
الدراسة نوعالتخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعةالتسلسل

صباحٌة84.431995/1996الثانًذكراردنٌةابراهٌم سلٌمان علً برهاناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة80.41995/1996االولانثىعراقٌةحمادي حسٌن هللا عبد وصالاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة77.691995/1996االولانثىعراقٌةعبد محمود شاكر مهااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة77.51995/1996الثانًذكراردنٌةهللا عوض محمد علً جواداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة76.811995/1996االولذكرعراقٌةالحبٌب الرحمن عبد عزٌز ماهراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة74.241995/1996االولذكرعراقٌةالمرسومً اسماعٌل خلٌل نبٌلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة73.581995/1996االولانثىعراقٌةالعزاوي حسٌن محمد اخالصاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة71.861995/1996الثانًانثىعراقٌةزٌدان ثامر فنجان لقاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة71.771995/1996االولانثىعراقٌةعلً حسن فلٌح سحراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة71.041995/1996االولانثىعراقٌةالشمري الجبار عبد احمد ناهدةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة70.571995/1996الثانًذكرعراقٌةالكبٌسً عطا فراس حساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة70.491995/1996االولانثىعراقٌةالطائً محمود شدهان شروقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة69.771995/1996االولانثىعراقٌةٌاسٌن سعدون نعٌم اسٌااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة69.541995/1996االولانثىعراقٌةمحسن جبار مذخور زٌنةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة69.141995/1996الثانًانثىعراقٌةحمد سلمان محمد املاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة69.031995/1996االولذكرعراقٌةالخالدي اٌوب عمر محموداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة68.651995/1996االولانثىعراقٌةمحسن محً سمٌر لمٌاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة68.641995/1996االولانثىعراقٌةعبٌد مزحم هللا عبد ثناءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة68.641995/1996االولانثىعراقٌةكاظم محمد كاظم ندىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة68.471995/1996الثانًانثىعراقٌةمزعل عبد شاكر فاطمةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة68.241995/1996االولانثىعراقٌةمنصور سامً اسراءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة67.851995/1996االولانثىعراقٌةالعبٌدي ارحٌمة حامد سهٌراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة67.791995/1996الثانًانثىعراقٌةصادق سلمان صادق غٌداءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة67.491995/1996االولانثىعراقٌةجهاد وداد بتولاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة67.371995/1996االولذكرعراقٌةعواد تركً محمد باسماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة67.241995/1996االولانثىعراقٌةسلمان الرضا عبد اسٌلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة67.111995/1996الثانًذكرعراقٌةمنشد لفته ثجٌل شاكراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة67.061995/1996الثانًانثىعراقٌةالحسن عبد الجبار عبد ٌارااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة67.051995/1996الثانًذكرعراقٌةرشٌد عبود سعود سعداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة66.921995/1996االولذكرعراقٌةحسن حمود ثجٌل منذراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة66.341995/1996االولانثىعراقٌةحسن محمد القادر عبد مهدي نادٌةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة66.111995/1996االولانثىعراقٌةحسٌن محمد الستار عبد اسمهاناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة65.761995/1996االولانثىعراقٌةسلمان حسن كاظم هناءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة64.981995/1996االولانثىعراقٌةمحسن جعفر خالد نجاةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة64.831995/1996االولانثىعراقٌةالحٌالً متً حازم رٌماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة64.541995/1996الثانًذكرعراقٌةسلمان مشري كرٌماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة64.51995/1996االولانثىعراقٌةالجبوري عوٌد محمود عفافاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة64.351995/1996االولانثىعراقٌةجبٌر فرهود ابتساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة64.311995/1996االولذكرعراقٌةجبر كاظم جواد مصطفىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة64.211995/1996االولذكرعراقٌةحمادي جاسم كاظم اسعداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة64.21995/1996االولانثىعراقٌةالزوبعً علً فاضل هناءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة64.071995/1996االولانثىعراقٌةالعزاوي خلٌل حقً رغداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة64.071995/1996الثانًذكرعراقٌةالعزاوي عباس ٌاسٌن مشعاناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة64.031995/1996االولانثىعراقٌةسلمان السادة عبد سعدٌةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة641995/1996االولانثىعراقٌةعثمان محمود القادر عبد خنساءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة63.751995/1996االولانثىعراقٌةفرج خمٌس ابتساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة63.731995/1996االولانثىعراقٌةالطوٌل سوادي ٌحٌى بشرىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة63.621995/1996االولانثىعراقٌةعباس الحسن عبد كاظم اٌماناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة63.581995/1996الثانًذكرعراقٌةعودة الرضا عبد كرٌماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة63.551995/1996الثانًانثىعراقٌةكاظم عباس رضٌةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة63.431995/1996االولانثىعراقٌةعلً عبٌد عزٌز مٌثاقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة63.251995/1996االولانثىعراقٌةفٌاض انعٌم فاطمةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة63.211995/1996الثانًانثىعراقٌةكاظم علً غنٌةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة631995/1996االولانثىعراقٌةنظرة حسن جمعة سندساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة62.921995/1996الثانًانثىعراقٌةحسن عوٌد فاطمةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة62.891995/1996الثانًانثىعراقٌةسلمان محمد قاسم هدٌراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة62.681995/1996االولذكرعراقٌةالقٌسً علوان سمٌر ولٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة62.621995/1996الثانًذكرعراقٌةمحمد باقر سالم نعمةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة62.581995/1996االولانثىعراقٌةالفتلً مجهول الهادي عبد ابتساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة62.331995/1996الثانًانثىعراقٌةمنصور حسٌب ٌونس منهلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة62.311995/1996الثانًذكرعراقٌةحمٌد احمد االله عبد علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة62.271995/1996الثانًذكرعراقٌةالمعموري ٌحٌى عبٌد ماهراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة62.241995/1996الثانًذكرعراقٌةحمادي مطر ناجً محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة62.211995/1996الثانًانثىعراقٌةشاتً عبد حسن فاطمةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة61.871995/1996الثانًانثىعراقٌةصاحب الحسٌن عبد نادٌةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة61.821995/1996االولذكرعراقٌةكاظم سعٌد ابراهٌم وضاحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة61.781995/1996االولانثىعراقٌةمصحب الواحد عبد سهاداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة61.741995/1996االولانثىعراقٌةسلمان محمد ابتهالاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة61.741995/1996الثانًذكرعراقٌةسالم عبد علً مجٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة61.731995/1996االولذكرعراقٌةعلً كاظم رضا احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة61.671995/1996الثانًذكرعراقٌةحمٌد تركً حسٌباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة61.591995/1996الثانًذكرعراقٌةغٌالن مناتً خطاب عماراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة61.531995/1996الثانًانثىعراقٌةالعبٌدي سعدون مهدي سناءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة61.521995/1996االولانثىعراقٌةجاسم اللطٌف عبد العزٌز عبد منالاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة61.481995/1996الثانًذكرعراقٌةمهدي محمد مظهر مصطفىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة61.281995/1996الثانًذكرعراقٌةجاسم حسن قاسم اٌاداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة61.151995/1996الثانًذكرعراقٌةحمد عبد وحٌد نعماناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة61.121995/1996الثانًانثىعراقٌةغانم نعمة منتهىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة61.011995/1996الثانًذكرعراقٌةعباس عدنان مصطفىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة60.861995/1996االولذكرعراقٌةمناحً بوده خضٌر احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة60.851995/1996االولانثىعراقٌةالحسٌن عبد ابراهٌم الستار عبد ٌساراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة60.771995/1996االولذكرعراقٌةحسن صالح سرحان حازماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة60.691995/1996الثانًانثىعراقٌةكند الحسن عبد ٌسرىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة60.671995/1996االولانثىعراقٌةعلواش علً رحمن سناءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة60.551995/1996الثانًذكرعراقٌةالرزاق عبد عماد اٌاداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة60.111995/1996الثانًانثىعراقٌةعلٌوي هادي عامر جناناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة60.031995/1996الثانًانثىعراقٌةفدعم نعٌم صادق وسناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة60.011995/1996االولذكرعراقٌةجواد كاظم هانًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة59.991995/1996الثانًذكرعراقٌةحسون عبد علً حسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

