
يةالدراسات الصباح/قسم االقتصاد 

2017–2016للعام الدراسي )  أ( شعبة الرابعةللمرحلة / قوائم السعي النهائي 

ستار جابر عمران. د: اسم االستاذالتخطيط االقتصادي:  المادة 

درجة السعي النهائيالمالحظاتاالسمت
كتابًةرقمًا

واحد و عشرون21تحميل رياضي + جميع المواد اثار سمير خليل .1
خمسة و عشرون25محمل رياضي اثار شهيد عواد .2
3.18
5710الى المسائي نقل +جميع المواداحمد حامد عواد.4

4/12/2016في 
5.18
خمسة عشر15مؤسسات ، محمل كلي احمد عبد الكاظم موسى .6
7.25
ثمانية عشر8.18
18مؤسسات، محمل زراعي .9
10.14
في 341رسوب لعدم + بحوث\نقدية اسيل محمد عبد الرضا.11

ترقين قيد رسوب + 17/1/2017
15/2/2017في 917سنتين 

12.15
13.22
14.29
15.

امير حيدر هشام 
مؤجل + مؤسسات، محمل رياضي 

9/5/2017في 2654باالمر 
خمسة عشر15قياسي\بحوث \تقييم \تخطيط \نقدية قادر امير خالد .16
25اميرة علي جبار .17
24اميرة مخلص داود .18
19.32
20.

انمار قيس عبد الستار 
مؤجل +مؤسسات، محمل زراعي 

23/1/2017في 463باالمر 
خمسة عشر15صناعي ، محمل رياضي انمار كريم عجم .21
صفرصفر------------------ تقييم \تخطيط \نقدية اية رزاق عريبي.22
27بحوث \تقييم \تخطيط \نقدية .23



بحوث\تقييم \قياسي\نقدية ايمن حميد مجيد.24
ةالدراسات الصباحي/قسم االقتصاد 

2017–2016للعام الدراسي )  أ( شعبة الرابعة للمرحلة / قوائم السعي النهائي 

ستار جابر عمران. د: اسم االستاذالتخطيط االقتصادي:المادة 

درجة السعي النهائيالمالحظاتاالسمت
كتابًةرقمًا

مكررة--------------- -تقييم / تخطيط\نقدية ايه رزاق عريبي .25

مؤجل +جميم المواد عدا المشروعايهاب خضير كاظم.26
23/1/2017في 463باالمر 

خمسة عشر15مؤسسات ، محمل رياضي ايهم رجب خلف.27
عشرة10مؤسسات ، محمل رياضي ايوب علي عبد جسام .28
عشرة10مؤسسات ، محمل رياضي بارق قيس عبد االمير .29
تسعةعشر19بارق زياد كاظم .30
سبعة و عشرون27مؤسسات ، محمل رياضي بسمة عماد كامل .31
خمسة عشر15قياسي\مشروع\تقييم \تخطيط \نقدية عبد الحسين بشار هادي .32
عشرون20تخطيط \نقدية بالل عبد الرحمن خليل .33
34.36
35.

جاسم محمد حميد حسين 
+ مؤسسات ، محمل رياضي 
4/10/2016في 4693

36.21
28جنان حمود حنطل .37
38.23
خمسة عشر15مؤسسات ، محمل رياضي حسام مهدي صالح .39
عشرون20تخطيط \نقدية الحسن احمد ناصر .40
8حسن صادق كاتب .41
خمسة فقط5مؤسسات ، محمل رياضي سعدحسن عبد االمير.42
ثمانية فقط8تنمية ، محمل رياضي حسن غالب يوسف .43
27حسنين احمد ناطق .44
نقديةحسين احمد نصيف.45
46.17
صفرصفر------------ مؤسسات، محمل رياضي حسين عباس محمود .47



ةالدراسات الصباحي/قسم االقتصاد 

2017–2016للعام الدراسي )  ب( شعبة الرابعة للمرحلة / قوائم السعي النهائي 

ستار جابر عمران. د: اسم االستاذالتخطيط االقتصادي: المادة 

درجة السعي النهائيالمالحظاتاالسمت
كتابًةرقمًا

صفرصفر----------- بحوث\تقييم \تخطيط \نقدية حسين عظيم جبار.1
خمسة عشر15قياسي\بحوث \تقييم \تخطيط \نقدية حسين علي احمد.2
صفرصفر------------------------- جميع الموادحمزة صالح هادي.3
خمسة عشر15حمزة عماد احمد .4
خمسة عشر15محمل رياضي حمزة كريم محمد.5
عشرة10محمل مؤسساتحمزة محمد فرحان .6
سبعة و عشرون27مؤسسات، محمل رياضي حنين علي كريم.7
في 23انهاء استضافة +جميع الموادحوراء حسن سلطان.8

8/1/2017
اربعة و عشرون24بحوث\تقييم \تخطيط \نقدية حيدر حامد خضير .9
سبعة و عشرون27محمل مؤسساتحيدر عالء عبد الرزاق.10
ستة و عشرون26دعاء صالح محمود .11
31دعاء محمد حسوني .12
ثالثة و عشرون23ديانا فاضل احمد .13
20تقييم\تخطيط \نقدية .14
15.17
16.21
واحد و عشرون21محمل رياضيرضا جعفر علي.17
18.
في 341رسوب لعدم + .19

17/1/2017
25رؤى ماجد عبد الحسن .20
23رويدة فاضل عبد الرزاق .21
22.

