
 

 جامعة دٌالى/كلٌة االدارة واالقتصاد/ قسم االقتصاد

  9191-9102نتائج االمتحانات النهائٌة/ المرحلة االولى / الدراسة الصباحٌة /الكورس الثانً للعام الدراسً 

 النتٌجة اسم الطالب التسلسل

 ناجحة االء نجاح عبد األمٌر كاظم 1

 ناجح احمد مازن كرم جبار  2

 ناجح احمد محمد ابراهٌم علً  3

 ناجح احمد منعم محمد مهدي 4

 ناجحة اساور رجب ابراهٌم اسماعٌل 5

 ناجحة استبرق روكان محمد ٌوسف  6

 راسب اسماعٌل علً عبد حمد 7

 مكملة اطٌاف حمٌد ابراهٌم جرمط 8

 ناجحة اطٌاف خالد بدر ارحٌم  9

 مكملة أعراف باقر حسٌن اسماعٌل 10

 راسبة امل سلمان حسٌن مهدي 11

 ناجحة أمنه علً هاشم علوان  12

 راسبة أنفال قاسم ٌوسف رزٌج 13

 ناجحة انوار مظهر حسن حسٌن  14

 ناجحة آٌات عمار فؤاد حسن 15

 ناجحة إٌالف حسٌن عبد مراد  16

 ناجح اٌمن احمد جاسم 17

 ناجحة اٌناس محمد ابراهٌم نجم  18

حسٌناٌه خالد علً  19  ناجحة 

 مكملة بتول عبد الحسٌن حبٌب مشكور  20

 ناجحة تبارك مجٌد محمد ٌحٌى 21

 مكملة تغرٌد رائد حسـب هللا نصـٌف 22

 ناجح جاسم محمد علٌوي ناصر  23

 ناجح حبٌب محسن عطٌه حبٌب 24

 مكمل حسام عبد الرحمن حسٌن علً  25

 ناجح حسن مظلوم صالح كاظم 26

محسن علًحسٌن حمٌد  27  ناجح 

 ناجح حسٌن شاكر حمود جاسم 28

 ناجح حسٌن كاظم فاضل حسٌن  29

 ناجح حسٌن وسام عبد جاسم 30

 ناجح الحكم عفان جودر عبد اللطٌف 31

 ناجحة حٌاه سعد عبدهللا خلٌفه 32

 راسب حٌدر اٌاد فائق حمد 33

 مكمل حٌدر عدنان عبد جواد 34

 ناجحة دعاء زٌد كرٌم خلٌل  35

 ناجحة دنٌا صاحب صالح حبٌب 36

 ناجحة دٌار عدي عبدالمنعم ابراهٌم  37



 راسبة رانٌا عامر عبد هللا علً 38

 ناجحة رحاب كرٌم هالل چارك  39

 ناجحة رشا عبد الوهاب احمد سالم  40

 راسبة رقٌة عباس محمد عباس 41

 ناجحة زهراء حسن محمود جاسم  42

 ناجحة زهراء نصٌر حسن محمود  43

 ناجحة زهراء ٌونس عبد الكرٌم سهٌل  44

 ناجح زٌد قاسم حاتم مطلك 45

 ناجح زٌن العابدٌن نصٌر هادي 46

 ناجحة زٌنب عمار فاضل عباس  47

 ناجحة ساره احمد سالم عوده  48

 ناجحة ساره علً سوٌدان علٌوي  49

 ناجحة ساره خالد عبد الحسٌن مصطفى  50

 راسبة ساره صدام احمد موسى 51

 ناجح سجاد اٌاد مخٌبر هادي  52

 ناجح سجاد غانم عطٌه عباس 53

