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صباحٌة70.5682014/2013الثانًذكــرعراقًالجبوري خماس مهدي صالح سالمالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد1

صباحٌة69.3892014/2013الثانًانثىعراقًالجعفري جسام حمزه مجٌد ذكرىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد2

صباحٌة65.8842014/2013الثانًذكــرعراقًدبٌس محمد باسم وائلالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد3

صباحٌة64.7642014/2013الثانًذكــرعراقًالكبٌسً احمد وهٌب الرحمن عبد شاكرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد4

صباحٌة64.1462014/2013الثانًانثىعراقًالدلٌمً عبد حسٌن عادل زٌنبالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد5

صباحٌة62.5132014/2013الثانًانثىعراقًالساعدي علً شعالن السادة عبد اسراءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد6

صباحٌة62.4322014/2013الثانًذكــرعراقًالمعٌنً علً سلمان سامً اٌهابالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد7

صباحٌة62.3262014/2013الثانًذكــرعراقًالحلبوسً حمادي محمود شاكر محمودالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد8

صباحٌة62.2912014/2013الثانًذكــرعراقًالغافل حردان عواد ناظم باللالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد9

صباحٌة62.162014/2013الثانًانثىعراقًالدجٌلً مجٌد الصاحب عبد رعد رؤىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد10

صباحٌة61.6032014/2013الثانًانثىعراقًسهر بدر هادي شٌماءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد11

صباحٌة61.192014/2013الثانًانثىعراقًالخزعلً علً محمد الحسن عبد جٌهانالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد12

صباحٌة61.1672014/2013الثانًذكــرعراقًجواد هللا عبد عباس رسولالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد13

صباحٌة61.1092014/2013الثانًذكــرعراقًالحلبوسً حسٌن الوهاب عبد قاسم هٌثمالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد14

صباحٌة60.7932014/2013الثانًذكــرعراقًعجٌل احمد رحٌم اٌهابالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد15

صباحٌة60.7222014/2013الثانًذكــرعراقًحمودي كاظم القادر عبد اٌهابالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد16

صباحٌة60.7212014/2013الثانًانثىعراقًالداودي الكرٌم عبد الدٌن نجم سالم فرحالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد17

صباحٌة60.4022014/2013الثانًانثىعراقًالبدٌري فهد عبد محمد سارةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد18

صباحٌة59.7862014/2013الثانًذكــرعراقًالجبوري عطٌة علً عبد عالءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد19

صباحٌة59.7732014/2013الثانًانثىعراقًعبٌد علوان لطٌف سماحالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد20

صباحٌة59.6852014/2013الثانًذكــرعراقًالفرٌجً محسن كرٌم المنتظرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد21

صباحٌة59.5962014/2013الثانًذكــرعراقًالبواٌدام داود عطٌه محمد هاشمالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد22

صباحٌة59.4162014/2013الثانًانثىعراقًالجبوري محمد عبود عامر سندسالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد23

صباحٌة59.3722014/2013الثانًذكــرعراقًالعانً عٌسى عواد حمٌد ٌحٌىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد24
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صباحٌة59.2612014/2013الثانًذكــرعراقًالفؤادي ٌوسف حسن علً زٌدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد25

صباحٌة58.8812014/2013الثانًانثىعراقًالدجٌلً الكرٌم عبد االمٌر عبد علً ربابالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد26

صباحٌة58.8742014/2013الثانًذكــرعراقًفرج كاظم حمادي حسٌنالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد27

صباحٌة58.8522014/2013الثانًذكــرعراقًاللطٌف عبد الكرٌم عبد عامر امجدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد28

صباحٌة58.8392014/2013الثانًذكــرعراقًالساعدي دوحً كاظم جواد الدٌن نورالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد29

صباحٌة58.8342014/2013الثانًذكــرعراقًالجبوري علوان حسن ابراهٌم مصطفىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد30

صباحٌة58.8332014/2013الثانًذكــرعراقًزغٌر جبار صبار احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد31

صباحٌة58.8042014/2013الثانًذكــرعراقًمزعل عزٌز الكرٌم عبد حاتمالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد32

صباحٌة58.7632014/2013الثانًانثىعراقًالرومً عوده كاطع عباس حوراءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد33

صباحٌة58.5232014/2013الثانًذكــرعراقًلعٌبً جعفر علً مرتضىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد34

صباحٌة58.4862014/2013الثانًذكــرعراقًالكوام شمران عطٌه عباس وضاحالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد35

صباحٌة58.4382014/2013الثانًانثىعراقًعلً الوهاب عبد قتٌبة ٌاسمٌنالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد36

صباحٌة58.4082014/2013الثانًذكــرعراقًالزٌدي علوان علً حمٌد علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد37

صباحٌة58.3572014/2013الثانًذكــرعراقًالبدرانً سلمان داود صادق جعفرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد38

صباحٌة58.3222014/2013الثانًذكــرعراقًالعزاوي علً عواد حوري ٌوسفالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد39

