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صباحٌة86.571990/1991االولذكرعراقٌةعلوان عباس فٌصل عدنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة81.61990/1991االولانثىعراقٌةالعزاوي حبٌب سلمان ندىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة81.131990/1991االولذكرعراقٌةعلً حسٌن عادلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة791990/1991االولذكرسورٌةالكردي ماجد أسامه محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة78.521990/1991االولذكرعراقٌةالحلٌم عبد قصً صفوانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة78.441990/1991االولذكرفلسطٌنٌةمحمد أحمد محمد بكرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة76.341990/1991االولذكرعراقٌةعٌسى مهلهل العال عبد فراقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة75.921990/1991االولانثىعراقٌةعباس علوان حسون أبتسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة75.181990/1991االولانثىعراقٌةالوهاب عبد أحمد مدٌحةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة74.971990/1991االولانثىعراقٌةحمودي حسن طالب وسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة74.861990/1991االولانثىعراقٌةسلوم أحمد خالد عبٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة74.11990/1991االولانثىعراقٌةالساعدي ناصر محسن اٌمانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة73.731990/1991االولذكرعراقٌةالقزاز كاظم جمٌل عادلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة73.551990/1991االولذكرعراقٌةشمعون مرقوس زهٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة71.441990/1991االولذكرعراقٌةالقادر عبد صبحً عادلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة70.711990/1991االولانثىعراقٌةحسٌن إبراهٌم أحمد فرحهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة69.971990/1991االولانثىعراقٌةتوفٌق ثروت ثرٌاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة69.861990/1991االولانثىفلسطٌنٌةالبره حسٌن علً منالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة69.441990/1991االولانثىعراقٌةحسام ٌوسف الغنً عبد عائدهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة68.921990/1991االولانثىعراقٌةطالب الساده عبد املالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة67.781990/1991االولانثىعراقٌةالزبٌدي جواد خمٌس امٌرةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة67.391990/1991االولانثىعراقٌةحبٌب الجبار عبد حسن بشرىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة66.261990/1991االولانثىعراقٌةجرحٌس عزٌز حازم زٌنهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة66.151990/1991االولانثىعراقٌةمصطفى عبد هاشم لمٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة66.131990/1991االولانثىعراقٌةهرمز إبراهٌم ضواءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة66.071990/1991االولذكرعراقٌةأحمد الرزاق عبد الوهاب عبد عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة661990/1991االولذكرعراقٌةجبري أدرٌس صباحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة65.921990/1991االولانثىعراقٌةباقر كاظم حسن هدٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة65.631990/1991االولانثىعراقٌةالرحمن عبد محمد سلمان اسٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة65.11990/1991االولانثىعراقٌةالرحمن عبد خٌري طارق غادةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة651990/1991االولانثىعراقٌةحسن محمود العزٌز عبد االءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة64.861990/1991االولانثىعراقٌةشعالن قاسم ماهرةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة64.651990/1991االولذكرعراقٌةالسامرائً الرحمن عبد عصام عمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة64.131990/1991الثانًذكرعراقٌةماٌع قاسم نعٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة64.051990/1991االولانثىعراقٌةالهاشمً سلمان كاظم زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة64.051990/1991االولانثىعراقٌةحنا نٌسان افرام نهلةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة63.861990/1991االولانثىعراقٌةطه عالوي بشرىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة63.761990/1991االولانثىعراقٌةاالمٌر عبد عدنان ثناءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة63.731990/1991االولذكرعراقٌةربع االمٌر عبد نوريالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة63.551990/1991االولذكرعراقٌةحبٌب اسماعٌل خلٌل مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة63.341990/1991االولانثىعراقٌةتوفٌق فائق منالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة63.11990/1991االولانثىعراقٌةعزٌز االمٌر عبد كهرمانةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة62.731990/1991الثانًانثىعراقٌةجاسم محمد عداي مًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة62.631990/1991االولانثىعراقٌةعلوان حسٌن بٌداءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة62.571990/1991االولذكرعراقٌةفتاح ابراهٌم ٌعقوبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة62.521990/1991االولذكرعراقٌةسرحان جاسم حمٌد حاتمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة62.471990/1991االولانثىعراقٌةحسٌن محمد حسون ٌاسمٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة62.471990/1991الثانًانثىعراقٌةهالل محسن حلٌمةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة61.861990/1991االولذكرفلسطٌنٌةعلً محمد محمود وسٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة61.681990/1991الثانًذكرعراقٌةكاظم صادق عباسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة61.551990/1991االولانثىعراقٌةبندر كارو ٌازيالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة61.441990/1991االولذكرعراقٌةمحمد سلوم سلٌم طارقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة61.361990/1991االولانثىعراقٌةحسن مهدي مكً شذىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة61.361990/1991االولانثىعراقٌةعلً بشٌر محمد مٌساءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة61.311990/1991االولانثىعراقٌةداود نعمه عباس هناءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة61.211990/1991االولانثىسورٌةمصطفى حسٌن فاطمهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة61.211990/1991االولانثىعراقٌةغنً هادي مرٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة61.131990/1991االولانثىعراقٌةجعفر مهدي سلٌم اسماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة61.11990/1991االولانثىعراقٌةالمؤذن عباس شاكر جنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة611990/1991االولانثىعراقٌةٌوأنس دانٌال اولٌتالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة60.921990/1991االولانثىعراقٌةعلوان حسٌن انسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة60.921990/1991االولانثىعراقٌةحمودي باقر نوري رٌاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة60.841990/1991االولذكراردنٌةاحمد ٌوسف شاهرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة60.651990/1991االولانثىعراقٌةضٌاء مهدي زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة60.521990/1991االولذكرعراقٌةرٌوان عباس محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة60.51990/1991االولانثىعراقٌةحسون حسٌن رضٌهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة60.51990/1991االولانثىعراقٌةحسون جمال زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة60.471990/1991الثانًذكرعراقٌةباقر جعفر صادقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة60.391990/1991االولذكرعراقٌةمحمد حمود حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة60.341990/1991االولانثىعراقٌةمحٌسن عباس فاضل دٌناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة60.281990/1991الثانًانثىعراقٌةحمزة علً عبد رغدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة60.131990/1991الثانًانثىعراقٌةادم انزانٌك صوٌناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة59.941990/1991االولانثىعراقٌةعاٌش معٌن لبنىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة59.811990/1991االولذكرعراقٌةغفوري جبار ناهدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة59.571990/1991االولانثىعراقٌةعلوان حسن  بشرىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة59.551990/1991الثانًذكرعراقٌةوهاب علً محمد اسعدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة59.531990/1991االولذكرعراقٌةحمدان نافع سامًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة59.471990/1991االولانثىعراقٌةودٌع صالح بانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة59.311990/1991االولذكراردنٌةحبٌب هللا ضٌف عمادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة59.131990/1991الثانًذكرعراقٌةرشٌد العزٌز عبد ٌاسرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة591990/1991الثانًانثىعراقٌةالرضا عبد حسون نهضةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة58.921990/1991االولانثىعراقٌةطرفه برهان صاحب فوزٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة58.861990/1991االولانثىعراقٌةوادي حسن ازهارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة58.681990/1991االولانثىعراقٌةحسٌن حمٌد فاضل بانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة58.631990/1991االولانثىعراقٌةرشٌد محمد الهامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة58.631990/1991االولانثىعراقٌةحسن حمودي ساهرةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة58.61990/1991االولانثىعراقٌةعلً عبد محمود نهلةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة58.521990/1991الثانًانثىعراقٌةهرمز مانوئٌل نغمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة58.441990/1991االولانثىعراقٌةالعزاوي طه هانً رٌاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

