
كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة القادسية

الدراسات الصباحية/قسم االقتصاد 

2017/2018/الدور االول 

المعدل اسم الخريجت

78.263امير فاضل فاهم موجد الشعالن1

73.179جاسم محمد مهذال ناصر البو علي2

72.772علياء حنيطل حسن بريسم العفلوكي  3

70.999ندى عامر ناجي عطية الداودي4

69.449حسين ثامر زهير  سلطان العياشي5

69.319هدى حسن جاسم  مطر الزريجاوي6

68.830فاطمة كاظم زياد عيدان البديري7

68.535زينب جبار كريم عبد العمري8

67.263اخالص موسى كاظم محمد العمري9

67.101علي نزار اسكندر اسماعيل الخزرجي10

66.774عبد الكريم مرزوك حنشول رميح الخزعلي11

66.390رانية كريم جبر حمد الشباني12

65.688زينب عبد السجاد مشاري عبيد الكرعاوي13

64.587نهاد مراد عواد دحام العابدي14

64.578هنادي علي صاحب يوسف النائلي15

64.366حيدر علي عبد الزهرة كاظم العارضي16

64.305علي كاظم مجهول عبد الباري اليعكوبي17

64.022شيماء محمد كريم عياش البركات 18

63.644فاطمة عباس فهيم جريمخ الشبالوي19

63.369احمد صاحب عبد الحسن صاحب الشرع20

63.347حسين علي جبر زرك الجبوري21

63.230اسيل عادل صالح طارش العبيدي22

63.214سالي عدنان عبيد جاسم النائلي23

62.935ضرغام حسين عطية حمزة الفرحاني24

62.673ابرار رسول طاهر  عباس 25

62.471مريم عزيز كاظم ياسين الكصار26

61.980ليث عبد الجليل محمد رضا  الشبالوي27

61.373بسام علي حسن سهر الربيعي28

61.198مرتضى كاظم عبد كاظم النائلي29

61.130عبد هللا نعمة نجم فرحان االبديري30

60.803حنين عليوي طاهر خضير العبادي31

60.601حيدر فاضل صالح عبد علي الشمري32

60.379مالك ماجد مزيد فرحان الجاسمي33

60.188علي جميل علي جايش الزبيدي34

60.181مرتضى نعيم عليوي عطية الفرحاني35

60.024علي خالد زوير مخيلف الزيادي36

59.892علي سندال علي جاسم الشمري37

59.613امير مظفر عبد الهادي كاطع الجيجان38

58.330علي كاطع جفات مطلك الساعدي39

57.421امجد صباح علي دريخ السعيدي40

57.421مسلم ابراهيم عبد الرضا الفي41



57.406سيف الدين فريق عبيد غثيث الظالمي42

56.319فاتن احمد عبد المحمد جبر الفتالوي43

55.740غفران مشتاق طالب جابر الشكاكي44

55.502مصطفى ماجد محمد  حمزة الزركاني45

55.457كريم جاسم خايف شنان الشيباوي46

55.323زيد حامد عبد الرضا عطية الخالدي47

55.111سالم حسين علي حسن الداودي48

55.089احمد جاسم جبر محسن الجبوري49

55.079حيدر حسين نعمة عليوي الكرعاوي50

53.904علياء حسين جليل علوان الزيادي51

المعدلاالسمت

82.148مرتضى راجح هادي وناس1

80.073عباس كظيم دايم عباس الكرعاوي 2

76.569رقية علي صوجر مطلب الخزاعي3

76.109صابرين خالد مرزة عبود الحجامي4

75.097رندة سعدون حمزة جياد المنصوري5

73.555بنين فالح حسن حسون الجبوري6

72.806نقلية نجم عبدهللا حمادي العماري7

71.806ستار وحيد محمد عبادي الجبوري 8

71.327ختام فاضل عيسى حسين الخالدي9

71.234رسل فاضل ناجي رغيف الكريشي10

71.215محمد جفات صليبي رحيمة الفرطوسي11

70.781غسان نعمان حسين ظاهر العويدي12

70.365فاطمة ظافر عبد محمد المخاظرة13

68.201حسين ياسين كاظم عبد االعسم 14

67.884علي حسين عبدالعالي سلمان الزبيدي 15

67.713فائز خالد صباح خالد الصبغاني16

67.338نور صالح جابر حسن الخزاعل17

67.003منار عباس زوري عبد الحسناوي18

66.762زينب عبدالحسين عبدالرضا لطيف العبيدي19

66.502نعمة عباس عبيد جساب الخزعلي20

66.162حوراء ياسين جاسم حاجم الحفاظ21

66.135هبة لبنان اسود حميد الهاللي22

66.056جاسم محمد فاضل حسن الجنابي23
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65.746براق طالب جاسم عطية الكرعاوي24

