
نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الـدورالجنسالجنسٌةاالسمالقــســـماسم الكلٌةاسم الجامعةت

الصباحٌة65.3832016/2015الثانًانثىعراقًكاظم جواد قٌس اسراءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد1

الصباحٌة64.4212016/2015الثانًذكــرعراقًجونة حطاب جمال بهاءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد2

الصباحٌة63.4962016/2015الثانًذكــرعراقًمطر ردام ٌدام محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد3

الصباحٌة63.2382016/2015الثانًانثىعراقًمهدي شاكر محمود عالاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد4

الصباحٌة61.752016/2015الثانًذكــرعراقًٌوسف مانوئٌل ماهر مجداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد5

الصباحٌة61.2112016/2015الثانًانثىعراقًهاشم عباس شهٌد حنٌناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد6

الصباحٌة60.5132016/2015الثانًذكــرعراقًداود صالح مهدي مصطفىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد7

الصباحٌة60.1532016/2015الثانًذكــرعراقًمول محمد افندي حسٌناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد8

الصباحٌة59.6552016/2015الثانًذكــرعراقًكباشً مظلوم جبار مصطفىاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد9

الصباحٌة59.5462016/2015الثانًذكــرعراقًراشد مظلوم سهٌل حسٌناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد10

الصباحٌة59.0462016/2015الثانًذكــرعراقًعبطان صالح طارق احمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد11

الصباحٌة59.0432016/2015الثانًذكــرعراقًالعامري عباس كاظم محمد الحسناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد12

الصباحٌة58.0622016/2015الثانًذكــرعراقًبدٌوي عبٌد ماجد محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد13

الصباحٌة57.9932016/2015الثانًانثىعراقًفٌاض هزل رٌاض نرٌماناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد14

الصباحٌة57.8512016/2015الثانًانثىعراقًعطٌوي احمد عصام هدٌراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد15

الصباحٌة57.6622016/2015الثانًذكــرعراقًمحمد نوري صباح طهاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد16

الصباحٌة57.5282016/2015الثانًذكــرعراقًالفهداوي محسن سعٌد حمٌد محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد17

الصباحٌة57.2992016/2015الثانًذكــرعراقًحمادي علوان محمود حسناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد18

الصباحٌة56.822016/2015الثانًذكــرعراقًابراهٌم اسماعٌل فاضل محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد19

الصباحٌة56.5912016/2015الثانًذكــرعراقًخضٌر محمود محمد زٌداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد20

الصباحٌة56.3292016/2015الثانًذكــرعراقًمهدي عبد سعد سٌفاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد21

الصباحٌة56.1762016/2015الثانًذكــرعراقًٌاسٌن احمد محمود محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد22

الصباحٌة56.172016/2015الثانًذكــرعراقًعلً هانً باسم حٌدراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد23

الصباحٌة56.1422016/2015الثانًذكــرعراقًطعمة عكلة كاظم رٌاضاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد24
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الصباحٌة55.6192016/2015الثانًذكــرعراقًعبود الزهرة عبد الدٌن عزاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد25

الصباحٌة55.112016/2015الثانًانثىعراقًمحمد نوري صباح نوراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد26

الصباحٌة54.6942016/2015الثانًذكــرعراقًصابر شاتً سوادي حٌدراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد27

الصباحٌة54.2442016/2015الثانًذكــرعراقًاحمد خلف مجٌد حسٌناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد28

الصباحٌة53.9632016/2015الثانًانثىعراقًحمد علوان الكرٌم عبد هنداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد29

الصباحٌة53.7412016/2015الثانًذكــرعراقًحسون حمٌد احمد اسامةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد30
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المسائٌة69.5082016/2015الثانًذكــرعراقًموسى ضاري حمٌد كاظم عمراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد1

المسائٌة65.5152016/2015الثانًانثىعراقًهدرس جٌاد ناظم نوراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد2

المسائٌة63.1842016/2015الثانًذكــرعراقًعبدهللا الوهاب عبد وائل ثائراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد3

