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صباحٌة85.871996/1997االولذكرعراقٌةمحمد خمٌس حسن فاضلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة84.351996/1997االولذكرعراقٌةعباس سعٌد سلمان علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة84.311996/1997االولذكرعراقٌةراضً عبود اسماعٌل احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة83.031996/1997االولانثىعراقٌةصبري طاهر طالب صبٌحةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة82.61996/1997االولذكرٌمانٌةالكمٌم علً القادر عبد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة82.271996/1997االولذكرٌمانٌةالكمٌم ناصر محمد نجٌبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة81.881996/1997االولذكراردنٌةاحمد امٌن محمد ولٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة81.081996/1997االولانثىعراقٌةطه الرزاق عبد عروبةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة78.81996/1997االولانثىعراقٌةدبس خورشٌد محمد ژٌانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة78.671996/1997االولانثىعراقٌةالشكرجً نوري طه امنهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة78.561996/1997االولذكراردنٌةٌوسف موسى رٌاض لٌثالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة76.781996/1997االولانثىفلسطٌنٌةالهادي عبد محمد رفٌق سناءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة76.331996/1997االولذكرعراقٌةجاسم نصٌف عدنان مهديالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة74.061996/1997االولذكرمورٌتانٌةهدٌة ولد هللا عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة73.861996/1997االولذكرعراقٌةالشٌخلً رشٌد سعٌد رٌاضالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة73.641996/1997االولذكراردنٌةالحورانً هللا عبد حاتم وسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة73.51996/1997االولانثىعراقٌةموسٌس اتوم شاكًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة73.241996/1997االولانثىعراقٌةداود احمد طارق رٌاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة72.961996/1997االولانثىعراقٌةمراد داود السالم عبد وسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة72.231996/1997االولانثىعراقٌةالخالق عبد حسٌن حسن جنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة71.861996/1997االولذكرعراقٌةمهدي مجٌد حمٌد حسنٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة71.161996/1997االولانثىعراقٌةحسٌن جاسم فاضل خلودالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة70.561996/1997االولذكرعراقٌةداود مٌخا سالم عمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة70.541996/1997االولانثىعراقٌةموسى سلمان مزعل وسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة70.441996/1997االولانثىفلسطٌنٌةعامر خلٌل مروان مروةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة70.421996/1997االولانثىعراقٌةنزال نكة سلمان ندىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة69.951996/1997االولانثىعراقٌةحسٌن علً حسٌن شٌماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة69.31996/1997االولذكراردنٌةفنوش شحاذة عصام وسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة69.281996/1997االولذكراردنٌةملحم قاسم احمد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة69.191996/1997االولانثىعراقٌةفالح ٌوسف ٌاسر انتصارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة68.661996/1997االولانثىعراقٌةحسن احمد صبٌح شذىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة68.651996/1997االولانثىاردنٌةالنجداوي ٌوسف موسى شعاعالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة68.451996/1997االولذكرعراقٌةهللا عبد صالح عزٌز باسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة67.651996/1997االولذكرعراقٌةخلف سلمان كٌطان احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة67.291996/1997االولذكراردنٌةخراشقة عقلة احمد خالدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة67.261996/1997االولانثىعراقٌةٌوسف داود نجاح عبٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة66.511996/1997االولذكراردنٌةالكركً احمد علً زٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة66.51996/1997االولذكرعراقٌةحمودي عبود علً ٌاسرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة66.141996/1997الثانًذكرعراقٌةالعبٌدي حمودي جاسم احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة66.021996/1997االولذكرفلسطٌنٌةقمصٌة جرٌس حنا جرجٌسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة65.711996/1997الثانًذكرعراقٌةحسٌن سرحان ابراهٌم دلٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة65.431996/1997االولذكرعراقٌةبشً عكوبً صائب فراسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة65.391996/1997االولذكرعراقٌةزعٌتر حرٌش حمادي ظافرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة65.291996/1997االولانثىعراقٌةالدلٌمً محمد الرحمن عبد بانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة65.071996/1997االولذكراردنٌةطرفان احمد محمد قائدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة64.611996/1997االولانثىعراقٌةكاظم جدوع سمٌرةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة64.51996/1997الثانًانثىعراقٌةزٌا حكمت نوراالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة64.451996/1997االولانثىعراقٌةمحمد المجٌد عبد منذر عائشةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48



