
 كلية االدارة واالقتصاد

                                                             قسم االدارة العامة                                                                                                           

  9201-8201الدراسة الصباحية للعام الدراسي  االولالدور / الثانيةنتائج طلبة المرحلة 

 النتيجة اسم الطالب ت

 ناجح احمد حسين احمد حسين  .1

 ناجح امجد باسم مهدي خليفة  .2

 مكمل آمنة احمد جبار صالح  .3

 ناجح اية خضر نصيف جاسم  .4
 ناجح ايالف محمد عزيز  .5
 ناجح ايمن صبري قدوري محمد  .6
 ناجح ايه طارق مزهر حسن  .7
 ناجح مازن عبد الجبار فاضلايه   .8

 ناجح ايه نعمان ثابت نعمان  .9
 ناجح حسام طاهر ابراهيم  .10
 ناجح حسين رسول بدر  .11
 ناجح حسين سعد جليل اسماعيل  .12

 ناجح حسين علي حارز طعان  .13
 ناجح حميد مجيد حميد احمد  .14
 ناجح حنين جاسم حسن  .15
 ناجح حنين صالح خليل احمد  .16
 ناجح حوراء صادق كاظم احمد  .17
 ناجح حوراء عبد الكريم حسن  .18

 ناجح حيدر حسين يحيى علي  .19
 ناجح حيدر علي صادق  .20
 ناجح دعاء حسين علي خضير  .21

 ناجح دعاء صادق جالب  .22
 ناجح دالل عزيز ابراهيم حمود  .23
 مكمل ذو الفقار سليمان طاهر  .24
 ناجح رسل غريب مجيد احمد  .25
 ناجح رشا حسين محسن  .26
 مكمل رغدة جاسم يحيى محمود  .27
 ناجح رفل رائد علي محمد  .28
 ناجح رقية اياد فريد  .29
 ناجح رواء باسم عدنان مجيد  .30
 ناجح زهراء حيدر احمد جاسم  .31
 ناجح زهراء طارق حبيب توفيق  .32
 مكمل زينب راغب رشيد  .33
 ناجح زينب محمد حسين عمران  .34
 ناجح سارة عبد الكريم عدنان جاسم  .35
 ناجح سجى اسماعيل مهدي حميد  .36
 ناجح سراب كامل عبد علي خميس  .37

