
6102/6102 الدراسي للعام االول للدور المكملين النهائية االمتحانات نتائج  

الصباحية الدراسات الثالثة المرحلة  

والمصرفية المالية العلوم قسم  

 ت اسم الطالب  النتيجة
بقرار مكمل كاظم جواد احمد   1 
بقرار مكمل عيسى يونس رعد احمد   2 
بقرار مكمل مجيد محمد انفال   3 
الكاظم عبد هادي جوان  مكمل   4 
طالع محمد خالد  مكمل   5 
بقرار مكمل هللا عبد مثنى ريام    6 
علي محمد عصام ريحان  مكمل   7 
بقرار مكمل شاكر يحيى زهراء   8 
جمعة محمد زيد  مكمل  9 
الحميد عبد صباح زينب  مكمل  11 
بقرار مكمل طرة علي جبار سارة    11 
بقرار مكمل خلف حامد سارة   12 
بقرار مكمل سلمان خالد سجاد   13 
حسين موفق سعاد  مكمل  14 
بقرار مكمل حسين خضير سيف   15 
محمد حسن طاهر  مكمل  16 
نصيف سعدون طه مكمل  17 
بقرار مكمل محمد الخالق عبد طه   18 
بقرار مكمل جاسم عباس علي   19 
اللطيف عبد الحسين عبد علي  مكمل  21 
ابراهيم مهدي فاتن مكمل  21 
بقرار مكمل ضايع محمد فرح   22 
عبود راضي فراس  مكمل  23 
شاكر حازم محمد مكمل   24 
بقرار مكمل علي محمد هللا عبد محمد   25 
بقرار مكمل قاسم كاظم محمد   26 
بقرار مكمل سعدون ثامر مصطفى    27 
بقرار مكمل لطيف فاضل مصطفى    28 



بقرار مكمل عبود ليث مصطفى    29 
حسين نعيم مصطفى  مكمل   31 
بقرار مكمل عبدالجليل رائد ميالد    31 
بقرار مكمل غدير حامد نائل    32 
وهيب فؤاد نبا  مكمل   33 
بقرار مكمل حميد طالل نور    34 
عباس محمد امير هادي  مكمل   35 
الوهاب عبد فوزي االء مكمل  36 
فاضل ضياء ايهاب مكمل  37 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6102/6102 الدراسي للعام االول للدور المكملين النهائية االمتحانات نتائج  



مسائيةال الدراسات/  الثالثة المرحلة  

والمصرفية المالية العلوم قسم  

 ت اسم الطالب النتيجة
غازي احمد مكمل  0 
عبيد محمد احمد مكمل  6 
محسن الحليم عبد بلقاء مكمل  3 
حمزة كرحوت علي حيدر مكمل  4 
حيدر الكاظم عبد خالد مكمل  5 
هاشم جالل راوية مكمل  2 
الحمزة عبد محمد رنين مكمل  2 
محمد صالح ريفان مكمل  8 
اكبر الدين صالح شيرين مكمل  9 
شواي حسين عبير مكمل  01 
عبيد اسماعيل علي مكمل  00 
حسن سامي فيض مكمل  06 
فاضل حيدر كرار مكمل  03 
خنوبة الحسن عبد محمد مكمل  04 
الكريم عبد جمال هدير مكمل  05 

 