الدراسة نوعالتخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

صباحٌة64.361996/1997الثانًذكراردنٌةخطاب سالم محمد سلٌمانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة64.351996/1997االولذكرعراقٌةعلً جهاد نهاد عاصمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة64.111996/1997االولذكرعراقٌةخلٌل عواد رعدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة63.791996/1997الثانًذكرعراقٌةهللا عبد محمد جاسم عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة63.511996/1997الثانًانثىعراقٌةالحمدانً مهدي قٌس اسٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة62.971996/1997الثانًذكرعراقٌةشهاب محمود شاكر عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة62.931996/1997الثانًذكرعراقٌةجبر نوري حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة62.881996/1997الثانًذكرعراقٌةعناد نوري صباحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة62.841996/1997االولانثىعراقٌةمحمد عباس ودود فٌنوسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة62.721996/1997الثانًانثىعراقٌةفرحان كشاش ٌحٌى اٌمانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة62.141996/1997الثانًذكرعراقٌةصخً حسن محسن احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة62.131996/1997الثانًذكرعراقٌةالعزٌز عبد احمد المنعم عبد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة62.061996/1997الثانًذكرٌمانٌةنصر ردمان محمد حسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة62.011996/1997االولانثىعراقٌةحسٌن فرٌح جمعة رحٌمةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة61.761996/1997الثانًذكراردنٌةعقلة غازي وصفًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة61.531996/1997الثانًذكرعراقٌةالعمر محمود ناظم نمٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة61.481996/1997الثانًذكرعراقٌةجواد الكرٌم عبد محمد ازهرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة61.461996/1997الثانًذكرعراقٌةشبوط حسٌن احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة61.411996/1997االولانثىعراقٌةحسن محمد فٌصل سرىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة61.341996/1997الثانًذكرعراقٌةشكر حسن كامل محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة61.061996/1997الثانًذكرعراقٌةحمزة صلٌبً هللا عبد مؤٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة611996/1997الثانًذكرعراقٌةجاسم نصٌف حاتم عديالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة60.941996/1997االولانثىفلسطٌنٌةابراهٌم محمد جبرٌل روالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة60.821996/1997االولذكرعراقٌةجاسم لطٌف محمود بشارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة60.361996/1997الثانًذكرعراقٌةسعدون هللا عطا عمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة60.311996/1997االولانثىعراقٌةالسامرائً حسام المجٌد عبد مٌسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة60.31996/1997االولانثىعراقٌةالعانً طه هاشم دنٌاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة60.121996/1997الثانًذكرعراقٌةعلً باوه رضا علً مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة59.851996/1997االولذكرعراقٌةعماد فخري جمال ضٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة59.711996/1997االولانثىعراقٌةخلٌل كمال ناطق وسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة59.691996/1997االولذكرعراقٌةسالم حسٌن لطٌف ازهرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة59.421996/1997االولذكرعراقٌةالجبوري عباس اسماعٌل عامرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة59.41996/1997االولذكرفلسطٌنٌةمحمد محمود صدفً عدنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة59.251996/1997الثانًانثىعراقٌةابراهٌم حٌدر ابراهٌم شروقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة59.241996/1997االولانثىعراقٌةٌوسف كوركٌس ٌوحنا املالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة59.121996/1997االولذكرعراقٌةاحمد طاهر محمد حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة58.921996/1997الثانًذكرعراقٌةصالح خضٌر علً احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة58.891996/1997االولانثىعراقٌةالبدري محمود الرحمن عبد ارٌجالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة58.751996/1997الثانًذكرعراقٌةعلً طاهر جمعة ومٌضالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة58.711996/1997الثانًذكرعراقٌةاحمد سعٌد احمد حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة58.531996/1997االولذكرعراقٌةعماش مهدي حسان عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

صباحٌة58.421996/1997الثانًذكرعراقٌةالقٌسً سعٌد الوهاب عبد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

صباحٌة58.421996/1997الثانًذكرعراقٌةأرتٌن ٌعقوب ٌوسف عمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

صباحٌة58.41996/1997الثانًذكرعراقٌةطعان عباس سعدون محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

صباحٌة58.331996/1997االولذكرعراقٌةحسونً رحمة هاشم علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

صباحٌة58.151996/1997الثانًذكرعراقٌةجواد كاظم محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

صباحٌة58.081996/1997الثانًذكرعراقٌةجرجٌس هللا عبد ابراهٌم اسامةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

صباحٌة58.031996/1997الثانًانثىعراقٌةعجٌل جمٌل سعٌد سندسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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صباحٌة57.721996/1997الثانًذكرعراقٌةحمادي ابراهٌم خلٌل عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

صباحٌة57.661996/1997الثانًذكرعراقٌةكاظم جبارة موسى عامرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

صباحٌة57.661996/1997الثانًذكرعراقٌةسحاب محمد احمد مساءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

صباحٌة57.531996/1997الثانًذكرعراقٌةجمٌل رحٌم غفور خلٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

صباحٌة57.491996/1997الثانًانثىعراقٌةسعٌد احمد ولٌد وسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

صباحٌة56.851996/1997الثانًذكرعراقٌةالحسٌن عبد سعٌد محمد ماهرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

صباحٌة56.771996/1997الثانًانثىعراقٌةدروٌش محمد شكر سروهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

صباحٌة56.71996/1997الثانًذكرعراقٌةحمٌدي جاسم نصٌف علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

صباحٌة56.621996/1997الثانًذكرعراقٌةصابر عصمت علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105
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