
درجة االمتحان ١اسم الطالبت
0ابراھيم شناوة شاتي محمد/معاد٢٠١٧-1٢٠١٨
18احمد بدر جلوب جاسم2
0احمد عبد االمير عبد الجبار*3
5احمد عبد الكريم احمد عبد القادر4
0احمد كامل الزم احمد5
3احمد مصبح عبد الكريم فارس 6
0احمد منصور عبدالسيد*7
7اميران عبد المحسن غزاوي عبيد8
9انور جواد عبد الحسين نعمة9

0انور سامي خضير10
10ايات عدنان محمد باقر11
9ايات علي عامر حاجم12
0ايات محمود شاكر13
15ايالف داود سلمان طاھر14
6ايالف مثنى منذر حاجم15
17باسم علي حبيب16
4بشير ھاني خضير محمد17
6بنين محمود كاظم ھادي18
9جاسم رمضان عباس عبد هللا19
6جعفر عالء كاظم جعفر20
0حسن عباس رمضان*21
5حسن علي خلف عناد22
13حسن ناظم حليم يعقوب23
3حسين دعير لفتة24
0حسين طالب جبار محمد25
4حسين عادل جبار العيبي26
0حسين علي حسين علي الموسوي*27
7حسين كاظم كطافه28
0حمد خضر حمد صلبوخ29
4حيدر عبد علي عبد االمام حمود30
0حيدر عبدهللا عبدالنبي كاظم*مؤجل ١٧-31١٨
0حيدر محيبس بديوي جابر* 32
0داود سلمان صيوان عتيوي33

درجات طلبة المرحلة الثانية الدراسات المسائية بمادة قانون االعمال االمتحان االول



0دنيا صباح عبد الحسين لوكي34
5رانيا صالح نعمة عبد العالي 35
12رجاء مھدي فاضل علي36
16رسل عامر محمد جواد37
4رضا جاسم عبداالمير خميس38
8روان منذر صبيح عبد هللا39
7زھراء عبدالمجيد كاظم جعفر40
0زھراء عماد محمد سلمان*41
3زھراء غسان عبد ال علوان42
6زينب سھيل عبود43
3سجاد عائش مغامس محي44
4سجاد كريم خليل ناصر 45
7سعد جاسم محمد ناصر46
0سيف قاسم خزعل47
5شھد ثابت شاكر محمود48
0شھد مؤيد محمد جواد*49
0صادق حسن عبد الرضا*/محمل٢/مؤجل ١٧-50١٨
2صبى شاكر مسلم عاشور51
0صفاء علي حسين عبدالرؤوف*52
4عباس محمد صويحب53
7عباس ھاشم سھيل دعير54
6عبد الحسن حيدر عبد الرضا55
0عبد هللا عبد الرسول عبد الكريم56
0عبد هللا عدي توفيق عبد الرحمن57
10عبد هللا ماجد مطرود عبد هللا58
0عصام صادق حمود جاسم*59
9عقيل نعيم سلمان جعفر60
7عالء عبد سمير سحيب61
9علي اصغر سميع علي حسين62
0علي جميل لطيف جميل*63
0علي حسن عبدالنبي*64
0علي حسين رجب*65
0علي حميد عبدالواحد عبدالرضا66
11علي حميد مجيد محمد67
0علي خيري عطوان عيسى*68
12علي عبد الرزاق عبد هللا69



2علي عبد المحسن جابر عمران1
0علي نائل عبد الصمد جاسم2
0عمر سامي محمد علي3
10عمر عبد الستار عبد الجبار يعقوب4
3عوض عبد الجبار عوض غافل5
7غيث كامل عبد القادر ھندي6
10غيث ھيثم يوسف جابر7
12فاضل جواد عبد الكاظم سلمان8
5فرقد ديوان قيطان ديوان9

15قاسم عبد هللا عبد خلف10
8قائد وليد حسن علي11
7قصي عواد كاظم مذخور12
8كاظم فاضل عودة شاتي13
11كاظم كامل خلف سابج 14
1كرار حيدر محمد خضير15
5كرار عبد الحسين سوادي عاصي16
5كرار يوسف صبيح حميد17
12كفاية وحيد سلمان زوير18
7كھرمان حميد عبد علي19
1ماھر عدنان شھيد محمد20
8مثنى صبيح عباس حسين21
0محارب عالء حسين* 22
1محمد جاسم كاظم زباري23
0محمد حسن مونس ماھود24
6محمد حمد بوھان عربيد25
12محمد سعد نوري مطرود26
0محمد شاكر ناظم شاكر* 27
7محمد طالب مزعل علي28
12محمد عبد الرضا عباس طاھر29
7محمد علي شاكر رحيم فياض30
2محمد غسان علي خلف31
3محمد لؤي عبدهللا عيسى32
8محمد مصطفى سالم كريم33
0محمد مھند طالب سلمان34
13محمد ھاشم عبد الصمد عبد السيد35
10محمد ھاشم محمد خلف36



6محمد يوسف عبد الكريم احمد37
0مخلد محمد مھدي صالح*38
5مرتضى احمد ماھر طاھر39
11مسرة حسن ھاشم 40
0مشتاق طالب عبدالعالي خليف41
4مصطفى احمد ناصر احمد42
6مصطفى حسن مونس ماھود43
0معتز عبد الخالق جميل ناصر44
5منتظر ھاشم قاسم عيسى45
2منية ھاشم عدنان محمد46
0مھدي محمد جواد كريم47
0مھند عبدالكريم يوسف جاسم48
7موسى مھدي موسى محمد49
6نور اسماعيل عبد الكريم 50
9نور الدين سلمان محمد 51
13نور الھدى رائد نعيم52
10نور الھدى ظافر فيصل حنتوش53
٧٠٥٨/١١/٣ بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٩نور ضياء عبدالواحد*54 االداري
0نور فاخر حميد*مؤجلة ١٧-55١٨
8ھاجر حسين علي مھدي56
9ھبه ھاشم جعفر  ھاشم57
7ھدى قحطان عبد الرزاق عبدالواحد58
8ھالل عبد الحسن ھالل 59
ھمام محمد اياد*60
7ودق قيس عبد الباقي علي 61
9ورود خالد لطيف صالح62
20وفاء عبد علي حسين 63
0يعقوب رياض عبدهللا*64
8يوسف عبد الباسط عبد الصمد جليل65
4يوسف عبد هللا عبد حسين66
5يوسف كاظم جاسم صالح67
0يوسف يعقوب حيدر عباس/محمل٢ مؤجل ١٧-68١٨
69


