
              

التخرج تارٌخ

سنة التخرجالتقدير المعدلالـدورالجنسالجنسيةاســــــم الطــــالبالقــســـمالكلــيـــةالجامعةت

2017/2016امــتٌــاز91.7589االولذكــرعراقًاحمد عبد هللا فاضل ناصرادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد1

2017/2016امــتٌــاز91.1224االولذكــرعراقًبشٌر سعدون حسن منهلادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد2

2017/2016امــتٌــاز90.8987االولذكــرعراقًنبٌل تحسٌن عسل زٌدانادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد3

2017/2016جـٌـدجـدا86.0788ًاالولذكــرعراقًعمار فاقد عبد عمٌشادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد4

2017/2016جـٌـدجـدا84.9603ًاالولانثىعراقًسجى فاٌز عبد الحسٌن ناضجادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد5

2017/2016جـٌـدجـدا81.6845ًاالولذكــرعراقًمحمد جبر كوت خلٌفادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد6

2017/2016جـٌـدجـدا80.6068ًاالولانثىعراقًسارة عبد الستار عبد الرزاق نوريادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد7

2017/2016جـٌـدجـدا80.2875ًاالولذكــرعراقًمحمد منعم حاوي حمٌدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد8

2017/2016جـٌــــــد77.4069االولانثىعراقًاحالم زامل بطل صالحادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد9

2017/2016جـٌــــــد77.1637االولذكــرعراقًزٌد نصٌف جاسم محمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد10

2017/2016جـٌــــــد75.0449االولانثىعراقًاٌة مهدي كرٌم علًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد11

2017/2016جـٌــــــد74.8639االولانثىعراقًنورا عبد الرزاق محمد سمرمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد12

2017/2016جـٌــــــد74.4981االولذكــرعراقًزٌاد طارق علوان حمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد13

2017/2016جـٌــــــد74.4440االولانثىعراقًعواطف عبد سلمان علًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد14

2017/2016جـٌــــــد74.3332االولانثىعراقًهٌفاء عباس كاظم خمٌسادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد15

2017/2016جـٌــــــد73.9504االولانثىعراقًزٌنب جمال ابو الهٌل محمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد16

2017/2016جـٌــــــد73.4902االولانثىعراقًلمٌس عبد الرضا بشٌر صالحادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد17

2017/2016جـٌــــــد73.3265االولذكــرعراقًمحمد ثامر عباس سلمانادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد18

2017/2016جـٌــــــد72.9599االولانثىعراقًفرح هاشم صادق واديادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد19

2017/2016جـٌــــــد72.8974االولذكــرعراقًحٌدر هالل علً هضمادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد20

2017/2016جـٌــــــد72.6966االولانثىعراقًاسراء فالح محمد صدٌقادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد21

2017/2016جـٌــــــد71.6703االولانثىعراقًمٌنة خلٌل ابراهٌم محمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد22

2017/2016جـٌــــــد71.6174االولذكــرعراقًعامر موسى محمود سلمانادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد23
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2017/2016جـٌــــــد71.5825االولانثىعراقًنادٌة علً جالل حسٌنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد24

2017/2016جـٌــــــد71.0755االولذكــرعراقًسٌف عبد الكرٌم حنش محمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد25

2017/2016جـٌــــــد71.0651االولانثىعراقًودٌان عادل سلمان وحٌدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد26

2017/2016جـٌــــــد70.6728االولانثىعراقًزهراء هاشم عبد االمٌر جوادادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد27

2017/2016جـٌــــــد70.3061االولانثىعراقًمٌس عبد الحسن وحٌد محمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد28

2017/2016جـٌــــــد70.2652االولذكــرعراقًمحمد ٌوسف سعود عزٌزادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد29

2017/2016مـتـوسـط69.9260االولانثىعراقًزٌنب ثامر كامل حسٌنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد30

2017/2016مـتـوسـط69.3199االولذكــرعراقًاحمد قدوري حمٌد لطٌفادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد31

2017/2016مـتـوسـط68.7972االولذكــرعراقًحٌدر سمٌر طالب الخزرجًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد32

2017/2016مـتـوسـط68.7276االولذكــرعراقًحسام فاضل رحٌم جٌاد الحلفًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد33

2017/2016مـتـوسـط67.9792االولانثىعراقًشهد علً حسٌن محمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد34

2017/2016مـتـوسـط67.9518االولانثىعراقًنور سعٌد حمٌد عبودادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد35

2017/2016مـتـوسـط67.9074االولانثىعراقًقبس زكً علً محمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد36

2017/2016مـتـوسـط67.8980االولذكــرعراقًرحٌم قصً كاظم عبد الرحٌمادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد37

2017/2016مـتـوسـط67.8970االولانثىعراقًدعاء ومٌض حسن علًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد38

