
الدراسة نوعالتخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

صباحٌة82.261992/1993االولذكرعراقٌةالجادري طاهر حمٌد حٌدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة77.531992/1993االولانثىعراقٌةالطائً عبود شاكر حناناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة76.761992/1993االولذكرعراقٌةعذافة حسٌن حٌدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة76.221992/1993االولذكرعراقٌةبتال حسٌن احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة75.711992/1993االولذكرعراقٌةحسٌن حسون مصلحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة75.671992/1993االولانثىعراقٌةجاسم محمد الجلٌل عبد خلوداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة74.981992/1993االولذكراردنٌةالعبابسة سلٌمان احمد نبٌلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة73.751992/1993االولانثىعراقٌةشرٌف ضٌاء الرحمن عبد سلمىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة73.461992/1993االولانثىعراقٌةعلً جمعة مضر ندىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة72.621992/1993االولانثىعراقٌةالعبادي مهنا ناصر ٌسرىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة72.611992/1993االولانثىعراقٌةزٌنً الشٌخ محٌسن هاشم بشرىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة71.961992/1993االولانثىعراقٌةتوفٌق محمد تحسٌن رنااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة70.611992/1993االولانثىعراقٌةالزوبعً ابراهٌم كعبور ناٌف هدىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة70.391992/1993االولانثىعراقٌةعباس حمٌد ٌونس محمد فدوىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة701992/1993االولذكرعراقٌةكرٌم عزٌز اسماعٌل علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة69.721992/1993االولانثىعراقٌةالزبٌدي نمر خالد راوٌهاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة69.611992/1993االولذكرعراقٌةستو الٌاس حكمت غزواناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة69.561992/1993االولانثىعراقٌةالجبوري احمد عبد ابراهٌم مهااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة69.041992/1993االولذكرعراقٌةالزوبعً عباس خضٌر اسعداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة68.841992/1993االولانثىعراقٌةحسن ابراهٌم محمد هٌفاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة68.41992/1993االولذكرعراقٌةعرمش لفته صٌوان راشداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة67.751992/1993االولانثىعراقٌةفرحان كاظم خضٌر مهااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة67.461992/1993الثانًانثىعراقٌةالمشهدانً احمد اسماعٌل محمد معراجاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة67.221992/1993االولانثىعراقٌةكروط احمد وفاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة66.991992/1993االولانثىعراقٌةشرٌف عذاب حمودي وفٌقةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة66.881992/1993االولانثىعراقٌةالخزرجً سلطان حاجم عاشور لٌلىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة66.631992/1993االولانثىعراقٌةالزٌداوي عبٌد علٌوي ابتساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة66.51992/1993االولانثىعراقٌةحنتوش فلٌح حسٌن عدنان رغداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة66.261992/1993الثانًذكرعراقٌةالعجٌلً برٌسم احمد سلٌمان ستاراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة66.031992/1993االولذكرعراقٌةعبود جاسم علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة65.981992/1993االولانثىعراقٌةروضان قاسم شروقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة65.551992/1993الثانًانثىعراقٌةخان رستم محمد خشان بهاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة65.31992/1993الثانًذكرعراقٌةداخل بجاي محسن خلٌلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة65.271992/1993االولانثىعراقٌةالخفاجً كاظم االمٌر عبد حناناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة65.031992/1993الثانًانثىعراقٌةالبدري مهدي اسماعٌل اسراءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة65.011992/1993الثانًانثىعراقٌةعباس سالم داود هدىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة64.981992/1993االولانثىعراقٌةمجدي حسن عبد لٌلىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة64.981992/1993الثانًذكرعراقٌةعزٌز محمد حسٌن فارساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة64.411992/1993االولذكرعراقٌةرشٌد محمد عزٌز لطٌفاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة64.361992/1993االولانثىعراقٌةالشمري ٌوسف عمران محسن نضالاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة64.321992/1993االولانثىعراقٌةتوما عبود ناظم سحراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة64.31992/1993االولانثىعراقٌةالخٌابً عبود طه ماجدةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة64.021992/1993الثانًذكرعراقٌةحبٌب كشكول رحٌماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة63.961992/1993االولانثىعراقٌةفلٌح حمٌد اٌماناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة63.891992/1993االولذكرعراقٌةظاهر حماد فٌصل حسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة63.881992/1993االولانثىعراقٌةالحسن عبد عباس ناجح افراحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة63.781992/1993الثانًذكرعراقٌةعنٌفص حسٌن منصور ظاهراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة63.641992/1993االولانثىعراقٌةسلمان اسماعٌل خالد تانٌةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة63.631992/1993الثانًانثىعراقٌةعٌسى جواد موسى زٌنباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة63.571992/1993االولذكرعراقٌةنور عبد جبر محسناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة63.561992/1993االولانثىعراقٌةمهدي خزعل زٌنباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة63.351992/1993االولانثىعراقٌةمحمد هاشم ندىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة63.331992/1993االولذكرعراقٌةالشمري منصور صالح حٌدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة63.251992/1993االولذكرعراقٌةالجبوري جلوب مهدي محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة63.141992/1993الثانًانثىعراقٌةالجبوري علً حمد خضٌر اسراءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة63.031992/1993االولانثىعراقٌةعجٌل ابراهٌم هناءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة63.031992/1993الثانًذكرعراقٌةمفٌدر ناصر حمٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة62.841992/1993الثانًانثىعراقٌةحسٌن رشٌد محمد انساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة62.661992/1993االولانثىعراقٌةالخفاجً صالح جواد احمد اٌماناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة62.651992/1993االولانثىعراقٌةشهٌب الجبار عبد عدنان رضاباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة62.651992/1993االولانثىسودانٌةالسر تاج هوٌدااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة62.461992/1993االولذكرمصرٌةالعربً محمود علً احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة62.321992/1993الثانًانثىعراقٌةحنظل االمٌر عبد جناناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة62.11992/1993الثانًانثىعراقٌةناصر مهدي كاظم بٌداءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة62.021992/1993االولذكرعراقٌةظاهر العزٌز عبد اآلله عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة61.981992/1993الثانًذكرعراقٌةالهاشمً عبد جمٌل علً جمٌلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة61.941992/1993الثانًانثىعراقٌةقادر عزٌز جعفر وداداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة61.931992/1993االولانثىعراقٌةحبٌب موسى عادل نادٌةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة61.841992/1993االولانثىعراقٌةحسن متعب عباس وداداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة61.681992/1993الثانًذكرعراقٌةحسن محمد زكً محمد حسن محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة61.641992/1993الثانًذكرعراقٌةجاسم خلٌل كاملاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة61.581992/1993االولانثىعراقٌةقادر حسٌن اسماعٌل ساجدةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة61.431992/1993االولذكرعراقٌةسلمان برٌس حمود حسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة61.431992/1993الثانًذكرعراقٌةعلً محمد جاسم خالداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة61.41992/1993االولذكرعراقٌةهاشم كاظم هاشم حٌدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة61.391992/1993الثانًانثىعراقٌةدخٌنة جابر آمنةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة61.371992/1993االولذكرعراقٌةالشمري جنان كرٌم علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة61.31992/1993الثانًذكرعراقٌةدربً كطان مطر صباحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة61.091992/1993االولذكرعراقٌةخلٌل بدر ٌاسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة61.061992/1993االولذكرعراقٌةظاهر سوٌد فاضلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة61.051992/1993الثانًذكرعراقٌةمحسن عبد علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة60.941992/1993االولانثىعراقٌةالغٌاض دخٌل عطا موسى فاطمةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة60.861992/1993الثانًانثىعراقٌةحربً جبار نوالاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة60.821992/1993الثانًذكرعراقٌةالعلً عمر علً حسٌن مؤٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة60.671992/1993الثانًذكرعراقٌةحمد علً كرٌماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة60.561992/1993االولذكرعراقٌةمصلح عبد دحام علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة60.431992/1993االولانثىعراقٌةخلف احمد ٌونس منىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة60.431992/1993الثانًذكرعراقٌةمحمود شاكر محموداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة60.241992/1993الثانًانثىعراقٌةجوٌر الرضا عبد مرٌماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

