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صباحٌة77.282000/2001االولذكرعراقٌةزٌا شبل عامراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة73.532000/2001االولذكرعراقٌةالربٌعً كشكول سالم هشاماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة69.572000/2001االولذكرعراقٌةصالل حمود شاكراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة68.662000/2001االولانثىعراقٌةداود رشٌد محمد اٌناساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة68.662000/2001االولذكرعراقٌةحسن زوٌان عدناناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة68.252000/2001االولذكرعراقٌةالعانً ظاهر معروف محمد قٌصراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة67.472000/2001االولذكرعراقٌةحسٌن راضً امجداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة66.952000/2001االولانثىعراقٌةالمفرجً حبٌب العباس عبد اسراءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة66.672000/2001االولانثىعراقٌةهللا عبد محمود الصمد عبد روٌاكاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة66.092000/2001االولانثىعراقٌةمرزة حاتم سهاماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة65.812000/2001االولذكرعراقٌةحمد شهاب عمر احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة65.512000/2001االولانثىعراقٌةرخٌص هللا فرج فلايراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة65.492000/2001االولذكرعراقٌةاحمد محمود هللا عبد احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة65.452000/2001االولذكرعراقٌةبدن بارونً جلوب حسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة65.422000/2001االولذكرعراقٌةصبر بدران اركاناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة64.962000/2001الثانًذكرعراقٌةصادق فخري صادقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة64.782000/2001االولانثىعراقٌةدهموش كاظم كرٌم مناراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة64.782000/2001االولانثىعراقٌةالرضا عبد النبً عبد حسن ندىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة64.732000/2001االولانثىعراقٌةخلف حسن عودة حمدٌةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة64.552000/2001االولذكرعراقٌةمنشد مظلوم نعٌماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة64.412000/2001االولانثىعراقٌةكاظم حسن حسٌن  اٌماناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة64.42000/2001االولانثىعراقٌةخلٌل برهان زٌنةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة64.172000/2001الثانًذكرعراقٌةكاصد جبار خلف رعداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة63.792000/2001الثانًذكرعراقٌةعبد منفً محمد عماراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة63.772000/2001االولانثىعراقٌةبرقً جبار شٌماءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة63.642000/2001الثانًذكرعراقٌةحسٌن محمود صبرياالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة63.572000/2001االولذكرعراقٌةعلً حسٌن حمزة صالحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة63.422000/2001الثانًذكرعراقٌةكمونة محمود عباس ٌوسف عالءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة63.252000/2001االولذكرعراقٌةسلمان حسٌن هٌثماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة63.22000/2001االولذكرعراقٌةحمودي ٌاسٌن درٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة62.92000/2001االولانثىعراقٌةالسودانً كاظم محمد خزعل فردوساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة62.692000/2001الثانًذكرعراقٌةالعبادي كاظم عبٌس خضٌر رائداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة62.442000/2001الثانًانثىعراقٌةعباس خضٌر كفاحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة62.412000/2001الثانًذكرعراقٌةجواد محمد حسن علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة62.172000/2001االولذكرعراقٌةحسانً نوري حسناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة62.162000/2001االولذكرعراقٌةعلٌوي حسٌن ابراهٌم خلدوناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة62.152000/2001االولذكرعراقٌةاحمد محمد هللا عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة62.132000/2001االولذكرعراقٌةجلوب خلف محمد جاسماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة62.132000/2001االولانثىعراقٌةبٌجو ٌاقو فٌروزاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة62.032000/2001الثانًذكرعراقٌةهادي محسن طالباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة61.832000/2001االولذكرعراقٌةعباس عبد جمٌل محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة61.812000/2001الثانًذكرعراقٌةمحمد رشٌد علً محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة61.712000/2001االولذكرعراقٌةالفتاح عبد الرحٌم عبد مخلص انساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة61.692000/2001االولانثىعراقٌةالزبٌدي عونً حمٌد مجٌد ٌاسمٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة61.532000/2001الثانًذكرعراقٌةالزبٌدي عناد مراد سعداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة61.462000/2001الثانًانثىعراقٌةعزٌز ابراهٌم اسماعٌل هوٌدةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة61.282000/2001الثانًذكرعراقٌةشكري علٌوي حسن احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة61.212000/2001الثانًذكرعراقٌةالجبوري فضالة العباس عبد زٌاداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48



