
              

التخرج تارٌخ

سنة التخرجالتقدير المعدلالـدورالجنسالجنسيةاســــــم الطــــالبالقــســـمالكلــيـــةالجامعة   

2017/2016امــتٌــاز91.9647االولذكــرعراقًعمر احمد خلف صالحادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد1

2017/2016امــتٌــاز90.3353االولذكــرعراقًحسٌن علً حسٌن حسنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد2

2017/2016امــتٌــاز90.1246االولذكــرعراقًحٌدر عبد الرضا عباس كاظمادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد3

2017/2016جـٌـدجـدا89.7042ًاالولذكــرعراقًعمر سامً عراك علوانادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد4

2017/2016جـٌـدجـدا86.6985ًاالولذكــرعراقًعلً رعد مكً مجبلادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد5

2017/2016جـٌـدجـدا85.7767ًاالولانثىعراقًدنٌا صادق فاضل عباسادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد6

2017/2016جـٌـدجـدا85.4441ًاالولذكــرعراقًزٌاد محمد كاظم ماضً العكٌلًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد7

2017/2016جـٌـدجـدا84.2329ًاالولذكــرعراقًعمر محمود حامد محمودادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد8

2017/2016جـٌـدجـدا83.6768ًاالولانثىعراقًصابرٌن صادق كرٌم حسٌنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد9

2017/2016جـٌـدجـدا82.2845ًاالولانثىعراقًسارة علً عبد هللا عباسادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد10

2017/2016جـٌـدجـدا82.1720ًاالولذكــرعراقًمحمد رعد شاكر محمودادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد11

2017/2016جـٌـدجـدا80.7151ًاالولانثىعراقًمنار راضً عبود حسٌنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد12

2017/2016جـٌـدجـدا80.1581ًاالولانثىعراقًزهراء مجٌد زغٌر كوٌدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد13

2017/2016جـٌـدجـدا80.1020ًاالولانثىعراقًضحى عبد الرحمن اسماعٌل حسنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد14

2017/2016جـٌـدجـدا80.0316ًاالولانثىعراقًشهد حسٌن عبد الكرٌم حسنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد15

2017/2016جـٌــــــد79.7491االولذكــرعراقًمجتبى صادق جعفر علًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد16

2017/2016جـٌــــــد79.1907االولذكــرعراقًعباس خمٌس جاسم حمٌدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد17

2017/2016جـٌــــــد79.1245االولذكــرعراقًٌحٌى قاسم عبد الرسول رضاادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد18

2017/2016جـٌــــــد78.3578االولانثىعراقًاسماء عزٌز فاضل حسٌنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد19

2017/2016جـٌــــــد77.8796االولانثىعراقًنرمٌن علً خضٌر عبد العباسادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد20

2017/2016جـٌــــــد77.8388االولانثىعراقًزهراء اسماعٌل ساجت برهانادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد21

2017/2016جـٌــــــد77.7687االولذكــرعراقًمصطفى عدنان خضر عباسادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد22
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2017/2016جـٌــــــد77.5111االولانثىعراقًنرجس جمال حمزه احمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد23

2017/2016جـٌــــــد77.1304االولانثىعراقًشهد حسٌن جمٌل حسٌنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد24

2017/2016جـٌــــــد77.1276االولذكــرعراقًعبد الوهاب محمود صالح احمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد25

2017/2016جـٌــــــد77.0069االولذكــرعراقًذو الفقار هاشم عبود كاظمادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد26

2017/2016جـٌــــــد76.9478الثانًذكــرعراقًاحمد عبد جسام عرٌمطادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد27

2017/2016جـٌــــــد76.6888االولذكــرعراقًباسم علً هاشم عنادادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد28

2017/2016جـٌــــــد76.5660االولذكــرعراقًمهند ثامر محمد كاظمادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد29

2017/2016جـٌــــــد75.7335االولانثىعراقًسجى علً رهٌف علٌويادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد30

2017/2016جـٌــــــد75.5796االولانثىعراقًرونق مشتاق حسن حمٌد العالكادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد31

2017/2016جـٌــــــد74.7886االولانثىعراقًسلمى عبد الرضا جالً عبد الوائلًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد32

2017/2016جـٌــــــد74.7409االولذكــرعراقًمهٌمن محمد مزهر جاسمادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد33

2017/2016جـٌــــــد74.7173االولذكــرعراقًبدر محمد مصطفى فتاحادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد34

2017/2016جـٌــــــد74.6558االولذكــرعراقًاحمد حبٌب حسٌن علًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد35

2017/2016جـٌــــــد74.0939االولانثىعراقًوسن سعد خلٌل جاسمادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد36

2017/2016جـٌــــــد73.9449االولانثىعراقًسرى سعد هاشم مصطفىادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد37

