
              

التخرج تارٌخ

سنة التخرجالتقديرالمعدل الـدورالجنسالجنسيةاســــــم الطــــالبالقــســـمالكلــيـــةالجامعةت

2017/2016جـٌـدجـدا87.9403ًاالولذكــرعراقًفراس مهدي علً سلماناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد1

2017/2016جـٌـدجـدا86.6117ًاالولذكــرعراقًعالء ناصر حسٌن المًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد2

2017/2016جـٌـدجـدا85.9614ًاالولانثىعراقًدنٌا محٌسن عباس زبوناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد3

2017/2016جـٌـدجـدا81.8140ًاالولذكــرعراقًمشتاق طالب نوري حرداناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد4

2017/2016جـٌـدجـدا80.5568ًاالولانثىعراقًشذى قٌس ناجً جاسماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد5

2017/2016جـٌـدجـدا80.2298ًاالولانثىعراقًشٌرٌن صابر موٌش خلفاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد6

2017/2016جـٌــــــد77.5571االولذكــرعراقًعبد الستار محمد حسن علًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد7

2017/2016جـٌــــــد76.3325االولانثىعراقًولدان مهدي جهاد عرٌبًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد8

2017/2016جـٌــــــد76.0350االولذكــرعراقًبكر احمد وحٌد ناصراالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد9

2017/2016جـٌــــــد74.8380االولذكــرعراقًانمار ثامر فرمان حسناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد10

2017/2016جـٌــــــد74.6631االولذكــرعراقًطارق خلف علو غاٌباالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد11

2017/2016جـٌــــــد74.3927االولذكــرعراقًحٌدر عباس جمعة عبد هللااالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد12

2017/2016جـٌــــــد74.3791االولانثىعراقًاٌناس ابراهٌم محمود ابراهٌماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد13

2017/2016جـٌــــــد73.6315االولذكــرعراقًانور صباح سلمان محمداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد14

2017/2016جـٌــــــد73.5433االولذكــرعراقًعبد خذر طاهر حساناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد15

2017/2016جـٌــــــد72.0832االولانثىعراقًورود مكلف صاحب خلفاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد16

2017/2016جـٌــــــد71.4040االولذكــرعراقًنجاح ثامر عناد روضاناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد17

2017/2016جـٌــــــد71.3157االولذكــرعراقًشوكت محمود عبد هللا احمداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد18

2017/2016جـٌــــــد71.1761االولذكــرعراقًحٌدر عدنان سالم كاظماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد19

2017/2016جـٌــــــد70.5423االولانثىعراقًاسراء لفتة عباس رومًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد20

2017/2016مـتـوسـط69.9802االولانثىعراقًهدٌل مجبل احمد عطااالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد21

2017/2016مـتـوسـط69.7130االولذكــرعراقًطه لٌث سبع خماساالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد22

2017/2016مـتـوسـط69.3902االولذكــرعراقًانمار عودة كاظم حسناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد23
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2017/2016مـتـوسـط68.2255االولانثىعراقًرٌام هادي حمٌد خلفاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد24

2017/2016مـتـوسـط68.0882االولذكــرعراقًمحمد سعدي ناصر عباساالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد25

2017/2016مـتـوسـط67.6436االولذكــرعراقًحسٌن حمٌد حسٌن عبد هللااالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد26

2017/2016مـتـوسـط67.0218االولانثىعراقًرنٌن صالح حمٌد محمداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد27

2017/2016مـتـوسـط66.9200االولذكــرعراقًحسٌن شهاب خضر محسناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد28

2017/2016مـتـوسـط66.7626االولانثىعراقًاسراء عبد الناصر خالد مكًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد29

2017/2016مـتـوسـط66.7049االولذكــرعراقًعمار سرمد عبد االله عبد الحمٌداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد30

2017/2016مـتـوسـط66.1589االولذكــرعراقًسلمان طارق سلمان حمودياالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد31

2017/2016مـتـوسـط65.2431االولانثىعراقًنغم بركات عباس عبد الحسٌناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد32

2017/2016مـتـوسـط64.4398االولانثىعراقًازهار عبد االله عبد الرزاق سلماناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد33

2017/2016مـتـوسـط64.4202الثانًذكــرعراقًسٌف عبد الهادي جاسم شبادةاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد34

2017/2016مـتـوسـط64.2496االولذكــرعراقًرائد محمود علً خضٌراالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد35

2017/2016مـتـوسـط64.1185االولذكــرعراقًٌوسف جعفر جبر سلماناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد36

2017/2016مـتـوسـط63.8716االولانثىعراقًخولة طالل وحٌد ضعٌفاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد37

2017/2016مـتـوسـط63.2616االولانثىعراقًهناء انور علً حسٌناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد38

2017/2016مـتـوسـط63.1451الثانًانثىعراقًنور منٌر علً فهداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد39

2017/2016مـتـوسـط62.4070االولذكــرعراقًمرتضى مهدي عبد الحسٌن احمداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد40

2017/2016مـتـوسـط61.9353الثانًذكــرعراقًجعفر الصادق رعد هاشم عطٌةاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد41

2017/2016مـتـوسـط61.8506االولذكــرعراقًعادل عبد جاسم محمداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد42

2017/2016مـتـوسـط61.7614االولذكــرعراقًعلً رائد عبد االله عبد الحمٌداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد43

2017/2016مـتـوسـط61.6789االولانثىعراقًرابٌة محمد عباس طاهراالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد44

2017/2016مـتـوسـط61.5378الثانًذكــرعراقًاحمد اٌاد محمد امٌناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد45