 ناجحة سجى خلف حمد خلٌفه  54

 ناجحة سجى مهدي صالح حسٌن  55

 ناجحة سرى جاسم محمد قاسم  56

 ناجحة سرى هادي نصار زٌدان 57

 ناجحة شفاء  مصحب محمد همٌل  58

 ناجحة شهد جلٌل ابراهٌم موسى  59

 ناجحة ضحى حسٌن داوود سلوم 60

 مكمل طه عبدهللا سامً طه  61

 ناجحة عائشة صالح احمد جاسم 62

 ناجح عبار عباس فرحان عبار  63

 راسب عباس حسن عمران ناصر 64

 ناجح عباس هاشم جاسم عبد هللا 65

 ناجح عبدالرحمن محمد عواد سلطان  66

عبدالمهٌمن عبدالكرٌم سعدون  67
 عباس

 ناجح

 ناجح عداي عبدهللا محمود  68

 ناجحة عذراء صافً ناٌف عبد 69

 ناجح علً باسم كامل عجٌل  70

 ناجح علً جمال عبود كرٌم  71

 ناجح علً شاكر محمود كاظم 72

 ناجح علً عباس فاضل مجٌد 73

 ناجح علً محمد عبود حسن  74

الهادي حسن علً مشتاق عبد 75  ناجح 

 ناجح علً موسى ٌعقوب علً 76

 ناجح عمار زٌدان ذٌاب خلٌل 77

 راسب عمر عادل ٌاسٌن جواد 78

 ناجح عمر عامر كامل حمٌد 79



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ناجحة غاده عباس شاكر حمودي  80

 ناجحة فاطمة خزعل ضمد كاظم  81

 ناجح فراس حسن هادي محمد 82

 ناجحة فرقان روكان عارف مجباس 83

 ناجح فرقد حٌدر جاسم حسٌن  84

محمد سكران معمر سكران  85
 نصٌف 

 ناجح

 ناجح محمد علً كاظم كرٌم 86

 مكمل محمد ماجد رشٌد عٌسى 87

 ناجح محمود قاسم كامل عجٌل  88

 ناجحة مرٌم حسٌن كرٌم ابراهٌم  89

 راسبة مرٌم علً شاغً علً 90

 راسب مشعل مسافر جبار مشعل 19

 ناجح مصطفى حسام عٌدان حسٌن  19

 ناجح مصطفى طارق عادل غركان  19

 ناجح مصطفى عالء حمٌد عبدهللا 19

 راسب مصطفى هٌثم عدنان شهاب 19

 ناجح منٌر منعم حمود علً  19

 ناجح مهدي بشار نجم عبود  19

 ناجح موسى عدنان خلف محمد  19

 ناجحة مٌس سعد عبد رسول كامل 11

 ناجحة نور سالم حمٌد كرٌم  911

 ناجحة نور عطا زٌدان خلف 919

 ناجحة هبه غسان عبد الكرٌم عٌدان 919

 ناجح هٌالن مفٌد هٌالن كاظم  919

 راسب ولٌد حاتم اسماعٌل داود 919

 راسب ولٌد خالد حاتم علً 919

 راسبة ٌسرى ٌاسر جواد قاسم 919



 دٌالى/كلٌة االدارة واالقتصاد/ قسم االقتصادجامعة 

  9191-9102/ الدراسة الصباحٌة /الكورس الثانً للعام الدراسً  ثانٌة نتائج االمتحانات النهائٌة/ المرحلة ال

 

