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صباحٌة82.831995/1996االولذكرعراقٌةحسٌن علً المحسن عبد عمراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة81.521995/1996االولذكرعراقٌةاحمد محمد احمد فراساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة77.91995/1996االولذكرٌمانٌةسٌف علً عبده قاسماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة76.671995/1996االولانثىعراقٌةسلمان داود فائز زٌنةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة76.041995/1996االولانثىعراقٌةالجمٌلً احمد صباح صبااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة75.251995/1996االولانثىعراقٌةمبارك محمود ناصح اطٌافاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة74.151995/1996االولذكرعراقٌةحسٌن محمود احساناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة73.341995/1996االولانثىعراقٌةاللطٌف عبد شوكت فائق  ارٌجاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة72.741995/1996االولانثىعراقٌةاالحد عبد نجم كامل رغداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة72.121995/1996االولذكرعراقٌةمحمد مهدي محمد مهدياالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة70.411995/1996االولانثىعراقٌةرجو ٌعقوب هادي رٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة70.351995/1996االولذكرعراقٌةمحمد جمٌل غسان حارثاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة70.311995/1996االولذكرعراقٌةابراهٌم ناصر صباح نارٌكاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة69.831995/1996االولانثىعراقٌةالوهاب عبد فاضل موفق منالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة69.681995/1996االولانثىعراقٌةالصحاف موسى حمٌد لمىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة69.371995/1996االولانثىعراقٌةشهاب هادي الجبار عبد االءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة69.331995/1996االولذكرعراقٌةالسعد علً ظاهر ضارياالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة69.21995/1996االولذكرعراقٌةجاسم طراد جابر عالءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة68.851995/1996االولذكرعراقٌةحٌدر علً صالح علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة68.251995/1996االولانثىعراقٌةالعلً عثمان احمد رغداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة67.961995/1996االولانثىعراقٌةالعبٌدي محمد خلٌل ساجدةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة67.691995/1996االولانثىعراقٌةصالح مهدي غائب امٌرةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة66.941995/1996االولانثىعراقٌةامٌر حسن محسن صبااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة66.771995/1996االولانثىعراقٌةحاتم سلمان حسٌن زهراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة66.731995/1996االولانثىعراقٌةعزٌز ٌوسف حنا سداداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة66.481995/1996االولذكرٌمانٌةشرٌم علً هللا هبة ماجداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة66.231995/1996االولانثىعراقٌةمحسن جبار بتولاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة65.811995/1996االولانثىعراقٌةرمضان ابراهٌم اٌناساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة65.421995/1996االولانثىعراقٌةواجد فزع جعفر مٌرفتاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة651995/1996االولذكرعراقٌةحمدي احمد الدٌن خٌر اسعداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة64.981995/1996االولانثىعراقٌةالرحٌم عبد سمٌر باناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة64.971995/1996االولذكرعراقٌةالجبوري علوان عداي عمرواالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة64.081995/1996االولانثىعراقٌةذٌاب حسن عصام فرحاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة63.741995/1996االولانثىعراقٌةٌونان اوشالم ناثان لٌنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة63.461995/1996االولانثىعراقٌةطه رشٌد مولود مٌفاناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة63.291995/1996الثانًانثىعراقٌةمٌناس ادور فٌفٌاناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة63.241995/1996الثانًذكرعراقٌةالطائً الدٌن فداء ٌوسف اوساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة63.11995/1996الثانًذكرعراقٌةداود هللا عبد فؤاد مؤٌداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة63.051995/1996االولانثىعراقٌةمهدي علً غالب اسٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة62.671995/1996االولانثىعراقٌةحسن غالم شٌرٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة62.631995/1996االولانثىعراقٌةمجٌد االمٌر عبد اٌناساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة62.371995/1996االولذكرعراقٌةالشرٌف امٌن غازي محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة62.281995/1996االولذكرٌمانٌةردمان هللا عبد ٌاسٌن معاذاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة62.061995/1996االولانثىعراقٌةعلوان طالب االءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة61.991995/1996الثانًذكرعراقٌةصالح مهدي صالحاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة61.951995/1996الثانًذكرعراقٌةمحمد كرٌم جعفر سرداراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة61.911995/1996االولانثىعراقٌةعلً اكرم سندساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة61.871995/1996االولانثىعراقٌةالعباس عبد كامل زٌنةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة61.761995/1996االولانثىعراقٌةعزٌز مجٌد حمٌد مٌدٌااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة61.711995/1996الثانًانثىعراقٌةالعتبً حكمت سلمان داود مًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة61.651995/1996الثانًذكرعراقٌةتوما اسطٌفان وساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة61.471995/1996الثانًانثىعراقٌةنوري محمد سامً اسٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة61.321995/1996االولذكرعراقٌةحسٌن الدٌن صالح مهنداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة61.291995/1996الثانًذكرعراقٌةهندي احمد كامل مؤٌداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة60.751995/1996الثانًذكرعراقٌةالخفاجً حمود كاظم جواد سالماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة60.721995/1996الثانًانثىعراقٌةمهدي محمد جالل لمٌساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة60.561995/1996الثانًانثىعراقٌةاحمد عبد سفاح زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة60.551995/1996االولانثىعراقٌةعباس مسعود اٌماناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة60.241995/1996الثانًذكرعراقٌةسبتً عزٌز احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة60.221995/1996االولذكرٌمانٌةحزام الغنً عبد طاللاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة60.121995/1996الثانًانثىعراقٌةالعزي محمود فاضل اسٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة60.041995/1996الثانًانثىعراقٌةجاسم محً رٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة59.641995/1996الثانًذكرفلسطٌنٌةمحمد هاشم محمد مهنداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة59.611995/1996االولذكرعراقٌةعلً فاتح طارق عمراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة59.341995/1996االولانثىعراقٌةالرحاوي بدر حازم صبااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة59.261995/1996الثانًذكرعراقٌةالجواد حسن فاروق وساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة59.221995/1996الثانًذكرعراقٌةربٌعً حسٌن مدب جباراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة58.731995/1996الثانًذكرعراقٌةحمودي نعمان قحطان نزاراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة58.571995/1996الثانًذكرعراقٌةسوسكوس سٌوس اثنا ستولون ابو خالداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة58.471995/1996الثانًذكرعراقٌةمهدي جاسم مهدي ٌاسراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة58.441995/1996الثانًانثىعراقٌةجواد الحسٌن عبد ارٌجاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة58.391995/1996الثانًذكرعراقٌةالكاتب حسٌن تقً مطاعاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72



