
الدراسة نوعالتخرج سنة المعدلالـدورالجنسالجنسيةاالسمالقــســـمالكلية اسمالجامعة اسمت

انًطائٛح86.33002018/2017االٔلاَثٗعرالٙعهٙ شذاذج عادل نماءاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد1

انًطائٛح85.68352018/2017االٔلاَثٗعرالٙدطٍ جدٔع رٚاض يٓااالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد2

انًطائٛح83.61322018/2017االٔلاَثٗعرالٙعهٙ طالل عدَاٌ غفراٌاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد3

انًطائٛح83.37912018/2017االٔلاَثٗعرالٙاتراْٛى يٕفك ضايٙ يٛصاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد4

انًطائٛح82.68832018/2017االٔلاَثٗعرالٙضهًاٌ يذًٕد عدَاٌ صفااالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد5

انًطائٛح82.67962018/2017االٔلاَثٗعرالٙفٛصم عٕاد رافع رضماالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد6

انًطائٛح81.80532018/2017االٔلذكــرعرالَٙصار يتعة جاتر دٛدراالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد7

انًطائٛح80.17582018/2017االٔلاَثٗعرالٙدطٍٛ عهٙ زْٛر ضٓراالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد8

انًطائٛح79.38062018/2017االٔلاَثٗعرالٙانسٚد٘ دطٍٛ يذطٍ ٔجداٌاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد9

انًطائٛح78.92912018/2017االٔلذكــرعرالٙعٛطٗ ٚاضٍٛ عهٙ دطٍاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد10

انًطائٛح78.63672018/2017االٔلاَثٗعرالٙدطٍ دًاد٘ صادق ضذراالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد11

انًطائٛح78.14062018/2017انثاَٙذكــرعرالٙعهٙ ْثطٙ َاجٙ ادًداالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد12

انًطائٛح77.99332018/2017االٔلاَثٗعرالٙاناليٙ كثاشٙ انًجٛد عثد عاتكحاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد13

انًطائٛح77.40152018/2017االٔلذكــرعرالٙاتراْٛى خضٛر شاكر انكرٚى عثداالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد14

انًطائٛح76.40172018/2017االٔلاَثٗعرالٙصهٛثٙ هللا عثد دًٛد دٍُٛاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد15

انًطائٛح76.39102018/2017االٔلاَثٗعرالٙجاضى دًٕد٘ ضعد٘ جُاٌاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد16

انًطائٛح74.56322018/2017االٔلاَثٗعرالٙضهٕيٙ كايم ياجد تٛداءاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد17

انًطائٛح74.34022018/2017االٔلذكــرعرالٙشٛذاٌ كصا٘ يذًٕد اضعداالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد18

انًطائٛح73.19532018/2017االٔلاَثٗعرالٙانطاعد٘ خًٛص عثاش خٕنحاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد19

انًطائٛح73.17262018/2017االٔلذكــرعرالٙدُشم زتٍ تاضى ًَٛراالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد20

انًطائٛح72.01642018/2017االٔلاَثٗعرالٙصادق يانك تشار  تشائراالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد21

انًطائٛح71.80632018/2017االٔلذكــرعرالٙادًد ضهًٛاٌ انصادة عثداالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد22

انًطائٛح71.78702018/2017االٔلاَثٗعرالٙضٕٚف راشد عهٙ اضراءاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد23
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انًطائٛح71.54612018/2017االٔلاَثٗعرالٙكاظى خهٛف عثد ضعاداالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد24

انًطائٛح71.18212018/2017االٔلاَثٗعرالٙيذًد كاظى ضعد رداباالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد25

انًطائٛح71.12452018/2017االٔلذكــرعرالٙيذًٕد عهٙ خاند ٔنٛداالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد26

انًطائٛح70.61292018/2017االٔلاَثٗعرالٙدطٍٛ عهٕاٌ اضًاعٛم ايالاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد27

انًطائٛح69.97992018/2017االٔلاَثٗعرالٙيذًد دطٍ ٔجداٌ فاطًحاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد28

انًطائٛح69.29912018/2017االٔلاَثٗعرالٙانرزاق عثد عدَاٌ ثائر طٛثحاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد29

انًطائٛح69.05772018/2017االٔلاَثٗعرالٙضعٛد يذًد تدٚع َثااالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد30

انًطائٛح68.35342018/2017االٔلاَثٗعرالٙكاظى عثد انرزاق عثد راَٛحاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد31

انًطائٛح68.05612018/2017االٔلاَثٗعرالٙضهًاٌ ردًاٌ عالء اٚحاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد32

انًطائٛح67.90772018/2017االٔلذكــرعرالٙيذًد ْاد٘ يذة رضٗاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد33

