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صباحٌة84.361998/1999االولانثىعراقٌةكاظم نعمة رسول انتظارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة81.421998/1999االولانثىعراقٌةكاظم نعمة رسول رجاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة80.381998/1999االولذكراردنٌةالخوري مبدى صالح فؤادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة79.261998/1999االولذكرعراقٌةوهٌب محمود لٌثالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة78.51998/1999االولانثىعراقٌةبرٌسم محمد الستار عبد هدىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة78.281998/1999االولذكراردنٌةعالن احمد موسى عالءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة76.941998/1999االولانثىعراقٌةالكرٌم عبد الرحٌم عبد اٌمانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة76.911998/1999االولذكرعراقٌةغانم الرضا عبد الحسٌن عبد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة76.061998/1999االولانثىعراقٌةضاحً الكرٌم عبد اخالصالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة75.611998/1999االولذكراردنٌةالعزة خلٌل اسماعٌل خلٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة74.891998/1999االولانثىعراقٌةعلً محمد كاظم محمود امالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة73.791998/1999االولانثىعراقٌةالنعٌمً تاٌه قحطان ٌسرىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة73.231998/1999االولذكراردنٌةالصالح توفٌق ٌوسف مفٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة72.81998/1999االولانثىعراقٌةهللا عبد نجم الصمد عبد وسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة72.721998/1999االولانثىعراقٌةالخٌاط محمد طارق ٌاسمٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة71.981998/1999االولذكراردنٌةعواد صالح محمود نعمانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة71.91998/1999االولذكراردنٌةجابر ابو محمد جابر ٌاسرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة71.781998/1999الثانًانثىعراقٌةمهذول محسن عباس هناءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة71.741998/1999االولذكرعراقٌةالعكٌلً هللا عبد ناصر الهادي عبد مظفرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة71.731998/1999االولذكرعراقٌةالزم عنبر جبار سامًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة71.511998/1999االولذكرعراقٌةالكبٌسً حمود رجب كامل علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة71.321998/1999االولذكراردنٌةالقضاه هللا عبد خالد هللا عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة70.281998/1999االولذكراردنٌةسالمة حسٌن الجابر عبد باللالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة70.251998/1999االولانثىعراقٌةكاظم عمران خضٌر الهامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة69.651998/1999االولذكراردنٌةسلٌم ٌوسف حماد اشرفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة69.521998/1999الثانًانثىعراقٌةحافظ جبر حسٌن سهادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة69.451998/1999االولانثىعراقٌةنوري محمد القادر عبد هٌثم سماهرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة68.891998/1999الثانًانثىعراقٌةحمود جاسم محمد سمارةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة67.81998/1999الثانًانثىعراقٌةعبود نجم سعدي سهاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة67.311998/1999الثانًذكراردنٌةالحاج ابو موسى فوزي اٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة66.871998/1999االولذكرعراقٌةمخلف ذٌاب علً فراسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة65.881998/1999االولذكرارتٌرٌهمحمد اكد عمادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة65.871998/1999الثانًذكرعراقٌةشاكر الوهاب عبد اٌوبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة65.651998/1999االولذكرٌمانٌةالقادري محمد صالح زٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة65.491998/1999االولذكرٌمانٌةالحاج علً هللا عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة65.011998/1999االولذكرعراقٌةالعانً الفتاح عبد عاكف محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة64.81998/1999االولانثىعراقٌةحمد عطٌة طارق مٌسونالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة64.781998/1999االولانثىعراقٌةتوفٌق عباس فائق رناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة64.651998/1999االولذكراردنٌةمحمد هللا عبد هللا عودة خلدونالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة64.631998/1999االولذكرعراقٌةخلف كاظم جمٌل صباحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة64.611998/1999الثانًذكرعراقٌةوناس توفٌق حامد انمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة64.351998/1999االولذكرعراقٌةالحسنً ابراهٌم رضا محمد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة64.311998/1999الثانًذكراردنٌةفنون بدوي ٌسري محمد عالءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة64.231998/1999الثانًذكرعراقٌةجعفر السادة عبد مهدي حامدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة64.11998/1999االولذكرعراقٌةولً ٌزل سرحان زٌدانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة63.941998/1999االولذكراردنٌةجراب حسن حسٌن اسامةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة63.931998/1999االولانثىعراقٌةمهدي محمد رشٌد صباحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة63.761998/1999االولذكرعراقٌةثجٌل صدام الزهرة عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة63.671998/1999االولذكرعراقٌةملكوت راقً فٌكٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة63.591998/1999االولذكراردنٌةعابد ابو ٌونس احمد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة63.561998/1999االولذكرمصرٌةامٌن ٌاسٌن فكري طارقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة63.531998/1999االولانثىعراقٌةجاسم رضا فخري بانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة63.11998/1999االولذكرعراقٌةحسٌن مؤنس حسٌن عالءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة62.971998/1999الثانًانثىعراقٌةالنجار عباس طالب رغدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة62.921998/1999الثانًذكراردنٌةالعمري محمد حمدي سمٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة62.761998/1999الثانًذكرعراقٌةاحمد صالح مهدي صالحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة62.551998/1999الثانًذكرعراقٌةسلمان صاحب العباس عبد حسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة62.511998/1999االولذكراردنٌةسعٌد محمد الكرٌم عبد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة62.491998/1999االولانثىعراقٌةعلً غالم حافظ مٌسونالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة62.481998/1999االولذكرعراقٌةعلٌوي سدخان مطلق محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة62.441998/1999الثانًانثىعراقٌةمحمد توفٌق احمد ذكرىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة62.421998/1999الثانًانثىعراقٌةحرز الحسٌن عبد مٌثاقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة62.221998/1999االولانثىعراقٌةعباس معروف علً شٌماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة62.181998/1999الثانًذكرعراقٌةعلً هللا رحمة مجٌد سعدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة61.911998/1999االولانثىفلسطٌنٌةمصطفى حسٌن علً سماهرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة61.841998/1999الثانًانثىعراقٌةبحري حبٌب ٌوسف نغمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة61.831998/1999الثانًذكرعراقٌةناصر عبد مهدي محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة61.781998/1999االولانثىعراقٌةالراوي مهدي فاروق مٌسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة61.781998/1999الثانًذكرعراقٌةخباط مطر حسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة61.631998/1999االولذكراردنٌةاسماعٌل احمد علً غٌثالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة61.581998/1999االولذكراردنٌةصوٌص ابو محمد سلمان مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة61.521998/1999االولانثىعراقٌةحقً حسن ابراهٌم سهىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72



