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سنة التخرجالتقديرالمعدل الـدورالجنسالجنسيةاســــــم الطــــالبالقــســـمالكلــيـــةالجامعةت

2017/2016جـٌـدجـدا89.7568ًاالولذكــرعراقًمنذر سامً جاسم محمداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد1

2017/2016جـٌـدجـدا87.9997ًاالولانثىعراقًاستبرق قاسم محمد حسن حسناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد2

2017/2016جـٌـدجـدا87.0398ًاالولانثىعراقًدعاء عبد حافظ معناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد3

2017/2016جـٌـدجـدا84.2669ًاالولذكــرعراقًسجاد حامد كامل عبد الحمٌداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد4

2017/2016جـٌــــــد79.4749الثانًانثىعراقًورود خضٌر عباس جواداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد5

2017/2016جـٌــــــد78.5416االولذكــرعراقًعلً جعفر عبد االمٌر محسناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد6

2017/2016جـٌــــــد78.0944االولانثىعراقًسارة ٌاسٌن جاسم احمداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد7

2017/2016جـٌــــــد77.8205االولانثىعراقًبان احمد محمد حسٌناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد8

2017/2016جـٌــــــد77.4030االولانثىعراقًمرٌم سعد حمزة عباساالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد9

2017/2016جـٌــــــد77.1308االولذكــرعراقًمعتز عبد الحسٌن علً حموداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد10

2017/2016جـٌــــــد77.1040االولانثىعراقًرغد عبد الرحمن عبد الكرٌم طةاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد11

2017/2016جـٌــــــد76.9769االولذكــرعراقًاحمد جاسم محمد كٌطاناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد12

2017/2016جـٌــــــد76.9165االولذكــرعراقًبهاء عباس كرٌم عوناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد13

2017/2016جـٌــــــد76.1751االولانثىعراقًرٌام محمود ابراهٌم حموداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد14

2017/2016جـٌــــــد76.0922االولذكــرعراقًحسٌن عادل علً شاة نظراالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد15

2017/2016جـٌــــــد75.9857االولذكــرعراقًعبد القدوس حسن محمد مهدياالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد16

2017/2016جـٌــــــد75.8854االولذكــرعراقًسالم عودة رحٌمة كاظماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد17

2017/2016جـٌــــــد75.7263االولانثىعراقًنور علً محمود شٌحاناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد18

2017/2016جـٌــــــد75.5989االولذكــرعراقًاحسان اٌاد جاسم عٌداناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد19

2017/2016جـٌــــــد75.0223االولانثىعراقًنرٌمان هادي عواد فزعاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد20

2017/2016جـٌــــــد74.8170االولانثىعراقًسفانة صفاء داود سلماناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد21

2017/2016جـٌــــــد74.7919االولذكــرعراقًاحمد مهدي عبد ٌوسف البٌضانًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد22
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2017/2016جـٌــــــد74.2330االولانثىعراقًسارة احمد عبد الكرٌم علٌوياالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد23

2017/2016جـٌــــــد74.0090االولذكــرعراقًمحمد قاسم سرحان فرحاناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد24

2017/2016جـٌــــــد73.5654االولانثىعراقًزٌنب فتاح عثمان حمٌداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد25

2017/2016جـٌــــــد73.3769االولانثىعراقًفاطمة محمد سبهان صالحاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد26

2017/2016جـٌــــــد73.1862االولانثىعراقًزهراء ٌاسٌن كرٌم جبراالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد27

2017/2016جـٌــــــد72.8939االولانثىعراقًنور سعد جواد كاظماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد28

2017/2016جـٌــــــد72.8102االولذكــرعراقًحسٌن نشأت حسٌن سعٌداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد29

2017/2016جـٌــــــد72.5558االولذكــرعراقًطه ٌوسف ندى داوداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد30

2017/2016جـٌــــــد72.2576االولانثىعراقًاٌة عبد الواحد حامد جبراالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد31

2017/2016جـٌــــــد72.0451االولذكــرعراقًسلٌمان احمد عبد اللطٌف محمداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد32

2017/2016جـٌــــــد71.5508االولانثىعراقًسارة سعد سلمان صالحاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد33

2017/2016جـٌــــــد70.7543االولانثىعراقًاٌة صلٌبً عبد الحمزة محموداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد34