 ناجح سراج الدين شهاب احمد  .38

 ناجح سرى عبد الستار احمد جاسم  .39



 ناجح سعد محمد احمد حسين  .40

 ناجح سمية ريسان شنيور  .41

 مكمل سيف قاسم حسن  .42

 ناجح صابرين فالح قدوري عزيز  .43

 مكمل صفا حميد كاظم  .44

 مكمل طه حسيب امين احمد  .45

 مكمل عباس حسن علي خالد  .46

 مكمل عبد القادر عمر علي عبد  .47

 مكمل عبدالرحمن عالء حسين محمود  .48

 ناجح عبدالرزاق داود سليمان ابراهيم  .49

 ناجح عدنان هاشم ابراهيم علوان  .50

 مكمل عالء عبد الرحمن يوسف  .51

 ناجح علي جمال هاشم عبد هللا  .52

 مكمل علي راضي عباس عبد هللا  .53

 ناجح علي شاكر محمود محمد  .54

 ناجح علي كريم عباس كريم  .55

 ناجح عمار مهدي عباس جواد  .56

 مكمل عمر جاسم محمد بريسم  .57

 مكمل عمر خليل ابراهيم حميد  .58

 ناجح غادة مهدي لطيف عسكر  .59

 ناجح فاضل صبحي خلف صالح  .60

 مكمل فاطمة مثنى عباس محمود  .61

 ناجح كوثر ناظم موسى الياس  .62

 ناجح لبنى دحام علي حسين  .63

 ناجح راسم عمرانلينه يعقوب   .64

 ناجح محمد عبد هللا احمد خميس  .65

 ناجح محمد فالح مهدي حسن  .66

 مكمل محمود منصور محمود احمد  .67

 ناجح مرتضى ثاير درويش عبد هللا  .68

 مكمل مروة نصيف جاسم حمدي  .69

 ناجح مريم عبد الرحمن كاظم حسين  .70

 مكمل مصطفى قاسم نجم عبد  .71

 مكمل مصطفى هذال عبد الخالق هذال  .72

 ناجح مصطفى وهيب مهدي  .73

 ناجح منتظر وسام شاكر  .74

 ناجح مهند علي فاضل عبد  .75

 ناجح نضال حامد حميد جاسم  .76

 ناجح نهى كنعان رشيد بخلف  .77

 

 

 

  



 كلية االدارة واالقتصاد

                                                             قسم االدارة العامة                                                                                                           

  9201-8201 الدراسة الصباحية للعام الدراسي الدوراالول / نتائج طلبة المرحلة الثالثة

 النتيجة اسم الطالب ت

 مكمل ابراهيم محمود خلف  .1

 مكمل اثير موفق عبود  .2

 مكمل احمد تركي هادي  .3
 مكمل احمد رعد حسين  .4
 مكمل احمد سامي عزاوي  .5
 مكمل الرحمن سكران احمد عبد  .6
 مكمل احمد فيصل حرجان  .7

 مكمل اسراء ثاير محمد  .8
 مكمل لق موفق حسن عبدأ  .9
 مكمل طه امين منذر  .10

 مكمل بارق حسين علي  .11
 ناجح بسام خالد مخيبر  .12
 ناجح عباس األميرالحكم عبد   .13

 ناجح حوراء علي عبد جواد  .14

 مكمل حيدر عدنان داود بنون  .15
 مكمل حيدر محمد عيدان عبد  .16
 ناجح خليل إبراهيم خليل  .17
 مكمل دريد كهالن كريم حسين  .18

 مكمل رجاء ثامر مهدي  .19

 ناجح رشيدرحمة حسين حميد   .20
 مكمل رسل سعيد حسين عليوي  .21
 ناجح رضا سالم عبود رزوقي  .22
 مكمل رمضاء محمود خليفة حسين  .23
 مكمل رويده روكان حسين عطية  .24

 ناجح ريام سمير ثامر علوان  .25

 مكمل زهراء جاسم محمد حسن  .26
 مكمل زينب عدي عدنان بدر  .27
 مكمل زينب محمد هاشم محمد  .28

 ناجح سارة حقي اسماعيل مصطفى  .29

 ناجح ساره عبد الستار حسين  .30
 مكمل سجاد عبيد علوان حسين  .31
 مكمل سالم عباس حميد سليمان  .32

