
ة النھائية لقسم اقتصاد االعمال(رغبة أولى ورغبة ثانية )النتيجة
المعدلاالسمرقم التنسيق التسلسل

81.43ھناء علي صالح ناصر147031
80.93سامح وحيد علي ناصر247020
80.18صالح يسلم صالح قاسم347047
78ايھاب عبدهللا شاكر فرحان447022
77.68منال فؤاد عمر محمد باحشوان547034
77.25حسين حسين علي شيخ647014
76.93عالء عثمان محمد علي747003
76.68حسن أحمد علي الداحمه847004
75.18اثير  محمد علي سليم910016

74.75الفت أحمد عبدهللا بكران1047095
74.06وفاء علي محمد غالب1123017
73.87عالء عادل علي عبده1247051
73.43منار سالمين صالح عبدهللا1347035
73فؤاد علي قاسم جبر1447027
71.5فاطمة نجيب علي سعيد1547042
71.43داليا حسن محمد حيدره1647041
71.18خلود خالد صالح قاسم1747070
70.56صالح حسين عبدالقوي محمد1847125
70.43سعيد أحمد سعيد عبيدهللا مسيعد1947025
69.25امل عبدهللا جامع نور الحرسي2042174
68.75شيماء حسن أحمد محمد2147038
68.5فادي فجر امان علي2247005
68.31تمنى علي بن علي السيد2347073
67.68تمني محمد علي عوض2447071
67.5تمني حسين علي محمد2547037
66.31ماريا أحمد سالم صالح2647032
66.31مازن محمد أحمد محمد2747109
65.12بشرى محمد أحمد محسن فدعق2847096
64.62ريدان نصر ھيثم ناصر2947017
64.31زينب محمد عثمان أحمد3047028
63.25اقدار خالد أحمد حسين3147039
63.12إبراھيم محمد محسن المحمدي3247000
63.06ھبه عبدالرحمن عبدالقادر عبدهللا3323009
62.68مريم علي محمد عقيل3447117
62.62اماني عبدالكريم عبدهللا محمد الشعبي3547040
61.18اشراق قاسم قائد سالم3610018
61.06أحمد عبدالالھي عيسى شره3747055
60.93رشاد محمد رشاد علي3847089
60.81بثينة خالد مسعود علي3947033
60.12وفاء علي محمد غالب4047029
59.81صفاء حسن محمد كزم4112576
59.75عادل ابوبكر صالح عمر4247085
57.86عوض ابوبكر عوض عبيد4347001
57.81محمد عمر سعيد علي4447074
57.56ايمن علي صالح سعيد سالم4547046
56.68إسماعيل محمد علوي أحمد4647049
56.68ايوب صالح كرامه حيمد سويلم4747087
56.62رنا عبدالسالم سعيد قاسم4847106
56نبراس محمد علي محمد باشعيب4947015
55.75مصطفى ياسين محمد علي5047050
55.43عبدالسالم محمود عبدالسالم مھدي5147118
55.12ايمن الخضر صالح حسين5247120
55انيس عبدهللا صالح عبدهللا5347091



54.5شذى نبيل عبدالرحمن أحمد5447030
54.5بشير أحمد عبده نعمان5547122
54.37عبدالكريم سالم محمد ھادي5647100
54.18فارس عبدالرحيم مسلم سعيد5747098
54.18تنوير رجب أحمد علي5847105
53.81عمار عبدهللا عبدالمنان أحمد5947053
53.81زكريا محفوظ علي حسن الحكيمي6047066
53.75أحمد عبد القوي أحمد قائد6147054
53.62وجية محسن محسن عبدهللا6247115
53.31منال محمود محمد صالح6312067
53.25ساره يحي علي سالم6447045
53.25فارس محفوظ علي حسن6547048
53.06سحر ھشام أحمد عبده6647044
53امجد فكري عبدهللا عبد الرحمن6747090
52.75مأمون انصار عبد الرحمن عمر6847114
52.75لمياء ثابت صالح محمد الرشيدي6912312
52.62محمد أحمد حسن الحاج7047084
52.5صدام صالح علي مقبل7147021
52.43وائل سعيد عوض بن جوھر7247121
52.37ريھام باسل محمود نعمان7347036
52.31محمد رحيم محمد سيف7447069
52امنية عارف عبدالمجيد علي7547043
51.56جھاد جالل نعمان عبدهللا7647123
51.5علي صالح علي محمد السعيدي7747023
51.18ھديل حمود سيف سعيد7847010
50.68محمد الشيبه بكيري نصيب7947068
50.68محمد أحمد محمد أحمد النعماني8047116
50.43سامي ناصر عوض علي8147129
49.62محمد سليمان حسن عبدهللا8247002
49.56منيف صالح سالم ناصر8347094
49.37عبدهللا صالح عبدهللا صالح8447088
49.31أسامة خالد عبده الفحل8547019
49.06خالد حكيم ناجي نصر حسن8613068
48.87محمد أحمد سليم عبدهللا8747056
48.25علي محمد السيد علي حسن8847102
48اياد أحمد عوض معطي8947128
47.93محمد قاسم محمد قاسم9047062
47.81صالح مزاحم أحمد العطل9147026
47.81اميره عبد الھادي عبيد حسين9247081
47.62محمد فضل عوض علي9347009
46.87أكرم حسن اسحاق عبدالكريم9447011
46.87فايزة علي محمد علوان9547075
46.81أحمد محمد عبدربه حسين العمودي9647052
46.81محمد عبدالغفار محمد عبدالرحمن9747104
46.5رندى جميل عبده عثمان9823022
46.31ھشام جمال عبيد علي باحشوان9947058

