
ا ت الدورالتقديرالمعدل االسم ال

از92.9337والء راشد طعمة دهش1 االولامت

از92.3134رامي رعد عدنان علي2 االولامت

د جدا 88.7556زكيه محمد خلف جواد3 االولج

د جدا 87.8209نبأ فائق عمر محمد4 االولج

د جدا 86.9578رنا مجيد حميد جاسم5 االولج

د جدا 84.4795ساره غسان محمد محمود6 االولج

د جدا 84.2207حسين رعد كريم حسن7 االولج

د جدا 83.3017دنيا علي حسن أحمد8 االولج

د جدا 82.957علي ابراهيم جاسم علي9 االولج

د جدا 82.0449انفال نوفل عبد علي عباس10 االولج

د78.5981دينا سمير عبد الكريم حسن11 االولج

د77.7349ايات فرات طه سعيد12 االولج

د77.3967ورود محمد عبد هللا خلف13 االولج

د76.3118فاطمه محمد عبد عبدهللا14 االولج

د75.9125هاجر علي صادق حمود15 االولج

د75.3889احمد طالب عاصي حومد16 االولج

د74.24نور مطشر دوشان عبد17 االولج

د74.1925فاطمه محمد جاسم محمد18 االولج

د72.3843احمد حسن علي جاسم19 االولج

د71.0273سالم حسين غازي زيدان20 االولج

د70.7894خالد وليد عزيز جاسم21 االولج

ج قسم االدارة العامة٢٠١٨-٢٠١٩ خ



د70.53أيات خيون مطلك خليف22 االولج

االولمتوسط66.3837احمد خوام كهلي سلمان23

األولمتوسط66.1643سيف علي خلف حسين24

الثانيمتوسط64.8582رونزه صالح جاسم حسين25

االولمتوسط64.0317علي خليل ابراهيم طعمه26

االولمتوسط63.6378علي مفيد ياسين عبد27

الثانيمقبول59.4107محمد خالد سهيل نجم28

االولمقبول58.8645محمد عماد عبد الصاحب علي29

30
مصطفى عبد الرزاق سلمان 

عبدهللا
الثانيمقبول58.3844

الثانيمقبول56.8798محمد اياد خليل ابراهيم31

الثانيمقبول56.5023أمين طالب عبد هللا أحمد32

الثانيمقبول55.7746فاروق باسم غازي طاهر33

الثانيمقبول54.7084زكريا  عبد الجبار مهدي حسين34

الثانيمقبول54.4641محمد حامد شهاب أحمد35

ا ت الدورالتقديرالمعدل االسم ال

از95.521احمد فاضل ياسين عبد هللا1 األولامت

د جدا 84.317شهد حسن خليل عبد هللا2 األولج

د77.617حوراء عبد حسن شالل3 األولج

4
ميس عبد الرحمن خلف 

مظلوم
د75.355 األولج

5
أسماء فرحان منصور 

حسين
د74.186 األولج

د74.162مازن ابراهيم داود احمد6 األولج

د72.338سرمد نائب غائب بيرام7 األولج

ج قسم االقتصاد ٢٠١٨-٢٠١٩ خ



د71.574نور واثق محمود عباس8 األولج

د71.04عصماء حميد لطيف حميد9 األولج

د70.557زينب يونس كامل منصور10 األولج

األولمتوسط68.958فرح عبد علي سلمان11

الثانيمتوسط68.81عبير ثاير مصحب جلوب12

الثانيمتوسط68.676وفاء ابراهيم خليل اسماعيل13

األولمتوسط68.284عمر قاسم محمد ابراهيم14

األولمتوسط68.045بتول ذياب عبد صبر15

األولمتوسط67.715عمر جمال جبار فليح16

األولمتوسط67.714محمد عيدان خلف وادي17

األولمتوسط66.838حميد خالد حميد عباس18

األولمتوسط66.749زمن كريم داود عرمان19

الثانيمتوسط66.633محمد زياد طارق محي الدين20

21
فاطمه عبد الحسين احمد 

عباس
األولمتوسط65.619

األولمتوسط65.561محمد احمد حميد محمود22

األولمتوسط65.077اياد محمد صبار عرمان23

الثانيمتوسط64.371محمد غانم خضير عسكر24

25
زهراء اسماعيل كريم 

اسماعيل
الثانيمتوسط63.554

الثانيمتوسط62.959سجا قاسم مهدي صالح26

