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صباحٌة77.092000/2001االولانثىعراقٌةهادي سعٌد عادل رشااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة76.032000/2001االولانثىعراقٌةجاسم العزٌز عبد عدنان شٌماءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة762000/2001االولذكرعراقٌةمنهل رشٌد الرزاق عبد حساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة74.22000/2001االولانثىعراقٌةعباس هللا عبد ٌحٌى سندساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة73.72000/2001االولذكرعراقٌةسلمان محسن رحٌم اثٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة73.562000/2001االولانثىعراقٌةمحمد جاسم محمد زهراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة72.012000/2001االولذكرٌمانٌةالملك عبد علً حسن حسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة68.532000/2001االولانثىعراقٌةكاظم ابراهٌم وئاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة68.442000/2001االولذكرعراقٌةفارغ حٌدر امٌر ارازاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة67.972000/2001االولانثىعراقٌةموسى حسن علً رنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة66.882000/2001االولذكرعراقٌةمحمود الجبار عبد ضٌاء فراساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة662000/2001الثانًذكرعراقٌةحسن مسلم كاظم عماراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة65.922000/2001االولذكرعراقٌةرحٌم امٌن ٌونس هللا عبداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة65.722000/2001االولذكرعراقٌةحسن كاظم العزٌز عبد اسامةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة65.692000/2001االولذكرعراقٌةالشهٌب علً محمد ابراهٌم حٌدراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة65.412000/2001االولانثىعراقٌةقاسم هاشم انور امالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة65.142000/2001االولانثىعراقٌةراضً حمٌد رشٌد باناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة65.12000/2001االولانثىعراقٌةداود االحد عبد السالم عبد صبااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة64.912000/2001االولانثىعراقٌةحمٌدي جبار حمٌد مٌادةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة64.82000/2001االولانثىعراقٌةالحدٌثً حمٌد رفعت دالٌااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة64.792000/2001االولانثىعراقٌةاالمٌر عبد جمٌل باسم اورالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة64.352000/2001االولذكرعراقٌةٌاس الجبار عبد المنعم عبد فراساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة64.352000/2001الثانًذكرعراقٌةالفراجً علً حسٌن رائداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة64.272000/2001االولانثىعراقٌةرسن سعدون فرحاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة63.932000/2001االولانثىعراقٌةحسٌن رشٌد طارق اٌالفاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة63.682000/2001الثانًانثىعراقٌةالجبوري احمد محمد جاسم رواءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة63.582000/2001االولذكرعراقٌةالجمٌلً فهد فٌصل محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة63.572000/2001الثانًذكرعراقٌةالقادر عبد سلطان اسامة عمراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة63.472000/2001االولانثىعراقٌةاسعد نصوري جورج نصرتاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة63.332000/2001االولانثىعراقٌةغازي قاسم غانم نادٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة63.062000/2001االولانثىعراقٌةالدلٌمً فٌحان حمود دٌمةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة62.432000/2001االولذكرعراقٌةحسن عبد محمد ازهراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة62.412000/2001االولانثىعراقٌةذرب مجلً صبري نجاحاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة62.352000/2001االولانثىعراقٌةسلٌم حمٌد خالد انساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة62.172000/2001االولانثىعراقٌةحسٌن علً مازن فرحاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة61.92000/2001االولانثىعراقٌةمهدي زكً محمد هدٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة61.622000/2001الثانًانثىعراقٌةخوشابا قمبر بنٌامٌن نانٌتاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة61.312000/2001الثانًانثىعراقٌةعبود عكٌب عرٌبً نهاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة61.042000/2001االولانثىعراقٌةالجبوري علٌوي هادي انعاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة612000/2001االولانثىعراقٌةالمهدي عبد شرٌف حاتم مناراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة60.772000/2001االولانثىعراقٌةداود علوان العباس عبد سرىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة60.662000/2001الثانًذكرعراقٌةالعانً جمٌل رفٌق عمراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة60.32000/2001الثانًانثىعراقٌةمحمد جاسم الصاحب عبد رباباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة60.292000/2001االولانثىعراقٌةجاسم محمود هادي اوراساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة60.252000/2001الثانًذكرعراقٌةكرم عباس حسٌن ارازاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة60.132000/2001الثانًانثىعراقٌةعبٌد رشٌد قاسم زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة59.822000/2001الثانًانثىعراقٌةعٌسى هاشم لٌلو كارٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة59.712000/2001االولانثىعراقٌةالستار عبد حسٌن االءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة59.712000/2001االولذكرعراقٌةحسٌن محمد االمٌر عبد حٌدراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة59.592000/2001الثانًذكرعراقٌةعلً الحسٌن عبد احمد عمراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة59.52000/2001الثانًذكرعراقٌةجواد النبً عبد فراساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة59.492000/2001االولانثىعراقٌةمحمد شكر خلٌل ندىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة59.462000/2001االولانثىعراقٌةمحمد احمد محمد اٌناساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة59.452000/2001االولانثىعراقٌةحمادي سامً زٌنةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة59.352000/2001االولانثىعراقٌةفاضل محسن عباس رابحةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة59.342000/2001االولانثىعراقٌةمحمد حربً شذىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة59.272000/2001االولانثىعراقٌةدانوك عٌسى فارس شذىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة59.242000/2001االولذكرعراقٌةاسعود مهدي حبٌب مصطفىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة59.162000/2001الثانًذكرعراقٌةراشد خلٌف حشٌش مطشراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة59.052000/2001الثانًانثىعراقٌةاالدهمً فاضل سعد مرٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة58.982000/2001االولانثىعراقٌةحسٌن كاظم فاضل نضالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة58.962000/2001الثانًانثىعراقٌةعمران علً فاخر شٌماءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة58.872000/2001االولذكرعراقٌةمحمد ابراهٌم احمد طهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة58.872000/2001الثانًذكرعراقٌةاحمد هللا عبد مضراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة58.672000/2001الثانًذكرعراقٌةكاظم احمد محمود اٌناساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة58.612000/2001الثانًذكرعراقٌةسلٌم موفق محمود محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة58.432000/2001الثانًذكرعراقٌةخلف ابراهٌم اسماعٌل احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة58.412000/2001الثانًانثىعراقٌةالعبٌدي حسٌن محمد ندىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة58.32000/2001الثانًذكرعراقٌةعباس خضٌر ٌونس عباساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة58.052000/2001االولذكرعراقٌةمهدي راضً فرات مخلداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة57.962000/2001الثانًانثىعراقٌةساهً سكر شافً رنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة57.862000/2001الثانًذكرعراقٌةنوفان طراد جواد ازاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72