 أسم الطالب ت
 النتٌجة

 ناجح االء جاسم حمٌد ظاهر 9

 ناجح ابراهٌم سعود عبٌد سالمة 9

ابراهٌماثٌر هادي سامً  9  مكمل 

 ناجح احمد جاسم احمد جواد 9

 ناجح احمد جامل محمود علوان 9

 مكمل احمد حمٌد تاٌه محمد 9

 ناجح احمد علً موسى علوان 9

 ناجح احمد ناجً تركً جاسم 9

 ناجح استبرق كامل محمود سلومً 1

 ناجح امجد حمٌد جدعان عبد 91

 مكمل امجد صالح حمزة عطٌة 99

احمد محمود عبدامنة  99  ناجح 

 ناجح امٌر رباح مهدي  حسن 99

 ناجح امٌر سعد ابراهٌم حسن 99

 ناجح امٌمه غضبان لطٌف مصطاف 99

 ناجح انمار علً حمٌد شبٌب 99

 ناجح اٌة غازي شهاب احمد 99

 ناجح اٌمان حسٌن علوان حسن 99

 مكمل بكر خمٌس حمٌد صفوك 91

 ناجح تبارك احمد ابراهٌم تاٌه 91

 ناجح تبارك بحر مهدي قٌس 99

 ناجح تهجد احمد رشٌد احمد 99

 ناجح جٌهان موفق خضٌر حمود 99

 ناجح حسٌن خلٌل ابراهٌم مهدي 99

 ناجح حمزة هادي علً عبدهللا 99

 ناجح حنان سالم داود صالح 99

 ناجح حٌدر عدنان حسن عبد كاظم 99

 ناجح ختام خلٌل ابراهٌم خلٌفة 99

 ناجح رامً ذٌاب سحاب مطر 91

 ناجح رحمه قدوري احمد علً 91

 ناجح رشا فاضل عبد فرحان 99

 مكمل رعد ابراهٌم كٌطان كرز 99

99 
 

 مكمل رغدة حسٌن ابراهٌم مهدي



 ناجح زمن محمد محمود نصٌف 99

 ناجح زهراء حسٌن كاطع فرج 99

 زهراء حمٌد سامً عباس 99
 ناجح

عباس زهراء قاسم جار هللا 99  ناجح 

 ناجح زٌنب مازن طه لفته 99

 ناجح زٌنب منٌر كاظم سمٌر 91

 ناجح زٌنب مهدي ٌحٌى عبد 91

 ناجح زٌنب هاشم عباس علوان 99

 ناجح ساره طالل علً جاسم 99

 ناجح ساره عدنان محسن حمود 99

 ناجح سجاد سالم عكاب احمد 99

 مكمل سفٌان عامر فاضل عبود 99

ابراهٌم حامد شهالء خالد 99  ناجح 

 ناجح صفاء الدٌن توفٌق شكري 99

 ناجح صفاء صدام عبد الوهاب ٌاسٌن 99

 ناجح صالح سعد عبد المحسن حسن 91

 ناجح ضحى شالل دروٌش علوان 91

 ناجح ضٌف عباس كاظم مصطاف 99

 ناجح طه محمود عبد عبطان 99

 ناجح عبد الرحمن هٌثم حسٌن 99

صندل عبد اللطٌفعبد اللطٌف ناظم  99  ناجح 

 رسوب بالغٌاب عبد هللا رشٌد ٌاس 99

 ناجح عبد هللا ٌونس عبود جاسم 99

 ناجح عبد الهادي اسماعٌل محمود حسن 99

 ناجح عز الدٌن غٌدان علً محمد 99