2017/2016جـٌــــــد73.7018االولانثىعراقًسجى حٌدر حسٌن محسنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد38

2017/2016جـٌــــــد73.6930االولذكــرعراقًمحمد صباح ابراهٌم حماديادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد39

2017/2016جـٌــــــد73.2392االولانثىعراقًسارة عبد الحلٌم حاجم فرحانادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد40

2017/2016جـٌــــــد72.8817االولانثىعراقًمٌالد حسٌن حسن ذهبادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد41

2017/2016جـٌــــــد72.8354االولانثىعراقًهاجر محمد مالك حدٌدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد42

2017/2016جـٌــــــد72.3110الثانًانثىعراقًاقبال علً مطر حسنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد43

2017/2016جـٌــــــد72.2784االولذكــرعراقًعباس عائد صبٌح خلفادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد44

2017/2016جـٌــــــد71.7241االولانثىعراقًهدى محسن مطر عمودادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد45

2017/2016جـٌــــــد71.6859االولذكــرعراقًاحمد حسن عباس زنبورادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد46

2017/2016جـٌــــــد71.6152االولانثىعراقًامنة عبد هللا حسٌن معارجادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد47
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2017/2016جـٌــــــد71.4405االولذكــرعراقًمصطفى علً احمد خالدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد48

2017/2016جـٌــــــد71.4033االولانثىعراقًرقٌة عبد الستار جرو خمٌسادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد49

2017/2016جـٌــــــد71.1734االولذكــرعراقًقاسم محسن توٌه محمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد50

2017/2016جـٌــــــد71.1156االولانثىعراقًسارة اسماعٌل فٌصل عبد الواحدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد51

2017/2016جـٌــــــد71.0465االولذكــرعراقًمحمد قاسم عبد هللا رحٌمادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد52

2017/2016جـٌــــــد70.6789االولذكــرعراقًعلً عباس حاتم اتوٌةادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد53

2017/2016جـٌــــــد70.5163االولانثىعراقًمرٌم سامً احمد صالحادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد54

2017/2016جـٌــــــد70.5127االولانثىعراقًانس عدنان عاجب عبد هللاادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد55

2017/2016جـٌــــــد70.4324االولانثىعراقًمرٌم اٌسر عبد الغنً عبد القادرادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد56

2017/2016جـٌــــــد70.2008االولذكــرعراقًانس فوزي محمد مهديادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد57

2017/2016جـٌــــــد70.1160االولانثىعراقًجنان محٌبس عبد الرضا سعدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد58

2017/2016مـتـوسـط69.9475االولانثىعراقًرند عباس عبد الغنً علًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد59

2017/2016مـتـوسـط69.9012االولذكــرعراقًحسٌن عالوي كاظم عٌسىادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد60

2017/2016مـتـوسـط69.6432االولانثىعراقًدعاء ٌونس مهدي مصطفىادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد61

2017/2016مـتـوسـط69.6306االولذكــرعراقًمصطفى مجد الدٌن كمال الدٌن عبد المحسنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد62

2017/2016مـتـوسـط69.5772االولانثىعراقًزٌنة اثٌر عباس صالحادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد63

2017/2016مـتـوسـط69.4519االولانثىعراقًرنده جمال مهدي جاسمادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد64

2017/2016مـتـوسـط69.3462االولانثىعراقًسرى صامد عبد االمٌر سعٌدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد65

2017/2016مـتـوسـط69.3384االولذكــرعراقًرافت رٌاض شاكر محمودادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد66

2017/2016مـتـوسـط68.9606الثانًانثىعراقًنجالء كاظم حمٌد عٌسىادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد67

2017/2016مـتـوسـط68.7664االولانثىعراقًدعاء عبد هللا راضً جاسمادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد68

2017/2016مـتـوسـط68.6260االولذكــرعراقًثائر فوزي فٌصل نشمًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد69

2017/2016مـتـوسـط68.5529االولذكــرعراقًعلً ناجً عبد النبً علًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد70

2017/2016مـتـوسـط68.0677االولذكــرعراقًعلً قاسم مشاري بوٌشت غضبادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد71

2017/2016مـتـوسـط67.9329الثانًانثىعراقًساره فرج خلٌل احمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد72
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2017/2016مـتـوسـط67.5174االولذكــرعراقًمحمد منٌر عبد االمٌر حسٌنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد73

2017/2016مـتـوسـط67.5160االولذكــرعراقًمحمد نظٌر عباس محًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد74

2017/2016مـتـوسـط67.3906االولذكــرعراقًحسٌن جمال قاسم رحٌمادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد75

2017/2016مـتـوسـط67.3336االولذكــرعراقًاحمد كاظم عباس موزانادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد76

