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15، قياسي ، ، االء دحام عليوي .1
ستة عشر2.16
ثالثة و ثالثون3.33
عشرة10رياضي ، محمل صناعي .4
5.

احمد حامد عواد 
نقل من الصباحي + جميع المواد 
خمسة عشر4/12/201615في 5710

عشرون6.20
عشرون7.20
8.

احمد صباح سلمان  
 /
5/3/2017في 1318

ثمانية عشر9.18
خمسة عشر15مؤسسات ، محمل كلي أحمد قاسم شهاب.10
احمد كامل منعثر .11
تحميل +جميع المواد عدا تخطيط احمد محسن جمعة .12

كلي 
اثنان وعشرون22احمد نايف سعدون.13
عشرون20محمل رياضي أدريس سعدون سكوندي.14
خمسة عشر15محمل رياضي أدريس يوسف سلمان .15
واحد وثالثون16.31
27اسراء عمران موسى .17
ستة عشر16محمل رياضي أسعد عبد كعيد.18
ثالثة و عشرون19.23
سبعة و عشرون27اسماء هيثم محمد.20
24اصاله خالد ابراهيم .21
ثالثون22.30
ثالثون30مالية ، محمل كلي آيات عبد اهللا عباس .23
ثالثة و عشرون23محمل رياضيأياد ثجيل محمود.24
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26هارون هامشاياد .25
خمسة و عشرون25محمل رياضيإيمان عبد الرحيم عبد الحسين .26
واحد وعشرون21محمل مؤسسات ايمان مهدي رضيو .27
31ايناس حسن علوان .28
تسعة عشر19محمل رياضي باسم صبار مهلهل.29
32بتول تركي جواد.30
تسعة عشر31.19
ثالثة عشر13براق عدنان هادي.32
33.

بشار عباس حسين 
 /1318

5/3/2017في 
34بيداء منعم علي .34
ثمانية عشر18رياضي ،كلي محملتمارا مجبل حسن.35
ستة وعشرون26محمل كليجعفر عالء جعفر.36
37.

جهاد سالم لفته 
رسوب لعدم / محمل كلي

------ 5/3/2017في 1318الدفع
؟واحد وثالثون    ؟ 31

عشرون38.20
19حسن احمد كاظم .39
في 1318رسوب لعدم الدفع .40

؟تسعة عشر      ؟19-------------------- 5/3/2017

، نفط ، تخطيط، نظم ، نقدية .41
؟صفر؟صفر--------- تحميل رياضي+ بحوث 
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واحد و عشرون1.21
ثالثون30حسين سعدون عبود.2
عشرون20محمل رياضيحسين صبحي شنشل.3
28حسين طالب سالم .4
فقطخمسة5حسين عباس لفته .5
اثنان و ثالثون32محمل صناعي حسين كاظم كريم.6
ستة عشر16مؤسسات ، محمل صناعي حسين محمد شوكت.7
خمسة عشر15حنان ثامر عبد اهللا .8
خمسة و عشرون25حنان كاظم سلمان.9
تسعة و عشرون29مؤسسات ، محمل زراعي حنين عبد الكريم حكيم .10
ثالثة عشر13محمل رياضي حيدر أحمد رشيد.11
ستة و ثالثون36حيدر بريسم سعد .12
تسعة و عشرون13.29
31حيدر لعيبي نعمة .14
واحد و ثالثون15.31
32خالد حمدان ازريج .16
خمسة و عشرون25محمل صناعيخلود هلول داغر.17
18.

دعاء جزمي عبد الواحد 
 ، ، /

5/3/2017في 1318
19.

دعاء سالم صكبان

/ مؤسسات ، رياضيمحمل 
في 1318رسوب لعدم الدفع 

؟-----------------5/3/2017
؟خمسة؟5

25دعاء صادق جعفر .20
في 1318رسوب لعدم الدفع دعاء كريم علي .21

تسعة عشر5/3/201719

سبعة عشر17دعاء محمد خضر .22
خمسة و عشرون25دينا عبدالكريم حميد .23
32رائد غالب صبيح .24
صفر                ؟صفر     ؟؟-------------- بحوث ، تخطيط رحمة محمد حسن .25
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خمسة فقط5صناعي ، رياضي جبار عبد اهللارجاء.26
22رزان احمد خالد .27
23زياد رياض جميل .28
26رعد كريم حميد.29
خمسة و عشرون25رفل نزار عبد الجبار.30
خمسة عشر15رقية جدوع كاظم .31
خمسة عشر15مجمل كلي .32
33.

رؤى صالح الدين عبد القادر 
 /1318

5/3/2017في 
15رويدة حسين حسن .34
اربعةعشر35.24
زياد رياض جميل.36
ثمانية و عشرون37.28
ستة عشر16رياضي سجا فالح حنش.38
29سرى جعفر سعيد .39
عشرون40.20
سالم سلمان زهير .41

واحد وثالثون31حسن سعيد جيجان
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سالم مجيد خليبص .1
خمسة فقط2.5
20سهاد نعمة سعيد .3
28سوزان خالد عبد الحسين .4
19شذى عبد علي ضاحي .5
واحد وثالثون6.31
اثنان و ثالثون32شيماء باقر محمد .7
خمسة و عشرون8.25
تسعة و عشرون29شيماء فوزي منشد .9
صفاء عبد الحسين شبيب .10
طارق علي طلب .11
تسعة و عشرون29عامة ، مؤسساتمالية طه عبد البشير خلف.12
13.

