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 النتٌجة اسم الطالب ت

 ناجح احمد عاصً مهدي صالح 1

 راسب بالغٌاب احمد محمد عباس عبد الستار 2

 ناجحة اخالص محمد سعٌد حمٌد 3

 ناجحة انفال زكً عزت كاظم 4

 راسبة بالغٌاب حنٌن محمد احمد هادي 5

 مكمل حٌدر محمد عبد الجبار حسٌن 6

 ناجحة شٌرٌن عزٌز شكر حبٌب 7

 ناجح عباس حمٌد حسن ولً  8

 راسب بالغٌاب علً داود سالم طعمة 9

 ناجح علً زٌن الدٌن ٌاسٌن خضٌر 11

 ناجح علً سعدون جاسم محمد 11

 مكمل علً محمد اسماعٌل سلمان 12

 ناجح عماد نصٌف جاسم سعٌد 13

 ناجح عمار ستار كرجً علً 14

 مكمل عمر منصور سلمان دروٌش 15

 مكمل قصً حاجم محمد عاٌز 16

 ناجح قصي طه خلف سعيد 17

 ناجح محسن حسٌن محسن صكر 18

 ناجح محمد اكرم قهرمان رشٌد 19

 مكملة نمارق جمعة خلف علً 21

 ناجح وسام عادل جمٌل زٌدان 21
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 التسلسل االسم النتٌجة

 1 احمد بهاء حسين علوان مكمل

 2 احمد سلمان عزيز محمد ناجح

 3 احمد كنعان حميد جاسم ناجح

 4 اطياف احمد علوان ةناجح

 5 اياد يوسف علي احمد ناجح

 6 باسم سالم نوري ناجح

 7 باسم محمد غضبان ناجح

 8 باسم محمد مهدي ناجح

 9 برير جواد شاكر ناجح

 11 حقي اسماعيل عبد صالح ناجح

 11 حمزه رحيم صبحي ناجح

 12 داليا صادق مهدي ةناجح

 13 زين العابدين سلمان داود ناجح

 14 زينة طارق اسماعيل ةناجح

 15 سعدون محمود ضاحي ناجح

 16 سهاد معن خليل ةناجح

 17 سيف طارق عبد المحسن ناجح

 18 هللا ضيف نجم عبد ناجح

 19 عباس حسين ولي ناجح

 21 علي محمد اسماعيل ناجح

 21 علي هاشم حيدر ناجح

 22 عماد الدين ابراهيم ناجح

 23 عهد ياسين عبود ناجح

 24 قيس مجيد رشيد ناجح

 25 ميثم عيدان فرمان ناجح

 26 فؤاد علي عباس نضال ةناجح

 27 هدى علي محمد ةناجح

 28 وديان ابراهيم اشهاب ةناجح



 

 جامعة دٌالى/كلٌة االدارة واالقتصاد/ قسم االقتصاد

 9191-9102س الثانً للعام الدراسً /الكور مسائٌة/ الدراسة ال ثالثةنتائج االمتحانات النهائٌة/ المرحلة ال

 النتٌجة االسم

 مكمل احمد بهلول عبد الوهاب احمد

 ناجح اسامة براء علً حمٌد

 ناجح انمار اسعد جدوع ذٌاب

 ةناجح بتول عامر نافع عباس

 ناجح بشٌر حامد محمود ٌاسٌن

 ناجح حسن عناد كاظم حسٌن

 ناجح حسٌن عدنان خلف فهد

 ناجح دانٌال حاتم اسماعٌل منصور

 ةناجح مندٌلرجاء علً محمد 

 ةناجح سارة سمٌر حسن حسٌن

 ةناجح سارة عماد عبدالوهاب عبدالجبار

 ناجح سعد محمود نجم عبدهللا

 ةناجح سهاد عادل علٌوي دلفً

 ةناجح شكرٌة احمد عباس كاظم

 ناجح صالح مهدي مطلك خلف

 ةناجح صفى مظفر عمران عٌسى

 ناجح عامر زٌد علً رضوان

 ناجح محمدعباس ظاهر غناوي 

 ناجح عباس محمد ابراهٌم محمد

 ناجح كعٌد عبد الرحمن علً نوار

 ناجح حسن عبد الغفور منعم صالح

 ناجح ابراهٌمعقٌل هادي سامً 

 ناجح علً باسم ذٌاب محً

 ناجح علً ثاٌر درع فاضل

 ناجح كاظم علً عباس حسٌن

 ناجح خلفغٌث منٌر محمد 

 ةناجح علًكفاء جابر صبري 

 ةناجح كوثر هاتف حبش علً

 مروان عواد حسن محمد
 ناجح

 ناجح خلف محمدمصطفى حسٌن 

 ناجح مصطفى رباح كاظم سبع

 ناجح مصطفى علً محمد عٌسى



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ناجح حاضر مصطفى علٌوي اسماعٌل

