
الدراسة نوعالتخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

مسائٌة81.732004/2005االولذكرعراقٌةمحمد زاٌر حسن علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

مسائٌة79.052004/2005االولذكرعراقٌةعجٌمً رسن ابراهٌم فالحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

مسائٌة78.142004/2005االولذكرعراقٌةجبر شمخً كاظم محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

مسائٌة75.112004/2005االولذكرعراقٌةحمٌد فاضل عباس علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

مسائٌة74.252004/2005االولانثىعراقٌةداود احمد ابراهٌم عالٌةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

مسائٌة73.842004/2005االولانثىعراقٌةعلً عبد كاظم علً عبٌراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

مسائٌة72.72004/2005االولانثىعراقٌةحمادي حسون المطلب عبد اسماءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

مسائٌة72.72004/2005االولذكرعراقٌةاحمد محمد مهدي صالحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

مسائٌة72.622004/2005االولانثىعراقٌةالشوك جمال االمٌر عبد بسمةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

مسائٌة71.532004/2005االولذكرعراقٌةالجٌزانً غٌاض جعفر صادقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

مسائٌة70.532004/2005االولذكرعراقٌةعلً طالل عدنان سامراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

مسائٌة69.032004/2005الثانًذكرعراقٌةعلو احمد طه محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

مسائٌة69.012004/2005االولانثىعراقٌةالدلفً حسٌن علً نرجساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

مسائٌة68.922004/2005االولذكرعراقٌةعبٌد محمد حسن صالحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

مسائٌة68.842004/2005الثانًذكرعراقٌةطاهر كرٌم جلٌل عرفاناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

مسائٌة68.642004/2005االولانثىعراقٌةمهدي وائل وهٌب زٌنباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

مسائٌة68.562004/2005االولانثىعراقٌةرمضان ذنون باسم فرحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

مسائٌة68.522004/2005االولذكرعراقٌةعلً الجبار عبد صباحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

مسائٌة68.422004/2005االولانثىعراقٌةسلمان هللا عبد الدٌن نجم هالةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

مسائٌة68.22004/2005االولذكرعراقٌةالفرٌحً الهبط الرضا عبد حٌدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

مسائٌة68.032004/2005االولذكرعراقٌةالربٌعً كرٌم حسٌن فالحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

مسائٌة682004/2005االولذكرعراقٌةالهادي مثنى محمود تحسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

مسائٌة67.722004/2005االولذكرعراقٌةهانً خضٌر حامد عباساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

مسائٌة67.352004/2005الثانًذكرعراقٌةابراهٌم هوبً علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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مسائٌة67.192004/2005االولذكرعراقٌةٌوخنا وردة ٌوخنا اٌفاناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

مسائٌة66.792004/2005االولانثىعراقٌةالسعدي عوٌز جالب قاسم شٌماءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

مسائٌة66.72004/2005االولانثىعراقٌةاحمد رشاد طارق رواءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

مسائٌة66.662004/2005االولانثىعراقٌةحسٌن مهدي عباس اٌماناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

مسائٌة66.62004/2005االولذكرعراقٌةالصباغ الحسٌن عبد الحر عبد رٌاحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

مسائٌة66.262004/2005االولذكرعراقٌةطاهر مجالد علً حٌدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

مسائٌة65.692004/2005االولانثىعراقٌةعلً عبد كاظم اسكندر سارةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

مسائٌة65.522004/2005االولانثىعراقٌةالشمري نصرت االمٌر عبد ودٌاناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

مسائٌة65.512004/2005االولذكرعراقٌةوهٌم عبد حسن سلماناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

مسائٌة65.092004/2005الثانًذكرعراقٌةنعمة محسن فرج ابراهٌماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

مسائٌة64.962004/2005االولذكرعراقٌةالزوبعً مطرود هادي زٌاداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

مسائٌة64.722004/2005االولذكرعراقٌةالمصالوي علً حسن نجاحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

مسائٌة64.442004/2005االولذكرعراقٌةحمد حمود شاكراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

مسائٌة64.392004/2005الثانًانثىعراقٌةستار الغفور عبد االمٌر عبد لمٌاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

مسائٌة64.212004/2005االولانثىعراقٌةداغر سعٌد جبار عاٌدةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

مسائٌة63.982004/2005الثانًذكرعراقٌةمحمد جاسم هللا عبد حسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

مسائٌة63.922004/2005الثانًذكرعراقٌةظاهر حمود حسن فلٌحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

مسائٌة63.732004/2005االولانثىعراقٌةعلوان صاحب صبحً شٌماءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

