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سنة التخرجالتقدير المعدلالـدورالجنسالجنسيةاســــــم الطــــالبالقــســـمالكلــيـــةالجامعةت

2017/2016جـٌـدجـدا89.3013ًاالولانثىعراقًدعاء جواد راضً شرٌجًالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد1

2017/2016جـٌـدجـدا89.0221ًاالولذكــرعراقًمهند ستار عبٌد لفتةالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد2

2017/2016جـٌـدجـدا85.9850ًاالولذكــرعراقًجالل عبد هللا سلمان عٌسىالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد3

2017/2016جـٌـدجـدا83.2233ًاالولذكــرعراقًحسن صباح نعومً هوبًالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد4

2017/2016جـٌـدجـدا82.7832ًاالولانثىعراقًنبراس ابراهٌم خلٌل بلهانالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد5

2017/2016جـٌـدجـدا82.5143ًاالولذكــرعراقًعبد الرحمن ستار ذراع محمدالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد6

2017/2016جـٌـدجـدا81.7041ًاالولذكــرعراقًحٌدر طالل زكً داودالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد7

2017/2016جـٌـدجـدا80.3435ًاالولذكــرعراقًفاضل محمد فاضل محمودالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد8

2017/2016جـٌـدجـدا80.3028ًاالولانثىعراقًشٌماء درع محمد راضًالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد9

2017/2016جـٌـدجـدا80.1798ًاالولانثىعراقًنبأ رائد محمد ردٌفالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد10

2017/2016جـٌـدجـدا80.1380ًاالولذكــرعراقًاسامة غسان صالح صبحًالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد11

2017/2016جـٌــــــد79.5016االولانثىعراقًصبا ستار ناهً كرم هللاالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد12

2017/2016جـٌــــــد78.6347االولذكــرعراقًسرمد عبد الحلٌم هاتف حسٌنالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد13

2017/2016جـٌــــــد77.0591االولذكــرعراقًاٌسر محمد احمد حسنالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد14

2017/2016جـٌــــــد75.7763االولانثىعراقًجٌان لٌث عبد الجبار عمرانالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد15

2017/2016جـٌــــــد75.3835االولانثىعراقًزٌنب باسم محمد محسنالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد16

2017/2016جـٌــــــد75.3809االولانثىعراقًعال عبد الرحمن محمد مزبانالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد17

2017/2016جـٌــــــد74.9031االولانثىعراقًنور باسل حازم جرجٌسالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد18

2017/2016جـٌــــــد74.8086االولانثىعراقًساره جابر هذلول شدٌدالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد19

2017/2016جـٌــــــد74.2175االولانثىعراقًشهد جمعه عباس مطرالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد20

2017/2016جـٌــــــد73.7791االولانثىعراقًرشا علً هادي حسنالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد21

60 الدورة رقمالبناء و التحرٌرالدورة اسم
13/07/2017

02/10/2017

 الدراسة الصباحٌة2017-2016نموذج استمارة الخرٌجٌن للدراسات االولٌة للعام الدراسً 

1



              

سنة التخرجالتقدير المعدلالـدورالجنسالجنسيةاســــــم الطــــالبالقــســـمالكلــيـــةالجامعةت

2017/2016جـٌــــــد73.3270االولانثىعراقًسرور عامر احمد عرسانالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد22

2017/2016جـٌــــــد73.2966االولانثىعراقًزهراء نزار وهبً جاسمالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد23

2017/2016جـٌــــــد73.0396االولانثىعراقًغفران حمٌد حسن عبٌدالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد24

2017/2016جـٌــــــد72.8054االولانثىعراقًغفران علً حسٌن عبد هللاالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد25

2017/2016جـٌــــــد72.6849االولذكــرعراقًحسٌن ربح كاظم عبٌدالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد26

2017/2016جـٌــــــد72.3296االولذكــرعراقًمصطفى سالم رحٌم سالمالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد27

2017/2016جـٌــــــد71.8950االولانثىعراقًدعاء ٌحٌى عاصً عبد الحمٌدالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد28

2017/2016جـٌــــــد71.7890االولذكــرعراقًاسعد قاسم كرٌم ضمدالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد29

2017/2016جـٌــــــد71.3694االولانثىعراقًهدٌل احمد رشٌد جاسمالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد30

