
              

تارٌخ التخرج

سنة التخرجالتقديرالمعدل الـدورالجنسالجنسيةاســــــم الطــــالبالقــســـمالكلــيـــةالجامعةت

2017/2016امــتٌــاز93.7804االولانثىعراقًرماح عقٌل هادي صالحالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد1

2017/2016امــتٌــاز91.9888االولانثىعراقًفرح عدنان عبد الجبار سبعالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد2

2017/2016امــتٌــاز91.5033االولانثىعراقًزٌنب جبار عبد العزٌز مدلولالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد3

2017/2016امــتٌــاز91.3900االولانثىعراقًسهى فاضل عباس حسٌنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد4

2017/2016امــتٌــاز91.1185االولانثىعراقًعائدة حمد عبد هللا حسٌنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد5

2017/2016امــتٌــاز90.0185االولذكــرعراقًفاروق ارفٌدي حمزة عبدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد6

2017/2016جـٌـدجـدا85.4676ًاالولذكــرعراقًمحمد ومٌض نافع احمدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد7

2017/2016جـٌـدجـدا85.1257ًاالولانثىاردنًخولة سلٌمان جمٌل كمالالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد8

2017/2016جـٌـدجـدا85.0476ًاالولانثىعراقًلمى محمد رمزي صاحبالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد9

2017/2016جـٌـدجـدا82.0890ًاالولذكــرعراقًقصً جبار صلف مطرالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد10

2017/2016جـٌـدجـدا80.1121ًاالولانثىعراقًاٌمان جاسم محمد عبٌدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد11

2017/2016جـٌــــــد79.8164االولانثىعراقًفرح حمدي عبد الحسن محمودالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد12

2017/2016جـٌــــــد78.9673االولذكــرعراقًعالء فاضل عبد المهدي محمدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد13

2017/2016جـٌــــــد78.3273االولذكــرعراقًاٌاد عبد االمٌر صابط كاظمالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد14

2017/2016جـٌــــــد78.2738االولانثىعراقًزهراء نوري محمد شهابالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد15

2017/2016جـٌــــــد78.1404االولذكــرعراقًمهدي عبد زامل حسنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد16

2017/2016جـٌــــــد77.7142االولذكــرعراقًمصطفى علً صفاء حبٌبالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد17

2017/2016جـٌــــــد77.3947االولذكــرعراقًحسٌن رٌاض محمدعلً صدقًالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد18

2017/2016جـٌــــــد77.1185االولذكــرعراقًعلً عبد االمٌر عباس علوانالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد19

2017/2016جـٌــــــد76.8445االولانثىعراقًفاطمة عبد الكرٌم فاضل عبد علًالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد20

2017/2016جـٌــــــد75.7404االولذكــرعراقًحسام عالء عبد الحسٌن محمد حسٌنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد21

2017/2016جـٌــــــد75.4076االولانثىعراقًابتهاج طاهر صابر موسىالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد22

2017/2016جـٌــــــد75.1845االولذكــرعراقًمهند ماجد احمد فارسالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد23
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2017/2016جـٌــــــد74.7576االولذكــرعراقًانس هٌثم ماجد عبد المجٌدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد24

2017/2016جـٌــــــد73.7549الثانًانثىعراقًزٌنب فاضل خلٌل محمدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد25

2017/2016جـٌــــــد73.6242االولانثىعراقًلٌنا حٌدر كاظم خماطالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد26

2017/2016جـٌــــــد72.4764االولانثىعراقًتبارك اٌاد جاسم محمدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد27

2017/2016جـٌــــــد71.8761االولانثىعراقًابتسام سلمان نصٌف جاسمالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد28

2017/2016جـٌــــــد71.6128االولانثىعراقًرانٌة عماد علً حسٌنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد29

2017/2016جـٌــــــد71.2221االولانثىعراقًدعاء صباح مظلوم عبطانالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد30

2017/2016جـٌــــــد70.7309االولذكــرعراقًاحمد سعد سعد سندالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد31

2017/2016جـٌــــــد70.1199االولانثىعراقًجنان عباس ٌوسف محٌسنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد32

2017/2016مـتـوسـط69.6752الثانًانثىعراقًفرح رٌاض احمد خالدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد33

2017/2016مـتـوسـط69.6449الثانًانثىعراقًمرٌم محمد عبد نعمةالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد34

