
              

التخرج تارٌخ

سنة التخرجالتقدٌرالمعدل الـدورالجنسالجنسيةاســــــم الطــــالبالقــســـمالكلــيـــةالجامعةت

2017/2016جـٌـدجـدا85.9659ًاالولذكــرعراقًاحمد قاسم عبد علٌويادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد1

2017/2016جـٌـدجـدا85.0914ًاالولانثىعراقًدعاء محمد جبار عبدهللاادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد2

2017/2016جـٌـدجـدا82.2161ًاالولانثىعراقًمها جالل برهان رشٌدادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد3

2017/2016جـٌــــــد79.9764االولانثىعراقًمها ٌوسف حمٌد حسنادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد4

2017/2016جـٌــــــد75.5324االولانثىعراقًهدى اثٌر هادي عبد الخفاجًادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد5

2017/2016جـٌــــــد75.0893االولانثىعراقًٌاسمٌن ناصر احمد سلمانادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد6

2017/2016جـٌــــــد74.8949االولانثىعراقًدعاء خالد شٌال فرجادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد7

2017/2016جـٌــــــد74.7953االولذكــرعراقًعبدهللا نجم عبد خلفادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد8

2017/2016جـٌــــــد74.6998االولانثىعراقًنور عدنان وحٌد ابراهٌمادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد9

2017/2016جـٌــــــد73.7120االولذكــرعراقًمهند ماجد جواد خٌونادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد10

2017/2016جـٌــــــد73.3588االولذكــرعراقًعبدهللا قٌس عبد هللا عباسادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد11

2017/2016جـٌــــــد72.4359االولانثىعراقًوئام كرٌم خلف محمد الجبوريادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد12

2017/2016جـٌــــــد71.9675االولذكــرعراقًعلً مهدي رجب لطٌفادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد13

2017/2016جـٌــــــد71.8959االولانثىعراقًاٌة عبد الرحٌم كاظم كاطعادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد14

2017/2016جـٌــــــد71.6601االولانثىعراقًورود عدنان خضٌر كمرالمالكًادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد15

2017/2016جـٌــــــد70.7260االولذكــرعراقًامٌر ضٌاء صباح جبارادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد16

2017/2016جـٌــــــد70.2059االولانثىعراقًنور عباس جاسم سلمانادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد17

2017/2016جـٌــــــد70.0152االولذكــرعراقًمحمد رضا عبد الرسول علً ناصرادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد18

2017/2016مـتـوسـط69.6145االولانثىعراقًزٌنب حمزة صبحً موزان الساعديادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد19

2017/2016مـتـوسـط69.3206االولانثىعراقًشٌماء قاسم سلمان دراجادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد20

2017/2016مـتـوسـط69.2267االولذكــرعراقًمحمد جواد كاظم موزانادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد21

2017/2016متوسط66.8686الثانًانثىعراقًهدٌل فهمً عباس حسٌنادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد22
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2017/2016مـتـوسـط66.5082االولانثىعراقًشهد عبد الكرٌم محمد عبد علًادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد23

2017/2016متوسط65.6277الثانًانثىعراقًلٌندا احمد فاروق خلٌلادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد24

2017/2016مـتـوسـط65.0742االولانثىعراقًغنى حسن مجبل حسنادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد25

2017/2016مـتـوسـط65.0680االولانثىعراقًطٌبة سعدون طه ضٌفادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد26

2017/2016مـتـوسـط65.0563االولذكــرعراقًسجاد قٌس حسن زمانادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد27

2017/2016متوسط64.8858الثانًانثىعراقًفرح فالح محمد حسن ابراهٌمادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد28

2017/2016متوسط63.8767الثانًانثىعراقًاروى قاسم ذٌاب عباس البٌاتًادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد29

2017/2016مـتـوسـط62.9375االولانثىعراقًٌاسمٌن غوث كاظم قاسمادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد30

2017/2016متوسط62.5582الثانًانثىعراقًٌاسمٌن ٌاس خضٌر الشجٌريادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد31

2017/2016مـتـوسـط62.4962االولانثىعراقًاسراء احمد كامل عبد الودودادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد32

2017/2016مـتـوسـط62.4428االولانثىعراقًزٌنة محمد ادٌب جاللادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد33

2017/2016مـتـوسـط62.0414االولذكــرعراقًعباس فاضل حسٌن عاصًادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد34

2017/2016متوسط61.9308الثانًانثىعراقًٌسر لؤي مجٌد مخلفادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد35

2017/2016متوسط61.8498الثانًذكــرعراقًعادل جواد عبد العالً ثامرادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد36

2017/2016مـتـوسـط61.8004االولانثىعراقًسارة سالم عبد الرحٌم زوٌدادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد37

2017/2016مـتـوسـط61.5556االولذكــرعراقًطارق رٌاض عبد الكرٌم حماديادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد38

2017/2016مـتـوسـط61.1316االولانثىعراقًطٌبة عبد العزٌز ٌونس عبد العزٌزادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد39

2017/2016مـتـوسـط60.9420االولانثىعراقًهاجر مجٌد علً حسٌنادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد40

2017/2016مـتـوسـط60.6557االولذكــرعراقًمحمود فكري ابراهٌم محمودادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد41

2017/2016مـتـوسـط60.2959االولانثىعراقًطٌبة كرٌم علً صحنادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد42

2017/2016متوسط60.2235الثانًذكــرعراقًعبد العزٌز محمود ثابت نعمانادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد43

2017/2016مقبول59.2740الثانًانثىعراقًدالل صبحً عبود منصورادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد44

2017/2016مقبول59.1237الثانًانثىعراقًرٌام خلٌل ٌاسٌن خضٌرادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد45

2017/2016مقبول58.8919الثانًذكــرعراقًعمار ٌاسر عبدهللا داودادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد46

2017/2016مقبول58.7709الثانًذكــرعراقًعبد الرحمن ولٌد سلمان خضٌرادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد47
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2017/2016مقبول58.4082الثانًانثىعراقًزهراء باسل سلٌم ٌعقوبادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد48

2017/2016مقبول58.2185الثانًذكــرعراقًاٌمن هٌثم نعمه حموديادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد49

2017/2016مقبول57.9621الثانًانثىعراقًسالً فرات ٌونس فتحًادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد50

2017/2016مقبول57.7363الثانًانثىعراقًامنة طالب عباس احمدادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد51

2017/2016مقبول57.7301الثانًذكــرعراقًاكرم هاشم طه دبًادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد52

2017/2016مقبول57.3780الثانًذكــرعراقًمحمد فاضل نجم عبد هللاادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد53

2017/2016مقـــبـول56.1810االولذكــرعراقًمصطفى صالح مهدي محمد جوادادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد54

2017/2016مقبول56.0803الثانًذكــرعراقًمصطفى هادي كرٌم فهدادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد55

2017/2016مقـــبـول55.9567االولذكــرعراقًنائل سالم علً عبود الجبوريادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد56

2017/2016مقـــبـول55.8945االولذكــرعراقًتٌسٌر عدنان عباس مسٌرادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد57

2017/2016مقبول55.2616الثانًذكــرعراقًحٌدر خضر عباس عون ال هاشمادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد58

2017/2016مقبول55.0998الثانًانثىعراقًاٌات محمود ٌوسف عبدهللاادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد59

2017/2016مقبول54.9109الثانًانثىعراقًزٌنب هادي ٌاسٌن علًادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد60

2017/2016مقبول53.6262الثانًذكــرعراقًغٌث محمد جاسب جعفرادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد61
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