65.258داليا بشير هادي حسون العبودي25

64.933رند خالد محمود سلطان البياتي26

64.532فاطمة فليح مبارك نجم المرمضي27

64.413حسام حاكم فليح حسن الزبيدي28

64.101حسن جميل عبد الحمزة حسين الجبوري29

63.629حسن حنون حسن حميدي العتابي30

61.788منتهى كاظم حسين غافل الفرطوسي31

61.557كرار علي غازي عيدان الجبوري 32

61.152علي عباس كاظم سلوم آل بو صالح33

60.921عماد جاسم حمزة جودة القصير34

59.325محمد علي وحيد محمد البحاثي35

58.711علي حسن جعفر محمد الفؤادي36

58.476حسن فالح حسن رحمان الجاسم 37

58.413مالك مطر حسين جراد الزبيدي38

58.408غفران كاظم وهد حميدي المحنة 39

58.406احمد غانم محمد سلطان الجبوري 40

58.115وليد عبد السجاد سمير نعمة الكيم41

57.685عذراء جواد كاظم عبيد الجاسمي 42

57.642يعقوب جبار شبالوي كشاش الزاملي43

57.495حسين علي كاظم محسن الخزاعي 44

56.83زهراء يقضان خيون حمود الياسري45

56.245علي محمد عبيد عيسى العارضي46

56.233حيدر وحيد شنان عودة الحسناوي47

52.75احمد فنيخر محيل خنجر الحساني48
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المعدلاسم الخريجت
83.206زيد عبد الزهرة كائي رفش البديري1

