
الدراسة نوعالتخرج سنة المعدلالـدورالجنسالجنسيةاالسمالقــســـمالكلية اسمالجامعة اسمت

انًطائٛح93.88972018/2017االٔلركــرعرالٙانجثار عثذ ضهًٛاٌ دًٛذ يصطفٗانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد1

انًطائٛح86.24712018/2017االٔلركــرعرالٙجثر غالو خهف عهٙانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد2

انًطائٛح84.51272018/2017االٔلركــرعرالٙدًٛذ جٕدٙ نطٛف يذًذانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد3

انًطائٛح83.68192018/2017االٔلاَثٗعرالٙانطعٛذ غأ٘ كاظى ضٓٛرانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد4

انًطائٛح82.53962018/2017االٔلركــرعرالٙعثاش فاضم انذطٍٛ عثذ يُٓذانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد5

انًطائٛح82.53252018/2017االٔلاَثٗعرالٙادًذ انكرٚى عثذ زكٙ غٓذانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد6

انًطائٛح79.72282018/2017االٔلاَثٗعرالٙيذًذ غرٚف خانذ رغذانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد7

انًطائٛح78.85482018/2017االٔلاَثٗعرالٙاضًاعٛم كاظى ادًذ ضًرانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد8

انًطائٛح77.10352018/2017االٔلاَثٗعرالٙجٕاد عٕدج انجثار عثذ ضٕضٍانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد9

انًطائٛح76.22982018/2017االٔلاَثٗعرالٙعثاش جثر كاظى ايٛرجانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد10

انًطائٛح76.04862018/2017االٔلاَثٗعرالٙٚاضٍٛ دًٛذ ضايٙ ضالفانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد11

انًطائٛح76.03682018/2017االٔلركــرعرالٙضعذٌٔ يذْٕظ جهٛم رضٕلانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد12

انًطائٛح75.95132018/2017االٔلاَثٗعرالَٙعًّ عثذ دطٍ فالح ٚطرٖانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد13

انًطائٛح73.83052018/2017االٔلركــرعرالٙدًذ يجٛذ كاظى اًٍٚانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد14

انًطائٛح73.79972018/2017االٔلاَثٗعرالٙاضًاعٛم دْاو ضعذٌٔ يرٚىانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد15

انًطائٛح73.44762018/2017االٔلاَثٗعرالٙيذطٍ ٔعم رضٕل رٚاوانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد16

انًطائٛح73.34812018/2017االٔلاَثٗعرالٙدًذ رٚاب داتى اُٚاشانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد17

انًطائٛح73.25962018/2017االٔلاَثٗعرالٙعهٙ ْاد٘ غٓٛذ فٛذاءانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد18

انًطائٛح72.73252018/2017انثاَٙاَثٗعرالْٙالل يذٙ ادًذ غٓذانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد19

انًطائٛح72.15582018/2017االٔلاَثٗعرالٙدطٍٛ عثاش فاضم ضاْرجانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد20

انًطائٛح72.04882018/2017االٔلاَثٗعرالٙكرٚى يذًذ صادة زُٚحانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد21

انًطائٛح71.63402018/2017االٔلركــرعرالٙجاتر عثذ َجى عهٙانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد22

انًطائٛح70.99822018/2017االٔلاَثٗعرالٙدطٍ جًٛم رٚاض تٛذاءانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد23
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انًطائٛح70.79392018/2017االٔلركــرعرالًَٙر يذًذ ادًذ يانكانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد24

انًطائٛح70.50172018/2017االٔلاَثٗعرالٙادًذ اتراْٛى يذًذ جٛٓاٌانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد25

انًطائٛح70.37762018/2017االٔلاَثٗعرالٙغاكر فٕز٘ دازو ْثحانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد26

انًطائٛح69.39322018/2017االٔلركــرعرالٙعثذ يذًذ جًال ادًذانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد27

انًطائٛح69.17762018/2017االٔلركــرعرالٙردٛى ْاغى رائذ يصطفٗانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد28

انًطائٛح68.96312018/2017االٔلاَثٗعرالٙدطٍٛ دطٍ فهٛخ يٛصانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد29

انًطائٛح68.82282018/2017االٔلركــرعرالٙيٕضٗ جاضى َعًح عهٙانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد30