2017/2016مـتـوسـط67.7383االولذكــرعراقًحسٌن كمال عبد الحسٌن مجٌدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد39

2017/2016مـتـوسـط67.5936االولانثىعراقًمها رسمً سهر علًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد40

2017/2016مـتـوسـط67.5009االولانثىعراقًنضال قاسم محمد علًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد41

2017/2016مـتـوسـط67.4332االولذكــرعراقًرٌاض احمد صوٌن خلفادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد42

2017/2016مـتـوسـط67.3474االولذكــرعراقًمحمد عبد الحسن حسٌن شرٌفادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد43

2017/2016مـتـوسـط67.3406االولذكــرعراقًاسامة خلٌل ابراهٌم جوادادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد44

2017/2016مـتـوسـط67.1626الثانًذكــرعراقًعلً هادي حسن حماديادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد45

2017/2016مـتـوسـط66.1952االولانثىعراقًهاشمٌة فاضل هاشم الراويادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد46

2017/2016مـتـوسـط66.0716االولذكــرعراقًمصطفى فوزي كاظم خضٌرادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد47

2017/2016مـتـوسـط65.6176االولذكــرعراقًهادي جباري مري داودادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد48
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2017/2016مـتـوسـط65.2673االولانثىعراقًمنال علً كاظم محمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد49

2017/2016مـتـوسـط65.2180االولانثىعراقًهبة محمد مخلف عباسادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد50

2017/2016مـتـوسـط64.8235االولانثىعراقًنسرٌن فؤاد عبد هللا خالدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد51

2017/2016مـتـوسـط64.3740االولذكــرعراقًباقر عماد باقر محمد جعفرادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد52

2017/2016مـتـوسـط64.2962االولانثىعراقًلمى صادق حمدان خلفادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد53

2017/2016مـتـوسـط64.0358االولانثىعراقًمٌمونة صابر عبد الكرٌم احمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد54

2017/2016مـتـوسـط63.8498الثانًانثىعراقًسحر ٌوسف محمد برٌسادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد55

2017/2016مـتـوسـط63.6860االولانثىعراقًعلٌة ابراهٌم فلٌح حسٌنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد56

2017/2016مـتـوسـط63.6006االولذكــرعراقًمحمود عباس غازي حمٌدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد57

2017/2016مـتـوسـط63.3721االولذكــرعراقًاحمد عماد حقً عبد الباقًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد58

2017/2016مـتـوسـط63.3549االولانثىعراقًرغده احمد عبٌد خضٌرادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد59

2017/2016مـتـوسـط63.1355االولذكــرعراقًعبد هللا عامر عبد محمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد60

2017/2016مـتـوسـط62.9076الثانًانثىعراقًسمر ثابت حامد عبٌدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد61

2017/2016مـتـوسـط62.8728االولانثىعراقًحنٌن فارس حازم دحامادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد62

2017/2016مـتـوسـط62.8192الثانًانثىعراقًزٌنب رٌاض شناوة عبد هللاادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد63

2017/2016مـتـوسـط62.6642االولانثىعراقًصابرة زكً ناجً اسماعٌلادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد64

2017/2016مـتـوسـط62.4249االولذكــرعراقًحسٌن محمد موحان شوٌلًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد65

2017/2016مـتـوسـط62.3910الثانًذكــرعراقًمصطفى قاسم حسن حسٌنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد66

2017/2016مـتـوسـط62.3017االولذكــرعراقًمهند حامد شانً شارعادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد67

2017/2016مـتـوسـط62.2787االولانثىعراقًزمن جواد شناوة حسٌنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد68

2017/2016مـتـوسـط62.0084االولانثىعراقًحال مجٌد جبر كطٌفادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد69

2017/2016مـتـوسـط61.9430االولانثىعراقًالهام رشٌد صالح حسٌنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد70

2017/2016مـتـوسـط61.8379االولانثىعراقًاٌات عباس حسن سالمادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد71

2017/2016مـتـوسـط61.7190االولذكــرعراقًسٌف اٌاد محمد علً جعفرادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد72

2017/2016مـتـوسـط61.6539الثانًذكــرعراقًاحمد اسعد فٌاض راضًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد73
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2017/2016مـتـوسـط61.6024الثانًانثىعراقًمعاذ هادي صالح النعٌمًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد74

2017/2016مـتـوسـط61.4008الثانًذكــرعراقًاحمد فاضل محٌسن عبودادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد75

2017/2016مـتـوسـط61.3831الثانًذكــرعراقًمصعب شاكر محمود احمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد76

2017/2016مـتـوسـط61.3564االولذكــرعراقًاحمد سالم خزعل عباسادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد77

2017/2016مـتـوسـط61.3469االولانثىعراقًفرح عالء سعدي حمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد78

