 ناجح محمل زينب عدي عدنان  .07

 ناجح سجاد عبيد علوان  .03

 ناجح محمل سالم عباس حميد  .04

 ناجح شهد جمعة عبد علي  .05

 ناجح صادق كريم كاظم  .06

 ناجح صفا كاظم قاسم  .02

 راسب صقر نزار علي  .02

 ناجح محمل علي سعيد احمد  .09

 ناجح علي صبري قدوري  .71

 ناجح هاديعمر رعد   .70

 ناجح محمل غفران عبد الوهاب كريم  .77

 ناجح محمل غيث عثمان حسن  .73

 ناجح فاطمة محمد سلمان  .74

 راسب كرار طه عبد الرضا  .75

 ناجح محمل مرتضى موفق خضير  .76

 ناجح محمل مروان علي خليفة  .72

 ناجح مصطفى احمد عبد الواحد  .72

 ناجح محمل ميثم خضير عباس  .79

 ناجح نزار ابراهيم عبد اللطيف  .31

 ناجح وعد مؤيد جميل  .30

 

 



 

 كلية االدارة واالقتصاد

                                                             قسم االدارة العامة                                                                                                           

  7102-7102/ الدراسة الصباحية للعام الدراسي  المرحلة الثالثةنتائج طلبة 

 النتيجة اسم الطالب ت

 ناجح احمد خوام كهلي  .0

 ناجح احمد طالب عاصي  .7

 ناجح محمل امين طالب عبد هللا  .3

 ناجح محمل زكريا عبد الجبار مهدي  .4

 ناجح سالم حسين غازي  .5

 ناجح علي خليل ابراهيم  .6

 ناجح علي مفيد ياسين  .2

 ناجح محمل فاروق باسم غازي  .2

 ناجح محمل محمد اياد خليل  .9

 ناجح محمل محمد حامد شهاب  .01

 ناجح محمل محمد عماد عبد الصاحب  .00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 كلية االدارة واالقتصاد

                                                 العامة                                                                                                                        قسم االدارة

  7102-7102للعام الدراسي  مسائيةالدراسة ال الدور الثاني / نتائج طلبة المرحلة االولى

 النتيجة اسم الطالب ت

 ناجح احمد ضياء عبد الرحمن  .0

 ناجح احمد عدنان ججان  .7

 ناجح اركان حامد محمود  .3

 ناجح ازهار رشيد جاسم  .4

 ناجح ايثار عباس عيدان  .5

 ناجح جميل محمد جميل علي  .6

 ناجح حمزة رفعت منت  .2

 ناجح حيدر حامد عبود  .2

 ناجح رواد رعد فاضل  .9

 راسب ساجد كريم عبد محمد  .01

 ناجح سارة حاتم كيطان  .00

 ناجح سامر حميد سلمان  .07

 ناجح سلوى بحري شمخي  .03

 ناجح سورية حسين حميد  .04

 ناجح شهد علي ياسين  .05

 ناجح صفا بالل احمد  .06

 ناجح عبد هللا حارث خضير  .02

 راسب عبد هللا رياض عبد  .02

 ناجح عالء عبد الكريم ابراهيم  .09

 ناجح عباس عمر صباح  .71

 ناجح فرح شوكت سلوم  .70

 ناجح ليث حسن عبد حمود  .77

 راسب محمد مصلح ظاهر  .73

 راسب مروان نصر عبد علي  .74

 ناجح مصطفى توفيق عبد علي  .75

 ناجح مصطفى خضير عطية  .76

 ناجح مصطفى عباس خضير  .72

 ناجح منتظر عباس كريم  .72

 

 