صباحٌة59.91995/1996الثانًانثىعراقٌةالخفاجً عبٌد حامد فاطمةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

صباحٌة59.891995/1996االولذكرعراقٌةرفاس محجن عساف محسناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

صباحٌة59.731995/1996الثانًذكرعراقٌةحسن متعب جاسم الخالق عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

صباحٌة59.691995/1996االولانثىعراقٌةعامر سلمان صالح عفافاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

صباحٌة59.651995/1996االولذكرعراقٌةبان طد حسٌن ٌاسر عادلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

صباحٌة59.451995/1996الثانًذكرعراقٌةشوٌل محمد جاسم هاللاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

صباحٌة59.421995/1996الثانًانثىعراقٌةعوان شندي حمٌدةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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صباحٌة59.151995/1996الثانًانثىعراقٌةالحسن مجٌد حمودي وفاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

صباحٌة59.051995/1996االولذكرعراقٌةحسون الساده عبد سعداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

صباحٌة58.941995/1996االولانثىعراقٌةمحمود عباس صبٌح ازهاراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

صباحٌة58.881995/1996الثانًذكرعراقٌةفتٌح صالح محمد عبٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

صباحٌة58.661995/1996الثانًذكرعراقٌةخلف مشحوت الحسٌن عبد محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

صباحٌة58.621995/1996الثانًذكرعراقٌةالحسٌن عبد مرزوق حسناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

صباحٌة58.561995/1996الثانًذكرعراقٌةالجبوري رٌكان كرٌم مٌثماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