46وسيم محمد عبدالقادر علي10047126
45.87محمود ياسين محمد أحمد10147059
45.43اوسان سالم سالم جراد10247101
45.31مروى علي عبده عثمان محمد10347113
45.12علي مھدي عوض محمد10447111
44.81شوق سھيل خالد علي لقمان10547076
44.68عبد المعطي أحمد علي بن علي10647008
44.43فوزي عبدالحبيب سالم محمد10747060
44.37صابر سالم صالح يحيى10847024
44.37سالم عمر علي محمد الحامدي10947124



44.31بكيل ثابت حسن صالح11047119
44ماجد علي سالم فرج11147067
43.81علي محمد ناجي علي11247013
43.81مالك خمجان عايض خمجان11347083
43.43محمد حيدره حسين أحمد11447016
42.81محمد نجيب محمد عبدهللا11547080
42.81ناصر عبدالقوي عبدهللا عبدالقادر11647093
42.68أحمد علي عوض المسحري11747097
41.93أحمد صالح أحمد باحزيم11847065
41.87مھدي علي رويس عوض11947012
41.81رايد صالح علي ابوبكر12047082
41.75محمد ناجي محمد ناجي12147108
41.68أحمد علي ناصر جابر مفتاح12247064
41.68عزت محمد علي سالم12347086
41.68سامح محمد سالم ھادي12447099
41.31زغلول علي محمد مثنى السيد12547061
41.25زكي بدر أحمد فضل12647018
41.25منصور صالح منصور محمد12747077
41.12محمد حسين سالم عقيل12847006
41.06محمد شكيب محمد أحمد12947063
41نورالدين محمد ثابت حسن13047092
40.56سھير عبده حمود علي13147072
40.25حليم فيصل علي عوض فضل13247007
40.18حامد محمد جامع عبدي13347078
40حسين عبدهللا مساعد محمد باغريب13447079
39.86علي ابوبكر عبد الرحمن يحيى13547057
39.75ماجدة محمد جعفر حسين13647107
38.81عبدهللا محمد حسن محمد13747110
38.68سامر ياسين عبدالحميد عبدالحي13847112
37.75سعيد عبدهللا سعيد علي مجور13947127
35.75أحمد عزي أحمد عبدالجبار14047103
0نور فضل عوض ابوبكر عولقي14110036
0نعمة حسين أحمد محمد14210037
0مصطفى أحمد محمد باصلعه14311161
0والء  نزار  جعفر  علي عبده14412229
0ايمان حمزه عبدهللا سعيد14512274
0سمية ياسر سعيد محمد14612282
0سمية سعد محسن محمد عبدهللا14712559
0امنية سعيد أحمد سعيد14812561
0سمر سامي سعيد سالم14912663
0ريم محمد حسين صالح يحي البيضاني15012679
0سمر علي محمد ناصر عثمان15112701
0اماني عمر سعيد عوض15212746
0فوزية أحمد محمد مھدي15313042
0اروى محسن أحمد علي15415072
0محمد سعيد عبد الحق عبادي حلبوب15521007
0صالح عبدالحميد أحمد عبدهللا15622104
0ماجدة قاسم حسين سيف15723024
0سھام عبدهللا مسعد علي عقالن15823036
0ھيام طارق محمد عبده الرباطي15941554
0سھير محمد قائد حمود16041555
0رشا محمد درويش يحي16141741
0سيما محمود عبده سعيد16241783
0رنا نبيل علي محمد16341903
0منال عادل ياسين علي رمزو16442105
0أحمد شعبان محمد عمر غانم16542145



0سھير عبده حمود علي16642199
0سارة أحمد سعيد صالح16742203
0أحمد حمود ثابت حسن16842226