الدراسة نوعالتخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

صباحٌة58.291995/1996االولذكرعراقٌةالدٌن شمس علً فدا مهدياالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة58.211995/1996الثانًانثىعراقٌةخلٌل اسماعٌل الوهاب عبد جٌهاناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة57.991995/1996الثانًانثىعراقٌةفاضل شامل تمارةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة57.851995/1996الثانًذكرعراقٌةروٌد ساجت قاسماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة57.791995/1996الثانًذكرعراقٌةهللا عبد امٌن حكمت احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة57.721995/1996الثانًذكرعراقٌةفارس توفٌق راضً محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة57.671995/1996الثانًانثىعراقٌةحمدان الكرٌم عبد اٌماناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة57.671995/1996الثانًانثىفلسطٌنٌةمحمد العفو عبد سمٌر سالفااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة57.621995/1996االولانثىعراقٌةهللا عبد نوري ضٌاء سرىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة57.591995/1996الثانًذكرعراقٌةشالل حسن عماداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة57.471995/1996االولانثىعراقٌةناجً محمد رٌاض باناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة57.371995/1996االولذكرعراقٌةعبد علً حمٌد سامراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة57.321995/1996االولذكرٌمانٌةالرشٌدي الغنً عبد قاسم خالداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة57.311995/1996االولذكرعراقٌةمحمد ٌعقوب ناجً ندىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة57.161995/1996الثانًذكرصومالًعدو محمد عمراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة57.021995/1996االولذكرعراقٌةعلً حسٌن كاظم عماراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة56.81995/1996الثانًذكرعراقٌةاحمد محمد ناجً ابراهٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

صباحٌة56.581995/1996الثانًذكرعراقٌةسٌان مٌنا ٌنوك هرانت جونًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

صباحٌة56.541995/1996االولذكرعراقٌةعلً محمد حسانً علً عبد عدناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

صباحٌة56.121995/1996الثانًذكرعراقٌةحٌدر علً دروٌش محمد جعفراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

صباحٌة55.821995/1996الثانًذكرعراقٌةمحمد نوري مكً رعداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

صباحٌة55.21995/1996االولذكرعراقٌةالجبوري خمٌس هللا عبد نجم سهٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

صباحٌة54.691995/1996الثانًذكرعراقٌةشبر عباس خضر راضً محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

صباحٌة54.471995/1996الثانًذكرعراقٌةعزٌز نجاح جناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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صباحٌة54.341995/1996الثانًذكرعراقٌةمحمد مطلك محمد علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

صباحٌة54.251995/1996الثانًذكرعراقٌةالربٌعً نجم فٌصل عماراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

صباحٌة53.751995/1996الثانًذكرعراقٌةالحمٌد عبد الحسٌن عبد علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99