الدراسة نوعالتخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

صباحٌة57.852000/2001االولذكرعراقٌةحسن محمد جبار صمٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة57.852000/2001الثانًانثىعراقٌةزٌدان عنفوص مجٌد ساهرةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة57.832000/2001االولذكرعراقٌةعبد حسن كاظم احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة57.832000/2001االولذكرعراقٌةحبٌب زكً معناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة57.692000/2001الثانًذكرعراقٌةحسٌن ابراهٌم فوزي فراساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة57.682000/2001االولذكرعراقٌةالبٌاتً مسلم ناجً علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة57.592000/2001الثانًذكرعراقٌةحسن قدوري دعوم باسلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة57.532000/2001الثانًانثىعراقٌةالقادر عبد محمود المجٌد عبد مٌساءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة57.312000/2001الثانًانثىعراقٌةاسماعٌل محمود نائل فرحاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة57.162000/2001الثانًذكرعراقٌةحسن كطان حسٌن احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة57.072000/2001الثانًانثىعراقٌةمحمود علً حسٌن فردوساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة57.052000/2001الثانًذكرعراقٌةااللوسً علً غالب علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة56.992000/2001الثانًذكرعراقٌةجاسم عبٌد رشٌد حامداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة56.972000/2001الثانًذكرعراقٌةعبٌد محمد حٌدراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة56.962000/2001االولذكرعراقٌةموسى عبد ساهً احساناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة56.92000/2001االولذكرعراقٌةشمشون جون فردرٌك رامًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة56.852000/2001الثانًذكرعراقٌةالعبدي خلف سعد علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

صباحٌة56.842000/2001الثانًذكرعراقٌةكاظم صالح مهدي باسلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

صباحٌة56.582000/2001الثانًانثىعراقٌةالرحمن عبد الدٌن صالح هنداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

صباحٌة56.512000/2001الثانًذكرعراقٌةاحمد الوهاب عبد نعمان حسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

صباحٌة56.52000/2001الثانًانثىعراقٌةنظمً صٌاخان محمد لٌلىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

صباحٌة56.422000/2001االولانثىعراقٌةحسٌن محمد ابراهٌم ضمٌاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

صباحٌة56.422000/2001االولانثىعراقٌةمحمود حسٌن جاسم نورةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

صباحٌة56.422000/2001الثانًانثىعراقٌةاسكندر اكبر علً رضا اٌماناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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صباحٌة56.082000/2001الثانًذكرعراقٌةاحمد شنشه صالح احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

صباحٌة56.022000/2001االولذكرعراقٌةارموش ٌوسف ادموناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

صباحٌة56.022000/2001الثانًذكرعراقٌةالباقً عبد سالم بدر علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

صباحٌة56.012000/2001الثانًذكرعراقٌةحبٌب حسن محمد زٌداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

صباحٌة55.992000/2001الثانًذكرسورٌةدٌن احمد محمد احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

صباحٌة55.842000/2001الثانًذكرعراقٌةنٌازي هشام محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

صباحٌة55.392000/2001الثانًانثىعراقٌةالهندي رشٌد جاسم ازهاراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

صباحٌة54.92000/2001الثانًذكرعراقٌةخلف حسٌن ولٌد خالداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

صباحٌة54.732000/2001الثانًذكرعراقٌةمحسن ٌوسف جاسم عمراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105

صباحٌة54.172000/2001الثانًذكرعراقٌةسعٌد محمد عدنان محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة106

صباحٌة53.992000/2001الثانًانثىعراقٌةجمٌل محمد المحسن عبد طٌبةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة107

صباحٌة53.422000/2001الثانًذكرعراقٌةالمدفعً جمٌل سعد بكراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة108

صباحٌة53.412000/2001الثانًذكرعراقٌةعربً جٌجان نوري باسماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة109

صباحٌة52.852000/2001الثانًذكرعراقٌةطه ٌوسف رٌاض جعفراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة110

صباحٌة52.732000/2001الثانًذكرفلسطٌنٌةالجٌن ابو فوزي فائق رائداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة111


