
 

 

 

دارة الإستامثر واملوارد    القسم :    قتصادايت اإ  اإ

 الثالثة  املرحةل : 

   التخطيط الاسرتاتيجي لالعامل املادة :  

   2020  -  2019للعام ادلرايس    الاول الفصل    متحاانت الهنائية لالإ   لفرعية قامئة ادلرجات ا

 

 

 ت 

 

 امس الطالب الرابعي 

درجة الامتحان   درجة السعي الس نوي 

 الهنائ 

  ادلرجة الهنائية 

 ر ـ التقدي  
 كتابة  رمقا   كتابة  رمقا   كتابة  رمقا  

      خمسة وعشرون  25 احمد سعيد رحمه  - 1

      ثالثون 30 افين فاخر حسين - 2

      ثالثوناثنان  32 اية شامل كامل  - 3

      ثالثون 30 بنين صباح علي  - 4

      وعشرونتسعة  29 حسن سعد عباس  - 5

      وعشرون سبعة 27 حوراء عبدالكريم حسين - 6

كريم عبدالسادة ر حيد - 7       سبعة وعشرون 27 

      ثالثون 30 ديانا جبار سوز علي  - 8

      وعشرون  خمسة 25 زينب علي مري حسن  - 9

      تسعة وعشرون 30 سارة حامد مهدي  - 10

      وعشرون ستة  26 سجى اسامة محسن  - 11

      خمسة وعشرون  25 سحر احمد خليل  - 12

      سبعة وعشرون 27 سلوى حمد ناصر  - 13

      وثالثون واحد 31 سوسن عبد كاظم - 14

      ستة وعشرون  26 عبدالكريم برهان عبدالكريم - 15

      خمسة وعشرون  25 عبدهللا صالح عبداملهدي - 16

      خمسة وعشرون  25 عالء كاظم شلتاغ  - 17

      تسعة عشر 19 علي عبدالحسين جويد - 18
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 بيض وادلرجات مكتوبة ابللغة العربية وابلقمل السوفت ال زرق . خالية من احلك والشطب واحلرب ال    : هذه الاس امترة مالحظة  

      ثالثون 30 علي محمد عيس ى  - 19

      ثالثون 30 فاطمة ظاهر عبد  - 20

      وعشرون  خمسة 25 كرار محمد كاظم  - 21

      وعشرون تسعة 29 ليث احمد حايف  - 22

      وعشرون  خمسة 25 ماهر جاسم علي  - 23

      سبعة وعشرون 27 محمد اسماعيل علي  - 24

      وعشرون  خمسة 25 محمد صباح يوسف - 25

      وعشرون  خمسة 25 مصطفى عبد عواد  - 26

      وعشرون  خمسة 25 مصطفى فاضل حواس  - 27

      تسعة عشر 19 مؤمل سلمان سعدون  - 28

      ثالثون 30 مينا باسل شحاذة - 29

فاضل  هاجر فكري  - 30       ثالثون 30 

      ثالثون 30 هناء قاسم عبد - 31