2017/2016مـتـوسـط69.4228االولانثىعراقًابتغاء عبد الحسٌن عبد االمٌر عبد الحسٌنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد35

2017/2016مـتـوسـط69.2204االولانثىعراقًمسك لٌث محمد حسن عبد العباسالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد36

2017/2016مـتـوسـط69.0035االولذكــرعراقًٌوسف عقٌل محمد سعٌدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد37

2017/2016مـتـوسـط68.8480االولانثىعراقًنور طالب حسٌن عباسالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد38

2017/2016مـتـوسـط67.9883الثانًذكــرعراقًمحمد منٌر محمد خالدعبد الرحٌمالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد39

2017/2016مـتـوسـط67.0495الثانًانثىعراقًاسٌل حسن جابر جاسمالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد40

2017/2016مـتـوسـط66.7669الثانًانثىعراقًمٌس محمد صبحً احمدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد41

2017/2016مـتـوسـط66.4745الثانًانثىعراقًبروٌن نوري احمد عبد الرحمنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد42

2017/2016مـتـوسـط66.0838االولانثىعراقًمٌادة محمد خلٌل ابراهٌمالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد43

2017/2016مـتـوسـط65.9847الثانًذكــرعراقًمصطفى علً حمود داغرالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد44

2017/2016مـتـوسـط65.9635الثانًذكــرعراقًفالح عبد الكرٌم حسن بدٌويالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد45

2017/2016مـتـوسـط65.8916االولانثىعراقًبتول مصطفى محمد ابراهٌمالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد46

2017/2016مـتـوسـط65.2626االولانثىعراقًفدك عباس عمران موسىالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد47

2017/2016مـتـوسـط65.0411الثانًانثىعراقًرسل سمٌر ناجً مصطفىالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد48
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2017/2016مـتـوسـط64.6416االولانثىعراقًانعام ابراهٌم اسماعٌل ابراهٌمالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد49

2017/2016مـتـوسـط64.2188الثانًذكــرعراقًهاشم عبد علً حسون كاظمالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد50

2017/2016مـتـوسـط64.1490الثانًانثىعراقًحنٌن سعد جبار حمٌدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد51

2017/2016مـتـوسـط64.0583االولذكــرعراقًشجاع قاسم صبر حٌدرالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد52

2017/2016مـتـوسـط63.5490االولانثىعراقًلبنى سالم سلٌمان ناظمالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد53

2017/2016مـتـوسـط63.3976الثانًذكــرعراقًرفعت كامل عزٌز علًالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد54

2017/2016مـتـوسـط63.0494الثانًذكــرعراقًمصطفى هاشم صبري سعٌد السامرائًالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد55

2017/2016مـتـوسـط62.8383الثانًذكــرعراقًاحمد جمال مرزه حمزةالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد56

2017/2016مـتـوسـط62.7240الثانًانثىعراقًعائشة عبد هللا فاضل عباسالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد57

2017/2016مـتـوسـط62.5545الثانًانثىعراقًامل عبد الحسٌن عطٌة شبٌبالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد58

2017/2016مـتـوسـط62.2309الثانًانثىعراقًمٌنا حاتم سعدون نجمالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد59

2017/2016مـتـوسـط62.0926االولذكــرعراقًلٌث صاٌح نعمة حربًالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد60

2017/2016مـتـوسـط62.0307الثانًانثىعراقًالهام علً حسٌن علوانالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد61

2017/2016مـتـوسـط61.8838الثانًانثىعراقًفاطمة عباس عبد الهادي مهديالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد62

2017/2016مـتـوسـط61.8033الثانًانثىعراقًزٌنب حافظ بدر كافًالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد63

2017/2016مـتـوسـط61.7916الثانًذكــرعراقًٌوسف رعد شاكر جزاعالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد64

2017/2016مـتـوسـط61.7652الثانًانثىعراقًنٌران علً محٌسن مخربالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد65

2017/2016مـتـوسـط61.7321الثانًانثىعراقًهدٌل جودت كاظم سبعالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد66

2017/2016مـتـوسـط61.7228االولذكــرعراقًاحمد نبٌل احمد علًالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد67

2017/2016مـتـوسـط61.5435االولانثىعراقًاسٌل ثامر محمود عبد هللاالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد68