82.284وجدان سوادي عبد زيد سلمان الزبيدي

81.753منى خضير عباس وجالن3

78.563عالء صبري رسن طشار الزبيدي4

76.908هند علي عبد الحسين حمزة البديري5

75.753سحر مكي جاسم محمد الكرعاوي6

73.328منار محمد جواد حسن الموسوي7

72.578براء أحمد جبر محسن الخزاعي8

71.855دعاء هادي كاظم جاسم جار هللا الزاملي9

70.915أحمد زهير محمد خضير العبد هللا10

70.913أية نزار علي جابر السعدون11



70.332مروة عبد الحسين موات عباس الحويساوي12

70.115اكرم نعيم حسين موسى البو عويمر13

70.034حسين عالء الدين محمد راهي ال سعيد14

70.024هبة نعيم عبد ياسر االسدي15

69.772شجن خليل هادي جاسم16

69.088رياض عدنان عبد هادي معين17

68.695نور صباح ليلو ابو كنين الهاللي18

68.505الهام حسن حاتم جبر البديري19

68.460نغم محمد عبد الحسن جبار الجبوري20

68.408عال علي حسين عبد الحسين العابدي21

68.135مرام قيس محمد مسلم العمري22

67.932علي محمد جربوع عبد23

67.529سجاد حسين جبر كاظم الكعبي24

67.110سجى فوزي رحيل ليلو الركابي25

67.032مطر باسم مطر عقاب26

66.808أحمد انعيم جاسم عذاب27

66.249مروة حسن نغماش فهد الكرعاوي28

66.214ضياء عبيس سلطان حسين الميالي29

65.611هدى محمد خضير عويد الوائلي30

65.125هجران فؤاد خضير عباس31

64.774عمار عبد الحسن عاتي حسين ال حمود32

64.421حسن علي قاسم محمود الحسيني33

63.790زينب عالء حسين طه النائلي34

63.371كرار محمد كاظم كوان الفتالوي35

63.141زين العابدين كريم عبد جبيري الميالي36

62.917ندى عباس كاظم حسون37

62.140رانية صاحب عبد الواحد عبد الحسين الفتالوي38

61.983مسلم صالح عبد وناس39

61.353كرار رحمن جبار حمادي الشيباني40

61.204ضرغام خالد مزيد فرحان41

60.694محمد كريم نجم عبود العفلوكي42

60.353فرحان محسن فرحان كبر المياحي43

60.063أحمد جمال جميل شمخي الكرعاوي44

59.977وسام خير هللا شمران45

59.840عباس حسين يوسف محمد الداودي46

59.607عالء طاهر سالم جاسم الموسوي47

59.500هدى اسماعيل حسين دخيل شبر48

59.475علي ناصر حسين أبولول العابدي49

58.949علي أركان خنطل خضر العفلوكي50

58.153محمد فارس حسب عليوي الركابي51

57.126حسن سلمان مهدي فرحان البو علي52

57.122بنين حسن ناصر حسون الجمالي53

57.051ابراهيم فاضل حساني مزهر العفلوكي54

57.051مالك ثامر نمر بجاي العمراني55

56.749كرار ثابت موسى مهدي56

54.694حسين عبد الزهرة كاظم لكن57



الدور االول/  الدراسات الصباحية

المعدل اسم الطالب ت

90.239ايهاب هادي صاحب عبد الحسين المعمار    .1

86.089غدير هاتف علوان مخرب النائلي    .2

84.284حسن عبد الحمزة اركان حسن الجليحاوي    .3

82.902حيدر سالم موسى وناس الزبيدي    .4

81.179اسراء عبد حلواص حمادي الزبيدي    .5

81.107رغد علي كاظم مجلي الجبوري    .6

80.568حسن اياد فضالة محمد البديري    .7

80.568محمد مطرود عباس ضاجر الشرموطي    .8

78.945رغده رضا عبد الزهرة خلف البديري    .9

10.          

           
78.894محمد هالل كريم خريبط المشرفاوي

11.          

           
77.975زهراء جمال شنيور جبار

12.          

           
77.716حسين علي مغير هاشم السعيدي

13.          

           
77.135دعاء سالم مزهر علي

14.          

           
77.053نورة غانم وصي جياد العابدي

15.          

           
76.194هشام عبد الرضا خومان فنجان العفلوكي

16.          

           
75.855نرجس قيس تركي صالل الغانمي

17.          

           
75.354علي حسن روضان محمد العبيدي

18.          

           
75.155هجران وليد حمد كريش الغرابي

19.          

           
74.941امير طه شمخي العوادي

20.          

           
74.676محمد حسين جاسم كاظم شبر

21.          

           
73.209نسرين محمد قاسم احمد جعفر الموسوي

22.          

           
72.750سارة رشيد حسن عمران الكرعاوي

23.          

           
71.734ضحى عواد محمد رضا عباس الشمري

24.          

           
71.416اجال كاظم حمزة كاظم الجبوري

25.          

           
71.406ايام فيصل عبيد كسار العابدي
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26.          

           
71.300صفاء جبار رشيد طعمة الموسوي

27.          

           
70.353جيهان عبد اليمه هاشم داخل الغرابي

28.          

           
69.984زينب يحيى جاسم محمد الشمري

29.          

           
69.213ختام كريم كاظم شلتاغ الناشي

30.          

           
69.171هدى مسلم ياسر علك الزاملي

31.          

           
69.160حسين كريم كاظم عبد حاجم

32.          

           
69.039شفاء حسين عطية سلمان السعيدي

33.          

           
68.968انور جميل عباس نعمة الحسيني

34.          

           
68.529سارة محمود بناي عبيس العبيدي

35.          

           
67.836حسام محمد وفقان حشل الجبوري

36.          

           
67.599مسلم جواد كحط حسن الجنابي

37.          

           
67.282نور الهدى حسين احمد جبار البياتي

38.          

           
67.216امير احمد عبد االمام ورد الجاسمي

39.          

           
66.991رواء وليد عبد رفش السعداوي

40.          

           
66.649اسراء عواد فرهود عواد الكيم

41.          

           
66.145زينب فليح حسن حمزة السالمي

42.          

           
66.141غفران نعيم حيوان جياد الموسوي

43.          

           
65.121رقية ثابت حسن جاسم الهاللي

44.          

           
64.368محمد اسماعيل فاضل عباس

45.          

           
64.319كامل جميل فرهود مطير الغزي

46.          

           
63.270بنين محمد عودة كاظم الكرعاوي

47.          

           
63.096هديل منهل ياسين محسن الحسيني

48.          

           
62.824رنا حسن هادي عباس الكركوشي



49.          

           
62.579شهد صويلح سرحان فنجان العفلوكي

50.          

           
62.491رزاق محسن عبود مطلك الطفيلي

51.          

           
62.095حسين نعيم دويج عطية

52.          

           
60.545كرار جميل كاظم خشان البديري

53.          

           
60.417نسرين عبد طالب ملك ادريس

54.          

           
59.421جعفر عبد هللا فاضل ياسر

55.          

           
58.934انور جليل عبد شاني الحسناوي

56.          

           
57.952حسين علي خربة اليذ النائلي

57.          

           
57.491زينب جفات تركي ياسر الغريري

58.          

           
57.348عبود راضي عبود الجبوري

59.          

           
56.630حسنين حسين حلواص مهدي الجبوري

60.          

           
56.332حيدر بدر عبد الكاظم فرمان الخالدي

61.          

           
54.959سجاد حسين واشي راضي كردي

62.          

           
54.896امير كامل هاشم حسن االعرجي
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الدور االول/  الدراسات الصباحية
ي قسم المحاسبة للعام الدراسي 2018/2017معدالت خريج 