صباحٌة58.281990/1991الثانًذكرعراقٌةالرضا عبد جواد ناٌف ماهرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

صباحٌة58.231990/1991الثانًذكرعراقٌةاحمد صبحً طاللالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

صباحٌة57.891990/1991الثانًذكرعراقٌةالوهاب عبد صالح صادقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

صباحٌة57.871990/1991االولذكرعراقٌةعلً عبد الكاظم عبد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

صباحٌة57.861990/1991الثانًانثىعراقٌةبشاره حنا داود سهىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

صباحٌة57.781990/1991الثانًذكرعراقٌةحسٌن محمد ضٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

صباحٌة57.731990/1991االولانثىعراقٌةعباس عبٌد نجم سعادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96



الدراسة نوعالتخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

صباحٌة57.731990/1991الثانًانثىعراقٌةطاهر ٌاسٌن اسماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

صباحٌة57.711990/1991االولانثىفلسطٌنٌةاحمد صالح مرٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

صباحٌة57.651990/1991االولانثىعراقٌةعبد عباس هادي فاطمهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

صباحٌة57.551990/1991الثانًانثىعراقٌةجٌجو مٌخو سهادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

صباحٌة57.211990/1991االولانثىعراقٌةثابت محمد جاسم ذكاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

صباحٌة57.181990/1991الثانًانثىعراقٌةجواد حسن اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

صباحٌة57.11990/1991االولانثىعراقٌةعلً محمد اللطٌف عبد اسماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

صباحٌة57.051990/1991االولانثىعراقٌةجواد علً ثناءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

صباحٌة571990/1991الثانًانثىعراقٌةساحً الجبار عبد سحرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105

صباحٌة56.921990/1991الثانًانثىعراقٌةالحسن عبد صدام اٌمانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة106

صباحٌة56.731990/1991االولانثىعراقٌةرشٌد احمد هدىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة107

صباحٌة56.61990/1991الثانًذكرعراقٌةقاسم صالح شاكر نزارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة108
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