2017/2016مـتـوسـط67.1973االولذكــرعراقًكرار عبد الرضا محسن عبدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد77

2017/2016مـتـوسـط67.0638االولذكــرعراقًخالد معن احمد غبنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد78

2017/2016مـتـوسـط66.5118االولانثىعراقًرفل علً مجٌد حماديادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد79

2017/2016مـتـوسـط66.4350الثانًذكــرعراقًرائد عبد الحلٌم علً عبدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد80

2017/2016مـتـوسـط66.3049االولذكــرعراقًمسلم رشٌد كٌطان صالحادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد81

2017/2016مـتـوسـط66.1568االولانثىعراقًرؤى عطا حامد عبد الحسٌنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد82

2017/2016مـتـوسـط66.0682االولانثىعراقًحوراء جبار سلٌمان تولةادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد83

2017/2016مـتـوسـط65.7717االولذكــرعراقًامجد علً جاسم حمٌدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد84

2017/2016مـتـوسـط65.7467الثانًذكــرعراقًمهند خضٌر اسماعٌل علًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد85

2017/2016مـتـوسـط65.6460االولانثىعراقًاسماء عدنان كاظم جوادادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد86

2017/2016مـتـوسـط65.3847االولانثىعراقًحنٌن جاسم محمد عمرانادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد87

2017/2016مـتـوسـط65.3593االولانثىعراقًغفران عزٌز حسٌن علًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد88

2017/2016مـتـوسـط65.3039االولذكــرعراقًحٌدر عبد الحسٌن جاسم حسنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد89

2017/2016مـتـوسـط65.2511االولانثىعراقًمرٌم محمد صبري لطٌفادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد90

2017/2016مـتـوسـط65.1873االولذكــرعراقًعمار اسماعٌل حسٌن علًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد91

2017/2016مـتـوسـط65.0910االولذكــرعراقًعمر محمود ابراهٌم محمودادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد92

2017/2016مـتـوسـط64.7907االولانثىعراقًسارة حامد شاكر حسٌن البٌاتًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد93

2017/2016مـتـوسـط64.6465الثانًانثىعراقًزهراء سعٌد عٌدان عبد الخفاجًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد94

2017/2016مـتـوسـط64.5749االولذكــرعراقًضٌاء رعد علوان سلمانادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد95

2017/2016مـتـوسـط64.5304االولانثىعراقًزهراء باسم جاسم عباسادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد96

2017/2016مـتـوسـط64.4701االولانثىعراقًنبأ ضٌاء جعفر عبد الرضاادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد97
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2017/2016مـتـوسـط64.4603االولذكــرعراقًاحمد صباح جاسم مجباسادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد98

2017/2016مـتـوسـط64.0871االولذكــرعراقًعلً كرٌم علوان ناٌفادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد99

2017/2016مـتـوسـط63.9397الثانًذكــرعراقًسٌف ولٌد احمد محمد العكٌديادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد100

2017/2016مـتـوسـط63.8203االولذكــرعراقًحسٌن حله كاظم جود هللاادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد101

2017/2016مـتـوسـط63.6908الثانًذكــرعراقًمصطفى كرٌم محبس محمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد102

2017/2016مـتـوسـط63.5084الثانًانثىعراقًاٌة داود سلمان عذابادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد103

2017/2016مـتـوسـط63.4938االولانثىعراقًشهد كرٌم جواد ربٌعادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد104

2017/2016مـتـوسـط63.4678االولذكــرعراقًحسٌن عارف علٌوي عسلادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد105

2017/2016مـتـوسـط63.3808االولذكــرعراقًمنتضر ستار جبار كاظمادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد106

2017/2016مـتـوسـط63.2287االولانثىعراقًفاطمة عذاب حنظل حنونادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد107

2017/2016مـتـوسـط63.1466االولذكــرعراقًحسٌن سعد صكب عبدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد108

2017/2016مـتـوسـط62.8844االولذكــرعراقًاكرم عبد هللا عبد الحسٌن طاهرادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد109

2017/2016مـتـوسـط62.8124االولذكــرعراقًصالح مهدي صالح عاصًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد110

2017/2016مـتـوسـط62.7340االولذكــرعراقًسجاد عبد الرضا حافظ جاسمادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد111

2017/2016مـتـوسـط62.6965االولذكــرعراقًمزاحم خلف حنٌن طارشادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد112

2017/2016مـتـوسـط62.5155االولذكــرعراقًحمزة جاسم حسن شكورادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد113

2017/2016مـتـوسـط62.0211االولانثىعراقًمروة كامل مزعل ماٌحادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد114

2017/2016مـتـوسـط61.9155االولذكــرعراقًمحمد عزٌز عبد اللطٌف احمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد115

