
القسم العلمياسم الطالبت
معدل 

التخرج
الدور

األول91.194تقنيات إدارةالموادوفاء محمد علي نجم شكر1

األول87.706تقنيات إدارةالموادمنار جاسم محمد حسين2

األول84.091تقنيات إدارةالموادصابرين غالب عزيز حسين3

األول79.689تقنيات إدارةالموادميس علي حسين علوان4

األول79.402تقنيات إدارةالموادهيفاء باسم محمد ياسين5

األول75.994تقنيات إدارةالموادأوهام جعفر مهدي حسن6

األول74.989تقنيات إدارةالموادمريم كاظم موسى عبد الحسن7

األول74.975تقنيات إدارةالموادكوثر محسن كاظم إسماعيل8

األول74.958تقنيات إدارةالموادعبير ستار جبار كاظم9

األول74.448تقنيات إدارةالموادحسين علي جبر عبد10

األول74.24تقنيات إدارةالموادغدير عبد الحسن جبر عباس11

األول74.044تقنيات إدارةالموادصبا محمد حسن حمد كاظم12

األول73.786تقنيات إدارةالموادنسرين عزيز عطية ياسر13

األول73.765تقنيات إدارةالموادحسن عبد علي عبد الكاظم14

األول73.589تقنيات إدارةالموادسارة صادق هاني جاسم 15

األول73.135تقنيات إدارةالموادباسمة طالب نعمة زهيان16

األول73.022تقنيات إدارةالموادمهدي حسن مهول شنشول 17

األول72.669تقنيات إدارةالموادسارة غازي عالوي حسون18

األول72.092تقنيات إدارةالموادرواء مراد كاظم علوان19

األول71.806تقنيات إدارةالموادمحمد عباس برهان شعالن20

األول70.657تقنيات إدارةالموادهالة علي هادي عباده21

األول70.643تقنيات إدارةالموادعلي يحيى حسين سلمان22

األول68.318تقنيات إدارةالموادوسن عباس جبر حمود23

األول68.281تقنيات إدارةالمواددعاء حمزه مهدي موسى24

األول67.428تقنيات إدارةالموادعمار راضي علي حسين  25

األول66.575تقنيات إدارةالموادحنين ناصر عليوي ناصر26

األول64.528تقنيات إدارةالموادغفران هادي جاسم باقر27

األول63.954تقنيات إدارةالموادعلي صبار جبار حبيب28

األول63.538تقنيات إدارةالموادسارة عدنان خضير شنان29

األول62.977تقنيات إدارةالموادسارة محمد مدلول سريع30

األول62.481تقنيات إدارةالموادبدران علي عبد الجبار31

األول62.265تقنيات إدارةالموادماجد حسين رومي حسن32

األول61.666تقنيات إدارةالموادرؤى شهيد كركاد مريدي33

األول61.491تقنيات إدارةالموادحواء باسم حسن جبار34

الثاني61.218تقنيات إدارةالموادأمير عبد الحسين حسون35

األول61.049تقنيات إدارةالموادضفاف اسعد رمزي عبد الكاظم36

األول60.939تقنيات إدارةالموادمريم محمد سويد عبد النبي37

األول60.914تقنيات إدارةالموادمها سالم عبد اليمة محمد38

األول60.843تقنيات إدارةالموادعلي صبار طوير حمزة39

الثاني60.421تقنيات إدارةالمواداحمد محمد خزي حمود40

الثاني59.619تقنيات إدارةالموادزينة جواد قزموز شالش41

األول59.576تقنيات إدارةالموادرشا حسن موسى جاسم 42

األول59.503تقنيات إدارةالموادقاسم شاكر عباس ماضي 43

األول59.376تقنيات إدارةالموادعلي سالم بربوش علي44

الثاني58.013تقنيات إدارةالموادأنور صباح عبد الرسول45
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الثاني57.784تقنيات إدارةالموادريام صباح محمد سعيد46

الثاني57.782تقنيات إدارةالموادعلي عماد جادر عبد العباس47

الثاني57.513تقنيات إدارةالمواداحمد تكليف جياد فرحان 48

الثاني57.335تقنيات إدارةالمواداحمد عبد األمير حسن خلف49

الثاني57.104تقنيات إدارةالمواددعاء حسن خضير عجيل50

الثاني56.884تقنيات إدارةالموادحنين عماد سلمان شكر51

الثاني56.64تقنيات إدارةالمواداحمد كريم عبيد دبيس52

الثاني56.511تقنيات إدارةالموادهيلين علي حسين علي53

الثاني56.382تقنيات إدارةالموادزينب كريم عباس كاظم54

الثاني56.302تقنيات إدارةالموادمحمد رحيم جبير حسن55

األول56.114تقنيات إدارةالموادحسن علي هاشم محمد56

الثاني55.789تقنيات إدارةالموادهبه علي جبر شاهر57

الثاني55.544تقنيات إدارةالموادريحانه عبد الحسين نجاح58

الثاني55.292تقنيات إدارةالموادمحمد فالح عبد هللا حمود59

الثاني54.383تقنيات إدارةالمواداحمد سعد جعفرصادق60

الثاني54.351تقنيات إدارةالموادوالء محمد حسن سلمان61
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