
الدراسة نوعالتخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

صباحٌة86.561995/1996االولانثىفلسطٌنٌةالكرٌم عبد مسلم ابراهٌم نارٌمانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة84.121995/1996االولذكرعراقٌةهللا عبد طه ٌاسٌن زهٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة84.081995/1996االولذكرعراقٌةشٌرزا قاسم محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة78.311995/1996االولذكرعراقٌةالرزاق عبد حامد انمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة77.031995/1996االولذكرعراقٌةالخٌرو الوهاب عبد احمد اٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة73.91995/1996االولانثىعراقٌةحسٌن الدٌن حرز االءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة73.691995/1996االولذكرعراقٌةخلٌل عباس مهدي كرٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة73.321995/1996االولانثىعراقٌةمحمد علً احمد رسمٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة73.11995/1996االولذكرعراقٌةحمد محمد حسٌن بهاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة72.961995/1996االولانثىعراقٌةاحمد ابراهٌم طالل سحرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة72.31995/1996االولذكرعراقٌةسعدون مزعل نوري ضٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة72.271995/1996االولانثىعراقٌةكاظم جواد سالم رواءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة71.821995/1996االولذكرعراقٌةقنبور ابراهٌم الدٌن صالح سعدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة70.471995/1996االولانثىعراقٌةكاظم علً حمٌد مٌعادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة70.451995/1996االولانثىعراقٌةحسٌن صالح حسٌن بشرىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة70.251995/1996االولذكرعراقٌةجلعوط جبار حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة70.191995/1996االولذكرفلسطٌنٌةالجباي حسٌن علً رائدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة69.171995/1996االولذكرعراقٌةمهدي الرزاق عبد الوهاب عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة68.331995/1996االولانثىعراقٌةابراهٌم علً عبٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة68.021995/1996االولانثىعراقٌةجاسم رشٌد حمٌد امالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة68.021995/1996االولذكرعراقٌةالشمري حسن محسن حامدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة67.911995/1996االولذكرعراقٌةاالسدي الرضا عبد عباس بشارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة67.71995/1996االولانثىعراقٌةناصر محمد هشام اٌناسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة67.421995/1996االولذكرعراقٌةكاظم عبود سالم حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة67.231995/1996االولذكرعراقٌةمحمد الرزاق عبد حسن صفاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة67.081995/1996الثانًذكراردنٌةالمصري عودة ناٌل عٌسىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة66.611995/1996الثانًانثىعراقٌةعٌدان سلطان حاتم زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة66.211995/1996االولذكرعراقٌةالجزراوي علً حسٌن رائدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة65.881995/1996االولانثىعراقٌةحمد عباس حسٌن شادٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة65.861995/1996الثانًذكراردنٌةالرزاق عبد ابراهٌم خلٌل حامدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة65.731995/1996االولانثىعراقٌةالزبٌدي نعمان منذر بلسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة65.381995/1996االولذكرعراقٌةمحمد جاسم جواد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة65.21995/1996االولانثىعراقٌةعطٌة محمود لفته سناءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة64.971995/1996الثانًانثىعراقٌةحمة ابراهٌم جمال فٌانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة64.881995/1996االولذكرعراقٌةمحمد اسحق منذر نعمانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة64.491995/1996االولذكرعراقٌةالباوي سعٌد علً ابراهٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة64.141995/1996االولذكراردنٌةحسٌن مصطفى محمد الباسط عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة64.11995/1996الثانًذكرٌمانٌةغامس صالح ربه عبد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة64.091995/1996الثانًذكرعراقٌةعبد عباس الخالق عبد قحطانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة641995/1996االولانثىعراقٌةنادر ظاهر شبٌب زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة63.851995/1996االولذكرعراقٌةحسن علً محمد المحسن عبد سمٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة63.591995/1996االولذكرعراقٌةعلً امٌن علً حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة63.591995/1996االولذكرعراقٌةالحسون مجٌد خضٌر رائدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة63.441995/1996االولذكراردنٌةالقزعة محمود عٌسى ماهرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة63.341995/1996االولذكرعراقٌةزلزلة هاشم الهادي عبد وسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة63.261995/1996االولذكرعراقٌةالرضا عبد جعفر حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة63.211995/1996االولذكرعراقٌةالشٌخلً رشٌد احمد لٌثالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة63.11995/1996االولذكرعراقٌةمحمود ابراهٌم حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة63.021995/1996االولانثىعراقٌةالشٌخلً محمد جاسم الهامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة631995/1996االولذكرعراقٌةالعزاوي االمٌر عبد شكر احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة62.711995/1996الثانًذكرعراقٌةمحمد حسن علً احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة62.71995/1996االولذكرعراقٌةهللا عبد محمد هادي ثامرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة62.631995/1996االولذكرعراقٌةفارس ٌونس هللا عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة62.471995/1996الثانًانثىعراقٌةالبهادلً جاسم حسٌن اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة62.261995/1996االولانثىعراقٌةالمختار شهاب حاتم لقاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة62.211995/1996االولذكرعراقٌةحسون هللا عبد ستار طالبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة62.151995/1996الثانًذكرعراقٌةجرو كاظم عزٌز زاهدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة62.121995/1996الثانًذكراردنٌةدروٌش احمد سلٌمان زٌدونالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة62.051995/1996الثانًذكرعراقٌةالجبوري احمد شهاب عمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة61.661995/1996الثانًذكرعراقٌةناٌف هادي مناضلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة61.411995/1996االولذكرعراقٌةعلً قادر ابراهٌم احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة61.361995/1996الثانًذكرعراقٌةردي كه رشٌد عمر مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة61.211995/1996الثانًذكرعراقٌةالكٌالنً الدٌن محً قاسم ابراهٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة61.141995/1996االولذكرعراقٌةسعدون عبد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة61.121995/1996الثانًانثىعراقٌةعلك كاظم فخرٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة61.081995/1996الثانًذكرعراقٌةنصٌف عبود قٌس رائدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة61.021995/1996الثانًذكرعراقٌةهللا عبد نجم قاسم حازمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة60.951995/1996االولذكرعراقٌةفلٌح حسن رسول رزاقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة60.921995/1996الثانًانثىاردنٌةحافظ سمٌر محمد عرٌبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة60.681995/1996الثانًذكرعراقٌةعلً عبد محسن حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة60.611995/1996الثانًذكرعراقٌةابراهٌم احمد محمد حازمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة60.561995/1996الثانًانثىعراقٌةآغا باش الدٌن نجم رشاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة60.411995/1996الثانًذكرعراقٌةحسونً هللا عبد عصام قحطانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة60.11995/1996الثانًانثىفلسطٌنٌةالهٌجاء ابو عٌسى عاهد مهىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة60.091995/1996االولذكرعراقٌةهللا العبد ٌوسف توفٌق طارقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة59.921995/1996الثانًذكراردنٌةاالحمر سعٌد سعدي نضالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة59.911995/1996الثانًذكرعراقٌةسلمان كشكول احمد مظهرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة59.91995/1996الثانًذكرعراقٌةحسن سلمان خلٌل قاسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة59.811995/1996الثانًذكرعراقٌةالشٌخلً جواد محمد اسماعٌل محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة59.671995/1996الثانًانثىعراقٌةشكري سداد محمد هالةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة59.651995/1996الثانًذكرعراقٌةالمحمد ختالن كاظم حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة59.551995/1996الثانًذكرعراقٌةالشامً صالح مهدي علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة59.471995/1996الثانًذكرعراقٌةالرحمن عبد صباح ازهرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة59.461995/1996الثانًذكرعراقٌةعلً حسٌن الرزاق عبد مثنىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة59.441995/1996الثانًذكرعراقٌةالحب ابو عباس امٌن ماهرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة59.371995/1996الثانًانثىعراقٌةبدٌوي خضٌر نجم ازهارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة59.351995/1996الثانًذكرعراقٌةخلٌل ربو عبد ساكن مهندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة59.191995/1996االولانثىعراقٌةعباس كامل طارق زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة59.11995/1996االولذكرعراقٌةالزر شابه الزر فلورنسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