رياض محمد جاسم 
23انهاء استضافة + محمل مؤسسات

8/1/2017في 
28ريام عباس ميذاب .23
29زهراء اركان نبيل .24
34زهراء مهدي لعيبي .25



30زهراء نوري عبد الحسين .26
ةالدراسات الصباحي/قسم االقتصاد 

2017–2016للعام الدراسي )  أ( شعبة الرابعة للمرحلة / قوائم السعي النهائي 

ستار جابر عمران. د: اسم االستاذالتخطيط االقتصادي: المادة 

درجة السعي النهائيالمالحظاتاالسمت
كتابًةرقمًا

22تقييم\تخطيط \نقدية .27
عشرون20زياد خلف جاسم .28
اربعة و عشرون24مؤسسات، محمل رياضي زينب تحسين عالء.29
30.22
في 341رسوب لعدم + تقييم\نقدية .31

ترقين قيد رسوب + 17/1/2017
15/2/2017في 917سنتين 

17م.32
21تخطيط \نقدية .33
اثنان و عشرون22محمل مؤسساتزينب مهدي عبد اهللا .34
23سارة عبد الوهاب كريم .35
27ساهر فليح حسن .36
----------- تقييم\تخطيط \نقدية .37
32سجى .38
ستة عشر16سجى عبد الحسن ناصر .39
تسعة و عشرون29محمل رياضي سرور سعيد مجاري.40
سبعة و عشرون27مشروع \بحوث \تقييم \تخطيط \نقدية منشد سعد سلمان .41
في 341رسوب لعدم + نقديةسالم عادل بدر.42

ترقين قيد رسوب + 17/1/2017
15/2/2017في917سنتين 

ثمانية عشر18محمل رياضي سماح عدنان حسين .43
44.18



ةالدراسات الصباحي/قسم االقتصاد 

2017–2016للعام الدراسي )  ج( شعبة الرابعة للمرحلة / قوائم السعي النهائي 

ستار جابر عمران. د: اسم االستاذالتخطيط االقتصادي: المادة 

درجة السعي النهائيالمالحظاتاالسمت
كتابًةرقمًا

1.34
عشرةتسعة 19مؤسسات، محمل رياضي شهد عباس خضير .2
3.24
صفرصفر----------------------------- تخطيط شوان احسان علي .4
36شيماء علي حسين .5
عشرون20محمل رياضي صفا صبحي علي .6
7. ، +

19/10/2016في 4964
رسوب + تقييم\مشروع \جميع المواد عدانفط عامر عبداهللا صالح.8

ترقين قيد + 17/1/2017في 341لعدم 
15/2/2017في 917رسوب سنتين 

31عائشة عباس نجم .9
35عبد العادل ناعم عبد اهللا .10
ستة و عشرون26محمل رياضي عبد اهللا عماد فتاح .11
12. -----------------------
24عسكر فليح محسن .13
في 4837اعتذار عن استضافته باالمر عصام كريم رشيد .14

13/10/2016
نقدية عالء صالح مسرهد .15
ترقين قيد رسوب +تقييم\قياسي \نقديةعالء قحطان هادي.16

ق .اعادة م+ 3/1/2017في 18سنتين 
638

عشرة10محمل رياضي عالء كاظم مجهد.17
17عالء ياسر علي .18
خمسة عشر15تخطيط \نقدية على محسن علي .19
ستة وعشرون26محمل رياضي علي ابراهيم علي .20
تقييم\بحوث \نقدية علي احمد رحيم .21



22.16
28علي ثامر مايح .23

ةالدراسات الصباحي/قسم االقتصاد 

2017–2016للعام الدراسي )  ج(شعبة الرابعة للمرحلة / قوائم السعي النهائي 

ستار جابر عمران. د: اسم االستاذالتخطيط االقتصادي:  المادة 

درجة السعي النهائيالمالحظاتاالسمت
كتابًةرقمًا

نقديةعلي جابر جعفر.24
صفرصفر------------------------- جميع المواد علي خضير محمد .25
26.32
35علي عاشور جاسم .27
صفرصفر---------------------- محمل رياضي علي عباس جعفر .28
ثمانية عشر18موسسات ، محمل رياضي علي عباس عاشور .29
25علي عبد العزيز سلمان .30
صفرصفر-- مشروع\بحوث \تقييم \تخطيط \نقدية علي غازي غالب.31
32.20
----------- تخطيط\نقدية علي محسن علي .33
اثنا عشر12محمل رياضي علي محمد صبري .34
سبعة و عشرون27محمل رياضي علي محمد ناصر .35
تحميل + قياسي \تقييم \تخطيط \نقدية علي مسلم ابراهيم.36

