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 ى ـــــــــــة ديالـــــــــــــــــــجامع         
 ادــــــــــــة االدارة واالقتصـــكلي      

 ة  ـــــــــــــــم االدارة العامــــــــــــــقس   
 ة ـــــــــــــــرابعــــــــــــــــــة: الـــــرحلـــالم

 2020-2019نتائج الكورس الثاني 
 (2020-2019للسنة الدراسية ) الثانيللكورس  الدور االولدرجات 

 النتيجة االسم التسلسل

 ناجح د خلفوابراهيم محم 1

 ناجح اثير موفق عبود 2

 ناجح احمد تركي هادي 3

 ناجح احمد رعد حسن 4

 ناجح عزاوي احمد سامي 5

 ناجح احمد عبد الرحمن سكران 6

 ناجح احمد فيصل حرجان 7

 ناجح اسراء ثاير محمد 8

 ناجح لق موفق حسنأ 9

 ناجح امين منذر طه 10

 ناجح بارق حسين علي 11

 ناجح مخيبربسام خالد  12

 ناجح عباس الحكم عبد االمير 13

 ناجح جواد حوراء علي عبد 14

 ناجح بنون داودحيدر عدنان  15

 ناجح حيدر محمد عيدان عبد 16

 ناجح خليل ابراهيم خليل 17

 ناجح حسن دريد كهالن كريم 18

 ناجح رجاء ثامر مهدي 19

 ناجح رشيد ن حميديرحمة حس 20

 ناجح رسل سعيد حسين عليوي 21

 ناجح رزوقي رضا سالم عبود 22

 ناجح حسين رمضاء محمود خليفة 23

 ناجح روكان حسين عطيةرويدة  24

 ناجح علوان ريام سمير ثامر 25

 ناجح زهراء جاسم محمد حسن 26

 ناجح محمد زينب محمد هاشم 27

 ناجح اسماعيل مصطفى سارة حقي 28

 ناجح سارة عبد الستار حسين 29

 ناجح حسين سجاد عبيد علوان 30

 ناجح سالم عباس حميد سليمان  31

 ناجح رشيد ن مصطفىيسماح حس 32

 ناجح شهد جمعة عبد علي مرهج 33

 ناجح سعيد صادق كريم كاظم 34

 ناجح صفاء كاظم قاسم  35
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 ناجح نصيف صقر طالل سكران 36

 ناجح عبد الحميد عماد جدوع 37

 ناجح عبد الرحيم هذال عبد الخالق 38

 ناجح عبد الرزاق عباس كريم 39

 ناجح عبد هللا عبد الرحمن محسن 40

 ناجح علي حسين خلف شناوه 41

 ناجح كطو علي سعيد احمد 42

 ناجح علي صبري قدوري محمد 43

 ناجح علي عبد الحميد حسين 44

 ناجح عمر رعد هادي علوان 45

 ناجح عمر ناصر ابراهيم محمود 46

 ناجح غفران عباس فاضل حسن 47

 ناجح غفران عبد الوهاب كريم جاسم 48

 ناجح فرحان غيث عثمان حسن 49

 ناجح فاطمة محمد سلمان عباس 50

 ناجح دحام سلك فرح محسن 51

 ناجح لمياء غضبان عبد خميس 52

 ناجح محمد علوان عباس بولي 53

 ناجح محمد وضاح احمد جواد 54

 ناجح مرتضى موفق خضير حسن 55

 ناجح مروان علي خليفة 56

 ناجح مصطفى احمد عبد الواحد 57

 ناجح عدنان لطيف جاسممصطفى  58

 ناجح مصطفى عدي صالح 59

 ناجح ميثم خضير عباس 60

 ناجح نبأ عبد السالم عبد الوهاب 61

 ناجح ندى فليح حسن علوان 62

 ناجح نزار ابراهيم عبد اللطيف 63

 ناجح نسرين محمد مجيد احمد 64

 ناجح نور عامر حسين 65

 ناجح محمود نورس اياد حسن 66

 ناجح هالة عادل حاتم ابراهيم  67

 ناجح هناء فاضل حسين 68

 ناجح وجدان رحيم حميد خضير 69

 ناجح وسام اسماعيل حسن 70

 ناجح وعد مؤيد جميل احمد 71

 ناجح وفاء احمد كريم سلمان 72

 ناجح ياسمين فايق سبع خماس 73
 