2017/2016مـتـوسـط61.4109الثانًانثىعراقًسارة ثامر حمٌد رزوقًالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد69

2017/2016مـتـوسـط61.2952االولذكــرعراقًمحمد علً عبد الحلٌم كاظم عبد الحسٌنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد70

2017/2016مـتـوسـط61.1611الثانًانثىعراقًشهباء انٌس محمد عبودالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد71

2017/2016مـتـوسـط61.0602الثانًانثىعراقًشهباء شكٌب صالح مهديالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد72

2017/2016مـتـوسـط60.9704االولذكــرعراقًعلً هاشم نعمة سنٌبلالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد73
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2017/2016مـتـوسـط60.4788الثانًانثىعراقًسرى ٌعقوب عباس ٌعقوبالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد74

2017/2016مـتـوسـط60.2759الثانًذكــرعراقًكرار نجم عبٌد حسنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد75

2017/2016مقـــبـول59.8007الثانًانثىعراقًحنٌن وحٌد رجا محمودالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد76

2017/2016مقـــبـول59.4992الثانًانثىعراقًمنى ٌحٌى خضٌر عباسالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد77

2017/2016مقـــبـول59.4364االولانثىعراقًهند محمود عبد هللا محمدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد78

2017/2016مقـــبـول59.4007الثانًانثىعراقًسحر محمد كاظم حدٌدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد79

2017/2016مقـــبـول59.3237الثانًانثىعراقًاثمار علً حسٌن جوادالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد80

2017/2016مقـــبـول59.2752االولذكــرعراقًعلً حسن رزوقً سلمانالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد81

2017/2016مقـــبـول59.2204الثانًانثىعراقًرٌم كاظم عبد الجواد عباسالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد82

2017/2016مقـــبـول59.2169الثانًانثىعراقًفاطمة ٌاسٌن عباس محمودالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد83

2017/2016مقـــبـول58.7719الثانًذكــرعراقًمصطفى سمٌر عبد هللا حموديالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد84

2017/2016مقـــبـول58.3728الثانًانثىعراقًزٌنة ثائر ارحٌل عباسالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد85

2017/2016مقـــبـول58.3621الثانًذكــرعراقًنجم الدٌن رائد نجم عبد هللاالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد86

2017/2016مقـــبـول58.3476الثانًذكــرعراقًغسان محمد جعفر سعدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد87

2017/2016مقـــبـول58.1409االولذكــرعراقًاحمد علً جاسم ناصرالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد88

2017/2016مقـــبـول57.8628الثانًذكــرعراقًعلً جاسم عبد محمدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد89

2017/2016مقـــبـول57.2180الثانًذكــرعراقًهاشم هشام هاشم عودةالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد90

2017/2016مقـــبـول56.8759االولذكــرعراقًمٌالد عادل كاظم ما شافالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد91

2017/2016مقـــبـول56.6995الثانًذكــرعراقًاحمد سلٌمان صالح مرعًالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد92

2017/2016مقـــبـول55.9402االولذكــرعراقًحٌدر حسٌن عبد هللا زغٌرالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد93

2017/2016مقـــبـول55.8821الثانًذكــرعراقًسعد غالب عبد الواحد الحجالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد94

2017/2016مقـــبـول55.6522الثانًذكــرعراقًاٌاد خالد عبد المحسن محمدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد95

2017/2016مقـــبـول55.1359الثانًانثىعراقًزهراء محمد صالح فرحانالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد96

2017/2016مقـــبـول54.6085الثانًذكــرعراقًولٌد كاظم صالح موزانالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد97

2017/2016مقـــبـول54.4617الثانًانثىعراقًسجى طارق صبحً مهديالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد98
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2017/2016مقـــبـول54.4614الثانًذكــرعراقًمحمود عبد علً فزعالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد99

2017/2016مقـــبـول54.2699الثانًانثىعراقًسارة عبد المستعان معروف رفٌقالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد100

2017/2016مقـــبـول53.8573الثانًذكــرعراقًاوس عماد عبد الكرٌم عاتًالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد101

2017/2016مقـــبـول53.5657االولانثىعراقًدموع عباس عبود علوانالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد102

2017/2016مقـــبـول53.5642الثانًذكــرعراقًعساف حٌدر عبد االمٌر صالحالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد103