انًطائٛح67.76462018/2017االٔلذكــرعرالٙدطٍ ٔكٛد ضعد رعداالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد34

انًطائٛح67.22142018/2017االٔلاَثٗعرالٙانهطٛف عثد عثاش انرزاق عثد طٛثحاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد35

االعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد36
انرضٕل عثد انرزاق عثد انْٕاب عثد  
كاظى

انًطائٛح66.91932018/2017انثاَٙذكــرعرالٙ

انًطائٛح66.77382018/2017االٔلاَثٗعرالٙعهٙ يذًد ْاشى اتتطاواالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد37

انًطائٛح66.62552018/2017االٔلذكــرعرالٙرؤٔف انهطٛف عثد ضعد انردًٍ عثداالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد38

انًطائٛح66.38002018/2017االٔلذكــرعرالٙيذٛطٍ جاتر كاظى عًاراالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد39

انًطائٛح66.19462018/2017االٔلذكــرعرالٙعثاش ثاتت طارق اٚٓاباالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد40

انًطائٛح66.01922018/2017االٔلاَثٗعرالٙعهٕٛ٘ يُاع كًال ْدٖاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد41

انًطائٛح65.60622018/2017االٔلاَثٗعرالٙهللا عثد عطٕاٌ عهٙ ْدٖاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد42

انًطائٛح65.32372018/2017االٔلاَثٗعرالٙفاضم دًٕد عثد َادٚحاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد43

انًطائٛح65.29562018/2017االٔلذكــرعرالٙعثاش ريضاٌ ادطاٌ زٚداالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد44

انًطائٛح65.26412018/2017االٔلذكــرعرالٙادًد غُأ٘ فاضم ادًداالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد45

انًطائٛح65.08282018/2017االٔلاَثٗعرالَٙاصر دطٍ عهٙ ادالواالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد46

انًطائٛح64.85752018/2017االٔلاَثٗعرالٙشاطٙ دطٍ صالح ضارِاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد47
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انًطائٛح64.73852018/2017انثاَٙذكــرعرالٙدطٍٛ عهٙ فاضم ادًداالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد48

انًطائٛح64.73402018/2017االٔلاَثٗعرالٙدطٍ انصادة عثد انردًٍ عثد شًٛاءاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد49

انًطائٛح64.59482018/2017االٔلاَثٗعرالٙدًسج دٌُٕ كاظى ضٓاواالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد50

انًطائٛح64.56122018/2017االٔلذكــرعرالٙعثٛد َجى ٚاضٍٛ اًَاراالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد51

انًطائٛح64.27692018/2017االٔلاَثٗعرالٙادًد يصطفٗ رعد شٓداالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد52

انًطائٛح63.65992018/2017االٔلذكــرعرالٙيذًد ضًٛخ جًعح ادًداالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد53

انًطائٛح63.32702018/2017انثاَٙاَثٗعرالٙدًد يذًد انردًٍ عثد غفراٌاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد54

انًطائٛح63.09882018/2017االٔلاَثٗعرالٙخضٛر عثاش جثار زُٚةاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد55

انًطائٛح63.08662018/2017انثاَٙاَثٗعرالٙجًعّ عهٕٛ٘ عثاش ضهٕٖاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد56

انًطائٛح62.81392018/2017االٔلذكــرعرالٙطارق يذًد ادًد هللا عثداالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد57

انًطائٛح62.81072018/2017االٔلاَثٗعرالٙدطٍ جاضى جاضة يُٛرجاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد58

انًطائٛح62.80782018/2017االٔلذكــرعرالٙعثد جثار رعد ضٛاءاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد59

انًطائٛح62.72262018/2017انثاَٙاَثٗعرالٙيٓد٘ خسعم زْٛر يٛصاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد60

انًطائٛح62.69852018/2017انثاَٙاَثٗعرالٙعهٙ ايٍٛ يذًد فاخر ارزٔاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد61

انًطائٛح62.38462018/2017االٔلاَثٗعرالٙرشٛد يذًد ضٛاء يذًد رعد زْراءاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد62

انًطائٛح62.01172018/2017انثاَٙذكــرعرالٙعهٙ ردٚف جالل يصطفٗاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد63

انًطائٛح61.54272018/2017االٔلذكــرعرالٙفٓد ضانى زكٙ يصطفٗاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد64

انًطائٛح61.50292018/2017االٔلاَثٗعرالٙيذًد انرضا عثد يذًد أراشاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد65

انًطائٛح60.62402018/2017االٔلذكــرعرالٙخهف ٔرد٘ عهٙ ادطاٌاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد66

انًطائٛح60.22052018/2017انثاَٙذكــرعرالَٙجٛة َاجٙ عًر ادًداالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد67