الثانيمتوسط62.559عمر صكبان داخل فهد27



األولمتوسط61.877لمياء صالح مهدي صالح28

الثانيمتوسط61.797كوثر محمد جاسم عبد29

30
نسرين عبد السالم محمد 

فرحان
الثانيمتوسط61.712

الثانيمتوسط61.436فرح غانم حميد جواد31

الثانيمتوسط60.961علي قاسم مبارك موسى32

الثانيمتوسط60.438نور جاسم صالح علوان33

الثانيمتوسط60.359وطبان معن علم حسن34

الثانيمتوسط60.335احمد صباح حميد جاسم35

36
عبد المهيمن قاسم حسن 

خلف
الثانيمقبول59.334

الثانيمقبول58.86محمد حسين كامل ناصر37

الثانيمقبول58.422ظاهر عباس محيسن سكران38

الثانيمقبول57.869رسل ستار علوان حسين39

الثانيمقبول57.754أوس فاضل عبد هللا مسعود40

الثانيمقبول56.614اسامة ثاير عواد هادي41

الثانيمقبول56.222ياسر حسن فليح حسن42

43
أمير صالح عبد الكريم 

صالح
الثانيمقبول55.548

األولمقبول54.062صباح جليل ابراهيم فليح44

الثانيمقبول53.723امير اسامة محمد عباس45

الثانيمقبول52.161محمد رشيد حميد مجيد46

ا ت الدورالتقديرالمعدل االسم ال
ج قسم االحصاء ٢٠١٨-٢٠١٩ خ



د جدا 89.279نور عبد الستار كريم جاسم1 االولج

2
زهراء عماد عبد علي 

مهدي
د جدا 86.486 االولج

د 78.449زهراء رعد خضير عباس3 االولج

4
طيبه قحطان انصيف 

كشكول
د 77.156 االولج

د 76.935احمد فارس سعدي عباس5 االولج

د 75.889زهراء فرحان عباس جواد6 االولج

د 75.583ايمان حامد سالم عبد الهادي7 الثانيج

د 75.349غفران شيبان مسلم عبود8 االولج

د 75.001هند ثامر محمود خميس9 االولج

د 73.696نور سالم عبعوب حسين10 االولج

د 73.263رحاب طه علوان سلمان11 االولج

د 71.08طيبه ليث عبدهللا محمد12 االولج

االولمتوسط69.729محمد عبد الودود مهدي غافل13

االولمتوسط68.11سماح خيري عباس جاسم14

االولمتوسط67.519زينب حسين حمد صالح15

16
صابرين حسين محمود 

احمد
االولمتوسط67.473

االولمتوسط67.177سالم خضير علي احمد17

االولمتوسط66.605علي اسماعيل كاظم علي18

االولمتوسط66.353حوراء طارق محمد احمد19

االولمتوسط66.121عمر لطيف علكم قاسم20



االولمتوسط63.554اسامة باسم علي حمد21

االولمتوسط63.382منى مجيد نزال منصور22

االولمتوسط62.513بالل جواد عبد لفتة23

24
مظر ظاري عباس عبد 

العزيز
االولمتوسط62.472

25
عبدالعزيز عوني عزاوي 

ستوري
االولمتوسط62.031

االولمتوسط62.009غفران خليل ابراهيم رشيد26

االولمتوسط61.415شيماء صبيح قدوري مصلح27

28
عمر وصفي عبدالكريم  

شمس
الثانيمتوسط61.294

االولمتوسط60.444مروه علي اسماعيل سلمان29

الثانيمقبول59.694قاسم محمود علي حمد30

الثانيمقبول59.646الحسن علي حسين ناصر31

الثانيمقبول58.698غدير سامان علي جمعه32

الثانيمقبول58.589هيثم لطيف حمود عطيه33

34
ديانا نوزاد عبد الحسين 

ملك
الثانيمقبول58.55

الثانيمقبول56.537ندى ابراهيم علي حسين35

36
عمر كنعان غضبان 

خورشيد
الثانيمقبول56.49

الثانيمقبول56.125مسلم حسن حميد عباس37

االولمقبول55.654ياسر طالب سعيد محمد38

39
مهى  عبد الحسين سعيد 

موسى
االولمقبول54.65

االولمقبول54.372منصور عمار قاسم ناصر40



الثانيمقبول53.209علي عمار جواد كاظم41