 ناجح عال ابراهٌم صبار حسٌن 91

 ناجح علً جاسم محمد جسام 91

 ناجح علً جواد كاظم ٌونس 99



خضٌر عباس فاضلعلً  99  ناجح 

 ناجح علً سالم مهدي مراد 99

 ناجح علً شاكر محمود سلمان 99

 ناجح علً عبد الباسط مزهر هادي 99

 ناجح علٌاء رحٌم غازي زٌاره 99

 ناجح عمر غازي نصٌف جاسم 99

 ناجح عمر هادي خلٌل عبد 99

 رسوب بالغٌاب غفران ثامر جسام 91

 ناجح فاطمة علً دلٌان أحمد 91

 ناجح فاطمة لطٌف هنود علوان 99

 ناجح فاطمه علً هاتو جاسم 99

 ناجح فاطمه لطٌف علوان عبود 99

 ناجح فرات عبد الرحمن جاسم غٌدان 99

 ناجح فراس محسن ابراهٌم علً 99

 فٌصل سعٌد حمٌد عفج 99
 ناجح

 ناجح كاظم حسٌن كاظم جواد 99

 ناجح كنان رٌاض شاكر محمود 99

 ناجح ماجدة حامد سهام عبد الرزاق 91

 مكمل ماهر حازم فاضل مصطفى 91

 ناجح محمد احمد عبد السالم محمود 99

 ناجح محمد خلٌل ابراهٌم طعمه 99

 ناجح محمد رعد عزٌز حمادي 99

 ناجح محمد عادل ابراهٌم محمد 99

 ناجح محمد كاظم صمٌل عنكود 99

 ناجح محمد نور مهدي اسماعٌل 99

 ناجح مرتضى رمضان جاسم محمد 99

 رسوب بالغٌاب مرتضى سامً ثامر 99

 ناجح مروان فوزي خضٌر مشوح 91



 مكمل مروة محمود هاشم علً 11

 ناجح مرٌم هاشم نجٌب محمود 19

 ناجح مصطفى عباس عبد محمد 19

 مكمل مصطفى عباس كرٌم داود 19

 ناجح مصطفى فالح حسن عبد الرحمن 19

علً حسٌنمهند حسن  19  ناجح 

 ناجح مٌالد منذر ابراهٌم محمود 19

 ناجح نبأ عبد االمٌر مبدر خلف 19

 ناجح نبأ موسى حسن عبد هللا 19

 ناجح نجاة ماجد مهدي جسام 11

 ناجح نداء محمد ابراهٌم شناوه 911

 ناجح ندى فاضل حسٌن ابراهٌم 919

 مكمل نور الهدى رشٌد حذٌه عسكر 919

 ناجح نوره حمٌد تاٌه لطٌف 919

 ناجح نوره حمٌد حمد عجٌل 919

 ناجح هدى حراز محً مجٌد 919

 ناجح هدى قاسم حٌدر عرٌبٌد 919

 ناجح همسة شهاب نور احمد 919

 ناجح هناء فتٌان غازي عبد الكرٌم 911

 ناجح هند ٌاسٌن نافع دروٌش 991

 ناجح ولٌد خلٌل ابراهٌم ٌحٌى 999

صالح مهدي بنٌانومٌض  999  ناجح 

 ناجح ٌحٌى براق علً حسٌن 999

 

 

 

 

 



 جامعة دٌالى/كلٌة االدارة واالقتصاد/ قسم االقتصاد
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 النتٌجة أسم الطالب ت