2017/2016جـٌــــــد70.6235االولانثىعراقًتبارك جبار دعٌر راضًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد35

2017/2016جـٌــــــد70.3967االولانثىعراقًنورة رٌاض قادر مهدياالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد36

2017/2016جـٌــــــد70.1649االولذكــرعراقًمحمد عباس علوان محمداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد37

2017/2016مـتـوسـط69.7147االولانثىعراقًزٌنب محمد حسٌن كاظماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد38

2017/2016مـتـوسـط69.6566االولانثىعراقًرجاء علً ناصر علٌوياالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد39

2017/2016مـتـوسـط69.3907الثانًانثىعراقًسندس جمعة حسن حمادياالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد40

2017/2016مـتـوسـط69.2451االولانثىعراقًاسراء جمعة حمٌد هجولاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد41

2017/2016مـتـوسـط69.0513االولانثىعراقًاسراء حكمت حنون حسون الحمدانًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد42

2017/2016مـتـوسـط68.9198االولانثىعراقًرفاة فالح منسً علًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد43

2017/2016مـتـوسـط68.8270االولذكــرعراقًمحمد علً عبد الهادي حلٌحلاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد44

2017/2016مـتـوسـط68.6759االولانثىعراقًرواسً عامر جاسم محمداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد45

2017/2016مـتـوسـط68.6744االولانثىعراقًرند زٌاد حمٌد عبد الرحمناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد46

2017/2016مـتـوسـط68.6220االولذكــرعراقًسلمان داود سلمان صالحاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد47

2



              

سنة التخرجالتقديرالمعدل الـدورالجنسالجنسيةاســــــم الطــــالبالقــســـمالكلــيـــةالجامعةت

2017/2016مـتـوسـط68.4646الثانًانثىعراقًغٌداء محمود مهدي سالماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد48

2017/2016مـتـوسـط68.1907االولذكــرعراقًاحمد عظٌم فرحان منفًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد49

2017/2016مـتـوسـط67.8268االولذكــرعراقًاحمد خالد علً زٌداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد50

2017/2016مـتـوسـط67.6781االولذكــرعراقًبراء قاسم عبد الواحد خلفاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد51

2017/2016مـتـوسـط67.6566االولانثىعراقًنهى سعد حمٌد عباساالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد52

2017/2016مـتـوسـط67.6037االولانثىعراقًدالٌا داود سلمان عباساالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد53

2017/2016مـتـوسـط67.5363االولذكــرعراقًعلً خماس حاتم نعٌمةاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد54

2017/2016مـتـوسـط67.4050الثانًانثىعراقًلبنى حٌدر محمد عبد الزهرةاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد55

2017/2016مـتـوسـط67.3526االولانثىعراقًنور خضٌر خزعل ناصراالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد56

2017/2016مـتـوسـط67.1904االولذكــرعراقًعلً ناصر شالل كطافةاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد57

2017/2016مـتـوسـط67.0278االولانثىعراقًمروه احمد ٌاسٌن سلماناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد58

2017/2016مـتـوسـط66.8799االولانثىعراقًاٌات كامل كاظم دهاماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد59

2017/2016مـتـوسـط66.8235االولانثىعراقًزهراء علً حسن اٌدام الكنانًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد60

2017/2016مـتـوسـط66.6548االولذكــرعراقًموسى كرٌم كاظم مطلقاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد61

2017/2016مـتـوسـط66.4360االولذكــرعراقًسامر وسام رزاق عبداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد62

2017/2016مـتـوسـط66.2483االولانثىعراقًاٌة طالب كاظم سبتًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد63

2017/2016مـتـوسـط66.1506االولذكــرعراقًاٌمن محمود خضٌر محمداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد64

2017/2016مـتـوسـط65.9531االولذكــرعراقًبراء خمٌس حكمت حنوشاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد65

2017/2016مـتـوسـط65.9203االولانثىعراقًسؤدد محسن قاسم فلٌحاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد66

2017/2016مـتـوسـط65.8979االولانثىعراقًرهام كرٌم عطوان شرٌفاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد67

2017/2016مـتـوسـط65.7255االولذكــرعراقًعلً حسٌن علً حسٌناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد68

