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صباحٌة66.7342014/2013الثانًذكــرعراقًالجنابً هتٌمً خلف فالح اثٌراقتصادواالقتصاد االدارةبغداد1

صباحٌة60.8082014/2013الثانًذكــرعراقًالدلٌمً حسٌن علوان جواد مرواناقتصادواالقتصاد االدارةبغداد2

صباحٌة60.2712014/2013الثانًانثىعراقًالمطٌري راضً هللا عبد عادل مروةاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد3

صباحٌة59.3922014/2013الثانًذكــرعراقًاحمد حمٌد ماجد احمداقتصادواالقتصاد االدارةبغداد4

صباحٌة59.3932014/2013الثانًذكــرعراقًالموسوي عاتً موسى الزهرة عبد سٌفاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد5

صباحٌة58.7832014/2013الثانًانثىعراقًالعزٌري رشٌد النبً عبد رضا وروداقتصادواالقتصاد االدارةبغداد6

صباحٌة58.6962014/2013الثانًذكــرعراقًنجم نٌسان رعد اٌهاباقتصادواالقتصاد االدارةبغداد7

صباحٌة58.5962014/2013الثانًذكــرعراقًخلف حسن محمد اثٌراقتصادواالقتصاد االدارةبغداد8

صباحٌة58.5482014/2013الثانًانثىعراقًتمٌمً مشجل جبار عدنان رؤىاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد9

صباحٌة58.5282014/2013الثانًذكــرعراقًعجمً مهدي الباري عبد زٌاداقتصادواالقتصاد االدارةبغداد10

صباحٌة58.1222014/2013الثانًانثىعراقًحبٌب علً طالب ضحىاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد11

صباحٌة58.0392014/2013الثانًذكــرعراقًحبٌب المحسن عبد الكرٌم عبد علًاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد12

صباحٌة57.6932014/2013الثانًانثىعراقًهادي محً رعد رٌاماقتصادواالقتصاد االدارةبغداد13

صباحٌة57.6492014/2013الثانًانثىعراقًبدر فاضل جعفر صفااقتصادواالقتصاد االدارةبغداد14

صباحٌة57.4722014/2013الثانًذكــرعراقًحٌاوي دفار سالم ناجحاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد15

صباحٌة57.382014/2013الثانًذكــرعراقًالمعموري علً كاظم هللا عبد عالءاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد16

صباحٌة57.2172014/2013الثانًانثىعراقًمطلك جاسم رضا اسراءاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد17

صباحٌة56.7892014/2013الثانًذكــرعراقًخشان نعمة هاشم سمٌحاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد18

صباحٌة56.0342014/2013الثانًانثىعراقًسلوم الكرٌم عبد فائق نوراقتصادواالقتصاد االدارةبغداد19

صباحٌة55.5982014/2013الثانًذكــرعراقًشالكة عبٌد حسٌن مرتضىاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد20

صباحٌة55.3672014/2013الثانًذكــرعراقًعباس محمد الباقً عبد ضرغاماقتصادواالقتصاد االدارةبغداد21

صباحٌة55.3122014/2013الثانًذكــرعراقًمجول غربً حاتم سارياقتصادواالقتصاد االدارةبغداد22

صباحٌة55.2932014/2013الثانًانثىعراقًراسم عزٌز صالح زهراءاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد23

صباحٌة55.022014/2013الثانًذكــرعراقًجنابً صالح عبٌد مهدي احمداقتصادواالقتصاد االدارةبغداد24



نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الـدورالجنسالجنسٌةاســــــم الطــــالبالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة54.9932014/2013الثانًذكــرعراقًعلً دحام محمود احمداقتصادواالقتصاد االدارةبغداد25

صباحٌة54.8132014/2013الثانًانثىعراقًمطلك حنوش هاشم شٌماءاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد26

صباحٌة54.6672014/2013الثانًذكــرعراقًالشافعً غضٌب عبٌد محمود حٌدراقتصادواالقتصاد االدارةبغداد27

صباحٌة54.3412014/2013الثانًذكــرعراقًبوهان طاهر ضاحً عماداقتصادواالقتصاد االدارةبغداد28