 ناجح ابراهٌم محمد حمد عجٌل 1

 ناجح اثٌر اسعد علً حسٌن 2

 ناجح  احمد زٌد خلف نصٌف 3

 ناجح احمد سامً اسماعٌل ابراهٌم 4

 ناجح احمد عماد حمٌد خلف 5

 ناجح اسماعٌل خضٌر حمد خلف 6

 ناجحة الهام اسماعٌل مبارك خلٌفة 7

 ناجحة امنه صباح علوان براك 8

 ناجحة امٌمه أرشد ابراهٌم خلٌل 9

ناوي رحٌم نجمانور  10  ناجح 

 ناجح اٌاد جاسم محمد ناصر 11

 ناجحة براء سالم شحاده علً 12

 ناجحة بٌداء طارق محمود خلف 13

 ناجحة تمارا ناظم ساعً دعدوش 14

 ناجحة تمارة صائب صالح ابراهٌم 15

 ناجح جالل حامد محمد زٌدان  16

 ناجح حارث خمٌس قدٌر غضبان 17

مطلكحسن هٌثم ٌاسٌن  18  ناجح 

 ناجح حسٌن عبد هللا حسٌن كاظم 19

 ناجح حسٌن مجٌد عبد الحمٌد غائب 20

 ناجح حسٌن محمد اسماعٌل كرجً 21

 ناجح حسٌن ٌحٌى عبد الرضا عباس  22

 ناجحة حنان ماجد حمٌد عبد 23

 ناجحة حنٌن فاضل ارزوقً خلف 24

 ناجحة حنٌن مدحت امٌن جاسم  25

عنادحوراء علً صالح  26  ناجحة 

 ناجح حٌدر كرٌم جاسم حبٌب 27

 ناجحة دٌانه عادل محمد سلمان 28

 ناجح راجً زهام طرفة ناصر 29

 ناجح عذاب  رامً سحاب عبد الكرٌم 30

 ناجحة رفل طارق مجٌد حمٌد 31

 ناجحة رنده قاسم طعان سعدون 32

 ناجحة رٌام ٌوسف ابراهٌم علو 33

 ناجحة رٌم عثمان خلٌل صالح 34

 ناجح زٌد رعد شكر محمود 35

 ناجح زٌدان لطٌف عبد جاسم 36

 ناجحة زٌنب محمد حسن علوان 37

 ناجحة زٌنب ٌاسٌن علً عبد 38



 ناجح سالم محمد حسن علً 39

 ناجح  شهاب محمود شهاب احمد 40

 راسب بالغٌاب صالح مهدي جسام محمد 41

 ناجحة صفا عادل كرٌم احمد 42

مجٌد كاظم عبدطاهر  43  ناجح 

 ناجح  عباس صكبان محسن حسٌن 44

 ناجح عبد الرحمن ادهام عبد علً 45

 ناجح عبد الرحمن جاسم قحطان علً 46

 ناجح عبد العزٌز باسم عباس محمد 47

 ناجح عبد المهٌمن قصً عبد الرزاق حسٌن 48

 ناجح عثمان ثامر حسٌن عوٌد 49

 ناجح عثمان شهاب احمد جاسم 50

 ناجح عز الدٌن عزٌز جاسم خمٌس 51

 ناجح علً حسٌن قاسم حمد 52

 ناجح علً صبحً جاسم محمد 53

 ناجح علً عٌدان محمد علً 54

 ناجح علً فؤاد عبٌد مهدي 55

 ناجح علً معد منذر اسود 56

 ناجح عمار عبد العزٌز عناد نصار 57

 ناجح عمر اكرام عبد راضً 58

 ناجح عمر طالب علً سلطان 59

 ناجح غزوان بالسم محمد ابراهٌم 60

 ناجحة غسق سمٌر كاظم مهدي 61

 ناجحة غسق محمد جاسم محمد 62

 ناجح فاروق محمد جواد كاظم 63

 ناجحة فاطمة نهاد خزعل عبد 64

 ناجحة فاطمة هاشم حٌدر عربٌد 65

 ناجح قحطان جابر علً محمد 66

 ناجح كاظم حسٌن كاظم سبع 67

فاضل عباس حسٌنكرار  68  ناجح 

 ناجح لٌث محٌسن شدهان رٌحان 69

 مكمل ماجد عامر خمٌس حسٌن 70

 ناجح محمد اٌاد جابر عبود 71

 ناجح محمد سالم متعب جاسم 72

 ناجح محمد سامً منصور جابر  73

 ناجح محمد ستار عبد الحسن محمد 74

 ناجح محمد سعد عبد باش أغا 75

 ناجح محمد عماد صالح مهدي 76

 ناجح محمد كرٌم قدوري احمد 77

 ناجح محمد محسن عبد هللا فتاح 78

 ناجح محمد هشام مهدي كاظم 79

 ناجح مرتضى علً كرٌم فلٌح 80

 ناجحة مروه احمد صكبان مندٌل 81

 ناجحة مروه خطاب سبتً دنبوس 82

 ناجحة مرٌم عبد السالم علً دروٌش 83



 ناجح مصطفى محمد عبٌد سبع 84

 ناجح مصطفى وادي عدنان ارزوقً 85

 ناجح  مصعب منذر حسن عوٌد  86

 ناجح معاذ طالب كرٌم كاظم 87

 ناجح  مقتدى شاكر جوامٌر متعب 88

 ناجح مقداد عبد الرحمن حسب هللا سلمان 89

 ناجح مهند اٌاد خلٌل ابراهٌم 90

 ناجحة نبأ عمار عبد المنعم جبوري 91

مال هللا نضال عبد هللا محمود 92  ناجحة 

 ناجح نكتل سعٌد حسن خلف 93

 ناجحة نور سعد حسن محمود 94

 ناجح هارون رشٌد حمٌد علً 95

 ناجح محمد ٌاسٌن نصٌف جاسم 96

 ناجح ٌوسف محمد طالب علوان 97
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9191-9102/ الدراسة الصباحٌة /الكورس الثانً للعام الدراسً   رابعة االمتحانات النهائٌة/ المرحلة النتائج   

  

