
كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية 

الدراسات المسائية/ قسم االقتصاد

 2017/2018الدور االول  ـ 

المعدلاسم الخريجت
78.224رواء عيدان جساب حسن  الزيادي1

77.795اخالص عبد فيصل منشد الركابي2

72.537فاطمة خضير محمد طالل الشبالوي3

71.297هيلين سعد داوود مخيف الفتلي4

70.213هدى جواد صاحب عبد السادة الربيعي5

69.972حسين ثائر الماس نايف الزبيدي6

69.810محمد منصور رسن 7

69.366امير حسن عنون حريز البو صالح8

68.429رواء يونس بخيت مشكور الموسوي9

67.292نور الزهراء عبد الكريم هالسة عالوي 10

65.726زينب علي حسين الكرعاوي11

65.520عباس مهدي جاسم حسين12

64.751حسن عدنان شاكر الكروشي 13

64.324رسل جبير شنون خلف جبارة البديري14

63.885زهراء عادل حميد شاهر  ال واوي15

63.043زينة طالب كزار  عبد الحسين الصالحي16

63.007حسين احمد شنين خطار الشبالوي17

62.670منتظر مؤيد حبيب عبد الحسين18

62.415غيث سعدون محسن كاطع19

61.568هدير حمزة عبد الحسين علوان الفتالوي20

60.228مها حسين عليوي صغير الجبوري21

60.197امير صباح ناصر خنجر الهاللي22

59.892علي مكي حسين حمزة23

58.684حسن كاظم خبط عليوي الميالي24

58.612زيدون باسم يوسف كطوف الحمداني25

58.366محمد علي عبد الزهرة  حمادي الجابري26

57.316عصام عبد الحمزة كاظم جياد27

57.167شهد عبد الحسين كريم 28

57.096ليث احسان حاتم محمد الشباني29

56.841ايات محمد طاهر مسلم 30

56.419سيف جميل كاظم حمود31

55.929هشام عبد االمير شنان الجبوري 32

55.283لمياء سعد هادي علي االعرجي33

55.050كرار ظاهر محسن هادي الجبوري34

54.830مهند   حسن مهدي حسن الوائلي35

54.435سيف عباس فاضل خلف الركابي36

52.473انمار قيس حمد محمد ال جمعة37

20172018



179.727
279.339
376.024
475.352
572.846
672.508
771.216
869.565
969.01
1067.739
1167.687
1267.231
1367.047
1466.624
1565.501
1665.223
1765.011
1863.897
1963.836
2060.343
2159.649
2258.75
2357.722
2455.353
2554.474
2653.967



الدور االول/ الدراسة المسائية2017/2018قسم العلوم المالية والمصرفية للعام الدراسي 

معدالتاسم الخريجت

77.691حيدر عزيز نور علي ال جبر1

76.388حازم جواد كاظم برهان المصلوخي2

74.503لمياء عبد العزيز محسن سوادي الجبري3

73.926علي جبار عبد بهاض اليعكوبي4

70.552ميثم فيصل جابر مسلم البو ثامر5

70.377احمد راجح طراد ويدان الزيادي6

69.343حسين كريم كناوي سلمان االغوات7

69.252أسيا جاسم حسين صالح العويدي8

68.348باسم حسن مهدي حسين الخشخشي9

67.369عبد الكاظم عاجل رسن جابر الجابر10

67.323والء سوادي فارس عبد الزهرة العبادي11

66.924حوراء نعيم غانم سويف الكرعاوي12

65.936ايات شاكر جابر حسن الشدود13

65.520محمد انعيم محسن عبيد الجاسمي14

65.004أوس نائل محسن كريم الحميداوي15

64.527بهاء قاسم شمران صجم الحمزاوي16

63.917سجاد صالح مهدي احمد النائلي17

63.578ابراهيم جعفر ردام وناس الحمداوي18

63.421غفران علي حسين علوان ال محمد اغا19

63.246رقية جاسم عباس جاسم المصالوي20

61.867شيماء جمال جابر عيسى الهاللي21

60.755احمد علي وهاب نعمة الغانم22

59.976ايناس سعود متعب بليبش الحميداوي23

59.365ناصر عبد الحسين معارج سلطان الجبوري24

58.448 كاظم فليح حسن علي الوائلي25

58.070سعد كاظم تايه منون الزبيدي26

57.835خليل اسماعيل حسن حسون العنكوشي27

57.132اماني مرزة حمزة جياد28

56.034مصطفى عقيل خضير29

55.932زيد كاظم جودي كريم الغالبي30

55.683جعفر محمد علي جاسم الزبيدي31

المعدل اسم الطالب ت

91.804ساجدة حسن داود سلمان البعاج    .1

82.641سجى قاسم خميس جويد    .2

82.551وفاء عبد عبد هللا هادي المهنة    .3

75.702علي حسن مزهر محسين    .4

75.359ادم عادل صافي عبد الزاملي    .5

70.885سهام سرحان جاسم عكاب العمري    .6

70.354خلدون احمد عبد الحمزة طه الركابي    .7
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65.808حوراء علي كريم حسن    .8

65.364اسماء ميثم هادي محمد االعرجي    .9

10.              

       
65.347مصطفى كاظم يوسف جابرالعامري

11.              

       
62.776محمد عباس عنيد غانم الربيعي

12.              

       
62.657نجم عبد عباس حساني المكوطر

13.              

       
62.144عالء ناصر جابر محيسن العبيدي

14.              

       
61.755فاضل شاكر عبد مخيف العمراني

15.              

       
60.514صابرين غازي عبد السادة كزار الزيادي

16.              

       
60.291جنان نعمة كاظم عبود ال حمد

17.              

       
60.246ادهم عالء مري عبيد

18.              

       
59.583مصطفى حامد كلف عطية الناشي

19.              

       
59.424علي هادي علي جاسم الكريط

20.              

       
59.160احمد حسين جواد كاظم المياحي

21.              

       
57.767مدين تركي كاظم علوان البو عرب

22.              

       
57.474دعاء راسم عبد االمير جبار االعسم