 ناجح سماح حسين مصطفى رشيد  .33

 ناجح شهد جمعة عبد علي مرهج  .34

 مكمل صادق كريم كاظم سعيد  .35

 مكمل صفا كاظم قاسم  .36

 ناجح صقر طالل سكران نصيف  .37

 ناجح عبد الحميد عماد جدوع  .38

 ناجح الرحيم هذال عبد الخالقعبد   .39



 ناجح عبد الرزاق عباس كريم  .40

 ناجح عبد هللا عبد الرحمن محسن  .41

 مكمل علي حسين خلف شناوه  .42

 مكمل علي سعيد احمد كطو  .43

 مكمل علي صبري قدوري محمد  .44

 ناجح علي عبد الحميد حسين  .45

 مكمل عمر رعد هادي علوان  .46

 مكمل عمر ناصر إبراهيم محمود  .47

 ناجح عباس فاضل حسن غفران  .48

 مكمل غفران عبد الواهب كريم جاسم  .49

 مكمل غيث عثمان حسن فرحان  .50

 مكمل فاطمة محمد سلمان عباس  .51

 ناجح فرح محسن دحام سلك  .52

 ناجح لمياء غضبان عبد خميس  .53

 ناجح محمد علوان عباس بولي  .54

 ناجح محمد وضاح احمد جواد  .55

 مكمل مرتضى موفق خضير حسن  .56

 مكمل خليفة مروان علي  .57

 مكمل مصطفى احمد عبد الواحد  .58

 ناجح مصطفى عدنان لطيف جاسم  .59

 مكمل مصطفى عدي صالح  .60

 مكمل ميثم خضير عباس  .61

 ناجح نبأ عبد السالم عبد الوهاب  .62

 مكمل ندى فليح حسن علوان  .63

 مكمل نزار إبراهيم عبد اللطيف  .64

 مكمل نسرين محمد مجيد احمد  .65

 ناجح نور عامر حسن  .66

 مكمل نورس اياد حسن محمود  .67

 ناجح هاله عادل حاتم إبراهيم  .68

 ناجح هناء فاضل حسين  .69

 ناجح وجدان رحيم حميد خضير  .70

 مكمل وسام اسماعيل حسن  .71

 مكمل وعد مؤيد جميل احمد  .72

 ناجح وفاء احمد كريم سلمان  .73

 مكمل ياسمين فايق سبع خماس  .74

 

 

 

 

 

 



 كلية االدارة واالقتصاد

                                                             قسم االدارة العامة                                                                                                           

  9201-8201 الدراسة الصباحية للعام الدراسي الدوراالول /نتائج طلبة المرحلة الرابعة 

 النتيجة اسم الطالب ت

 ناجح أحمد حسن علي جاسم  .1

 ناجح أحمد خوام كهلي سلمان  .2

 ناجح أحمد طالب عاصي حومد  .3

 مكمل أمين طالب عبد هللا أحمد  .4

 ناجح أنفال نوفل عبد علي عباس  .5
 ناجح آيات خيون مطلك خليف  .6
 ناجح آيات فرات طه سعيد  .7
 ناجح حسين رعد كريم حسن  .8

 ناجح خالد وليد عزيز جاسم  .9

 ناجح دنيا علي حسن أحمد  .10

 ناجح دينا سمير عبد الكريم حسن  .11

 ناجح رامي رعد عدنان علي  .12

 ناجح رنا مجيد حميد جاسم  .13

 ناجح رونزه صالح جاسم حسين  .14

 مكمل زكريا عبد الجبار مهدي حسين  .15

 ناجح زكيه محمد خلف جواد  .16

 ناجح ساره غسان محمد محمود  .17

 ناجح حسين غازي زيدان سالم  .18

 مكمل سيف علي خلف حسين  .19

 ناجح علي إبراهيم جاسم علي  .20

 ناجح علي خليل إبراهيم طعمة  .21

 ناجح علي مفيد ياسين عبد  .22

 مكمل فاروق باسم غازي طاهر  .23

 ناجح فاطمة محمد جاسم محمد  .24

 ناجح فاطمة محمد عبد عبد هللا  .25

 مكمل محمد إياد خليل إبراهيم  .26

 مكمل حامد شهاب أحمدمحمد   .27

 مكمل محمد خالد سهيل نجم  .28

 مكمل محمد عماد عبد الصاحب علي  .29

 مكمل مصطفى عبد الرزاق سلمان عبد هللا  .30

 ناجح نبأ فائق عمر محمد  .31

 ناجح نور مطشر دوشان  .32

 ناجح هاجر علي صادق حمود  .33

 ناجح ورود محمد عبد هللا  .34

 ناجح والء راشد طعمة دهش  .35

 

 

