
 جامعة دياىل 

 واالقتصاد كلية االدارة 

 قسم االدارة العامة 

 2019-2018لبة املشمولني باالمتحان التكميلي الثاني للعام الدراسي الط نتائج
 لصباحيةالدراسة ا -للكورسني الدراسيني االول والثاني 

 النتيجة املرحلة االسم ت
 (1ادارة حتميل )  االوىل امساء علي جاسم خلف   .1
 ناجح االوىل اوس سرمد راسم حممد  .2
 (2+ حماسبة  2+احصاء  2ادارة راسبة )  االوىل ايات ياسني غسان ياسني  .3
 ناجح االوىل حبر غسان مهدي يوسف  .4
 ناجح االوىل بالل عدنان حسني علي   .5
 ناجح االوىل دعاء مخيس علي عبد اهلل   .6
 ناجح االوىل جابر اسعد جابر حمسن  .7
 ناجح االوىل عبد اهلل مهدي عبد اهلل جواد   .8
 (1احصاء حتميل )   االوىل عبد املنعم مجعة ابراهيم نايف  .9

 ناجح االوىل حممد حسني مهدي صاحل   .10
+ حاسوب 2+ حماسبة2+ احصاء 1+اقتصاد 1احصاء راسب )  االوىل اجمد سامي حممود  .11

  (2+اقتصاد2
 (1حماسبة حتميل ) االوىل بارق سيف الدين حممود  .12
 ( 1حتميل ) احصاء  االوىل ليث عباس علي حسني   .13
  (1حماسبة  حتميل ) االوىل مبشر ماجد ابراهيم حسوني   .14
 راسب  االوىل مهيمن عبد احلليم عبعوب   .15

 1+ حماسبة  1+ اقتصاد  1+ ادارة عامة  2+ احصاء  1احصاء 
+  2+ حاسوب  2+ ادارة عامة  1+لغة انكليزية  1+لغة عربية 

 2+ حماسبة  2اقتصاد 
  ناجح االوىل ياسر مخيس عطية  .16

 

 أ.م.د. هيثم يعقوب يوسف                                                                           

 رئيس قسم االدارة العامة                                                                            



 

 جامعة دياىل 

 واالقتصاد كلية االدارة 

 قسم االدارة العامة 

 2019-2018لبة املشمولني باالمتحان التكميلي الثاني للعام الدراسي الط نتائج
 الدراسة الصباحية -للكورسني الدراسيني االول والثاني 

 املواد املكمل بها الطالب املرحلة االسم ت
 ناجح الثالثة  سالم عباس محيد سلمان  .1
 ناجح الثالثة ب كريماغفران عبد الوه  .2
 ناجح الثالثة  مرتضى موفق عباس  .3
 ناجح الثالثة علي صربي قدوري   .4
 ناجح الثالثة مروان علي خليفة   .5
 (2حتميل ) ادارة مشاريع  الثالثة  فاطمة حممد سلمان   .6
  ناجح الثالثة رسل سعيد حسني عليوي   .7

 

 

 

 

 

 

 أ.م.د. هيثم يعقوب يوسف                                                                           

 رئيس قسم االدارة العامة                                                                            

                                                                                            

 

 



 جامعة دياىل 

 واالقتصاد كلية االدارة 

 قسم االدارة العامة 

 2020-2019لبة املشمولني باالمتحان التكميلي الثاني للعام الدراسي الط نتائج
 سائيةالدراسة امل -للكورسني الدراسيني االول والثاني 

 الطالباملواد املكمل بها  املرحلة االسم ت
 ناجح االوىل حسني علي عبد اخلالق  .1
 ناجح االوىل علي نعيم عبد الرحيم   .2

 ناجح االوىل قاسم اديب جليل خضر   .3

 ناجح االوىل قاسم حسن علي عبود   .4

 راسب  االوىل مرتضى عباس فاضل   .5
 (  1+ ادارة عامة  1)مبادئ احملاسبة 1ك
+ حاسوب  2+ حماسبة  2+ احصاء  2)ادارة عامة  2ك
+ لغة  2+ لغة عربية  2+ رياضيات لالداريني  2

 ( 2+ مبادئ اقتصاد  2انكليزية 

 

 

 

 

 

 

 

 أ.م.د. هيثم يعقوب يوسف                                                                           

 رئيس قسم االدارة العامة                                                                            
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