صباحٌة60.141992/1993االولذكرعراقٌةبابكر عمر ممنداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

صباحٌة60.11992/1993االولذكرعراقٌةالمرزوق جبر محمد علً حسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

صباحٌة60.011992/1993االولذكرعراقٌةعلً داود االئمة عبد الدٌن كمالاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

صباحٌة59.961992/1993الثانًذكرعراقٌةهللا عبد صالح شعٌب الحمٌد عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

صباحٌة59.91992/1993الثانًذكرعراقٌةمجٌد حسن ٌوسفاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

صباحٌة59.781992/1993االولذكرعراقٌةسعٌد شالل حارثاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

صباحٌة59.681992/1993الثانًذكرعراقٌةهللا عبد عزٌز صفاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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صباحٌة59.581992/1993االولانثىعراقٌةالتمٌمً صالح كاطع عبد هدىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

صباحٌة59.521992/1993الثانًذكرعراقٌةداخل علً رزاقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

صباحٌة59.391992/1993االولانثىعراقٌةالصباغ محمد شبلً شاكر جناناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

صباحٌة59.381992/1993االولانثىعراقٌةعبود حمٌد رفاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

صباحٌة59.381992/1993االولذكرعراقٌةكاظم عناد علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

صباحٌة59.251992/1993الثانًانثىعراقٌةنجم غانم كاظم سوسناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

صباحٌة59.21992/1993الثانًذكرعراقٌةالمجٌد عبد ناجً زهٌر ظافراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

صباحٌة59.061992/1993االولانثىعراقٌةالعباس عبد عبٌد عدوٌةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

صباحٌة58.761992/1993االولانثىعراقٌةعودة عراك مطر سعاداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105

