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سنة التخرجالتقدير المعدلالـدورالجنسالجنسيةاســــــم الطــــالبالقــســـمالكلــيـــةالجامعةت

2017/2016امــتٌــاز95.3570االولذكــرعراقًعبد الرزاق طالل اكرم احمداالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد1

2017/2016امــتٌــاز92.7487االولذكــرعراقًغالم شامل عبود عباساالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد2

2017/2016جـٌـدجـدا89.8086ًاالولانثىعراقًاٌة رعد عبد الرزاق رؤوف البٌاتًاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد3

2017/2016جـٌـدجـدا88.8735ًاالولانثىعراقًهبة نبٌل عبد االمٌر كاظم الشكرجًاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد4

2017/2016جـٌـدجـدا88.7340ًاالولانثىعراقًرنا حسٌن ستار حسٌن االلوسًاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد5

2017/2016جـٌـدجـدا87.5643ًاالولانثىعراقًرنا غائب صادق موسى الالمًاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد6

2017/2016جـٌـدجـدا87.1837ًاالولانثىعراقًانوار مؤٌد صبٌحاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد7

2017/2016جـٌـدجـدا86.1475ًاالولانثىعراقًسماح صباح حسن موسىاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد8

2017/2016جـٌـدجـدا85.4793ًاالولانثىعراقًرماح سالم نجاح رشٌد النجماالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد9

2017/2016جـٌـدجـدا84.0023ًاالولذكــرعراقًاحمد لٌث عبد اللطٌف نجٌب الشٌخلًاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد10

2017/2016جـٌـدجـدا80.9841ًاالولانثىعراقًاٌات احمد هامل مشهداالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد11

2017/2016جـٌـدجـدا80.7187ًاالولانثىعراقًهبة مصطفى فوزي المعروفاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد12

2017/2016جـٌــــــد79.5326االولانثىعراقًمٌالد ضٌاء اسماعٌل خلٌلاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد13

2017/2016جـٌــــــد79.0290االولانثىعراقًضً عادل رشٌد سلمان ثوٌنًاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد14

2017/2016جـٌــــــد78.9215االولذكــرعراقًعقٌل محسن جابر ٌوسف البهادلًاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد15

2017/2016جـٌــــــد78.8396االولانثىعراقًسارة اسامة سعد موسى ال شاكراالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد16

2017/2016جـٌــــــد77.4985االولذكــرعراقًقٌس عدنان جاسم محمداالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد17

2017/2016جـٌــــــد77.4905االولانثىعراقًاسراء محمود شكر محموداالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد18
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2017/2016جـٌــــــد77.4290االولذكــرعراقًالحسٌن بهجت محمود عباس ربٌعةاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد19

2017/2016جـٌــــــد77.1945االولذكــرعراقًمهدي كاظم مهدي علًاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد20

2017/2016جـٌــــــد77.0038االولذكــرعراقًرٌاض هادي وهٌب دٌوان الجنابًاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد21

2017/2016جـٌــــــد75.9943االولانثىعراقًاسراء عبد الكرٌم منجً خلفاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد22

2017/2016جـٌــــــد75.3828االولانثىعراقًسرور فالح فاضل عباس زبٌدياالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد23

2017/2016جـٌــــــد74.0539االولذكــرعراقًمحمد عادل كاظم نجماالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد24

2017/2016جـٌــــــد73.7020االولذكــرعراقًحسنٌن محمد خالد احمدالخزرجًاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد25

2017/2016جـٌــــــد73.5883االولانثىعراقًٌقٌن عبد السالم جاسم مثكال العٌثاوياالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد26

2017/2016جـٌــــــد73.3436االولذكــرعراقًاحمد عصام سالم محمداالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد27

2017/2016جـٌــــــد73.3432االولذكــرعراقًعلً سعٌد محمود ملكاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد28

2017/2016جـٌــــــد73.2506االولانثىعراقًرسل فالح علً عبد هللا البدرياالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد29

2017/2016جـٌــــــد73.1637االولانثىعراقًسمر عبد الهادي حسن عٌسىاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد30

2017/2016جـٌــــــد72.9409االولانثىعراقًدالل رزاق جبار صفر السعدياالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد31

2017/2016جـٌــــــد72.5540االولذكــرعراقًسجاد سالم هادي حٌدر الموسوياالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد32