2017/2016مـتـوسـط65.6102الثانًذكــرعراقًاحسان ٌاسٌن حسٌن موسىاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد69

2017/2016مـتـوسـط65.5917االولانثىعراقًحوراء عباس جاسم نعمةاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد70

2017/2016مـتـوسـط65.5390الثانًذكــرعراقًكرار جواد كاظم عباساالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد71

2017/2016مـتـوسـط65.4521االولذكــرعراقًجاسم عبد الحسن علً جاسماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد72
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2017/2016مـتـوسـط65.4087االولذكــرعراقًاحمد سالم عبد الواحد عبد هللااالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد73

2017/2016مـتـوسـط64.6536االولذكــرعراقًمصطفى عدي خلٌل ابراهٌماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد74

2017/2016مـتـوسـط64.5704االولانثىعراقًسارة حسٌن جودة عطٌةاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد75

2017/2016مـتـوسـط64.5619االولذكــرعراقًاحمد جاسم محمد حسناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد76

2017/2016مـتـوسـط64.4872االولذكــرعراقًحٌدر محسن عباس جابراالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد77

2017/2016مـتـوسـط64.3122الثانًذكــرعراقًعبد الرحمن صالح مهدي اسماعٌلاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد78

2017/2016مـتـوسـط64.2761االولذكــرعراقًنور احمد سمٌر علًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد79

2017/2016مـتـوسـط64.1739االولانثىعراقًدعاء عالء كامل حسناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد80

2017/2016مـتـوسـط64.1290االولذكــرعراقًعباس علً كاظم كاطعاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد81

2017/2016مـتـوسـط64.1140االولانثىعراقًرانٌة عالء ناصر حسٌناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد82

2017/2016مـتـوسـط64.0872االولانثىعراقًاسراء اسماعٌل السٌد اسماعٌلاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد83

2017/2016مـتـوسـط63.9992االولذكــرعراقًعبد هللا اسماعٌل اربٌع سمٌراالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد84

2017/2016مـتـوسـط63.7165الثانًذكــرعراقًسجاد فتاح حسٌن احمداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد85

2017/2016مـتـوسـط63.4942االولذكــرعراقًمحمد شاكر محمود حمٌداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد86

2017/2016مـتـوسـط63.1553االولانثىعراقًهبة حمزة عباس علواناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد87

2017/2016مـتـوسـط62.7979االولانثىعراقًعذراء سعد محٌسن عاصًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد88

2017/2016مـتـوسـط62.7927الثانًذكــرعراقًمرتضى اٌاد عبد السادة حسناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد89

2017/2016مـتـوسـط62.4894االولذكــرعراقًعمار كرٌم حمٌد ولًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد90

2017/2016مـتـوسـط62.1473االولذكــرعراقًاحمد صباح محمد عطٌهاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد91

2017/2016مـتـوسـط62.0553االولانثىعراقًخدٌجة عبد السالم عبد هللا عبداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد92

2017/2016مـتـوسـط61.9829الثانًذكــرعراقًمحمد عبد مخلف حسٌناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد93

2017/2016مـتـوسـط61.8641االولانثىعراقًنور الهدى هادي حمود حسناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد94

2017/2016مـتـوسـط61.8258االولذكــرعراقًاحمد حالوة عذار نجماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد95

2017/2016مـتـوسـط61.4115االولذكــرعراقًعلً عبد الجبار حنون مجٌسراالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد96

2017/2016مـتـوسـط61.3872الثانًانثىعراقًدعاء راضً رحٌم كشمراالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد97
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2017/2016مـتـوسـط61.2403الثانًذكــرعراقًمرتضى ناجً مغامس فالحاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد98

2017/2016مـتـوسـط61.2192االولانثىعراقًبتول عبد الكرٌم حمٌد ناصراالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد99

2017/2016مـتـوسـط61.1922االولانثىعراقًاٌة حسن ٌحٌى محموداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد100

2017/2016مـتـوسـط61.1729االولذكــرعراقًحسن سعدي محسن جاسماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد101

2017/2016مـتـوسـط61.0927الثانًذكــرعراقًخلٌل زٌد خلٌل اسماعٌلاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد102

2017/2016مـتـوسـط60.9937الثانًانثىعراقًزهراء كاظم جاسم نصاراالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد103