صباحٌة58.162014/2013الثانًذكــرعراقًالبٌاتً محمد العباس عبد منٌر بسامالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد40

صباحٌة58.0442014/2013الثانًذكــرعراقًمحمد عٌدان محمود علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد41

صباحٌة58.0322014/2013الثانًذكــرعراقًالجورانً تبنه محمد طراد علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد42

صباحٌة57.9682014/2013الثانًذكــرعراقًالساعدي رومً زباري نافع مرتضىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد43

صباحٌة57.7552014/2013الثانًذكــرعراقًالجبوري خضٌر عبد محمد حسامالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد44

صباحٌة57.5942014/2013الثانًانثىعراقًالعزاوي عدوان احمد طارق حنٌنالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد45

صباحٌة57.5762014/2013الثانًذكــرعراقًهللا عبد حمد شهاب حمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد46

صباحٌة57.4612014/2013الثانًذكــرعراقًعلً قربان حسن حٌدرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد47

صباحٌة57.4452014/2013الثانًذكــرعراقًالصمٌدعً داود محمد حمٌد حمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد48



نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الـدورالجنسالجنسٌةاســــــم الطــــالبالقــســـماسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة57.232014/2013الثانًذكــرعراقًاحمد هللا عبد احمد محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد49

صباحٌة57.1682014/2013الثانًانثىعراقًالحرٌشاوي فعٌل حافظ صباح هبةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد50

صباحٌة57.0182014/2013الثانًانثىعراقًبابان علً طالب باسم فٌانالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد51

صباحٌة56.7572014/2013الثانًذكــرعراقًالجبوري سرمدعبدالقادرعبدالكرٌم مصطفىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد52

صباحٌة56.032014/2013الثانًانثىعراقًالجمٌلً محمود شكر ماجد حنانالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد53

صباحٌة55.7392014/2013الثانًانثىعراقًسلطان هللا عبد ٌاسٌن غفرانالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد54

صباحٌة55.6942014/2013الثانًذكــرعراقًالمساري ابراهٌم خلٌل محسن خلٌلالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد55

صباحٌة55.6712014/2013الثانًذكــرعراقًمطلك محمد خمٌس احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد56

صباحٌة55.5392014/2013الثانًانثىعراقًسلومً كعود هللا عبد رٌامالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد57

صباحٌة55.4782014/2013الثانًذكــرعراقًالشدٌدي حمٌد عبد محسن بهاءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد58

صباحٌة55.4582014/2013الثانًذكــرعراقًالشمري حسن سلمان ٌوسف احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد59

صباحٌة55.3712014/2013الثانًذكــرعراقًبرغش عواد حامد مروانالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد60

صباحٌة54.9552014/2013الثانًذكــرعراقًالسعٌدي محمود محمد ثامر حٌدرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد61

صباحٌة54.6312014/2013الثانًذكــرعراقًالفتالوي كزار سرحان الكاظم عبد مالكالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد62

صباحٌة53.6862014/2013الثانًذكــرعراقًاردٌنً منصور محمد ادورالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد63

صباحٌة53.6112014/2013الثانًذكــرعراقًالعبٌدي حسٌن بدر عامر احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد64

صباحٌة53.5242014/2013الثانًذكــرعراقًجلٌوي عبد كرٌم علًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد65

صباحٌة53.4882014/2013الثانًذكــرعراقًشندر كٌطان سامً محمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد66
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المسائٌة78.4392014/2013الثانًانثىعراقًالغراوي شلش عبدالوهاب شٌماءسعدونالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد1

المسائٌة65.4262014/2013الثانًانثىعراقًالباقً عبد ٌحٌى مهند دٌناالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد2

المسائٌة64.1432014/2013الثانًذكــرعراقًمحمد جاسم فاضل اٌمنالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد3
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المسائٌة63.7212014/2013الثانًذكــرعراقًحمادي ظاهر محمد هشامالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد4

المسائٌة63.72014/2013الثانًذكــرعراقًسلمان عبداللطٌف عبدالسالم عبداللطٌفالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد5

المسائٌة63.1432014/2013الثانًذكــرعراقًطعمةالسودانً محمدعبدالحسن مصطفىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد6

المسائٌة62.7692014/2013الثانًانثىعراقًالشوهانً جمعه المطلب عبد علً اسماءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد7

المسائٌة61.6752014/2013الثانًذكــرعراقًحمد عبد محمد الدٌن سٌفالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد8

المسائٌة61.5612014/2013الثانًذكــرعراقًسلطان هداب زٌن خالدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد9

المسائٌة61.4252014/2013الثانًانثىعراقًصالح عبد جاسم عماد رانٌاالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد10

المسائٌة61.0312014/2013الثانًذكــرعراقًالجابري فتحً فرج حمودي سٌفالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد11

المسائٌة60.8672014/2013الثانًذكــرعراقًالعبٌدي هاتف فوزي منتصر طهالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد12