الدراسة نوعالتخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

صباحٌة61.381998/1999االولذكرٌمانٌةمحمد محمد علً مطهرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة61.321998/1999الثانًذكرعراقٌةمحمود خضر علً عبد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة61.211998/1999الثانًانثىعراقٌةنواف محمد زٌنةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة61.11998/1999الثانًذكراردنٌةالخالٌفة محمد محمود احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة61.041998/1999االولذكرعراقٌةعلوان محسن عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة60.721998/1999االولذكرعراقٌةصالح علوان خلف الرسول عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة60.71998/1999الثانًذكرعراقٌةجنٌح حسن االمٌر عبد خالدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة60.681998/1999االولانثىعراقٌةالدوري محمد هشام سمٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة60.661998/1999االولذكراردنٌةالرماضنة احمد سعود علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة60.321998/1999االولانثىعراقٌةالربٌعً حمزة محسن اسماعٌل فرحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة60.261998/1999الثانًذكراردنٌةعبٌدان فٌصل سلٌمان احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة60.171998/1999الثانًذكراردنٌةسمور ابو شحادة ابراهٌم عدنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة60.131998/1999الثانًذكرعراقٌةحمزة مؤٌد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة60.121998/1999الثانًانثىعراقٌةمرٌوش جبر كامل حذامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة60.091998/1999الثانًذكرعراقٌةشكر حمادي حمود رافدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة59.961998/1999الثانًذكرعراقٌةعلً جواد حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة59.931998/1999الثانًذكرعراقٌةعلً الحسٌن عبد فؤاد حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

صباحٌة59.381998/1999االولذكرعراقٌةطرفة علوان قاسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

صباحٌة59.341998/1999الثانًانثىعراقٌةحٌدر خالوي كاظم فٌنوسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

صباحٌة59.331998/1999الثانًذكرعراقٌةالجبوري داود ندى محمد موفقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

صباحٌة59.211998/1999الثانًانثىعراقٌةسموعً الٌاس شوكت انسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

صباحٌة59.071998/1999الثانًذكراردنٌةقاسم  عٌد قاسم علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

صباحٌة59.031998/1999الثانًانثىعراقٌةعناد حسٌن علً قٌثارةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

صباحٌة591998/1999االولانثىفلسطٌنٌةعلً شحادة ابتهالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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صباحٌة591998/1999الثانًذكرعراقٌةالعزاوي قاسم محمد صادقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

صباحٌة58.741998/1999الثانًانثىعراقٌةالعزاوي هللا عبد الواحد عبد دنٌاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

صباحٌة58.461998/1999الثانًذكرعراقٌةالنعٌمً محمد خالد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

صباحٌة58.291998/1999الثانًذكرعراقٌةطاهر علً الرزاق عبد اصٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

صباحٌة58.251998/1999الثانًذكرعراقٌةطراد هاشم كامل موسىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

صباحٌة58.221998/1999الثانًذكرعراقٌةالبٌاتً حسٌن صادق صباح مشتاقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

صباحٌة58.191998/1999الثانًذكرعراقٌةبدن كاظم عبود كاظمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

صباحٌة57.91998/1999الثانًذكرعراقٌةالصكر صكر حاجم ماجدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

صباحٌة57.851998/1999الثانًذكرعراقٌةجمٌل حمود شكور اورهانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105
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