2017/2016مـتـوسـط60.9724االولانثىعراقًمها عبد الكرٌم محمد عبٌداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد104

2017/2016مـتـوسـط60.8721االولذكــرعراقًحٌدر خضر كاطع حسٌناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد105

2017/2016مـتـوسـط60.8614الثانًانثىعراقًاٌناس عبد الرزاق جار هللا رحٌماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد106

2017/2016مـتـوسـط60.8052الثانًانثىعراقًزهراء صدام صالل فرحاناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد107

2017/2016مـتـوسـط60.7418االولانثىعراقًسرور احمد غازي عبد هللااالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد108

2017/2016مـتـوسـط60.6499االولذكــرعراقًعمر عدنان احمد حسن التمٌمًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد109

2017/2016مـتـوسـط60.4516االولذكــرعراقًشكري احمد خالد شكرياالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد110

2017/2016مـتـوسـط60.3348الثانًانثىعراقًرفل عبد الكرٌم كامل محمد سعٌداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد111

2017/2016مـتـوسـط60.3288االولانثىعراقًسارة سعدون عبد الزهرة صالحاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد112

2017/2016مـتـوسـط60.3258االولذكــرعراقًصفاء لؤي حاتم محمداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد113

2017/2016مـتـوسـط60.1153الثانًذكــرعراقًقاسم كرٌم خزعل سلطاناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد114

2017/2016مـتـوسـط60.0952االولانثىعراقًدنٌا صالح مهدي حمٌداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد115

2017/2016مقـــبـول59.9947االولانثىعراقًهاجر سلٌم خضٌر عٌسىاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد116

2017/2016مقـــبـول59.7403الثانًذكــرعراقًمهٌمن واثق جبار محمداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد117

2017/2016مقـــبـول59.4198االولذكــرعراقًاحمد خمٌس عبٌد احمداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد118

2017/2016مقـــبـول59.4141الثانًذكــرعراقًاحمد باسم صالح مهدياالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد119

2017/2016مقـــبـول59.3844االولذكــرعراقًحسن فالح حسن كاظماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد120

2017/2016مقـــبـول59.2882الثانًذكــرعراقًذو الفقار محمد ثوٌنًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد121

2017/2016مقـــبـول59.2518الثانًانثىعراقًضحى علً عبد هللا حمداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد122
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2017/2016مقـــبـول59.2020االولذكــرعراقًعلً محمد نعمة ابهاراالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد123

2017/2016مقـــبـول59.1959االولانثىعراقًزهراء عقٌل كاصد علًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد124

2017/2016مقـــبـول59.1847االولانثىعراقًعلٌاء خضر عباس رسولاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد125

2017/2016مقـــبـول59.1117االولانثىعراقًاٌة محمد مصطفى عثمان البٌاتًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد126

2017/2016مقـــبـول59.0804الثانًانثىعراقًزٌنة حمٌد لفتة جبر السراجًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد127

2017/2016مقـــبـول59.0596االولذكــرعراقًمسلم داخل جاسم خلفاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد128

2017/2016مقـــبـول58.8894الثانًانثىعراقًزهراء عبد السالم محمد اسماعٌلاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد129

2017/2016مقـــبـول58.8761االولذكــرعراقًمرتضى جبار زبون كاظماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد130

2017/2016مقـــبـول58.8400االولانثىعراقًالهام كرٌم علً طرٌفاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد131

2017/2016مقـــبـول58.8205االولانثىعراقًندى محمد عباس محل الجبورياالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد132

2017/2016مقـــبـول58.7588االولذكــرعراقًخالد حامد جواد غالًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد133

2017/2016مقـــبـول58.6695االولذكــرعراقًاكرم ٌوسف كردي عبداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد134

2017/2016مقـــبـول58.6426الثانًذكــرعراقًحسٌن صبٌح رحٌمة هزاعاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد135

2017/2016مقـــبـول58.4521الثانًانثىعراقًنهى نصٌف جاسم محمداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد136

2017/2016مقـــبـول58.2812الثانًذكــرعراقًعبد العزٌز رٌكان صالح حمداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد137

2017/2016مقـــبـول58.2348الثانًذكــرعراقًطٌف فهد فرهود ابراهٌماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد138

