
نوع الدراسةسنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

الصباحٌة87.5172015/2014االولانثىعراقًٌوسف بهنام رٌاض رنداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد1

الصباحٌة86.4782015/2014االولانثىعراقًخلٌل مطرود ٌوسف زهراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد2

الصباحٌة85.9542015/2014االولانثىعراقًداود صادق مالك تمارهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد3

الصباحٌة81.2812015/2014االولانثىعراقًالعبٌدي ناصر داود عباس اٌاتاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد4

الصباحٌة79.9552015/2014االولذكــرعراقًكاظم سلمان عبد حٌدراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد5

الصباحٌة77.9552015/2014االولذكــرعراقًالتمٌمً علً خضر احمد محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد6

الصباحٌة76.4012015/2014االولانثىعراقًجابرالمظفر الصاحب عبد الرضا عبد زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد7

الصباحٌة75.4822015/2014االولانثىعراقًعلً ولً قاسم رسلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد8

الصباحٌة74.6252015/2014االولانثىعراقًعلوان فاضل محمد ضحىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد9

الصباحٌة73.9312015/2014االولانثىعراقًالدهان مهدي عباس رضا سارةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد10

الصباحٌة72.3762015/2014االولانثىعراقًحمادي اللطٌف عبد السالم عبد سندساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد11

الصباحٌة72.2852015/2014االولذكــرعراقًدنان مطر محمد مهنداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد12

الصباحٌة71.4012015/2014االولانثىعراقًالمفرجً خلٌل محمود سمٌر لٌنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد13

الصباحٌة71.3652015/2014االولانثىعراقًالسودانً مطشر عباس خضٌر هدٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد14

الصباحٌة70.8872015/2014االولانثىعراقًالخفاجً مجٌد جاسم محمود عبٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد15

الصباحٌة70.6142015/2014االولانثىعراقًالربٌعً رحٌم وائل محسن دعاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد16

الصباحٌة69.9632015/2014االولذكــرعراقًعلً ابراهٌم خلٌل مصطفىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد17

الصباحٌة69.6152015/2014االولانثىعراقًالمٌاحً منصور هالل سالم نوراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد18

الصباحٌة69.5582015/2014االولانثىعراقًالخزرجً جلوب حسٌن علً تمارااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد19

الصباحٌة69.1812015/2014االولانثىعراقًاالسدي جوده هللا عبد احمد نرجساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد20

الصباحٌة69.1492015/2014االولذكــرعراقًالمفرجً ابراهٌم خلٌل سجاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد21

الصباحٌة68.8292015/2014االولانثىعراقًالسراي حسون علً مناراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد22

الصباحٌة68.7772015/2014االولانثىعراقًالساعدي كاظم رسن هاشم هبةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد23

الصباحٌة68.6172015/2014االولانثىعراقًحمودي جاسم نعمه حنٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد24
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الصباحٌة68.5022015/2014االولانثىعراقًالساعدي ثانً زبون علً ارٌجاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد25

الصباحٌة67.8222015/2014االولذكــرعراقًالجاف ٌاور انور جوهر مصطفىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد26

الصباحٌة66.7922015/2014االولانثىعراقًحسن اسماعٌل الرحمن عبد هدىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد27

الصباحٌة66.7082015/2014االولذكــرعراقًالزٌدي سنٌد حسٌن محمد مصطفىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد28

الصباحٌة65.7532015/2014االولانثىعراقًعناد داخل رعد سجىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد29

الصباحٌة65.3862015/2014االولانثىعراقًٌونس خلٌل الكرٌم عبد افراحاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد30

الصباحٌة64.62015/2014االولذكــرعراقًكرز عزٌز راضً فؤاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد31

الصباحٌة64.2032015/2014االولذكــرعراقًالمالكً رحٌمه لفته راضً علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد32

الصباحٌة63.6622015/2014االولانثىعراقًحمودي علً محمد الهادي عبد زهراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد33

الصباحٌة63.5982015/2014االولذكــرعراقًالمنصراوي طعٌمة حسٌن علً احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد34

الصباحٌة62.9952015/2014االولانثىعراقًمحمد هاشم جاسم تمارهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد35

الصباحٌة62.6232015/2014االولانثىعراقًالبهادلً جاسم كاطع الواحد عبد مروةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد36

الصباحٌة62.3712015/2014االولانثىعراقًاالسدي طاهر عجٌل الغنً عبد نورااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد37

الصباحٌة61.9532015/2014االولذكــرعراقًخضٌر ٌاسٌن علً احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد38

الصباحٌة61.9472015/2014االولذكــرعراقًالكواز حسٌن علً رضا انماراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد39

الصباحٌة61.8482015/2014االولذكــرعراقًالرماحً سلطان عزٌز مجٌد محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد40

الصباحٌة61.4582015/2014االولذكــرعراقًالعٌثاوي مصلح فاضل ٌونس لٌثاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد41