المسائٌة61.7362016/2015الثانًذكــرعراقًحمود صٌهود نعمة عباساالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد4

المسائٌة60.6172016/2015الثانًانثىعراقًرشٌد حمزة صباح انواراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد5

المسائٌة60.5912016/2015الثانًذكــرعراقًعباس خضٌر ابراهٌم مهٌمناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد6

المسائٌة60.5532016/2015الثانًانثىعراقًٌاسٌن خالد ولٌد شدناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد7

المسائٌة60.4272016/2015الثانًذكــرعراقًمعروف ٌونس سعدي سرمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد8

المسائٌة60.3562016/2015الثانًانثىعراقًخمٌس مجٌد خلٌل ذلفاءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد9

المسائٌة60.2942016/2015الثانًذكــرعراقًزبٌر احمد نواف سٌفاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد10

المسائٌة60.0182016/2015الثانًذكــرعراقًحسٌن علً عبد جواد علًاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد11

المسائٌة59.5482016/2015الثانًانثىعراقًالرحمانً مهدي حمٌد انور دعاءاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد12

المسائٌة59.3442016/2015الثانًذكــرعراقًالحسٌن عبد حمٌد عامر حمٌداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد13

المسائٌة59.2862016/2015الثانًانثىعراقًالعزاوي حمدي نوري مهند حنٌناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد14

المسائٌة59.1482016/2015الثانًذكــرعراقًالقرٌشً حسن مهدي هادي مهدياالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد15
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المسائٌة58.9082016/2015الثانًانثىعراقًبشان دحام ماجد هبةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد16

المسائٌة58.7752016/2015الثانًذكــرعراقًجعفر زاٌر ماجد سٌفاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد17

المسائٌة57.7442016/2015الثانًانثىعراقًالعباس عبد علً عارف رقٌةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد18

المسائٌة57.582016/2015الثانًذكــرعراقًراضً رومً سعد سٌفاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد19

المسائٌة57.5422016/2015الثانًانثىعراقًنجم حسون لطٌف تمارااالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد20

المسائٌة57.0892016/2015الثانًذكــرعراقًالعقابً حسٌن جبار الستار عبد كراراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد21

المسائٌة57.0592016/2015الثانًذكــرعراقًكنهوش احمد عامر عمراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد22

المسائٌة56.6092016/2015الثانًذكــرعراقًزكً محمد نجدت سٌفاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد23

المسائٌة56.5582016/2015الثانًذكــرعراقًسعٌد عباس صبري احمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد24

المسائٌة55.8662016/2015الثانًانثىعراقًرٌكان صاعد ضٌاء رهاماالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد25

المسائٌة55.8562016/2015الثانًذكــرعراقًمهدي االمٌر عبد سالم الدٌن عالء ثائراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد26

المسائٌة55.6742016/2015الثانًذكــرعراقًالعبودي فرج جبار شرهان برهاناالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد27

المسائٌة55.5212016/2015الثانًذكــرعراقًالمالكً سعد منشد خلٌل مهنداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد28

المسائٌة54.8842016/2015الثانًذكــرعراقًعلً عارف هللا عبد نمٌراالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد29

المسائٌة54.8792016/2015الثانًذكــرعراقًراضً السالم عبد احمد محمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد30

المسائٌة54.7582016/2015الثانًانثىعراقًالعبٌدي صبري محمد حسن طالل اٌةاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد31

المسائٌة54.5792016/2015الثانًذكــرعراقًالسلمان احمد علوان اٌاد اٌالفاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد32

المسائٌة54.5072016/2015الثانًذكــرعراقًحسٌن علً الحسٌن عبد احمداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد33

المسائٌة54.2932016/2015الثانًذكــرعراقًالفرٌحً حسون علً جبار علًاالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد34

المسائٌة53.7482016/2015الثانًذكــرعراقًالبدري المجٌد عبد الحكٌم عبد مهنداالعمال ادارةواالقتصاد االدارةبغداد35