رسوب لعدم / تخطيط ، عباس صبيح جزيذب 
5/3/2017في 1318الدفع 

ثالثة و ثالثون33عبد الحسين علي موسى .14
عشرة10موسسات ، صناعي عذراء جاسب رحيم .15
خمسة و ثالثون35عالء حسون فارس.16
ثالثون30رياضي ، محمل صناعي عالء حسين فاضل.17
خمسة و عشرون18.25
في 525عودة المرقنة قيودهم .19

مطالب نقدية 25/1/2017
،قياسي، بحوث

سبعة و ثالثون20.37
اثنا عشر12علي خليل سلمان .21
سبعة وعشرون22.27
ثالثون30محمل دولي علي فاضل عباس.23
خمسة عشر15نفط ، تقييم ، تخطيط ، علي محمد سالم .24

ستة و ثالثون36علي وادي حسين.25



/ السعي النهائي قوائم المسائية الدراسات /قسم االقتصاد 
2017–2016للعام الدراسي ) ج( شعبة الرابعة  للمرحلة 

ستار جابر عمران. د: اسم االستاذالتخطيط االقتصادي:  المادة 

درجة السعي النهائيالمالحظاتاالسمت
كتابًةرقمًا

ثالثون30دولي ، مالية علياء حسين بشير.26
ستة وعشرون26موسسات ، رياضي عماد نعيم سوير.27
تسعة و عشرون28.29
في 1318رسوب لعدم الدفع عمار جلود حميد .29

واحد و ثالثون      ؟؟31؟--------------------- 5/3/2017

اربعة و عشرون24عمار هيثم قاسم .30
ستة و ثالثون36عمر حسين مشجل .31
واحد وثالثون31غدير حيدر سهيل .32
خمسة عشر15مؤسسات ، صناعي فاضل فاخر جبار.33
اثنان و عشرون22فايزعبد عطيه .34
35.

فرح حسين زاير
في 1318رسوب لعدم الدفع / دولي 
خمسة عشر         ؟؟15؟----------------5/3/2017

سبعة و ثالثون37فرودس مزعل مجيد.36
عشرة10رياضي فؤاد جاسم طاهر.37
ثالثة و عشرون23زراعي ، رياضي قاسم كامل عطية.38
سبعة و عشرون27محمل رياضي لعيبيقصي عبد الزهرة .39
واحد و عشرون21محمل رياضي كرار سعدون عبد.40
خمسة و ثالثون35كرار طالب جابر .41
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خمسة عشر1.15
خمسة عشر15مؤسسات ، دولي كرار ماجد خليف.2
اثنان و ثالثون3.32
ثالثون4.30
ثمانية عشر5.18
واحد و ثالثون31لواحظ عبد العال عبد الرضا .6
ثمانية و عشرون7.28
8.

ترقين قيد لتجاوز السقف / ماجدة احمد وادي 
23/2/2017في 10920الزمني 

تسعة و عشرون9.29
اثنان و عشرون22مؤسسات كاظممحمد جواد .10
اثنان و ثالثون32محمد محمود محمد.11
اربعة و ثالثون34محمد مطلب راضي.12
13.

محمد ناظم عودة 
في 1318رسوب لعدم الدفع 

5/3/2017
عشرون20محمد ياسين احمد.14
صفرصفرصناعي ، محمل رياضي مرتضى حميد سالم .15
خمسة فقط5مؤسسات ، كلي جبارمرتضى فاخر .16
خمسة عشر15مالية ، محمل رياضي مريم حسن عيدي.17
عشرون20مصطفى جاسم زاير .18
خمسة عشر15مصطفى رحيم كاظم .19
ترقين قيد لتجاوز السقف + جميع المواد مروة صالح عبد القادر.20

23/2/2017في 10920الزمني 
و عشرونثالثة23رياضي مها ابراهيم حسين.21
خمسة عشر15مؤسسات ، رياضي مياسة رحيم عبد اهللا .22
ستة عشر16محمل مالية نغم نور الدين محمد.23
سبعة وعشرون27نور سالم غيالن .24
25.

نور عبد العزيز 
 ------

؟
خمسة عشر26.15
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احدى عشر11هاجر سعد احمد .27
خمسة عشر28.15
اثنان و عشرون22هاله هادي مهاوي .29
ثمانية و ثالثون38الهام مثنى محمد .30
ثمانية عشر31.18
ستة عشر16مؤسسات ، صناعي هند تموز عبد علي.32
اربعة و عشرون24هيام باسم عيدان.33
عشرون20هيلين حقي محسن .34
اثنا عشر12مؤسسات ، رياضي وجدان عباس كريم.35
عشرة10زراعي ، محمل صناعي وسام علي حسين عمران.36
خمسة عشر15مؤسسات ، رياضي ياسر قاسم جليب .37
اثنان و عشرون22مؤسسات يحيى حاتم عالوي.38
تسعة و عشرون29مؤسسات يحيى عادل جاسم .39
ثالثة وثالثون33يسرى جعفرصفر .40
عشرة10مؤسسات ، مالية يوسف عالء محمد .41