2017/2016مـتـوسـط61.6357االولانثىعراقًشٌماء ابراهٌم حسٌن محمودادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد116

2017/2016مـتـوسـط61.3914االولذكــرعراقًصادق حامد كٌطان صالحادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد117

2017/2016مـتـوسـط61.2363الثانًذكــرعراقًبشار حمٌد كاطع البٌدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد118

2017/2016مـتـوسـط60.5593الثانًذكــرعراقًمصطفى ٌاسٌن عبد الكرٌم ناصرادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد119

2017/2016مـتـوسـط60.5469االولانثىعراقًزٌنب سعد عبد علً عوٌدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد120

2017/2016مـتـوسـط60.4873االولانثىعراقًرغد ولٌد صبحً لفتهادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد121

2017/2016مـتـوسـط60.4577الثانًذكــرعراقًرسول ادرٌس محمود دحلادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد122
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2017/2016مـتـوسـط60.3974االولذكــرعراقًمحمد سلمان نعمة عاجلادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد123

2017/2016مـتـوسـط60.3470االولانثىعراقًجنات علً احمد محسنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد124

2017/2016مقـــبـول59.8818الثانًانثىعراقًسمارة سالم خضٌر عباسادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد125

2017/2016مقـــبـول59.8799االولذكــرعراقًعلً جاسم محمد عبد الحمٌدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد126

2017/2016مقـــبـول59.7382الثانًذكــرعراقًعامر اسماعٌل ابراهٌم سرحانادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد127

2017/2016مقـــبـول59.6879االولانثىعراقًصفا علً جسام محمد العكٌديادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد128

2017/2016مقـــبـول59.3914الثانًذكــرعراقًالحسٌن ثائر عبد القادر طاهرادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد129

2017/2016مقـــبـول59.3762االولانثىعراقًحنٌن ماجد جمٌل صبريادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد130

2017/2016مقـــبـول59.3389االولذكــرعراقًزٌاد خالد شهاب احمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد131

2017/2016مقـــبـول59.1617الثانًذكــرعراقًاحمد رسول عبد هللا خمٌسادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد132

2017/2016مقـــبـول59.0622الثانًذكــرعراقًمٌثم غازي فٌصل موسىادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد133

2017/2016مقـــبـول59.0394الثانًذكــرعراقًمصطفى كرٌم عوٌد محمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد134

2017/2016مقـــبـول58.7361الثانًذكــرعراقًمحمود رٌاض علً طالبادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد135

2017/2016مقـــبـول58.4368االولانثىعراقًرنا عصام حٌاوي رشٌدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد136

2017/2016مقـــبـول58.3662االولذكــرعراقًعلً نعمة محمد عبٌدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد137

2017/2016مقـــبـول58.1435االولانثىعراقًروٌدة زهٌر الٌاس مرادادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد138

2017/2016مقـــبـول58.1283االولانثىعراقًغفران محمد عبد حسٌن القٌسًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد139

2017/2016مقـــبـول57.7996االولذكــرعراقًحٌدر ٌونس عبد الرزاق مضحًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد140

2017/2016مقـــبـول57.6144الثانًذكــرعراقًعبد هللا احمد حسٌن حسنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد141

2017/2016مقـــبـول57.4731االولذكــرعراقًسٌف جاسم فرحان احمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد142

2017/2016مقـــبـول57.3176الثانًذكــرعراقًطه محمود زبن خلفادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد143

2017/2016مقـــبـول57.3170الثانًذكــرعراقًمروان خضر خلٌل ابراهٌمادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد144

2017/2016مقـــبـول56.1998الثانًذكــرعراقًمصطفى ولٌد شٌعان ضمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد145

2017/2016مقـــبـول56.0218الثانًذكــرعراقًٌسار طارق موحان خضرادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد146

2017/2016مقـــبـول55.5550الثانًذكــرعراقًسرمد علً احمد عبد الجبارادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد147
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2017/2016مقـــبـول55.4095الثانًانثىعراقًساهرة عباس عبود حسٌنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد148

2017/2016مقـــبـول54.9593الثانًذكــرعراقًعلً محمد عٌدان كرٌمادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد149

2017/2016مقـــبـول54.3514الثانًذكــرعراقًعبد الكرٌم عبد هللا مهنا صباحادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد150

2017/2016مقـــبـول54.2758الثانًذكــرعراقًمصطفى عبد الرزاق شكر احمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد151

2017/2016مقـــبـول53.9231االولذكــرعراقًخالد رسول عنٌن حسٌنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد152

2017/2016مقـــبـول52.4955الثانًذكــرعراقًحسٌن نعمة علً حسن الساعديادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد153

2017/2016مقـــبـول51.9685الثانًذكــرعراقًسعد عٌسى قاسم راضًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد154
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