2017/2016مقـــبـول58.2258الثانًذكــرعراقًمحمد كرٌم محسن حاتماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد139

2017/2016مقـــبـول58.0481الثانًذكــرعراقًنهاد ناظم ناصر عطٌة العمٌرياالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد140

2017/2016مقـــبـول57.9994االولذكــرعراقًاحمد كرٌم جواد ربٌعاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد141

2017/2016مقـــبـول57.9751الثانًانثىعراقًرٌم حسٌن متعب حموداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد142

2017/2016مقـــبـول57.8516الثانًانثىعراقًدعاء جبار جلوب زغٌراالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد143

2017/2016مقـــبـول57.8170الثانًذكــرعراقًحسٌن محمد حسٌن علواناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد144

2017/2016مقـــبـول57.7849االولذكــرعراقًبهاء سعد عزٌز محمد حسٌناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد145

2017/2016مقـــبـول57.3586الثانًانثىعراقًهند مزاحم سلٌمان حسٌناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد146

2017/2016مقـــبـول57.2375الثانًانثىعراقًرسل علً فاضل علواناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد147
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2017/2016مقـــبـول57.1897الثانًانثىعراقًغفران علً ماضً راضًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد148

2017/2016مقـــبـول57.1436الثانًذكــرعراقًاحمد شهاب احمد علواناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد149

2017/2016مقـــبـول57.0679الثانًانثىعراقًزٌنب خالد عباس محمداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد150

2017/2016مقـــبـول56.9960الثانًانثىعراقًحنٌن احمد عبد القادر مكًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد151

2017/2016مقـــبـول56.8376الثانًذكــرعراقًاٌمن خالد خضٌر حمادياالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد152

2017/2016مقـــبـول56.8102الثانًانثىعراقًضحى باسم معن عباساالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد153

2017/2016مقـــبـول56.7726الثانًذكــرعراقًزٌد خضٌر عباس حسٌناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد154

2017/2016مقـــبـول56.7671الثانًذكــرعراقًحٌدر حمدي جاسم محمداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد155

2017/2016مقـــبـول56.6072الثانًذكــرعراقًمحمد فالح خلف ابراهٌماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد156

2017/2016مقـــبـول56.5947الثانًانثىعراقًفاتن فرٌد وحٌد حسناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد157

2017/2016مقـــبـول56.3914الثانًذكــرعراقًمصطفى صبٌح حسن سلطاناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد158

2017/2016مقـــبـول56.3017االولانثىعراقًرفل كرٌم حسن علً السعدياالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد159

2017/2016مقـــبـول56.3002الثانًذكــرعراقًسٌف محمد  جاسم حسٌناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد160

2017/2016مقـــبـول56.0681الثانًانثىعراقًسجى رٌاض عبد الجبار احمداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد161

2017/2016مقـــبـول56.0451الثانًانثىعراقًاٌام نوري محمد شهاباالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد162

2017/2016مقـــبـول56.0235الثانًذكــرعراقًمنٌر محمد شناوة دراجاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد163

2017/2016مقـــبـول56.0135الثانًانثىعراقًغفران فؤاد محمود محمداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد164

2017/2016مقـــبـول55.8940الثانًذكــرعراقًرٌاض تحسٌن عبد خلفاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد165

2017/2016مقـــبـول55.8503الثانًانثىعراقًلباب عمران عبد نور علًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد166

2017/2016مقـــبـول55.8481الثانًذكــرعراقًسامر اسعد خضٌر علٌوي السعدياالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد167

2017/2016مقـــبـول55.5862االولانثىعراقًصبا سالم داود سبهاناالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد168

2017/2016مقـــبـول55.4523الثانًانثىعراقًهبه سعٌد احمد عبد النعٌمًاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد169

2017/2016مقـــبـول55.3516الثانًذكــرعراقًفراس عبد عباس مسربتاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد170

2017/2016مقـــبـول55.3473الثانًذكــرعراقًزٌد فراس غازي محمداالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد171
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2017/2016مقـــبـول54.5644الثانًذكــرعراقًٌاسر سالم خضٌر نعٌماالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد172

2017/2016مقـــبـول52.3917الثانًذكــرعراقًعامر نصٌف عناد صالحاالدارة العامةاالدارة واالقتصادبغداد173
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