2017/2016مـتـوسـط61.2961االولانثىعراقًمرٌم زٌد برهان رشٌدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد79

2017/2016مـتـوسـط60.5420االولذكــرعراقًسرمد ابراهٌم جاسم حماديادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد80

2017/2016مـتـوسـط60.5156االولذكــرعراقًمصطفى رعد حنش جعفرادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد81

2017/2016مـتـوسـط60.4089الثانًذكــرعراقًعلً خالد محسن الربٌعًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد82

2017/2016مـتـوسـط60.2481االولانثىعراقًضحى عبد العباس حمودي كاظمادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد83

2017/2016مـتـوسـط60.1759االولذكــرعراقًفراس علً عبد هللا عالويادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد84

2017/2016مـتـوسـط60.1473الثانًانثىعراقًازهار جمعة رسن جبرادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد85

2017/2016مـتـوسـط60.0759االولذكــرعراقًامجد غنام حسٌن صبارادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد86

2017/2016مقـــبـول59.4359االولانثىعراقًشوان مكً محمد حسن الدلفًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد87

2017/2016مقـــبـول59.4235االولانثىعراقًهالة ضٌاء فاضل سلمانادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد88

2017/2016مقـــبـول59.3412االولذكــرعراقًحٌدر مصطفى فاضل هاديادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد89

2017/2016مقـــبـول59.2837الثانًذكــرعراقًمحمد مسلم صالح علًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد90

2017/2016مقـــبـول58.8888الثانًانثىعراقًمهج مضر عبد المجٌد جلٌلادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد91

2017/2016مقـــبـول58.8212الثانًذكــرعراقًمحمد باقر ناصر طارشادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد92

2017/2016مقـــبـول58.7711الثانًانثىعراقًمروه زٌدون عبد اللطٌف عثمانادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد93

2017/2016مقـــبـول58.5740الثانًانثىعراقًضحى زٌدون عبد اللطٌف عثمانادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد94

2017/2016مقـــبـول58.5570االولانثىعراقًنور نجاح علً مفتنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد95

2017/2016مقـــبـول58.4761الثانًذكــرعراقًصفاء فاضل رشك سعدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد96

2017/2016مقـــبـول58.2481الثانًانثىعراقًنور حسٌن خلف مهديادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد97

2017/2016مقـــبـول58.2421الثانًانثىعراقًمرٌم محمد صائم احمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد98
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2017/2016مقـــبـول58.1472الثانًذكــرعراقًنور الدٌن مازن كرٌم حسٌنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد99

2017/2016مقـــبـول57.7244الثانًذكــرعراقًمهند محمد مهنا جاسمادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد100

2017/2016مقـــبـول57.6160الثانًانثىعراقًنوار علً نصٌف جاسمادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد101

2017/2016مقـــبـول57.5113االولذكــرعراقًبالل اٌاد حسن عزٌزادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد102

2017/2016مقـــبـول57.2190الثانًذكــرعراقًعمار عبد الغفور عكل ابراهٌمادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد103

2017/2016مقـــبـول57.1603الثانًذكــرعراقًمحمود رٌاض رضا جاسمادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد104

2017/2016مقـــبـول57.0951االولانثىعراقًابتسام طارق حسن حرجادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد105

2017/2016مقـــبـول56.5138الثانًانثىعراقًخلود محمود احمد جاسمادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد106

2017/2016مقـــبـول56.4326الثانًذكــرعراقًمصطفى احمد عبد حسٌن الكعبًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد107

2017/2016مقـــبـول56.1263الثانًذكــرعراقًعباس مهدي عٌدي جنانًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد108

2017/2016مقـــبـول56.1165االولذكــرعراقًاحمد قصً موسى جعفر الجلبًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد109

2017/2016مقـــبـول55.6292االولانثىعراقًسدى محمد مكً ٌاسٌنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد110

2017/2016مقـــبـول55.4846االولذكــرعراقًعمر الفاروق سعد غازيادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد111

2017/2016مقـــبـول55.1491الثانًانثىعراقًبسعاد عبد احمد حمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد112

2017/2016مقـــبـول55.1455الثانًذكــرعراقًحمزة طالب عبد صالحادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد113

2017/2016مقـــبـول54.7711الثانًذكــرعراقًسعد اسماعٌل مصحب محمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد114

2017/2016مقـــبـول54.7098االولانثىعراقًزٌنة عبد علً عباسادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد115

2017/2016مقـــبـول54.3539الثانًذكــرعراقًحسٌن علً ابراهٌم عبٌدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد116

2017/2016مقـــبـول54.1634االولذكــرعراقًصدام حسٌن ابراهٌم طهادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد117

2017/2016مقـــبـول53.5908الثانًذكــرعراقًمرتضى صالح جبر عبد الرضاادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد118
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