 ناجح مصطفى كرٌم كٌطان عاٌش

 ناجح مصطفى محمد عٌدان احمد

 ناجح مفٌد مهدي عبد حسن

 ناجح خلفمهند احمد عباس 

 ناجح شهاب مهند خلٌل عارف

 ناجح مهند نجم منصور حمد

 ةناجح مٌسون نوري منشد فلٌح

 ةناجح نجالء حاتم زٌدان خلف

 ةناجح نسرٌن عباس محمد حسٌن

 ناجح نصٌر خلف ظاهر عبطان

 ةناجح هبة ستار نصٌف صالح

 ناجح هٌثم كرٌم كاظم منصور

 ةناجح هٌفاء احمد شاطً احمد

 ناجح ناٌف عبد الوهاب محً ٌوسف
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 النتٌجة اسم الطالب ت

 ناجح ابتسام تولً جابر 1

 ناجح احمد سلمان عبدهللا 2

 ناجح احمد صبحً خلف 3

 ناجح احمد عبدهللا حسن 4

 ناجح احمد عٌدان اسماعٌل 5

 ناجح احمد محسن مجٌد 6

 ناجح اكرم ثائر خمٌس 7

 ناجح أحمد محمد أحمد 8

 ناجح براء خلٌل عبد الجلٌل 9

 ناجح بسمه فالح حسن 10

 ناجح تبارك تحسٌن علً 11

 ناجح جاسم ٌونس رشٌد 12

 ناجح حاتم كرٌم تركً 13

 ناجح حسٌن ابراهٌم 14

 ناجح حسٌن مهدي هاشم 15

 ناجح حٌدر منذر متعب 16

 ناجح خلود عقٌد راضً 17

 ناجح راسم باسم حمود 18

 ناجح رحمن رشٌد ٌاسٌن 19

 ناجح رضا جواد كاظم 20

 ناجح رعد اتهام كامل 21

 ناجح زهراء سعد حسٌن 22

 ناجح زٌاد محمد طه 23

 ناجح سامح علً سلمان 24

 ناجح سامر علً ٌحٌى 25

 ناجح صالح محمد صالح 26

 ناجح صفاء داود عبدهللا 27

 ناجح طه ٌحٌى علوان 28

 ناجح عبداالله محمد جلو 29

 ناجح عبدهللا ماهر طاهر 30

 ناجح عصام حسٌن عبدهللا 31



 ناجح عصام محمد مهدي 32

 ناجح عالء عبدالهادي ابراهٌم 33

 ناجح عالء كاظم عبد 34

 ناجح عالء مهدي حمٌد 35

 ناجح علً ابراهٌم درب 36

 ناجح علً زكرٌا عاكف 37

 ناجح عماد صدٌق محمد 38

 ناجح عمر عزٌز حاتم 39

 ناجح عمر علً صالح 40

 ناجح غفران صباح حسٌن 41

 ناجح فاطمه قاسم محمد 42

 ناجح فالح ابراهٌم قدوري 43

 ناجح فراس رعد احمد 44

 ناجح لمٌاء صباح حاتم 45

 ناجح لواحظ مهدي علوان 46

 ناجح لٌث  حسٌن خسباك 47

 ناجح مالك حاتم محمد 48

 ناجح محمد رحٌم ابراهٌم 49

 ناجح محمد صفاء محمود 50

 ناجح محمد صالح حسن 51

 ناجح محمد نصٌف جاسم 52

 ناجح مروان ثامر عبدهللا 53

 ناجح مصطفى حسٌن علً 54

 ناجح نبأ حاتم هادي 55

 ناجح نجلة محمود زٌدان 56

 ناجح ندى مهدي صالح 57

 ناجح ٌوسف فهد علً 58

 


