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صباحٌة80.151998/1999االولذكرعراقٌةنعمة فخري سمٌراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة78.11998/1999االولذكرعراقٌةالدلٌمً دهش جواد فاضلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة75.581998/1999االولانثىعراقٌةحمد صالح سعٌد اسراءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة73.551998/1999االولذكرعراقٌةالمشهدانً ابراهٌم اسماعٌل احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة71.341998/1999االولذكرعراقٌةمحمد عبد حمٌد محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة70.921998/1999االولانثىعراقٌةخطاب محمد غازي زٌنةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة70.721998/1999االولذكراردنٌةالحامد حامد حسٌن لؤياالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة70.321998/1999االولانثىعراقٌةٌاقو حبٌب منىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة69.841998/1999االولانثىعراقٌةالبارودي توفٌق بدري شٌرٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة69.791998/1999االولانثىعراقٌةالعزاوي حسٌن علً ابتساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة69.541998/1999االولانثىعراقٌةحسٌن هداد شرٌف اسراءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة68.921998/1999الثانًذكرٌمانٌةهللا عبد صالح ناجً محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة68.631998/1999االولانثىعراقٌةكشاف حسن افراحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة68.461998/1999االولذكرعراقٌةزكم كامل ماجداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة68.311998/1999االولانثىعراقٌةالبناء داود نجٌب ٌاسمٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة67.581998/1999االولذكرٌمانٌةمشٌب علً صالح غالباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة67.541998/1999االولذكراردنٌةربابعة احمد  حسن رائداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة67.51998/1999االولذكرعراقٌةجبر محمود مؤٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة67.271998/1999االولذكرعراقٌةمرزا الحمزة عبد موفقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة67.131998/1999االولذكرعراقٌةجداوي عزٌز عالءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة67.11998/1999االولانثىعراقٌةزغٌر جاسب انتصاراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة66.051998/1999االولانثىعراقٌةدروٌش شوكت عطا زهراءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة65.971998/1999االولانثىعراقٌةماٌخان خسرو ندىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة65.931998/1999االولانثىعراقٌةعلً حسن قاسم املاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة65.661998/1999االولانثىعراقٌةصالح حاتم ماجد روٌدةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة65.441998/1999االولذكرعراقٌةحسن مهدي اثٌراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة65.441998/1999االولانثىعراقٌةخضٌر ٌاس خضٌر زٌنباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة65.391998/1999االولانثىعراقٌةخماس عباس خضٌر زهرةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة65.281998/1999االولانثىعراقٌةالمجٌد عبد طارق آمنهاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة65.271998/1999االولذكرعراقٌةسعود جبر هللا عبد خلٌلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة65.241998/1999االولانثىعراقٌةكاطع ملوح درو لٌلىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة65.161998/1999االولانثىعراقٌةالحٌالً ٌعقوب الرحمن عبد سوسناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة64.71998/1999االولانثىعراقٌةعلً المحسن عبد علً هدٌلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة64.631998/1999االولانثىعراقٌةجودت عامر فرحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة64.461998/1999االولانثىعراقٌةولٌم بادل سمٌر لندااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة64.41998/1999الثانًذكرعراقٌةجبار جاسم عبود اسعداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة64.311998/1999االولذكرعراقٌةصالح هاشم صالحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة64.261998/1999االولذكرعراقٌةحمود حربً ابراهٌم احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة64.261998/1999االولذكرٌمانٌةاحمد قاسم مهٌوب خالداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة64.181998/1999االولانثىعراقٌةعزٌز ضامد ندىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة63.851998/1999الثانًانثىعراقٌةخلٌل عباس خلٌل هدىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة63.841998/1999االولذكرٌمانٌةالقحطانً احمد الكرٌم عبد احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة63.751998/1999االولانثىعراقٌةظاهر غازي حبٌب سهٌراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة63.621998/1999االولذكرعراقٌةمحمد ٌاسٌن عواد حمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة63.461998/1999االولذكرعراقٌةمرٌهٌج عطشان طالباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة63.261998/1999االولذكرسودانٌةبدر هللا عبد بدر اسامةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة63.211998/1999االولذكرعراقٌةمانع فرهود موسى حٌدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة63.111998/1999الثانًذكرعراقٌةجواد احمد جواد اللطٌف عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة62.941998/1999الثانًذكرعراقٌةحسٌن حمود طامً منذراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة62.931998/1999الثانًانثىعراقٌةكرٌم حمٌد بدوراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة62.81998/1999االولانثىعراقٌةحسٌن كاظم نزار زٌنةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة62.791998/1999االولانثىعراقٌةعلً جدوع كاظم زٌنباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة62.671998/1999االولذكرعراقٌةحٌال فاضل تركً فائزاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة62.611998/1999االولذكرعراقٌةموسى محمد خضٌر حسناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة62.321998/1999االولانثىعراقٌةمكً قحطان هالةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة62.31998/1999االولذكرعراقٌةحسان طاهر اكرم حساناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة62.291998/1999الثانًذكرعراقٌةبرٌسم هللا عبد حسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة62.191998/1999االولانثىعراقٌةعباس علً ندىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة62.131998/1999االولانثىعراقٌةٌعقوب ابراهٌم اخالصاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة62.071998/1999الثانًذكرعراقٌةعباس عزٌز طارق محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة61.841998/1999الثانًذكراردنٌةٌوسف محمد فاروقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة61.821998/1999االولذكرعراقٌةحسن مرعً اسعد رغداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة61.821998/1999االولذكرعراقٌةحمادي ابراهٌم حمٌد ماجداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة61.821998/1999الثانًانثىعراقٌةخضٌر احمد غادةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة61.821998/1999الثانًذكرعراقٌةعباس الكاظم عبد مهنداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة61.81998/1999االولذكرعراقٌةمحمد الحسن عبد فالحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة61.611998/1999االولانثىعراقٌةسلمان كرم عبد فاطمةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة61.551998/1999الثانًانثىعراقٌةالرضا عبد كاظم حناناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة61.491998/1999الثانًذكرعراقٌةمطلك حمٌد هٌثماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة61.331998/1999االولذكرعراقٌةسلمان جبر شمخً ٌوسفاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة61.271998/1999االولذكرعراقٌةحسٌن حمد جاسماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة61.241998/1999االولذكراردنٌةالطورة اسماعٌل القادر عبد جاللاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة61.191998/1999االولذكرعراقٌةلفته حجاب محارب ستاراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة61.161998/1999االولانثىعراقٌةالحمداوي بتادي عدنان جبهةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة61.121998/1999الثانًانثىعراقٌةحنتوش جورج وفاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة60.981998/1999االولذكرعراقٌةشعٌبث مطلك كاظم عماراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة60.821998/1999االولذكرعراقٌةعلً مناف علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة60.821998/1999االولذكرعراقٌةعباس حمادي موفقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة60.771998/1999االولذكرعراقٌةمحمود حمٌد نعمت رٌاضاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة60.761998/1999الثانًذكراردنٌةرحٌل خلف حساناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة60.61998/1999االولذكرعراقٌةدرٌفل الحسٌن عبد عماداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة60.581998/1999الثانًذكرعراقٌةمرزوك عبد محمود الكرٌم عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة60.521998/1999االولذكرعراقٌةمجول عباس سامً عدياالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة60.481998/1999الثانًذكراردنٌةالشراٌدة سالمة خلٌل عمراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة60.331998/1999الثانًانثىعراقٌةالدلٌمً حسن كامل نداءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة60.221998/1999الثانًذكرعراقٌةسكر الواحد عبد حٌدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة60.161998/1999االولانثىعراقٌةطعمة عجر حسٌن سهاماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة60.151998/1999االولانثىعراقٌةفاخر حمادة انفالاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة60.121998/1999االولذكرعراقٌةسلمان عٌدان ماٌع حٌدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

