
 

 كلية االدارة واالقتصاد

                                                             قسم االدارة العامة                                                                                                           

 الدراسة الصباحية/ الكورس الثاني /  الدوراالول /نتائج طلبة المرحلة الرابعة 

 9201-8201للعام الدراسي 

 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

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

 ناجح خالد وليد عزيز جاسم  .9

 ناجحة دنيا علي حسن أحمد  .10

 ناجحة دينا سمير عبد الكريم حسن  .11

 ناجح رامي رعد عدنان علي  .12

 ناجحة رنا مجيد حميد جاسم  .13

 مكملة رونزه صالح جاسم حسين  .14

 مكمل زكريا عبد الجبار مهدي حسين  .15

 ناجحة زكيه محمد خلف جواد  .16

 ناجحة ساره غسان محمد محمود  .17

 ناجح سالم حسين غازي زيدان  .18

 ناجح 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

 ناجحة فاطمة محمد جاسم محمد  .24

 ناجحة فاطمة محمد عبد عبد هللا  .25

 مكمل محمد إياد خليل إبراهيم  .26

 مكمل محمد حامد شهاب أحمد  .27

 مكمل محمد خالد سهيل نجم  .28

 ناجح محمد عماد عبد الصاحب علي  .29

 مكمل مصطفى عبد الرزاق سلمان عبد هللا  .30

 ناجحة نبأ فائق عمر محمد  .31

 ناجحة نور مطشر دوشان  .32

 ناجحة هاجر علي صادق حمود  .33

 ناجحة ورود محمد عبد هللا  .34

 ناجحة والء راشد طعمة دهش  .35



 

 كلية االدارة واالقتصاد

                                                             قسم االدارة العامة                                                                                                           

  لمسائيةالدراسة ا / الكورس الثاني / الدوراالول / نتائج طلبة المرحلة االولى

 9201-8201للعام الدراسي 

 النتيجةتوقيع مستلم  اسم الطالب ت

  إبراهيم حسين علي خلف  .1

  احمد عدنان خلف عبد  .2

  احمد قدوري احمد علي  .3

  احمد مجيد جمال صالح  .4

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

  أيمن احمد صبحي شهاب  .9

  أيمن بالسم سلمان احمد  .10

  بان قاسم عبد علي  .11

  بكر عبد الرضا خلف رحيم  .12

  بالل مظر مصطفى عالوي  .13

  جعفر حبيب عبد محمد  .14

  حسن علي قحطان  .15

  حسين حاتم موسى زبير  .16

  حسين زيد جاسم نصيف  .17

  حسين شوقي سلمان قدوري  .18

  حسين علي عباس رشيد  .19

  علي عبد الخالقحسين   .20

  حيدر عبد الجبار مصطفى  .21

  رامي علي كاظم جواد  .22

  رداد أياد عباس محمد  .23

  زهرة كريم حسين كرم  .24

  زيتون سعود علي ظاهر  .25

  زينب فائق عرموش حربي  .26

  ساجد ماجد رشيد مجيد  .27

  سالم حامد كاظم علي  .28

  شيماء محمود رمزي صالح  .29

  عامر خليل إبراهيم  .30

  الباسط صبيح إبراهيم محمدعبد   .31

  عبد الرحمن عماد عدنان صالح  .32

  عبد هللا عبد الستار احمد إبراهيم  .33

  عبد هللا علي فاضل مصطفى  .34

  عبد نصر هللا سرحان حبيب  .35



  عدنان محمد عبد الوهاب داود  .36

  عذراء جاسم محمد حسين  .37

  علي إبراهيم علي حسين  .38

  علي حسين عبيد رديف  .39

  عبد الرحيم وهيب علي نعيم  .40

  علي يعقوب موسى حسين  .41

  عمر محمود احمد جاسم  .42

  عيسى عبد االله شاكر  .43

  غسان عبد حمادي رحيم  .44

  غيث عباس إسماعيل كاظم  .45

  فرح هاشم كاظم جاسم  .46

  قاسم أديب جليل خضير  .47

  قاسم حسن علي عبود  .48

  كريم زيد احمد  .49

  ليث عبد الكريم حميد جابر  .50

  خليل إبراهيم توفيقماهر   .51

  مجتبى خالد شهيد علي  .52

  محمد بكر صالح حمادي  .53

  محمد داود يونس داود  .54

  محمد علي حسين علوش  .55

  محمد لطيف مصطاف عباس  .56

  محمد محسن علي حسن  .57

  محمود احمد شكير محمود  .58

  مرتضى  عباس فاضل مصطفى  .59

  مريم جمعة مجيد علي  .60

  مصطفى حامد عبد محسن  .61

  مها سامي شكر  .62

  ميس جاسم حسن علي  .63

  ندى خميس سرحان عيدان  .64

  هند يونس رشيد حميد  .65

  هيثم إسماعيل منصور جابر  .66

  هيفاء وهيب موسى محمد  .67

  وفاء صبري سلمان  .68

  ياسر حامد عبد محسن  .69

 

 

 

 

 

 

 



 

 كلية االدارة واالقتصاد

                                                             قسم االدارة العامة                                                                                                           

 ة ائيمسالدراسة ال / الكورس الثاني / الدوراالول /نتائج طلبة المرحلة الثانية 

 9201-8201للعام الدراسي 

 النتيجةتوقيع مستلم  اسم الطالب ت

  احمد ضياء عبد ألرحمن محمود  .1

  احمد عدنان ججان كاظم  .2

  أركان حامد محمود عباس  .3

  أزهار رشيد جاسم  .4

  أسماء حسين حميد ناصر  .5
  اوس احمد جاسم احمد  .6
  آيات عبد الكريم عبد علي  .7
  حبيبإيثار عباس عيدان   .8

  إيهاب عبد الرزاق سعيد  .9

  باسم حسين زيدان خلف  .10

  تهاني جاسم محمد عبد هللا  .11

  جميل محمد جميل علي  .12

  حمزة رفعت منت خالد  .13

  حيدر حامد عبود حسن  .14

  ذكرى حسن ناصر حسين  .15

  رواد رعد فاضل لطيف  .16

  سارة حاتم كيطان سمير  .17

  سامر حميد سلمان عاشور  .18

  محسن سعاد عبد عباس  .19

  سلوى بحري شمخي حسين  .20

  سورية حسين حميد حمودي  .21

  شهد علي ياسين حسن  .22

  صدام اسكندر إبراهيم حسين  .23

  صفا بالل احمد خلف  .24

  ضحى فاروق هادي صالح  .25

  عبد هللا حارث خضير عباس  .26

  عبد هللا رياض عبد محمد  .27

  عالء عبد الكريم إبراهيم حميد  .28

  عمر صباح عباس  .29

  طالل جاسم خلفعمر   .30

  عهود عزيز بديوي حسين  .31

  فاتن عبد هللا حميد علي  .32

  فاطمة قتيبة محمد سلمان  .33

  فرح شوكت سلوم جاسم  .34

  فالح علي بربوت ويني  .35



  ليث حسن عبد حمود  .36

  ليث شاكر محمود احمد  .37

  ليلى جاسم حسين مسلط  .38

  مصطفى توفيق عبد علي حسن  .39

  مصطفى عباس خضير  .40

  خضير عطية عنادمصطفى   .41

  منتظر عباس كريم مهدي  .42

  ميثاق عبد هللا قدوري احمد  .43

  نسرين محمد غالب حسن  .44

  نورا ستار احمد خماس  .45

  نورية عناد جياد عنيزان  .46

  هديل جعفر رشيد حميد  .47

  هديل قيس فاضل عباس  .48

 

 

  


