
الدراسة نوعالتخرج سنة المعدلالـدورالجنسالجنسيةاالسمالقــســـمالكلية اسمالجامعة اسمت

انًطائُح85.94372018/2017االولاَثًػراقٍدطٍُ ػثاش جهُم َدياالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد1

انًطائُح85.65792018/2017االولذكــرػراقٍػثدهللا خهف زَداٌ ارشداالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد2

انًطائُح83.15632018/2017االولذكــرػراقٍدطٍُ دطٍ صكثاٌ دازواالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد3

انًطائُح79.44292018/2017االولاَثًػراقٍشاَغ جاضى َاجٍ صفُهاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد4

انًطائُح76.69592018/2017االولاَثًػراقٍانردًٍ ػثد َاصر ادًد ػهُاءاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد5

انًطائُح74.95542018/2017االولاَثًػراقٍضهىيٍ كايم ياجد غُداءاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد6

انًطائُح73.51542018/2017االولذكــرػراقٍػثاش يذًد َىح ضاواالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد7

انًطائُح72.64492018/2017االولاَثًػراقٍكرَى فاضم ػصاو َثااالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد8

انًطائُح72.49542018/2017االولاَثًػراقٍػهٍ يجُد ػثدهللا زَُحاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد9

انًطائُح72.11742018/2017انثاٍَاَثًػراقٍضانى داود ػهٍ يروجاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد10

انًطائُح71.17142018/2017االولذكــرػراقٍجاضى انذًُد ػثد يذٍ ادًداالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد11

انًطائُح70.31702018/2017االولاَثًػراقٍرشُد َاجٍ َؼًاٌ اراشاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد12

انًطائُح69.87152018/2017االولذكــرػراقٍرَذاٌ يذًىد انردًٍ ػثد صفاءاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد13

انًطائُح69.40042018/2017االولذكــرػراقٍجاضى َاجٍ دايد ضايراالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد14

انًطائُح69.07492018/2017االولذكــرػراقٍدطٍُ يتؼة ترَطى يثًُاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد15

انًطائُح68.93422018/2017االولاَثًػراقٍَاصر يذطٍ انرزاق ػثد ضجًاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد16

انًطائُح67.16172018/2017االولاَثًػراقٍترَطى ردًاٌ ػهٍ صفااالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد17

انًطائُح66.14872018/2017االولذكــرػراقٍفُصم جثر انذطٍُ ػثد ػهٍاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد18

انًطائُح65.19022018/2017االولذكــرػراقٍضُد كاظى جىاد ادًداالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد19

انًطائُح64.87492018/2017االولاَثًػراقٍكرَى ضهًاٌ داود فُاٌاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد20

انًطائُح64.19032018/2017انثاٍَاَثًػراقٍيذطٍ هللا ػثد دايد ػهُاءاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد21

انًطائُح63.62762018/2017االولاَثًػراقٍَصُف ػهٍ يذطٍ شُرٍَاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد22

انًطائُح63.27052018/2017االولاَثًػراقٍفرداٌ دًُد يجُد َىراالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد23

(والتنمية النصر) دورة      2018/2017 الدراسي للعام ( والثاني االول ) للدورين االقتصاد قسم واالقتصاد االدارة كلية خريجي



الدراسة نوعالتخرج سنة المعدلالـدورالجنسالجنسيةاالسمالقــســـمالكلية اسمالجامعة اسمت

انًطائُح62.66702018/2017االولاَثًػراقٍيذًد كىَى شاكر اًَاٌاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد24

انًطائُح62.45362018/2017االولذكــرػراقٍغضة ػثاش انكرَى ػثد ػهٍاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد25

انًطائُح62.22032018/2017انثاٍَذكــرػراقٍدطىٌ َاصر ضُاء يصطفًاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد26

انًطائُح61.62662018/2017انثاٍَاَثًػراقٍضاجت ضهًاٌ خاند هُهٍُاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد27

انًطائُح61.24542018/2017انثاٍَذكــرػراقٍيذًد يددٍ داتى صفاءاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد28

انًطائُح60.83142018/2017االولذكــرػراقٍيذطٍ هاٍَ َصُر ػهٍاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد29

انًطائُح60.80242018/2017انثاٍَاَثًػراقٍيذًد يذًىد صادق ضرياالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد30

انًطائُح60.75422018/2017انثاٍَذكــرػراقٍَجرش رضا دطٍ َاضراالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد31

انًطائُح60.38192018/2017االولذكــرػراقٍػسَس يذثص صثار دًسجاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد32

انًطائُح60.00142018/2017االولذكــرػراقٍَىَص يذًد وهة طانة ػالءاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد33

انًطائُح59.95462018/2017انثاٍَذكــرػراقٍػكهه ػىدج ضؼد انطجاد ػهٍاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد34

انًطائُح59.89762018/2017انثاٍَاَثًػراقٍدطٍ دفظٍ ضُاء ضذًاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد35

انًطائُح59.69232018/2017االولذكــرػراقٍيذًىد دطاٌ َىرٌ ادطاٌاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد36

انًطائُح58.78782018/2017انثاٍَذكــرػراقٍهادٌ فاضم يصطفً ادًداالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد37

انًطائُح58.75722018/2017االولذكــرػراقٍدطٍُ َاصر ػهٍ ػثد َسلاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد38