الصباحٌة61.0432015/2014االولانثىعراقًمحمد الغنً عبد محمد صبااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد42

الصباحٌة61.0032015/2014االولذكــرعراقًالزاملً عباس شهٌد عماد علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد43

الصباحٌة60.532015/2014االولذكــرعراقًالدلفً جاعد كرٌم ٌحٌى الحسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد44

الصباحٌة60.3132015/2014االولانثىعراقًالوكٌل صالح الحسٌن عبد هٌثم رنداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد45

الصباحٌة60.22015/2014االولذكــرعراقًاحمد صدٌق حكمت مصطفىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد46

الصباحٌة60.0792015/2014االولانثىعراقًالعلنجاوي فرحان عبد نجم نبأاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد47

الصباحٌة59.8112015/2014االولانثىعراقًالدلٌمً مهظوم مطر شاكر حنٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد48
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الصباحٌة58.8932015/2014االولانثىعراقًامٌن الرزاق عبد عادل نادٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد49

الصباحٌة58.5222015/2014االولذكــرعراقًالحمدانً محمود حسن محمد مصطفىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد50

الصباحٌة58.1132015/2014االولذكــرعراقًالمالكً ناهض هاشم رٌاض احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد51

الصباحٌة58.0172015/2014االولذكــرعراقًالسهٌلً عباس طارق اٌار ثامراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد52

الصباحٌة57.712015/2014االولانثىعراقًالشمسً سعٌد داود سعد نوراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد53

الصباحٌة57.6782015/2014االولانثىعراقًالهاشمً الكرٌم عبد الرزاق عبد خالد نادٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد54

الصباحٌة57.622015/2014االولذكــرعراقًالساعدي ماهود مجبل محمد مصطفىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد55

الصباحٌة55.6892015/2014االولانثىعراقًالكرٌم عبد عمر جمال طٌبةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد56

الصباحٌة55.6682015/2014االولذكــرعراقًالرضا عبد ٌاسر علً حسٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد57

الصباحٌة54.6982015/2014االولانثىعراقًباشا حمٌد محمد مرٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد58

الصباحٌة54.6482015/2014االولذكــرعراقًٌوسف ٌعقوب عالء احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد59

الصباحٌة54.532015/2014االولانثىعراقًحاجم هللا عبد نجم االءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد60

الصباحٌة54.0932015/2014االولذكــرعراقًالسعدون امٌن سامً سرمد سعداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد61
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مسائٌة68.7182015/2014االولذكــرعراقًالدراجً شاطً كاظم اٌاد كراراحصاء واالقتصاد االدارةبغداد1

مسائٌة64.9762015/2014االولذكــرعراقًخضٌر عبود خلف حسٌناحصاء واالقتصاد االدارةبغداد2

مسائٌة62.8472015/2014االولذكــرعراقًبصل هادي خالد حسٌناحصاء واالقتصاد االدارةبغداد3

مسائٌة62.642015/2014االولذكــرعراقًعلوان جابر علً حسٌناحصاء واالقتصاد االدارةبغداد4

مسائٌة62.3932015/2014االولذكــرعراقًمحمد غضبان ولٌد مهنداحصاء واالقتصاد االدارةبغداد5

مسائٌة62.3442015/2014االولذكــرعراقًنصٌف ابراهٌم مؤٌد مثنىاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد6

مسائٌة58.4262015/2014االولانثىعراقًمحمد احمد طه نوراحصاء واالقتصاد االدارةبغداد7
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مسائٌة57.6632015/2014االولذكــرعراقًالٌاس ابو صبري ٌقضان محمداحصاء واالقتصاد االدارةبغداد8

مسائٌة56.8922015/2014االولذكــرعراقًمحمد الحسٌن عبد علً مصطفىاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد9

مسائٌة55.5542015/2014االولانثىعراقًالناصر اهل ٌوسف محمود محمد مرٌماحصاء واالقتصاد االدارةبغداد10

مسائٌة55.1832015/2014االولذكــرعراقًالسعدي هللا عبد السالم عبد هللا عبداحصاء واالقتصاد االدارةبغداد11

مسائٌة54.7892015/2014االولذكــرعراقًاحمد حمادي الدٌن عالء عمراحصاء واالقتصاد االدارةبغداد12

مسائٌة54.6242015/2014االولانثىعراقًزغٌر عوده شعٌب زٌنباحصاء واالقتصاد االدارةبغداد13

مسائٌة54.5752015/2014االولانثىعراقًالعبٌدي بشٌر علً منذر ابتهالاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد14

مسائٌة54.4382015/2014االولذكــرعراقًالعجٌلً عباس خضٌر عطا عالءاحصاء واالقتصاد االدارةبغداد15

مسائٌة52.052015/2014االولذكــرعراقًجنابات مارد حمزة محمد قاسماحصاء واالقتصاد االدارةبغداد16