مسائٌة63.372004/2005االولانثىعراقٌةنقٌش علً عطٌة هٌفاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

مسائٌة63.042004/2005االولانثىعراقٌةلطٌف باقر الرحمن عبد مٌسوناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

مسائٌة62.812004/2005االولانثىعراقٌةالوهاب عبد الجبار عبد سعد نادٌةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

مسائٌة62.782004/2005الثانًانثىعراقٌةالعزاوي حسون عبد علً ذكرىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

مسائٌة62.062004/2005الثانًذكرعراقٌةهزاع عبد جبار علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

مسائٌة62.062004/2005الثانًذكرعراقٌةغٌدان ابراهٌم ٌوسف عماراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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مسائٌة61.712004/2005االولذكرعراقٌةهللا عبد حسٌن علً طهاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

مسائٌة61.282004/2005االولذكرعراقٌةرشٌد فائق فؤاد احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

مسائٌة61.112004/2005الثانًذكرعراقٌةالبصري فرحان حسن اسعداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

مسائٌة60.762004/2005الثانًانثىعراقٌةعلً باقر جبار فٌاناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

مسائٌة60.482004/2005الثانًذكرعراقٌةالعزٌز عبد أمٌن اسماعٌل فراساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

مسائٌة60.42004/2005االولانثىعراقٌةالرحٌم عبد حسن شٌماءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

مسائٌة60.122004/2005االولذكرعراقٌةمحمد علٌوي حسن احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

مسائٌة602004/2005االولذكرعراقٌةالكٌم علً عباس فاضل ظافراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

مسائٌة59.812004/2005االولذكرعراقٌةحسٌن محٌسن لفتة ولٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

مسائٌة59.812004/2005الثانًذكرعراقٌةهللا عبد أسماعٌل خلٌل أسماعٌلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

مسائٌة59.472004/2005الثانًذكرعراقٌةمحمد جاسم هللا عبد قٌساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

مسائٌة59.412004/2005االولذكرعراقٌةخضٌر صالح سامً مقداماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

مسائٌة59.312004/2005االولذكرعراقٌةٌوسف اللطٌف عبد حكمت حارثاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

مسائٌة59.072004/2005الثانًذكرعراقٌةفرج حسٌن جاسم عماداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

مسائٌة58.912004/2005الثانًذكرعراقٌةحمادي الكاظم هللا عبد عمراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

مسائٌة58.832004/2005االولذكرعراقٌةسعود عبٌد ماهراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

مسائٌة58.632004/2005الثانًذكرعراقٌةرهك زغٌر كرٌم صالحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

مسائٌة58.552004/2005الثانًذكرعراقٌةالجبوري غزال حسن رائداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

مسائٌة58.262004/2005الثانًذكرعراقٌةالدائم عبد دخٌل قٌس عمراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

مسائٌة58.172004/2005الثانًذكرعراقٌةعلً حسٌن خلف اٌاداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

مسائٌة57.862004/2005االولذكرعراقٌةكاظم حسٌن صباح وساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

مسائٌة57.792004/2005الثانًذكرعراقٌةمحمد عبٌد راجً سعداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

مسائٌة57.592004/2005الثانًذكرعراقٌةالمشهدانً هللا عبد سامً لٌثاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

مسائٌة57.322004/2005الثانًذكرعراقٌةهراط حسٌن عاٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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مسائٌة57.252004/2005الثانًانثىعراقٌةمهدي بدر ضٌاء نوراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

مسائٌة57.212004/2005االولانثىعراقٌةجبر علً محمد تانٌةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

مسائٌة56.832004/2005الثانًذكرعراقٌةالفرٌجً حسٌن طاهر محموداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

مسائٌة56.752004/2005الثانًذكرعراقٌةعبد علٌوي الكاظم عبد لؤياالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

مسائٌة55.842004/2005الثانًذكرعراقٌةمحمد جاسم شعالن مثنىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

مسائٌة55.672004/2005الثانًذكرعراقٌةاحمد هللا عبد صبحً احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

مسائٌة55.312004/2005الثانًذكرعراقٌةحمود ابراهٌم صبري عمراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

مسائٌة54.762004/2005الثانًانثىعراقٌةالحصان الدٌن عالء طارق صافٌنازاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

مسائٌة54.22004/2005الثانًذكرعراقٌةتعبان عباس كاظم مهدياالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

مسائٌة542004/2005الثانًذكرعراقٌةعلً برغش محمود عادلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

مسائٌة53.162004/2005الثانًذكرعراقٌةحسن كاطع السادة عبد مرواناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83