صباحٌة60.111998/1999الثانًذكرتونسٌةقوادر النوري بن محسناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

صباحٌة601998/1999االولذكراردنٌةالرشدان ٌوسف كاٌد حازماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

صباحٌة59.951998/1999االولذكرعراقٌةشالل طالب مشتاقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

صباحٌة59.931998/1999االولذكرعراقٌةكاظم سلمان صفاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

صباحٌة59.761998/1999االولذكرعراقٌةمشٌوح فاضل جمالاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

صباحٌة59.741998/1999االولذكرعراقٌةحسٌن فرحان ناظم اٌاداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

صباحٌة59.71998/1999الثانًذكرعراقٌةلزك محمد الحسٌن عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96



الدراسة نوعالتخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

صباحٌة59.661998/1999االولذكرعراقٌةمهدي عودة محسن محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

صباحٌة59.561998/1999االولذكرعراقٌةشرار جلٌل علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

صباحٌة59.351998/1999الثانًانثىعراقٌةجواد حسٌن خلوداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

صباحٌة59.341998/1999االولانثىعراقٌةحسن جعفر موسى استبرقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

صباحٌة59.331998/1999االولذكرعراقٌةوهٌب محمود خالد ولٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

صباحٌة59.291998/1999االولانثىعراقٌةٌحٌى دراج لمٌاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

صباحٌة59.121998/1999االولذكرعراقٌةاالمٌر عبد الحسٌن عبد ودوداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

صباحٌة59.071998/1999الثانًانثىعراقٌةخضر علً الرزاق عبد والءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

صباحٌة58.951998/1999الثانًانثىعراقٌةرسول عبٌد نعمة دٌنااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105

صباحٌة58.931998/1999الثانًذكرعراقٌةالزبٌدي زٌدان عٌسى حٌدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة106

صباحٌة58.921998/1999االولانثىعراقٌةالعزاوي علً محمد تماضراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة107

صباحٌة58.861998/1999الثانًذكرعراقٌةالجمٌلً علً حسٌن علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة108
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