صباحٌة54.2162014/2013الثانًذكــرعراقًنوري الرحٌم عبد حمٌد ماجداقتصادواالقتصاد االدارةبغداد29

صباحٌة54.1942014/2013الثانًانثىعراقًالسلمانً مطر عباس كرٌم سارةاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد30

صباحٌة53.8462014/2013الثانًذكــرعراقًشبل عبد سعدون تحسٌناقتصادواالقتصاد االدارةبغداد31

صباحٌة53.7422014/2013الثانًذكــرعراقًسلمان داود هادي باللاقتصادواالقتصاد االدارةبغداد32

صباحٌة53.5612014/2013الثانًذكــرعراقًالعابدي راهً طعٌن خٌري حٌدراقتصادواالقتصاد االدارةبغداد33

صباحٌة52.9842014/2013الثانًانثىعراقًٌوخان مكطوف هللا عبد اٌناساقتصادواالقتصاد االدارةبغداد34

صباحٌة52.9752014/2013الثانًذكــرعراقًشرهان هاشم خلٌل حٌدراقتصادواالقتصاد االدارةبغداد35

صباحٌة52.8932014/2013الثانًذكــرعراقًالجواري محمود كاظم حامد غزواناقتصادواالقتصاد االدارةبغداد36

صباحٌة52.5372014/2013الثانًذكــرعراقًراشد عبد صادق عمراقتصادواالقتصاد االدارةبغداد37
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المسائٌة57.892014/2013الثانًذكــرعراقًكنانً احمد لفتة الرضا عبد اٌادعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد1

المسائٌة57.7982014/2013الثانًذكــرعراقًالعقابً زوٌر ملوح علً خٌريعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد2

المسائٌة57.562014/2013الثانًانثىعراقًبودان حسٌن كاظم حمٌدةعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد3

المسائٌة57.2942014/2013الثانًذكــرعراقًبوهً سلمان علً حسنعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد4

المسائٌة57.0792014/2013الثانًانثىعراقًفارس رحٌمة حتٌتة سونٌاعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد5

المسائٌة56.7862014/2013الثانًذكــرعراقًخلٌل ابراهٌم هللا عبد ماهرعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد6

المسائٌة56.2652014/2013الثانًذكــرعراقًالزٌدي نمرشناوة عباس زٌدعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد7
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المسائٌة56.0612014/2013الثانًانثىعراقًالتمٌمً محمد علً حسن بتولعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد8

المسائٌة55.9742014/2013الثانًذكــرعراقًخلف احمد حسن احمدعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد9

المسائٌة55.4972014/2013الثانًذكــرعراقًحسن كرٌم شافً عادلعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد10

المسائٌة55.3362014/2013الثانًذكــرعراقًالساعدي سفٌح حسن حافظ مصطفىعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد11

المسائٌة55.1332014/2013الثانًذكــرعراقًمعٌوف حمٌد عالوي محمدعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد12

المسائٌة54.6662014/2013الثانًذكــرعراقًمحمد داود سلمان محمدعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد13

المسائٌة54.6322014/2013الثانًذكــرعراقًالعنبكً حسن عباس محمد لؤيعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد14

المسائٌة54.5532014/2013الثانًانثىعراقًفارس الحسن عبد الحسٌن عبد فاطمةعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد15

المسائٌة54.2742014/2013الثانًذكــرعراقًدفاك كاظم مؤٌد علًعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد16

المسائٌة54.1472014/2013الثانًذكــرعراقًابراهٌم خلٌل فرٌد محمدعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد17

المسائٌة54.1332014/2013الثانًانثىعراقًالعامري ناصر عبد محمد هبةعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد18

المسائٌة53.3422014/2013الثانًذكــرعراقًخلف جمٌل مشحن محمدعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد19

المسائٌة52.7852014/2013الثانًذكــرعراقًالخزعلً نصٌف عبود قٌس همامعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد20

المسائٌة52.6022014/2013الثانًذكــرعراقًعباس خضٌر طه محمدعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد21

المسائٌة52.4922014/2013الثانًذكــرعراقًمحمد صباح المنعم عبد الحسنعام/اقتصادواالقتصاد االدارةبغداد22