انًطائٛح60.21662018/2017االٔلذكــرعرالٙعثاش ٕٚضف عهٙ ضٛفاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد68

انًطائٛح60.16972018/2017انثاَٙذكــرعرالٕٙٚضف جثار انكرٚى عثد عهٙاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد69

انًطائٛح60.04462018/2017انثاَٙذكــرعرالٙعهٙ كرٚس صانخ عهٙاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد70

انًطائٛح59.71192018/2017انثاَٙذكــرعرالٙيذًد فٛاض َٕر٘ صثاحاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد71

انًطائٛح59.70402018/2017انثاَٙذكــرعرالٙعثد جٕاد َاظى يذًداالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد72
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انًطائٛح59.61342018/2017االٔلاَثٗعرالٙيذًد كرٚى دطٍ َٕالاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد73

انًطائٛح59.37002018/2017انثاَٙذكــرعرالٙعثٛد يشاٌ ياجد عهٙاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد74

انًطائٛح59.35952018/2017االٔلاَثٗعرالٙلطاٌ عثٕد َجى عهٙ يُٗاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد75

انًطائٛح59.17372018/2017انثاَٙذكــرعرالٙضرداٌ عثد جاضة عثاشاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد76

انًطائٛح59.11812018/2017انثاَٙاَثٗعرالٙانعثاش عثد ْاد٘ ترٚطى يرٔجاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد77

انًطائٛح58.85182018/2017انثاَٙذكــرعرالٙعهٕٛ٘ دطٍ عًاد دٛدراالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد78

انًطائٛح58.60492018/2017انثاَٙاَثٗعرالٙخهف عثدهللا رعد ضارجاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد79

انًطائٛح58.46692018/2017االٔلذكــرعرالٙدطٍ دطٍٛ دطٍ ادًداالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد80

انًطائٛح58.37822018/2017انثاَٙاَثٗعرالٙفارش ضهًٛاٌ غاز٘ زُٚحاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد81

انًطائٛح58.13662018/2017انثاَٙاَثٗعرالٙٚذٛٗ دازو انكرٚى عثد َٕراالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد82

انًطائٛح57.98852018/2017االٔلذكــرعرالٙزتٌٕ عثاش يذٛطٍ جعفراالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد83

انًطائٛح57.80212018/2017انثاَٙذكــرعرالٙعهٙ يذًد لاضى عهٙاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد84

انًطائٛح57.66382018/2017االٔلاَثٗعرالٙصانخ اتراْٛى خهٛم رَدِاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد85

انًطائٛح57.54542018/2017االٔلذكــرعرالٙيُٓا جًٛم عرٚثٙ ادًداالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد86

انًطائٛح57.41582018/2017انثاَٙذكــرعرالٙعثٛد خضٛر يؤٚد صالحاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد87

انًطائٛح57.29322018/2017انثاَٙذكــرعرالٙدطٍٛ عثاش عٕدِ رائداالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد88

انًطائٛح57.08942018/2017انثاَٙذكــرعرالٙعٕدِ دأد طّ لصٙاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد89

انًطائٛح56.90842018/2017انثاَٙذكــرعرالٙعهٙ َاصر جًال طارقاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد90

انًطائٛح56.39762018/2017انثاَٙذكــرعرالَٙاصر دطٍٛ جاضى يذًداالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد91

انًطائٛح56.37242018/2017انثاَٙذكــرعرالٙالدج جاضى ادًد عًراالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد92

انًطائٛح56.13352018/2017انثاَٙذكــرعرالٙعجّ فارش دٛأ٘ ادًداالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد93

انًطائٛح56.11992018/2017انثاَٙذكــرعرالٙدطٍ صثٛخ ضٛاء ضجاداالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد94

انًطائٛح56.04292018/2017انثاَٙاَثٗعرالٙيذًد جًٛم ٔنٛد رَداالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد95

انًطائٛح55.82732018/2017انثاَٙذكــرعرالٙدطٍ جًعّ دايد يذًداالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد96

انًطائٛح55.62692018/2017انثاَٙذكــرعرالٙجثار انكاظى عثد ضانى كراراالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد97



الدراسة نوعالتخرج سنة المعدلالـدورالجنسالجنسيةاالسمالقــســـمالكلية اسمالجامعة اسمت

انًطائٛح55.39672018/2017انثاَٙذكــرعرالٙراشد هللا عثد انكرٚى عثد يصطفٗاالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد98

انًطائٛح54.47322018/2017االٔلذكــرعرالٙالدج دثٛة يذًٕد هللا عثداالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد99

انًطائٛح52.67152018/2017انثاَٙذكــرعرالٙزاٚر دطٍ فالح يذًداالعًال ادارجٔااللتصاد االدارجتغداد100