صباحٌة58.751992/1993الثانًذكرعراقٌةابراهٌم خلٌل ابراهٌماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة106

صباحٌة58.741992/1993الثانًذكرعراقٌةرحمه االمٌر عبد علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة107

صباحٌة58.661992/1993الثانًذكرعراقٌةهللا عبد حمودي الصاحب عبد حاتماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة108

صباحٌة58.621992/1993االولذكرعراقٌةالدلٌمً عبد عالوي ٌوسفاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة109

صباحٌة58.471992/1993الثانًانثىعراقٌةابراهٌم محمود اٌماناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة110

صباحٌة58.441992/1993الثانًانثىعراقٌةالجعٌفري حمزه جبر فهٌمةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة111

صباحٌة58.181992/1993الثانًذكرعراقٌةمنهل راشد محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة112

صباحٌة58.11992/1993الثانًذكرعراقٌةالجبوري جابر حمٌد عباساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة113

صباحٌة58.051992/1993الثانًذكرعراقٌةالقادر عبد اكرم محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة114

صباحٌة58.041992/1993الثانًانثىعراقٌةكرٌم دروٌش محمد نور شاهوااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة115

صباحٌة57.831992/1993الثانًانثىعراقٌةالمراسٌمً ناصر علً سمٌرةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة116

صباحٌة57.671992/1993الثانًذكرعراقٌةمحمد عطشان رحٌم محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة117

صباحٌة57.61992/1993الثانًانثىعراقٌةحسن نافع كوثراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة118

صباحٌة57.551992/1993الثانًذكرعراقٌةعباس علً خمٌساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة119

صباحٌة57.521992/1993الثانًانثىعراقٌةمحمد امٌن محمد محمد ابتساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة120
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صباحٌة57.511992/1993الثانًذكرعراقٌةجتان احمد حماداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة121

صباحٌة57.481992/1993الثانًانثىعراقٌةمحمد عبٌد حمٌد اسماءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة122

صباحٌة57.361992/1993االولذكرعراقٌةصالح العزٌز عبد الجبار عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة123

صباحٌة57.311992/1993الثانًذكرعراقٌةالدلٌمً صالح مهدي سعٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة124

صباحٌة57.261992/1993الثانًذكرعراقٌةالعانً امٌن جعفر قاسم احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة125

صباحٌة57.191992/1993الثانًانثىعراقٌةكاظم جواد اخالصاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة126

صباحٌة57.181992/1993الثانًذكرعراقٌةحمد خضٌر عماداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة127

صباحٌة57.151992/1993الثانًانثىعراقٌةجاسم دبس سعٌدةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة128

صباحٌة57.091992/1993الثانًذكرعراقٌةجعفر نعٌم حٌدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة129

صباحٌة57.091992/1993الثانًذكرعراقٌةحمادي عبد جباره سعٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة130

صباحٌة571992/1993االولانثىعراقٌةعلً حسٌن صادق احالماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة131

صباحٌة56.651992/1993الثانًذكرعراقٌةالجبوري الجلٌل عبد مجٌد الرزاق عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة132

صباحٌة56.511992/1993الثانًانثىعراقٌةالحٌالً احمد محمود إبراهٌم قادرٌةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة133

صباحٌة56.331992/1993الثانًذكرعراقٌةالدوري خضر عزٌز الرزاق عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة134

صباحٌة56.321992/1993االولانثىعراقٌةعلً غنو قاسم ل وصااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة135

صباحٌة56.251992/1993الثانًذكرعراقٌةعودة حمزه علوان ارشداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة136

صباحٌة56.081992/1993الثانًذكرعراقٌةعلً سلمان محمد سعٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة137

صباحٌة56.041992/1993الثانًذكرعراقٌةمشاي هللا خٌر محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة138

صباحٌة55.981992/1993االولانثىعراقٌةمحمد خضٌر محمد فاطمةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة139

صباحٌة55.861992/1993الثانًذكرعراقٌةعالوي سلٌم احمد حساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة140

صباحٌة55.851992/1993الثانًذكرعراقٌةسعٌد حمه وزاد نهاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة141

صباحٌة55.841992/1993الثانًذكرعراقٌةتوفٌق حمٌد قٌساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة142

صباحٌة55.651992/1993االولذكرعراقٌةالدلٌمً عباس خضٌر سامًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة143

صباحٌة55.611992/1993الثانًذكرعراقٌةالغرٌري عناد بدر سعدوناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة144
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صباحٌة55.511992/1993الثانًذكرعراقٌةعوٌد منصور علً الدولة سٌفاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة146

صباحٌة55.051992/1993الثانًانثىعراقٌةصالح كاظم هادي وفاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة147

صباحٌة54.991992/1993الثانًانثىعراقٌةسمٌر ابراهٌم هجهوج نجاحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة148

صباحٌة54.921992/1993الثانًذكرعراقٌةشفلح خطاب غالً حسناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة149

صباحٌة54.871992/1993الثانًذكرعراقٌةحسٌن فدعوس كاظم جواداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة150