انًطائٛح68.79342018/2017االٔلركــرعرالٙصانخ انذطٍٛ عثذ يجٛذ يُٓذانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد31

انًطائٛح68.51302018/2017االٔلركــرعرالٙانكرٚى عثذ اتراْٛى خهٛم يذًذانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد32

انًطائٛح68.51272018/2017االٔلركــرعرالٙفارش يذم يذطٍ اتراْٛىانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد33

انًطائٛح67.74812018/2017االٔلاَثٗعرالٙكاظى انرضا عثذ انرضٕل عثذ َثاانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد34

انًطائٛح67.57192018/2017االٔلاَثٗعرالٙغُٙ يذًذ تعثاٌ اضٛمانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد35

انًطائٛح67.19742018/2017االٔلركــرعرالٙدُػم زتٍ تاضى ادًذانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد36

انًطائٛح66.81652018/2017االٔلاَثٗعرالٙدطٕب دطٍ راضٙ ضرٖانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد37

انًطائٛح66.44862018/2017االٔلاَثٗعرالٙادًذ رضا يذًذ ازدْارانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد38

انًطائٛح66.29042018/2017االٔلاَثٗعرالٙصانخ يذًذ انًّٛ عثذ دًسج يرٔجانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد39

انًطائٛح65.63952018/2017االٔلاَثٗعرالٙخطرٔ انرزاق عثذ يمذاد َذٖانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد40

انًطائٛح65.44912018/2017انثاَٙاَثٗعرالٙدطٍٛ دثٛة صادق ضجٗانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد41

انًطائٛح64.89872018/2017االٔلاَثٗعرالٙعثذ ْٕٚع دطٍ ازْارانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد42

انًطائٛح64.72802018/2017االٔلركــرعرالٙثاتت َٕٚص جًال َٕٚصانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد43

انًطائٛح64.59492018/2017انثاَٙركــرعرالٙتعٛة فرج َجى دطٍانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد44

انًطائٛح64.47462018/2017االٔلاَثٗعرالٙدطٍٛ طارق زٚاد ضارجانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد45

انًطائٛح64.08672018/2017االٔلركــرعرالٙجهٕب غضثاٌ انعاَٙ عثذ ضعذانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد46

انًطائٛح63.72782018/2017االٔلاَثٗعرالٙانهطٛف عثذ ٚذٛٗ َصٛر نثُٗانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد47
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انًطائٛح63.71922018/2017االٔلركــرعرالٙدأد فاضم عثاش يصطفٗانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد48

انًطائٛح63.45612018/2017االٔلاَثٗعرالٙيٕٓد ْاد٘ دثٛة غًٛاءانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد49

انًطائٛح63.33002018/2017االٔلاَثٗعرالٙضاجت خضٛر يكطٕف اًٚاٌانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد50

انًطائٛح62.81982018/2017االٔلركــرعرالٙدرز كرٚى يذًذ يجابانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد51

انًطائٛح62.81882018/2017االٔلاَثٗعرالٙعهٙ جاضى ارزٔلٙ رفاِانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد52

انًطائٛح62.32352018/2017االٔلركــرعرالٙهللا عثذ لاضى ضايٙ يذًذانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد53

انًطائٛح62.19092018/2017انثاَٙاَثٗعرالٙادًذ ضهًاٌ ادًذ نٛهٗانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد54

انًطائٛح62.18392018/2017االٔلاَثٗعرالٙخضٛر ٚاضٍٛ رعذ دُٚاانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد55

انًطائٛح62.10702018/2017االٔلركــرعرالٙيذًذ عثذ ادًذ رايٙانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد56

انًطائٛح61.91672018/2017االٔلاَثٗعرالٙكاظى ريضاٌ عثاش طٛثحانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد57

انًطائٛح61.85932018/2017انثاَٙركــرعرالٙتٕياٌ يٕضٗ يذطٍ عهٙانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد58

انًطائٛح61.36062018/2017االٔلاَثٗعرالٙضعٛذ َٕر٘ انذطٍٛ عثذ فاطًحانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد59

انًطائٛح61.19422018/2017االٔلركــرعرالٙعهٙ يذًذ طعًح ْاد٘ فارشانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد60