2017/2016جـٌــــــد71.2877االولانثىعراقًزٌنة محمد صبحً كاملالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد31

2017/2016جـٌــــــد71.0125االولانثىعراقًعلٌاء مجٌد لفته شنجارالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد32

2017/2016جـٌــــــد70.8585االولذكــرعراقًعلً صفاء عزٌز بندرالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد33

2017/2016مـتـوسـط68.5293االولذكــرعراقًنور الدٌن جاسم خضٌر محمدالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد34

2017/2016مـتـوسـط68.4162االولانثىعراقًنبأ عدنان اسوٌهن مطشرالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد35

2017/2016مـتـوسـط67.9861االولانثىعراقًرقٌة جاسم محمد محمودالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد36

2017/2016مـتـوسـط67.8196االولانثىعراقًشٌماء حمٌد رشٌد واديالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد37

2017/2016مـتـوسـط67.7137االولذكــرعراقًابراهٌم احسان خطاب عمرالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد38

2017/2016مـتـوسـط67.2998الثانًانثىعراقًفاطمة احمد علً حسٌنالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد39

2017/2016مـتـوسـط66.3763االولانثىعراقًتبارك محمد مجٌد معروفالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد40

2017/2016مـتـوسـط66.1752الثانًذكــرعراقًعلً عباس عبد الخالق رشادالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد41

2017/2016مـتـوسـط65.1812االولذكــرعراقًعبد هللا فاضل مهدي عالء الدٌنالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد42

2017/2016مـتـوسـط64.2704االولذكــرعراقًمحمد عٌسى عمران عٌسىالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد43

2017/2016مـتـوسـط64.1020الثانًانثىعراقًاٌالف حسام الدٌن خلٌل ابراهٌمالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد44

2017/2016مـتـوسـط63.9486االولذكــرعراقًاحمد كرٌم فلٌح حسنالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد45

2017/2016مـتـوسـط63.4215االولانثىعراقًحنان علً مهدي صالحالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد46
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2017/2016مـتـوسـط63.3174االولانثىعراقًمرام ساهً حمد ابراهٌمالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد47

2017/2016مـتـوسـط63.1337الثانًانثىعراقًهبة هٌثم صبٌح عبدالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد48

2017/2016مـتـوسـط62.7904الثانًانثىعراقًسما بسام عبد الوهاب علًالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد49

2017/2016مـتـوسـط62.7403الثانًانثىعراقًهاجر حسن سعدون باهضالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد50

2017/2016مـتـوسـط62.7246االولذكــرعراقًمحمد كاظم حمادي هاديالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد51

2017/2016مـتـوسـط62.6627الثانًذكــرعراقًعلً عباس شاكر عباسالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد52

2017/2016مـتـوسـط61.8951الثانًانثىعراقًملٌكه صباح كاظم دعٌنالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد53

2017/2016مـتـوسـط61.8494االولانثىعراقًساره رٌاض هادي كاظمالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد54

2017/2016مـتـوسـط61.5131الثانًانثىعراقًاطٌاف احمد حسٌن حسونالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد55

2017/2016مـتـوسـط60.9354االولانثىعراقًتقى رعد حمودي جاسمالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد56

2017/2016مـتـوسـط60.8817الثانًذكــرعراقًاحمد خلٌل عباس عبدالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد57

2017/2016مقـــبـول59.5975االولانثىعراقًبراءه عدنان غنام كاظمالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد58

2017/2016مقـــبـول59.2726الثانًذكــرعراقًحسٌن جاسم مشكور شرهانالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد59

2017/2016مقـــبـول58.1542الثانًذكــرعراقًعلً جواد كاظم حسنالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد60

2017/2016مقـــبـول57.7311الثانًانثىعراقًساره محسن جعفر زبونالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد61

2017/2016مقـــبـول57.3831الثانًذكــرعراقًاحمد خلٌل ابراهٌم خلٌفالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد62

2017/2016مقـــبـول54.6959الثانًانثىعراقًساره سعد هاشم نعمةالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد63

2017/2016مقـــبـول54.0375الثانًذكــرعراقًامٌر حٌدر مهدي سعٌدالتموٌل والمصارفاالدارة واالقتصادبغداد64
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