انًطائُح58.67532018/2017انثاٍَذكــرػراقٍػثد جهىب فاضم انؼاتدٍَ زٍَاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد39

انًطائُح58.45182018/2017االولاَثًػراقٍخًاش خهُم ػًاد فاطًحاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد40

انًطائُح58.34952018/2017انثاٍَاَثًػراقٍػثاش َىرٌ صثاح دىراءاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد41

انًطائُح58.34232018/2017االولذكــرػراقٍدًىد يهاوٌ ػالء دطٍُاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد42

انًطائُح58.30522018/2017انثاٍَذكــرػراقٍكاظى يذًىد شاكر ػهٍاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد43

انًطائُح57.88582018/2017انثاٍَاَثًػراقٍػاجم يذًد يُرٌ يُطاءاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد44

انًطائُح57.28012018/2017االولذكــرػراقٍدًُدٌ خهف جثار ادًداالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد45

انًطائُح57.21392018/2017االولاَثًػراقٍػهٍ يذًد َاصر ػائشحاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد46

انًطائُح57.19982018/2017انثاٍَذكــرػراقٍراضٍ صذٍ كاظى انؼاتدٍَ زٍَاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد47
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انًطائُح57.18942018/2017االولاَثًػراقٍخهُم ادًد شايم اَُاشاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد48

انًطائُح57.09202018/2017االولذكــرػراقٍدًىدٌ االيُر ػثد ضانى ػهٍاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد49

انًطائُح56.78972018/2017االولذكــرػراقٍتركٍ َاضٍُ داود رػداالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد50

انًطائُح56.78162018/2017االولذكــرػراقٍػُاد يكٍ ػًاد اندٍَ ضُفاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد51

انًطائُح56.70002018/2017انثاٍَذكــرػراقٍيصطفً دًادٌ صثُخ نؤٌاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد52

انًطائُح56.67372018/2017انثاٍَاَثًػراقٍػهٍ خهف زَداٌ هدياالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد53

انًطائُح56.46252018/2017االولاَثًػراقٍراضٍ يذًد انرضا ػثد َادَحاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد54

انًطائُح56.28212018/2017االولذكــرػراقٍػثُد دَاٌ جاضى ادًداالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد55

انًطائُح56.09532018/2017االولذكــرػراقٍػثدانذًُد ػثدانًجُد يهُد ادًداالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد56

انًطائُح55.88742018/2017انثاٍَذكــرػراقٍدطٍُ دطٍ ايجد ونُداالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد57

انًطائُح55.86812018/2017االولذكــرػراقٍدًسج زغُر ػثد دازواالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد58

انًطائُح55.82262018/2017انثاٍَذكــرػراقٍػطم انؼُثٍ يطشر يثًُاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد59

انًطائُح55.70932018/2017انثاٍَذكــرػراقٍهاتف انكرَى ػثد انىهاب ػثد يصطفًاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد60

انًطائُح55.67612018/2017االولذكــرػراقٍػهٍ تىياز ضؼد ضُفاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد61

انًطائُح55.65142018/2017انثاٍَاَثًػراقٍدَىاٌ يذًد ػهٍ يروجاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد62

انًطائُح55.61972018/2017انثاٍَذكــرػراقٍيذًد صانخ اتراهُى يُتظراالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد63

انًطائُح55.59252018/2017انثاٍَاَثًػراقٍدطٍُ َاضر ػهٍ صاترٍَاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد64

انًطائُح55.52502018/2017انثاٍَذكــرػراقٍجرٌ رضٍ نؼُثٍ شاكراالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد65

انًطائُح55.36912018/2017انثاٍَذكــرػراقٍيُُة اتراهُى جًال ضريداالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد66

انًطائُح55.03882018/2017االولاَثًػراقٍيهدٌ هادٌ صانخ شؼاعاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد67

انًطائُح55.01542018/2017انثاٍَذكــرػراقٍجثر ضاجت دًُد انؼظُى ػثداالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد68

انًطائُح54.90112018/2017انثاٍَذكــرػراقٍػثدهللا خاند ونُد زَداالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد69

انًطائُح54.66032018/2017انثاٍَذكــرػراقٍضرَغ يذًد جاضى اكرواالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد70

انًطائُح54.65502018/2017انثاٍَذكــرػراقٍيهدٌ ػثاش رضىل يذًداالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد71

انًطائُح54.39752018/2017انثاٍَاَثًػراقٍشُُشم جاضة ػهٍ رٍَُاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد72
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انًطائُح54.07782018/2017انثاٍَاَثًػراقٍاضًاػُم ػطا وضاح اَحاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد73

انًطائُح53.96552018/2017انثاٍَذكــرػراقٍضؼُد نطُف يذًد دارثاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد74

انًطائُح53.80822018/2017انثاٍَاَثًػراقٍيذًىد جًُم ثاير ثايرجاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد75

انًطائُح53.69142018/2017انثاٍَذكــرػراقٍهادٌ يذًد ضؼد اندٍَ ضُفاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد76

انًطائُح53.68572018/2017انثاٍَذكــرػراقٍكاظى يذُطٍ كرَى اتراهُىاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد77

انًطائُح53.01212018/2017انثاٍَذكــرػراقٍدطٍ زغُر ػهٍ دطٍاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد78

انًطائُح53.00082018/2017انثاٍَاَثًػراقٍضؼدوٌ غازٌ رائد رقُحاالقتصادواالقتصاد االدارجتغداد79