انًطائٛح61.03632018/2017انثاَٙركــرعرالٙدطٍٛ دًذ يطهك دًذانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد61

انًطائٛح60.95332018/2017االٔلاَثٗعرالٙضانى عهٙ عثاش صفاانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد62

انًطائٛح60.84262018/2017انثاَٙاَثٗعرالٙصانخ يٓذ٘ انطتار عثذ نُٛاانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد63

انًطائٛح60.58292018/2017االٔلركــرعرالٙثجٛم دٌُٕ كايم ادًذانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد64

انًطائٛح60.43782018/2017انثاَٙاَثٗعرالٙدطٍٛ دًٛذ عثاش غفراٌانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد65

انًطائٛح60.39192018/2017انثاَٙركــرعرالٙيٓذ٘ انرزاق عثذ صفاء يُٓذانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد66

انًطائٛح60.01702018/2017االٔلركــرعرالٙهللا عثذ دطٍٛ عهٙ دٛذرانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد67

انًطائٛح60.01602018/2017االٔلركــرعرالٙيذًذ يؤَص فرج دٛذرانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد68

انًطائٛح59.90922018/2017االٔلاَثٗعرالٙغَٕٙ يٕضٗ هللا عثذ الثالانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد69

انًطائٛح59.47662018/2017انثاَٙاَثٗعرالٙانغُٙ عثذ انذًٛذ عثذ نٛث ضالفّانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد70

انًطائٛح59.27842018/2017انثاَٙاَثٗعرالٙيذًذ هللا عثذ يذًذ زُٚحانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد71
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انًطائٛح59.20922018/2017االٔلاَثٗعرالٙعهٕاٌ دطٍ نؤ٘ ٚطرانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد72

انًطائٛح59.10222018/2017االٔلركــرعرالٙانطتار عثذ صانخ انثاضظ عثذ ادًذانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد73

انًطائٛح58.99672018/2017االٔلركــرعرالٙلذٔر٘ رضا اتراْٛى عهٙانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد74

انًطائٛح58.91152018/2017االٔلركــرعرالٙزايم جٕدج انذطٍٛ عثذ يانكانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد75

انًطائٛح58.71722018/2017انثاَٙاَثٗعرالٙالزو كرٚى انرزاق عثذ غٓذانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد76

انًطائٛح58.66762018/2017االٔلاَثٗعرالٙضثاب يذًٕد دطٍٛ اتتٓالانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد77

انًطائٛح58.42302018/2017انثاَٙركــرعرالٙيذًذ يٕضٗ اكراو عالءانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد78

انًطائٛح58.39742018/2017انثاَٙركــرعرالٙعكار غانٙ عهٙ ضجادانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد79

انًطائٛح58.37062018/2017انثاَٙركــرعرالٙدطٍ عهٙ لاضى صفاءانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد80

انًطائٛح58.23352018/2017االٔلاَثٗعرالٙيذٙ عهٙ ياْر تاٌانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد81

انًطائٛح58.01852018/2017االٔلاَثٗعرالٙصانخ جعفر ٚذٛٗ َذٖانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد82

انًطائٛح57.97962018/2017االٔلركــرعرالٙعهٙ عثذ كاظى دطٍٛ ادًذانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد83

انًطائٛح57.93982018/2017انثاَٙركــرعرالٙدًاد٘ جاضى يذًذ ضٛفانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد84

انًطائٛح57.74832018/2017انثاَٙركــرعرالٙدأد يذًذ انرضا عثذ ضعذانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد85

انًطائٛح57.74412018/2017االٔلركــرعرالٙادًذ عثاش دًٛذ عًرانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد86

انًطائٛح57.58162018/2017االٔلركــرعرالٙكرو يطر يذطٍ رضٕلانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد87

انًطائٛح57.53832018/2017االٔلركــرعرالٙدطٍ جعفر يذًذ دٛذرانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد88

انًطائٛح57.45932018/2017االٔلركــرعرالٙخهف َاصر لاضى انذٍٚ عسانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد89

انًطائٛح57.35682018/2017انثاَٙركــرعرالٙضعٛذ يذًذ زْٛر يصطفٗانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد90

انًطائٛح57.30422018/2017االٔلركــرعرالٙضٓراب اتراْٛى جٕاد ياجذانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد91