صباحٌة58.551995/1996الثانًذكرعراقٌةكاظم تالً جواد غانماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

صباحٌة58.431995/1996االولانثىعراقٌةخلف زٌدان حمد زكٌةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105

صباحٌة58.271995/1996الثانًذكرعراقٌةصدقً نصرت عدنان حٌدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة106

صباحٌة58.231995/1996الثانًذكرعراقٌةابراهٌم عبد علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة107

صباحٌة58.191995/1996االولذكرعراقٌةمحمد جبار العباس عبد جباراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة108

صباحٌة58.181995/1996الثانًذكرعراقٌةجعفر محمد سالماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة109

صباحٌة58.11995/1996الثانًذكرعراقٌةالدلٌمً صالح كرحوت محمد مجٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة110

صباحٌة58.091995/1996الثانًانثىعراقٌةالصباغ باقر صادق امٌر هدىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة111

صباحٌة58.051995/1996الثانًذكرعراقٌةحسٌن شٌاع سعدون عماداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة112

صباحٌة57.951995/1996الثانًذكرعراقٌةجباري عوٌد محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة113

صباحٌة57.941995/1996الثانًذكرعراقٌةحمد هللا عبد حمد بزٌعاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة114

صباحٌة57.921995/1996الثانًانثىعراقٌةحٌاوي محمد احمد اوهاماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة115

صباحٌة57.621995/1996االولذكرعراقٌةفالح سعدون عتاو جاسماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة116

صباحٌة57.611995/1996الثانًانثىعراقٌةجعفر عالوي حسٌن لمٌاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة117

صباحٌة57.151995/1996الثانًذكرعراقٌةمحمود حسٌن علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة118

صباحٌة57.131995/1996الثانًذكرعراقٌةالمفرجً محمد جاسم احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة119

صباحٌة57.081995/1996االولذكرعراقٌةحسن عبد علً رٌاضاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة120
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صباحٌة56.921995/1996الثانًذكرعراقٌةالجاف القادر عبد صالح اكرماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة121

صباحٌة56.891995/1996الثانًانثىعراقٌةمحسن مطر املاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة122

صباحٌة56.791995/1996الثانًذكرعراقٌةعباس داٌح ابراهٌم ٌاسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة123

صباحٌة56.641995/1996الثانًانثىعراقٌةوادي منادي جمعة وروداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة124

صباحٌة56.581995/1996االولذكرعراقٌةالحسٌن عبد رجب مجدي سالماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة125

صباحٌة56.531995/1996الثانًذكرعراقٌةوناس عودة حسٌن حٌدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة126

صباحٌة56.531995/1996الثانًانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل عبٌراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة127

صباحٌة56.491995/1996الثانًذكرعراقٌةفارس مهدي حسٌن عالءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة128

صباحٌة56.251995/1996الثانًذكرعراقٌةماجد خلٌل الوهاب عبد محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة129

صباحٌة56.151995/1996الثانًانثىعراقٌةصالح حسن محمد سهاماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة130

صباحٌة55.871995/1996االولذكرعراقٌةكاظم عبٌد احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة131

صباحٌة55.841995/1996الثانًذكرعراقٌةخضر علً محمد عصاماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة132

صباحٌة55.611995/1996الثانًذكرعراقٌةكسارة محمد راشد ثامراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة133

صباحٌة55.591995/1996الثانًانثىعراقٌةالسكٌنً حسن أمشالً سناءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة134

صباحٌة55.51995/1996الثانًانثىعراقٌةجعفر حسن علٌاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة135

صباحٌة55.361995/1996الثانًذكرعراقٌةفزع ابراهٌم محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة136

صباحٌة55.321995/1996الثانًذكرعراقٌةخشن عمشً موسى سالماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة137

صباحٌة55.281995/1996الثانًذكرعراقٌةخالطً الرضا عبد خمٌساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة138

صباحٌة55.151995/1996الثانًذكرعراقٌةحسٌن ناصر حسناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة139

صباحٌة55.151995/1996الثانًذكرعراقٌةحسن هادي حسون هدٌباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة140

صباحٌة55.021995/1996الثانًذكرعراقٌةاحمد سلٌمان خالداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة141

صباحٌة54.881995/1996الثانًانثىعراقٌةالهاشمً مصطفى العزٌز عبد لمىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة142

صباحٌة54.731995/1996الثانًذكرعراقٌةبنٌان زامل حسٌن علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة143

صباحٌة54.231995/1996االولذكرعراقٌةمطلك كاظم حاتم صداماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة144
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صباحٌة53.171995/1996الثانًانثىعراقٌةالمالكً فرج حسن املاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة145

صباحٌة53.171995/1996الثانًانثىعراقٌةالتمٌمً كاٌن الحسٌن عبد خدٌجةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة146

صباحٌة53.171995/1996الثانًذكرعراقٌةحمٌد مجٌد الهادي عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة147