 االدارة واالقتصادكلية 



                                                             قسم االدارة العامة                                                                                                           

 9201-8201الدراسة الصباحية للعام الدراسي  الدوراالول /نتائج طلبة المرحلة االولى 

 النتيجة اسم الطالب ت

 مكمل اثار علي حسين حبيب  .1

 ناجح احمد حسن علوش حسين  .2

 مكمل احمد عبد االمير محمد طاهر  .3

 مكمل احمد محمد خليل اسماعيل  .4

 مكمل اسماء علي جاسم خلف  .5

 مكمل اصيل حميد شاكر محمود  .6

 ناجح جبار اماني مصطفى عبد الكريم  .7

 مكمل امجد سامي محمود عبار  .8

 مكمل أمل سعد شكر عباس  .9

 ناجح امير عادل محسن مشكور  .10

 مكمل اوس  سرمد راسم محمد  .11

 ناجح ايات حسن هادي جاسم  .12

 مكمل ايات ياسين غسان ياسين  .13

 ناجح اية رسول عبد جهاد  .14

 مكمل ايالف عادل شهاب حميدي  .15

 مكمل ايمان محمد عباس فرج  .16

 ناجح ايمان مهدي عنوان هزاع  .17

 ناجح ايناس مجيد شاكر محمود  .18

 مكمل ايه ضياء نجم عبد  .19

 مكمل ايه عامر عبد الوهاب خضير  .20

 مكمل بارق سيف الدين محمود عبد هللا  .21

 مكمل بحر غسان مهدي يوسف  .22

 مكمل بالل عدنان حسين علي  .23

 مكمل جابر اسعد جابر محسن  .24

 مكمل حسن طاهر سدره عزيز  .25

 مكمل حسين جابر احمد حسين  .26

 مكمل حسين ياسر فخري فرج  .27

 ناجح حيدر حسن جاسم حسن  .28

 مكمل خليفة محمد علي خليفة صالح  .29

 مكمل دعاء خميس علي عبدهللا  .30

 مكمل دعاء عباس علوان عبد  .31

 ناجح دعاء فراس منير قاسم  .32

 مكمل رواء عبد الحسن عطية  .33

 ناجح زهراء هيثم مالك سطوان  .34

 مكمل العابدين علي صالح ناصرزين   .35

 مكمل زينب احمد سلمان كاظم  .36



 مكمل زينب بركات كاضم حميد  .37

 ناجح زينب جمال جواد  .38

 مكمل زينب هادي محسن عيدان  .39

 مكمل سارة حامد عرنوص فليح  .40

 مكمل ساره صالح مهدي احمد  .41

 مكمل سبأ عاصف عبد االله حسين  .42

 ناجح سبحان هللا ليث صالح عبد الكريم  .43

 ناجح سجاد عباس فاضل حسن  .44

 مكمل سجى عبد الرزاق ذياب محمد  .45

 ناجح ضحى شالل حبيب حميد  .46

 مكمل عباس عالء حسين سالم  .47

 مكمل عباس فيصل غضبان حميد  .48

 ناجح عبد الرحمن صبحي جميل  .49

 مكمل عبد هللا مهدي عبد هللا جواد  .50

 ناجح عبد المحسن صالح عباس  .51

 مكمل ابراهيم نايفعبد المنعم جمعة   .52

 مكمل عبد علي حسين عبدالرزاق  .53

 ناجح علي حسين محمد جاسم  .54

 مكمل علي كريم اسماعيل حسين  .55

 ناجح فاطمة احمد  عطا هللا حسين  .56

 ناجح فاطمة حيدر صاحب حسين  .57

 مكمل ليث عباس علي حسن  .58

 مكمل مبشر ماجد ابراهيم حسوني  .59

 مكمل محمد باسل رحيم توفيق  .60

 مكمل حسين مهدي صالحمحمد   .61

 مكمل محمد خالد شياع حسن  .62

 مكمل محمد سامي عبد العزيز محمد  .63

 ناجح محمد سبهان عبد صالح  .64

 مكمل محمد مزهر محمود خلف  .65

 ناجح محمد نبيل محمد جاسم  .66

 مكمل محمود صالح سلمان جدعان  .67

 مكمل مريم احمد عبد علي  .68

 مكمل مصطفى محمد علي كمر  .69

 مكمل احمد مها عباس جهاد  .70