المسائٌة60.582014/2013الثانًانثىعراقًعبود بدري كرار تهانًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد13

المسائٌة60.5122014/2013الثانًذكــرعراقًالسعدون عبدالهادي عبدهللا عبدالباسط غٌثالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد14

المسائٌة60.4822014/2013الثانًذكــرعراقًحسٌن ناصر جمٌل خالدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد15

المسائٌة60.2252014/2013الثانًذكــرعراقًالباوي كرم اوختً جبار احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد16

المسائٌة60.22014/2013الثانًذكــرعراقًدلف خلف محمد احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد17

المسائٌة59.6452014/2013الثانًانثىعراقًشندل عبدالحسٌن عبدالحمٌد ماجد سارةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد18

المسائٌة59.2972014/2013الثانًانثىعراقًعلٌوي جابر عباس وسنالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد19

المسائٌة59.0072014/2013الثانًذكــرعراقًالزهٌراوي رحٌل  حسن كرٌم مصطفىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد20

المسائٌة58.8912014/2013الثانًانثىعراقًمحمد اللطٌف عبد محمود شهدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد21

المسائٌة58.7742014/2013الثانًذكــرعراقًالعنبكً ابراهٌم خلٌل عمار ٌاسرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد22

المسائٌة58.4712014/2013الثانًذكــرعراقًالقٌسً اللطٌف هللا عبد سمٌر ٌاسرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد23

المسائٌة58.1422014/2013الثانًذكــرعراقًسلطان موسى عمران سامرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد24

المسائٌة58.142014/2013الثانًذكــرعراقًالعٌبً قاسم فاضل سالمالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد25

المسائٌة58.0542014/2013الثانًانثىعراقًحسٌن ابراهٌم حمٌد سندسالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد26

المسائٌة58.0262014/2013الثانًذكــرعراقًالغرباوي جبر كاظم حمٌد حامدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد27
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المسائٌة57.6912014/2013الثانًذكــرعراقًالعكٌدي حمد حسان حامد ٌاسٌنالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد28

المسائٌة57.5192014/2013الثانًذكــرعراقًٌاسٌن عبود فاضل عباسالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد29

المسائٌة57.2072014/2013الثانًذكــرعراقًالعامري فرج عبد حٌدر زٌدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد30

المسائٌة57.0262014/2013الثانًذكــرعراقًصالح مهدي صالح محمد مصطفىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد31

المسائٌة57.0132014/2013الثانًذكــرعراقًالعبوده خلف عزٌز فالح مصطفىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد32

المسائٌة56.9982014/2013الثانًذكــرعراقًناصر منصور  صبٌح احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد33

المسائٌة56.5752014/2013الثانًذكــرعراقًحمٌد عبد محمد عمادالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد34

المسائٌة56.4592014/2013الثانًذكــرعراقًاحمد ابراهٌم خلٌل احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد35

المسائٌة56.0582014/2013الثانًانثىعراقًالشمري عاشور متعب اسد سارةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد36

المسائٌة56.0142014/2013الثانًانثىعراقًناصر غازي فٌصل هاجرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد37

المسائٌة56.0092014/2013الثانًانثىعراقًالصمد عبد الكرٌم عبد مضر عائشةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد38

المسائٌة55.7892014/2013الثانًذكــرعراقًمحمد ناجً خالد احمدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد39

المسائٌة55.0442014/2013الثانًذكــرعراقًبازل سلمان داود مصطفىالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد40

المسائٌة54.9842014/2013الثانًذكــرعراقًالعبٌدي ٌاس ناجً الصمد عبد ناجًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد41

المسائٌة54.8232014/2013الثانًانثىعراقًٌاسٌن خالد مؤٌد سارةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد42

المسائٌة54.6132014/2013الثانًذكــرعراقًحسن كرٌم نعمان اسامةالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد43

المسائٌة54.5352014/2013الثانًانثىعراقًالدوري صالح محمد اسماعٌل لمٌاءالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد44

المسائٌة54.3372014/2013الثانًذكــرعراقًالسٌد حامد علً حامدالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد45

المسائٌة54.2892014/2013الثانًذكــرعراقًالسعدي علً كاظم جواد حٌدرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد46

المسائٌة53.6292014/2013الثانًانثىعراقًالسعدي محمود شاكر رٌاض مٌسالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد47

المسائٌة53.5262014/2013الثانًذكــرعراقًجاسم نوري ضٌاء عمرالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد48

المسائٌة53.4772014/2013الثانًذكــرعراقًالدلٌمً علوان حسانً سمٌر سامًالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد49

المسائٌة53.4392014/2013الثانًانثىعراقًالسلطانً غالم صالح السالم عبد غفرانالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد50

المسائٌة53.3512014/2013الثانًذكــرعراقًالشجٌري دهش زٌارة ضاري حسنالعامة االدارةواالقتصاد االدارةبغداد51