صباحٌة59.071995/1996الثانًانثىعراقٌةهللا جار سامً سرابالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

صباحٌة58.921995/1996الثانًانثىعراقٌةابراهٌم انٌس الهامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

صباحٌة58.921995/1996الثانًذكرعراقٌةعبٌد حمد مهدي قاسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

صباحٌة58.911995/1996الثانًذكرعراقٌةحسن جواد فالح محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

صباحٌة58.61995/1996الثانًذكراردنٌةالنصٌران القادر عبد حسن عادلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

صباحٌة58.521995/1996الثانًذكرفلسطٌنٌةحمه الرسول عبد ٌوسف اٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

صباحٌة58.491995/1996االولذكرعراقٌةقاسم جعفر مهدي نبٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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صباحٌة58.471995/1996الثانًذكرعراقٌةالجنابً حمٌد الواحد عبد نوارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

صباحٌة58.331995/1996الثانًذكراردنٌةنعواش محمود صالح خلدونالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

صباحٌة58.251995/1996الثانًذكرعراقٌةاللطٌف عبد صالح الحسٌن عبد رائدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

صباحٌة58.231995/1996الثانًانثىعراقٌةالعزاوي بربوتً اللطٌف عبد بسمةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

صباحٌة58.091995/1996الثانًذكرعراقٌةالكرٌم عبد اللطٌف عبد اٌاد لٌثالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

صباحٌة57.951995/1996الثانًانثىعراقٌةهرمز ٌوسف جمٌل نغمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

صباحٌة57.761995/1996الثانًانثىاردنٌةتوفٌق الفتاح عبد هالةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

صباحٌة57.671995/1996الثانًذكرعراقٌةالرضا عبد رحٌم الرضا عبد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104
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