 مكمل مهيمن عبد الحليم عبعوب احمد  .71

 مكمل مؤمل عباس فاضل حسن  .72

 ناجح نبأ عبد الرزاق عبد الجبار  .73

 مكمل نغم جبار حسين باقر  .74

 ناجح نورالدين ابراهيم سلمان  .75

 مكمل نور محمد محمود عباس  .76



 ناجح نوره عوني جدوع حسين  .77

 ناجح هاله ثاير خلف مضلوم  .78

 مكمل محمد مجيدهبة ابراهيم   .79

 ناجح هبة حاتم عبد حميدي  .80

 ناجح هديل عادل محمود كريم  .81

 ناجح هناء احمد خميس كاظم  .82

 مكمل وائل ويسي جواد كاظم  .83

 مكمل ياسر خميس عطية عباس  .84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلية االدارة واالقتصاد



                                                             قسم االدارة العامة                                                                                                           

 9201-8201للعام الدراسي  لمسائيةالدراسة ا الدوراالول / نتائج طلبة المرحلة االولى

 النتيجة اسم الطالب ت

 مكمل إبراهيم حسين علي خلف  .1

 مكمل احمد عدنان خلف عبد  .2

 ناجح احمد قدوري احمد علي  .3

 مكمل احمد مجيد جمال صالح  .4

 ناجح احمد محمد خميس جبل  .5
 مكمل أمير سالم محمد سباهي  .6
 ناجح إيمان عدنان داود سلمان  .7
 ناجح إيمان محمد سعد هللا  .8

 مكمل احمد صبحي شهاب أيمن  .9

 مكمل أيمن بالسم سلمان احمد  .10

 ناجح بان قاسم عبد علي  .11

 ناجح بكر عبد الرضا خلف رحيم  .12

 مكمل بالل مظر مصطفى عالوي  .13

 مكمل جعفر حبيب عبد محمد  .14

 مكمل حسن علي قحطان  .15

 مكمل حسين حاتم موسى زبير  .16

 مكمل حسين زيد جاسم نصيف  .17

 مكمل حسين شوقي سلمان قدوري  .18

 ناجح حسين علي عباس رشيد  .19

 مكمل حسين علي عبد الخالق  .20

 ناجح حيدر عبد الجبار مصطفى  .21

 مكمل رامي علي كاظم جواد  .22

 مكمل رداد أياد عباس محمد  .23

 ناجح زهرة كريم حسين كرم  .24

 مكمل زيتون سعود علي ظاهر  .25

 مكمل زينب فائق عرموش حربي  .26

 مكمل ساجد ماجد رشيد مجيد  .27

 ناجح حامد كاظم عليسالم   .28

 مكمل شيماء محمود رمزي صالح  .29

 ناجح عامر خليل إبراهيم  .30

 مكمل عبد الباسط صبيح إبراهيم محمد  .31

 مكمل عبد الرحمن عماد عدنان صالح  .32

 ناجح عبد هللا عبد الستار احمد إبراهيم  .33

 مكمل عبد هللا علي فاضل مصطفى  .34

 ناجح عبد نصر هللا سرحان حبيب  .35

 مكمل محمد عبد الوهاب داودعدنان   .36

 مكمل عذراء جاسم محمد حسين  .37

 مكمل علي إبراهيم علي حسين  .38

 مكمل علي حسين عبيد رديف  .39

 مكمل علي نعيم عبد الرحيم وهيب  .40



 ناجح علي يعقوب موسى حسين  .41

 مكمل عمر محمود احمد جاسم  .42

 مكمل عيسى عبد االله شاكر  .43

 ناجح غسان عبد حمادي رحيم  .44

 مكمل عباس إسماعيل كاظمغيث   .45

 مكمل فرح هاشم كاظم جاسم  .46

 مكمل قاسم أديب جليل خضير  .47

 مكمل قاسم حسن علي عبود  .48

 مكمل كريم زيد احمد  .49

 مكمل ليث عبد الكريم حميد جابر  .50

 مكمل ماهر خليل إبراهيم توفيق  .51

 مكمل مجتبى خالد شهيد علي  .52

 مكمل محمد بكر صالح حمادي  .53

 مكمل داودمحمد داود يونس   .54
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