2017/2016مـتـوسـط61.5345االولذكــرعراقًاحمد ولٌد خالد عبد الباقًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد46

2017/2016مـتـوسـط61.3270الثانًانثىعراقًغسق حٌدر علً عزٌزاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد47

2017/2016مـتـوسـط61.2438االولذكــرعراقًسٌف عبد االمٌر جواداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد48
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2017/2016مـتـوسـط61.2345الثانًذكــرعراقًاٌمن صفاء داود سلماناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد49

2017/2016مـتـوسـط60.7995الثانًذكــرعراقًسما حمد علً شمخًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد50

2017/2016مـتـوسـط60.7365االولذكــرعراقًقٌس قصً عبد الباقً عمراناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد51

2017/2016مـتـوسـط60.5513الثانًانثىعراقًسندس عبد االمٌر سلمان موسىاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد52

2017/2016مـتـوسـط60.3533الثانًذكــرعراقًزٌد اسامة نزار محموداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد53

2017/2016مـتـوسـط60.2448االولانثىعراقًزٌنة وحٌد شهٌد عبوداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد54

2017/2016مـتـوسـط60.1917االولذكــرعراقًعبد السالم خالد ٌحٌى سراجاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد55

2017/2016مـتـوسـط60.0838االولذكــرعراقًمصطفى محمد فارس عبد الرزاقاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد56

2017/2016مقـــبـول59.9857االولانثىعراقًاسراء سالم مرزا قاسماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد57

2017/2016مقـــبـول59.9471الثانًانثىعراقًعذراء جمال عبد العزٌز ابراهٌماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد58

2017/2016مقـــبـول59.8115االولذكــرعراقًجابر محمد جابر دخٌلاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد59

2017/2016مقـــبـول59.7160االولانثىعراقًمٌساء عبد الحسن جودي صالحاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد60

2017/2016مقـــبـول59.1157االولانثىعراقًزٌنب فالح فرج حسناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد61

2017/2016مقـــبـول59.0794االولانثىعراقًسارة رافد جاسم محمداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد62

2017/2016مقـــبـول58.9656االولانثىعراقًحنٌن طارق عسكر سلماناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد63

2017/2016مقـــبـول58.8383الثانًانثىعراقًزهراء فؤاد حسٌن حسوناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد64

2017/2016مقـــبـول58.7934الثانًذكــرعراقًعبد هللا لؤي عبد الرزاق محمداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد65

2017/2016مقـــبـول58.7000الثانًذكــرعراقًعبد العزٌز محمد صبحً عزٌزاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد66

2017/2016مقـــبـول58.6071االولذكــرعراقًعمر علً مهدي حسناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد67

2017/2016مقـــبـول58.5493االولانثىعراقًاٌفٌن ماجد علوان رضااالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد68

2017/2016مقـــبـول58.5187االولذكــرعراقًمصطفى محمد عرٌبً شمراناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد69

2017/2016مقـــبـول58.5160الثانًذكــرعراقًاحمد بسام غازي سلٌماناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد70

2017/2016مقـــبـول58.2060الثانًانثىعراقًورود كاظم عبود عداياالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد71

2017/2016مقـــبـول58.0298االولانثىعراقًفرح كامل جبوري رزوقًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد72

2017/2016مقـــبـول58.0172الثانًانثىعراقًلمٌاء حسٌن عبٌد حسٌناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد73
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2017/2016مقـــبـول57.8220االولذكــرعراقًسالم طارق محمد صالحاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد74

2017/2016مقـــبـول57.7969االولانثىعراقًنورس طالب احمد موسىاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد75

2017/2016مقـــبـول57.6709االولذكــرعراقًبركات شالل عطٌة عبٌداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد76

2017/2016مقـــبـول57.5546االولانثىعراقًفاطمة ناطق جواد كاظماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد77

2017/2016مقـــبـول57.5528الثانًذكــرعراقًعلً ٌاسٌن عبد العزٌز عبد الرزاقاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد78

2017/2016مقـــبـول57.2859الثانًذكــرعراقًاحمد خضٌر شنٌن علًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد79

2017/2016مقـــبـول57.2458الثانًذكــرعراقًنواف عبد الكرٌم عباس حسٌناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد80

2017/2016مقـــبـول57.2020االولانثىعراقًمها محمد حمادي علًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد81

2017/2016مقـــبـول57.1894الثانًذكــرعراقًعمر قحطان كاظم علًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد82

2017/2016مقـــبـول56.7343الثانًذكــرعراقًسرمد جبار علً اكبراالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد83

2017/2016مقـــبـول55.9736الثانًذكــرعراقًعلً حمٌد حمودي جالباالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد84

2017/2016مقـــبـول55.8790الثانًانثىعراقًٌاسمٌن ماجد محمود محمداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد85

2017/2016مقـــبـول55.7112الثانًذكــرعراقًصهٌب صباح فهمً حسٌناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد86

2017/2016مقـــبـول55.5072الثانًذكــرعراقًاحمد سامً كرجً حرجاناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد87

2017/2016مقـــبـول55.1771االولذكــرعراقًحٌدر حسن فالح عبد هللااالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد88

2017/2016مقـــبـول55.0964الثانًذكــرعراقًسرمد راجً شهد فرحاناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد89

2017/2016مقـــبـول54.4411الثانًذكــرعراقًمحمد جاسم محمد حسوناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد90

2017/2016مقـــبـول54.3176الثانًذكــرعراقًسجاد خالد ابراهٌم علوان التمٌمًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد91

2017/2016مقـــبـول54.0987الثانًانثىعراقًغفران عبد الحلٌم مجٌد هندياالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد92
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