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                                                                 2مبادئ اإلدارة العامة املادة :                                                                                                          مسائي -االوىلاملرحلة  : 

 ال جيوز استخدام احلك او الشطب او احلرب األبيض يف قائمة الدرجات .     -مالحظة :

 
 

 

 
 ت

  درجة السعي االسم
 كتابة رقما" درجة العملي النهائي

  سبعة وعشرون 27 إبراهيم حسين علي خلف  .1

    احمد عدنان خلف عبد  .2

  عشرون 20 احمد قدوري احمد علي  .3

  عشرون 20 احمد مجيد جمال صالح  .4

  ثالثون 30 احمد محمد خميس جبل  .5

  عشرون 20 أمير سالم محمد سباهي  .6

  عشرونثمان و 28 إيمان عدنان داود سلمان  .7

  تسع وثالثون 39 إيمان محمد سعد هللا  .8

  عشروناثنان و 22 أيمن احمد صبحي شهاب  .9

  عشرون 20 أيمن بالسم سلمان احمد  .10

  إحدى وثالثون 31 بان قاسم عبد علي  .11

  عشرون 20 بكر عبد الرضا خلف رحيم  .12

  عشرون 20 بالل مظر مصطفى عالوي  .13

    جاسم محمد صادق مهدي  .14

  عشرون 20 حمدجعفر حبيب عبد م  .15

  عشرون 20 حسن علي قحطان  .16

  عشرون 20 حسين حاتم موسى زبير  .17

  عشرون 20 حسين زيد جاسم نصيف  .18

  عشرون 20 حسين شوقي سلمان قدوري  .19

  عشرونوسبع  27 عباس رشيدحسين علي   .20

  عشرون 20 حسين علي عبد الخالق   .21

  عشرونسبع و 27 حيدر عبد الجبار مصطفى   .22

  عشرون 20 رامي علي كاظم جواد  .23

  عشرونست و 26 رداد أياد عباس محمد  .24

  ثالثون 30 زهرة كريم حسين كرم   .25

  عشرون 20 زيتون سعود علي ظاهر  .26

    زينب حميد حسن حسين   .27

  عشرونخمس و 25 زينب فائق عرموش حربي  .28

  عشرونخمس و 25 ساجد ماجد رشيد مجيد  .29

  عشروناحدى و 21 سالم حامد كاظم علي  .30

  عشرون 20 شيماء محمود رمزي صالح  .31

  عشرون 20 عامر خليل إبراهيم  .32

  عشرونثمان و 28 عبد الباسط صبيح إبراهيم محمد  .33
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  عشرون 20 عبد الرحمن عماد عدنان صالح  .34

    عبد هللا عبد الستار احمد إبراهيم  .35

  عشرون 20 عبد هللا علي فاضل مصطفى  .36

  ست وثالثون 36 عبد نصر هللا سرحان حبيب  .37

  عشرون 20 عدنان محمد عبد الوهاب داود  .38

  عشرونخمس و 25 عذراء جاسم محمد حسين  .39

  عشرون 20 علي إبراهيم علي حسين   .40

  عشرون 20 علي حسين عبيد رديف  .41

  عشرون 20 علي نعيم عبد الرحيم وهيب  .42

  خمس وثالثون 35 علي يعقوب موسى حسين  .43

    عمر زيد عمران حمد  .44

  عشرون 20 عمر محمود احمد جاسم  .45

  عشرون 20 عيسى عبد االله شاكر  .46

  عشرونثالث و 23 غسان عبد حمادي رحيم  .47

  عشرون 20 غيث عباس إسماعيل كاظم  .48

  عشروناحدى و 21 كاظم جاسمفرح هاشم   .49

  عشرون 20 قاسم أديب جليل خضير  .50

  عشرون 20 قاسم حسن علي عبود  .51

  عشرون 20 كريم زيد احمد   .52

  عشرة 10 ليث عبد الكريم حميد جابر   .53

  عشرون 20 ماهر خليل إبراهيم توفيق  .54

  عشرون 20 مجتبى خالد شهيد علي   .55

  عشرون 20 محمد بكر صالح حمادي  .56

  عشرون 20 محمد داود يونس داود  .57

  عشرونخمس و 25 محمد علي حسين علوش  .58

  عشرونسبع و 27 محمد لطيف مصطاف عباس  .59

  عشرونست و 26 محمد محسن علي حسن  .60

  عشرون 20 محمود احمد شكير محمود  .61

  عشرون 20 مرتضى  عباس فاضل مصطفى  .62

  عشرون 20 مريم جمعة مجيد علي  .63

  عشرونأربع و 24 محسنمصطفى حامد عبد   .64

  عشرون 20 مها سامي شكر  .65

  عشرونخمس و 25 ميس جاسم حسن علي  .66

  عشرونست و 26 ندى خميس سرحان عيدان  .67
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  اثنان وثالثون 32 هند يونس رشيد حميد  .68

  عشرون 20 هيثم إسماعيل منصور جابر  .69

  ست وثالثون 36 هيفاء وهيب موسى محمد  .70

  وثالثوناحدى  31 وفاء صبري سلمان  .71

  عشرونأربع و 24 ياسر حامد عبد محسن   .72
 

 

 
 

 اسم وتوقيع مدرس المادة                                                           أ.م.د. هيثم يعقوب يوسف
 رئيس قسم اإلدارة العامة                                                                                       

 