الدراسة نوعالتخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

صباحٌة61.182000/2001االولانثىعراقٌةباقر ناجً سامً اسراءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة61.142000/2001االولذكرعراقٌةسكر مهدي نعمة منٌراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة60.922000/2001االولذكرعراقٌةنصٌف هللا عبد سمٌر مصطفىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة60.922000/2001الثانًانثىعراقٌةمحمد عبٌد كرٌم سحراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة60.912000/2001الثانًذكرعراقٌةصالح جعفر كاظم هٌثماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة60.892000/2001االولانثىعراقٌةحسن عبد عدنان ندىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة60.782000/2001االولذكرعراقٌةالربٌعً داود حسٌن علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة60.782000/2001الثانًانثىعراقٌةمٌرزا ارمٌا ٌوشٌه لندااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة60.712000/2001االولانثىعراقٌةالركابً جٌارة محمد كاظم بثٌنةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة60.612000/2001الثانًانثىعراقٌةماهلل علً الوهاب عبد رنااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة60.522000/2001الثانًانثىفلسطٌنٌةداود القادر عبد موسى فلايراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة60.462000/2001الثانًذكرعراقٌةالرزاق عبد الكرٌم عبد احمد مصطفىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة60.22000/2001االولذكرعراقٌةالغرٌري داود شٌران ٌحٌىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة60.092000/2001االولانثىعراقٌةطه رزوقً شذىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة602000/2001الثانًانثىعراقٌةمحمود عزت راجح نغماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة59.962000/2001االولانثىعراقٌةالطائً مسٌر مكً اشراقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة59.912000/2001الثانًذكرعراقٌةالجبوري لطٌف كامل حسن انساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة59.82000/2001االولذكرعراقٌةكاظم جواد ابراهٌم حٌدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة59.762000/2001االولانثىعراقٌةالموسوي مجٌد سلمان حسٌن حناناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة59.62000/2001االولذكرعراقٌةعجٌل راهً حسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة59.472000/2001الثانًذكرعراقٌةسالم محمود فاضل رؤوفاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة59.422000/2001االولانثىعراقٌةالحسٌن عبد عبد جناناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة59.212000/2001الثانًذكرعراقٌةعبود علوان ابراهٌم بساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة59.132000/2001الثانًذكرعراقٌةمجداد قدوري نعمان محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة59.012000/2001االولذكرعراقٌةنصٌف رستم عباساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة58.982000/2001الثانًانثىعراقٌةمثالً حمدان حسن سعاداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة58.962000/2001الثانًذكرعراقٌةمزعل طالب مشتاقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة58.952000/2001الثانًذكرعراقٌةحسٌن علً حسن عماداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة58.922000/2001االولذكرعراقٌةحسن احمد مثنىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة58.922000/2001الثانًانثىعراقٌةالهاشمً مجٌد طالب حمٌد احالماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة58.892000/2001الثانًذكرعراقٌةعبٌد عونً جواد جمالاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة58.892000/2001الثانًذكرعراقٌةابراهٌم عباس فاضل مرواناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة58.882000/2001الثانًذكرعراقٌةوالً الجلٌل عبد فراساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة58.862000/2001الثانًانثىعراقٌةخلٌفة حسٌن نادٌةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة58.852000/2001الثانًانثىعراقٌةمحمد حسٌن فهمً غٌداءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة58.832000/2001الثانًذكرعراقٌةجٌاد كاظم حمٌد جاسماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة58.832000/2001الثانًانثىعراقٌةفخري داود محمد زٌنةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة58.742000/2001الثانًذكرعراقٌةعباس كرٌم غالباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة58.532000/2001الثانًذكرعراقٌةحسن فلٌح ظاهر عباساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة58.52000/2001الثانًذكرعراقٌةسعٌد عباس مزهر سعٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة58.52000/2001الثانًذكرعراقٌةعلً خضٌر عدنان قحطاناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

صباحٌة58.392000/2001االولذكرعراقٌةكاظم عباس رافداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

صباحٌة57.922000/2001الثانًانثىعراقٌةفرج ابراهٌم خلٌل رقٌةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

صباحٌة57.852000/2001الثانًذكرعراقٌةخلف عبود االمٌر عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

صباحٌة57.832000/2001الثانًذكرعراقٌةالعزاوي حمد كاظم عٌسى ثامراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

صباحٌة57.812000/2001الثانًانثىعراقٌةاحمد محمد فٌصل اكرماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

صباحٌة57.752000/2001االولذكرعراقٌةسلٌم فؤاد عمراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

صباحٌة57.722000/2001الثانًانثىعراقٌةالساعدي حسن فنجان عطٌه زٌنةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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صباحٌة57.632000/2001االولذكرعراقٌةٌوسف صالح مهدي باسماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

صباحٌة57.512000/2001الثانًذكرعراقٌةمحمد ناصر عالءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

صباحٌة57.322000/2001الثانًذكرعراقٌةحسن عباس صالح عباساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

صباحٌة57.322000/2001الثانًذكرعراقٌةناٌف جاسم محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

صباحٌة57.052000/2001االولانثىعراقٌةمخلف عباس سلمان هنداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

صباحٌة56.922000/2001الثانًانثىعراقٌةالكرٌم عبد سمان القادر عبد زٌنةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

صباحٌة56.832000/2001االولذكرعراقٌةفرج حسٌن كاظم جواداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

صباحٌة56.662000/2001الثانًانثىعراقٌةجاسم كاظم وصالاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

صباحٌة56.562000/2001الثانًذكرعراقٌةخلف عبٌد ٌوسف محموداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105

صباحٌة56.482000/2001الثانًانثىعراقٌةخلف قاسم هاشم شٌماءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة106

صباحٌة56.42000/2001الثانًانثىعراقٌةفلٌح احمد قصً زٌنةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة107

صباحٌة56.32000/2001الثانًذكرعراقٌةزٌون طارش حسٌن مرتضىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة108

صباحٌة55.932000/2001الثانًذكرعراقٌةخلٌفة راضً قصًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة109

صباحٌة55.912000/2001الثانًذكراردنٌةمحمد هللا عبد عماداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة110

صباحٌة55.842000/2001الثانًذكرعراقٌةفرٌح ٌوسف ٌعقوباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة111

صباحٌة55.782000/2001الثانًانثىعراقٌةحمادي مظلوم فلك فاطمةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة112

صباحٌة55.772000/2001الثانًانثىعراقٌةفتاح عطٌة ابراهٌم فرحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة113

صباحٌة55.722000/2001الثانًذكرعراقٌةسٌمان الرسول عبد حامداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة114

صباحٌة55.52000/2001الثانًذكرعراقٌةسعٌد جالل باللاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة115

صباحٌة55.042000/2001الثانًذكرعراقٌةغضٌب كاظم جودت لٌثاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة116