2017/2016جـٌــــــد72.4683الثانًانثىعراقًهاجر قاسم محمد ماٌخاناالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد33

2017/2016جـٌــــــد72.4458االولذكــرعراقًعلً فوزي عباس عبد الحسٌن النجاراالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد34

2017/2016جـٌــــــد72.4054االولانثىعراقًرؤى عبد جاسم حمٌد المشهدانًاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد35

2017/2016جـٌــــــد71.6367االولانثىعراقًزهراء محمد محمود جاسم النجاراالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد36

2017/2016جـٌــــــد70.8142االولانثىعراقًاستبرق عوف عبد الرحمن عاكفاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد37

2017/2016جـٌــــــد70.6546االولانثىعراقًسجى محمد شمال عباساالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد38

2017/2016جـٌــــــد70.4885الثانًذكــرعراقًمصطفى سلمان داود احمداالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد39

2017/2016جـٌــــــد70.4324االولانثىعراقًاٌات نصٌف جاسم حمد الدلفًاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد40

2017/2016جـٌــــــد70.0028االولانثىعراقًسارة قاسم حسن علً الزٌدياالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد41

2017/2016مـتـوسـط69.9914االولذكــرعراقًكاظم علً مهدي نصٌفاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد42
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2017/2016مـتـوسـط68.6943االولذكــرعراقًقاسم محمد جاسم محمداالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد43

2017/2016مـتـوسـط68.6640الثانًانثىعراقًهدٌل عماد قمندار عبد الكرٌم الوسًاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد44

2017/2016مـتـوسـط68.4094االولانثىعراقًسرى سالم عبد علً محمد سودانًاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد45

2017/2016مـتـوسـط67.8511االولذكــرعراقًمرتضى حٌدر احمد حسناالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد46

2017/2016مـتـوسـط67.6742االولذكــرعراقًعبد هللا ماجد محمد علًاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد47

2017/2016مـتـوسـط67.3153الثانًانثىعراقًفرح محمد عدنان حسوناالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد48

2017/2016مـتـوسـط66.6811االولذكــرعراقًحٌدر شرٌف سلمان كاظم السوٌعدياالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد49

2017/2016مـتـوسـط66.4013الثانًانثىعراقًهبة سعد ابراهٌم حسٌن عنبكًاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد50

2017/2016مـتـوسـط66.3914االولذكــرعراقًمهٌمن محمد مرتضى كاظم حسناالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد51

2017/2016مـتـوسـط65.9460االولذكــرعراقًعثمان عٌسى صالح مهدي الخفاجًاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد52

2017/2016مـتـوسـط65.9417االولذكــرعراقًعبد هللا علً احسان عبد الرحمناالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد53

2017/2016مـتـوسـط65.7007الثانًذكــرعراقًمختار حٌدر عباس جلٌلاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد54

2017/2016مـتـوسـط65.6185االولانثىعراقًانفال جبار محٌسن موٌلحاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد55

2017/2016مـتـوسـط65.2349االولانثىعراقًلٌالً احمد عدي محموداالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد56

2017/2016مـتـوسـط64.3679االولانثىعراقًلبنى قاسم رحٌم خلفاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد57

2017/2016مـتـوسـط64.1464االولانثىعراقًزهراء كرٌم مالك عبد الحسٌن الحجٌمًاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد58

2017/2016مـتـوسـط64.1426الثانًانثىعراقًاسراء عمر طارق عبد الجبار الجنابًاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد59

2017/2016مـتـوسـط64.1011االولانثىعراقًاٌة فارس شهاب احمداالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد60

2017/2016مـتـوسـط63.9283االولانثىعراقًاٌات قاسم عبد الرسول جواداالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد61

2017/2016مـتـوسـط63.8954االولذكــرعراقًعمر صالح غازي شهاب الربٌعًاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد62

2017/2016مـتـوسـط63.4021الثانًانثىعراقًهاجر مجٌد محمد علً صغٌراالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد63

2017/2016مـتـوسـط62.8554الثانًذكــرعراقًمهند محمد موسى حسٌناالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد64

2017/2016مـتـوسـط62.5641االولذكــرعراقًهٌثم عادل ورد راضً العكٌلًاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد65

2017/2016مـتـوسـط62.3765الثانًانثىعراقًمروة هادي حمد حسناالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد66