انًطائٛح57.02402018/2017انثاَٙركــرعرالٙعثذ دطٍ عهٙ انفمار رٔانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد92

انًطائٛح56.99342018/2017االٔلركــرعرالٙايٍٛ هللا عثذ يذًذ اثٛرانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد93

انًطائٛح56.94862018/2017انثاَٙركــرعرالٙدنف يذًذ ضعذ ضٛفانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد94

انًطائٛح56.65512018/2017االٔلركــرعرالٙخانذ يُصٕر عاير عهٙانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد95
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انًطائٛح56.65332018/2017انثاَٙركــرعرالٙغرٚف لصٙ نؤ٘ ٔضاوانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد96

انًطائٛح56.57742018/2017انثاَٙركــرعرالٙرضا يذًذ خانذ هللا عثذانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد97

انًطائٛح56.37952018/2017انثاَٙركــرعرالٙيذًذ يٕضٗ عًراٌ دًسجانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد98

انًطائٛح56.37112018/2017االٔلاَثٗعرالٙيٓٛذ٘ عهٙ اتراْٛى تٛذاءانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد99

انًطائٛح56.35162018/2017االٔلركــرعرالْٙاغى طارق زٚاد طارقانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد100

انًطائٛح56.26952018/2017االٔلركــرعرالٙيذًذ يذًٕد َٓاد يذًٕدانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد101

انًطائٛح56.26062018/2017انثاَٙركــرعرالٙضراج ٚذٛٗ طارق يصطفٗانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد102

انًطائٛح56.10352018/2017االٔلاَثٗعرالٙفهٛخ كاطع فاضم ْذٖانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد103

انًطائٛح56.01772018/2017انثاَٙركــرعرالَٙاٚهٙ فرياٌ دطٍٛ عهٙانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد104

انًطائٛح55.88422018/2017انثاَٙركــرعرالٙصانخ انذطٍ عثذ فالح يرتضٗانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد105

انًطائٛح55.78222018/2017انثاَٙركــرعرالٙانْٕاب عثذ انكرٚى عثذ َاثر يصطفٗانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد106

انًطائٛح55.55812018/2017االٔلاَثٗعرالٙتٛكاٌ دازو تذطٍٛ يرٚىانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد107

انًطائٛح55.50352018/2017االٔلاَثٗعرالٙكاظى تاٚح عهٙ يٛصانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد108

انًطائٛح55.08292018/2017انثاَٙركــرعرالٙيذطٍ عثٛذ ادًذ انخانك عثذانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد109

انًطائٛح54.94462018/2017االٔلاَثٗعرالٙخهف انرزاق عثذ اٚاد ًْطحانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد110

انًطائٛح54.71152018/2017انثاَٙركــرعرالٙدطٍٛ عهٙ ادًذ ضٛفانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد111

انًطائٛح54.68322018/2017انثاَٙركــرعرالٙانخانك عثذ عهٙ دطٍٛانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد112

انًطائٛح54.28222018/2017انثاَٙركــرعرالٙدطٍٛ جعفر جاضى ادًذانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد113

انًطائٛح54.14662018/2017االٔلركــرعرالٙعهٕاٌ يذطٍ عثاش يذًذانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد114

انًطائٛح54.14562018/2017االٔلركــرعرالٙعهٙ دًٛذ عذَاٌ يذًذانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد115

انًطائٛح53.95282018/2017االٔلركــرعرالٙكاطع كاظى فارش ادًذانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد116

انًطائٛح53.74762018/2017انثاَٙاَثٗعرالٙغضثاٌ َاصر خانذ رٔاٌانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد117

انًطائٛح53.56592018/2017انثاَٙركــرعرالٙكاظى فاضم عثاش دٛذرانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد118

انًطائٛح53.48232018/2017انثاَٙركــرعرالٙعثار يذًذ طانة ضفٛاٌانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد119
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انًطائٛح53.41552018/2017انثاَٙاَثٗعرالٙيصهخ يذًٕد عاير صفاانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد120

انًطائٛح52.28042018/2017انثاَٙاَثٗعرالٙيػخٕل فرٚعٍ جثار ضهًٗانعايح االدارجٔااللتصاد االدارجتغذاد121