 ت اسم الطالب النتٌجة 

 1 االء غضبان عبد خمٌس ناجح

 2 اٌات رائد علً محمد ناجح

 3 اٌات عبد الرحمان علً ناجح

 4 اٌة ستار عبدهللا محمد ناجح

ابراهٌم شهاباٌثار ولٌد  ناجح  5 

 6 اٌه جبار ستار عباس ناجح

 7 إٌناس جاسم صالح مهدي ناجح

 8 أبراهٌم كامل أبراهٌم عباس ناجح

 9 بتول خلف محمود محمد ناجح

 10 براء عبد الرزاق جداع خضٌر ناجح

 11 بالل خالد عزٌز ابراهٌم ناجح

 12 بٌداء عالء جواد جاسم ناجح

 13 حسن صالح كاظم مخٌبر ناجح

 14 حسٌن حامد كامل حسٌن ناجح

 15 حٌدر سعد احمد حمد ناجح

 16 حٌدر علً عبد الحسٌن عبد علً ناجح

 17 درع رعد مالك احمد ناجح

 18 رقٌه عباس محمد علً ناجح

 19 رؤى لٌث محً رمان ناجح

 20 رٌم ولٌد حمٌد عفج ناجح

 21 زبٌدة فالح جاسم حسٌن ناجح

عبدزلٌخة صباح خضر  راسب  22 

 23 زهراء جمعة خلف برٌسم ناجح

 24 زهراء حامد عبد عباس ناجح

 25 زٌنب سلمان مجٌد رشٌد ناجح

 26 زٌنه هانً نصٌف جاسم ناجح

 27 ساره رعد مالك أحمد ناجح

 28 شمس محمد حسٌن سلوم ناجح

 29 شهاب ابراهٌم مهدي جاسم ناجح

 30 شٌماء مهدي صالح محمد مكمل

هٌثم صالح مهديصالح  ناجح  31 

 32 صفا ماجد عبدهلل جاسم ناجح

 33 صهٌب ٌعرب محمد احمد ناجح

 34 ضحى محمود حسٌن خلف ناجح

 35 طه عبدهللا فرحان كاظم ناجح

 36 عبد الرحمن علً ابراهٌم علً ناجح



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 37 عبد الرزاق محمد نجم غالم ناجح

 38 عبد الكرٌم صوفً صالح هالل ناجح

عبد الكرٌم كاظم مهديعبدهللا  ناجح  39 

 40 عبٌر ضامن اسماعٌل خلٌل ناجح

 41 على عبد الواحد عزٌز جواد ناجح

 42 علً خلٌل ابراهٌم كشكول ناجح

 43 علً عقٌل حمٌد خمٌس ناجح

 44 علً محمود رشٌد حمٌد ناجح

 45 علٌاء حامد عبد محسن ناجح

 46 علٌاء محمد ماماخان محمد ناجح

ٌاسٌن حسن اسماعٌلعمار  ناجح  47 

 48 فاطمة ابرهٌم اسماعٌل عواد ناجح

 49 فاطمه صفاء حسٌن سعدون ناجح

 50 لبنى هٌثم حبٌب شالل ناجح

 51 لقاء ستار دروٌش حسون ناجح

 52 محسن هادي جندي ناجً ناجح

 53 محمد دلف محمد داود ناجح

 54 محمد رحمن خلٌفه شهاب ناجح

نجممحمد سعٌد رشٌد  ناجح  55 

 56 محمد عامر علً احمد ناجح

 57 محمد عدنان رحٌم سلمان ناجح

 58 محمد قاسم فٌصل لفته ناجح

 59 محمد مشعان سبع خمٌس ناجح

 60 محمود خلف محمد فاضل ناجح

 61 محمود كاطع فرج معٌدي ناجح

 62 مروه طه أحمد أسماعٌل ناجح

 63 مصطفى جمٌل جلٌل ابراهٌم ناجح

 64 مصطفى شهاب احمد نصٌف ناجح

 65 مٌساء طارق ٌاسٌن احمد ناجح

 66 ناطق هاشم حمد جاسم ناجح

 67 نائل علً حسن ناٌل ناجح

 68 نغم محمود ابراهٌم نجم مكمل

 69 نكتل كاظم علٌوي احمد ناجح

 70 نورا تحسٌن شرٌف علوي ناجح

 71 هاجر عبد الرحمن احمد ذٌاب ناجح

عبد الحمٌدهدى فزع عسكر  ناجح  72 

 73 هدٌل خضٌر عباس فاضل ناجح

 74 ولٌد حمٌد ٌونس محمد ناجح

 75 وٌس قحطان عبد خلٌل ناجح

 76 ٌوسف سالم فرحان داود ناجح