2017/2016مـتـوسـط62.2096الثانًذكــرعراقًمحمد كاظم نجم عبوداالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد67
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2017/2016مـتـوسـط62.1870الثانًانثىعراقًهدٌر عادل حسن عبد الخفاجًاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد68

2017/2016مـتـوسـط61.7971االولذكــرعراقًعلً شاكر حمود عبد الواحد الحرٌشاوياالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد69

2017/2016مـتـوسـط61.0078الثانًذكــرعراقًمصطفى اٌاد رشٌد محموداالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد70

2017/2016مـتـوسـط61.0064الثانًذكــرعراقًعلً نوري شعالن كاظماالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد71

2017/2016مـتـوسـط60.9448الثانًانثىعراقًسوزان علً عٌسى لطف هللااالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد72

2017/2016مـتـوسـط60.8746الثانًذكــرعراقًسرمد سعد عبد الرزاق محمداالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد73

2017/2016مـتـوسـط60.2339الثانًذكــرعراقًحٌدر جبار سالم محمد الزهٌراوياالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد74

2017/2016مـتـوسـط60.1286االولذكــرعراقًعمر عبد السالم محمد عبد الكرٌم ارحٌماالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد75

2017/2016مقـــبـول59.7112الثانًذكــرعراقًقصً حسٌن سلٌم شالل البٌاتًاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد76

2017/2016مقـــبـول59.0204الثانًانثىعراقًنبأ علً عبد عبد علًاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد77

2017/2016مقـــبـول58.6135االولذكــرعراقًبهاء طالل حسن سعدون الساعدياالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد78

2017/2016مقـــبـول58.4212الثانًانثىعراقًنبراس موفق صبري مصطفىاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد79

2017/2016مقـــبـول58.3981الثانًذكــرعراقًمصطفى رأفت عبد المنعم جاسم النورياالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد80

2017/2016مقـــبـول58.3646الثانًذكــرعراقًغٌث حازم نصٌف جاسماالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد81

2017/2016مقـــبـول58.3083الثانًانثىعراقًامنة علً حسون محمد رضااالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد82

2017/2016مقـــبـول58.1353الثانًذكــرعراقًابراهٌم عبد السالم عبد الكرٌم احمداالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد83

2017/2016مقـــبـول58.1038الثانًانثىعراقًٌسر عبد الرزاق عمران عٌسىاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد84

2017/2016مقـــبـول58.0890الثانًذكــرعراقًاٌهاب اسماعٌل خلٌل عٌدياالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد85

2017/2016مقـــبـول58.0356الثانًانثىعراقًبسمة ظافر سلمان عبد الكرٌماالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد86

2017/2016مقـــبـول57.7545الثانًانثىعراقًهدى حسٌن عبد السادة علًاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد87

2017/2016مقـــبـول57.7323الثانًذكــرعراقًعبد الرحمن اسامه مصطفى حامد البكرياالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد88

2017/2016مقـــبـول56.9918االولانثىعراقًشهد خلٌل مصطفى توفٌقاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد89

2017/2016مقـــبـول56.4620الثانًانثىعراقًامنة معتز نفٌل عبد هللا العزاوياالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد90

2017/2016مقـــبـول56.3907الثانًذكــرعراقًمجتبى فاضل كرٌم رسن الكعبًاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد91

2017/2016مقـــبـول56.3100الثانًذكــرعراقًاسامة هادي عطٌة داخل زهٌرياالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد92
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2017/2016مقـــبـول56.1154االولذكــرفلسطٌنًٌوسف ناٌف عبد هللا محمداالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد93

2017/2016مقـــبـول55.8666الثانًانثىعراقًمروه حمٌد نجم علًاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد94

2017/2016مقـــبـول55.4886الثانًانثىعراقًمسار بسمان عبد الستار عبوداالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد95

2017/2016مقـــبـول55.4462االولذكــرعراقًامٌر اٌاد سلمان حسناالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد96

2017/2016مقـــبـول55.3152الثانًانثىعراقًتسنٌم علً كاظم ٌاسٌن الوائلًاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد97

2017/2016مقـــبـول54.9337الثانًانثىعراقًنور نزار عبد عمراناالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد98

2017/2016مقـــبـول54.2547الثانًانثىعراقًزهراء ماهر حسن رشٌد الحمدانًاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد99

2017/2016مقـــبـول53.1258االولذكــرعراقًاحمد اسماعٌل محمد احمداالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد100
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