دولي
خمسة عشر15

ستة و ثالثون36محمل رياضي علياء سليم موسى .37
23عمر منذر زيد .38
20غفران ثامر محمد.39
مؤجل للعام السابق+ تقييم / نقدية غيث جاسم كاطع.40
20فاتن حسين جاسم .41
19فاطمة احمد حسين .42
32فاطمة جاسم خضير .43
35قاسم سعد شهاب .44
24هان وكرار عبد الجبار ب.45
17كمال مصطفى تركي .46
21كوثر احمد شالكة.47



ةالدراسات الصباحي/قسم االقتصاد 

2017–2016للعام الدراسي )  د( شعبة الرابعة للمرحلة / قوائم السعي النهائي 

ستار جابر عمران. د: اسم االستاذالتخطيط االقتصادي: المادة 

درجة السعي النهائيالمالحظاتاالسمت
كتابًةرقمًا

19كوثر سمير خلف .1
بحوث \تقييم \تخطيط \نقدية عبد الجبار عليليث .2

نظم\مشروع\قياسي\
اثنان و عشرون22

26مازن العيبي ساهي .3
تقييم ، قياسي مازن فالح ناصر .4
خمسة عشر15قياسي\بحوث \تقييم \تخطيط \نقدية ماهر عليوي عبد النبي.5
ماهر محمود عبد اهللا .6
31محمد اكرم فرج .7
سبعة و عشرون27حسابات قومية + محمل رياضي محمد اياد فرحان .8
خمسة فقط5محمل رياضي محمد جواد علي .9
22تقييم / تخطيط\نقدية محمد حبيب عبد اهللا .10
خمسة عشر15محمل رياضي محمد حسين حسن ظاهر .11
خمسة عشر15دولي ، محمل رياضي اهللامحمد راشد عبد .12
23محمد فاضل محمد سلوم .13
خمسة عشر15نفط\نظم\بحوث\تقييم \تخطيط \نقدية محمد قاسم محمد.14
15.21
18محمد موسى محسن .16
عشرة10محمل مؤسسات  محمد ناهض ادهام .17
18.27
35مريم عبد الخالق جاسب .19
تقييم\نقدية مصطفى ابراهيم عبد االمير .20
سبعة و عشرون27محمل رياضي مصطفى اسماعيل احمد .21
تقييم \تخطيط \نقدية مصطفى جبار حميد .22

15ناجح بالتحميل +\قياسي\بحوث\
37مصطفى خالد عبد الهادي .23
ستة فقط6مصطفى قاسم حيال .24
خمسة و عشرون25محمل رياضي مالذ عبد الرزاق علي .25



ةالدراسات الصباحي/قسم االقتصاد 

2017–2016للعام الدراسي )  د( شعبة الرابعة للمرحلة / قوائم السعي النهائي 

ستار جابر عمران. د: اسم االستاذاالقتصاديالتخطيط :  المادة 

درجة السعي النهائيالمالحظاتاالسمت
كتابًةرقمًا

23منتظر مهدي صالح .26
احدى عشر11مؤجل للعام السابق كاظم عالوي موسى.27
34ميس عدنان جمعة .28
31ميعادعبد مذكور .29
ستة فقط6مؤسسات ، محمل رياضي نادر خليل ابراهيم.30
عشرة10مؤسسات ، محمل رياضي نبا اسماعيل خليل .31
32.13
في 4873استضافة من جامعة كربالء نور قاسم محمد .33

17/10/2016
ثمانية عشر18

خمسة وثالثون35نور هشام ابراهيم.34
34نيران حسين نوري .35
28هدى عبيد محان .36
28هدير حسين مشان .37
35هديل حامد خلف .38
15قياسي / تخطيط\نقدية هديل ماجد فرحان .39
هديل منثر فرحان .40
خمسة عشر15تقييم / تخطيط\نقدية الحسين شيالوسام عبد .41
تسعة عشر19محمل رياضي وسن ثامر ميبر .42
خمسة عشر15تخطيط ياسر صالح حسن .43
44.

ياسر يوسف مهدي 
17/1/2017في 341رسوب لعدم + 

في 917ترقين قيد رسوب سنتين + 
15/2/2017

و عشروناثنان22محمل مؤسسات  يثرب كاظم عكله.45
ستة عشر16محمل رياضي يوسف حسن سعدي.46


