
الدراسة نوعالتخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

صباحٌة82.132000/2001االولذكرعراقٌةانطوان جمٌل حسام درٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة80.022000/2001االولذكرعراقٌةغٌدان كاظم تقً لؤيالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة79.092000/2001االولذكرعراقٌةالعبٌدي علٌوي حسانً فراسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة78.332000/2001االولانثىعراقٌةغالً حسٌن شاكر سعادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة77.622000/2001االولانثىعراقٌةمحمود عبٌد عطٌة اسٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة77.042000/2001االولذكرعراقٌةمحمد نوري احمد مقدادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة76.652000/2001االولانثىعراقٌةالحسٌن عبد كرٌم مهدي شٌماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة76.582000/2001االولذكرعراقٌةمحمد قاسم رعد غٌثالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة76.152000/2001االولانثىفلسطٌنٌةمٌدانً محمد عاطف اٌمانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة76.132000/2001االولانثىعراقٌةفلٌح الحسٌن عبد عدنان اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة75.892000/2001االولانثىٌمانٌةالورافً عبده سٌف ماجدةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة74.682000/2001االولانثىعراقٌةالحسٌن عبد علً محمد زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة74.452000/2001االولذكرفلسطٌنٌةسالمة محمد صالح منسً حسانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة74.352000/2001االولذكرعراقٌةاسماعٌل ابراهٌم خلٌل غٌثالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة73.982000/2001االولذكرٌمانٌةصالح مانع صالح القادر عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة73.942000/2001الثانًذكرعراقٌةسالم حسٌن محمد ماهرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة73.842000/2001االولانثىعراقٌةمحمود احمد نجٌب افراحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة73.662000/2001االولذكرعراقٌةمحمد خلخال ٌوسف حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة72.782000/2001االولانثىعراقٌةجاسم اسماعٌل عباس نادٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة72.752000/2001االولذكرعراقٌةصنكور صٌوان جبار جاللالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة72.682000/2001االولانثىعراقٌةجاسم عكار الذر ابو عبد اسٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة72.642000/2001االولذكرعراقٌةالرحٌم عبد عٌسى هاشم عدنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة72.52000/2001االولذكرفلسطٌنٌةقاسم احمد حمادة امجدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة72.032000/2001االولانثىعراقٌةشبر جخم فٌصل سرابالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة72.022000/2001االولانثىعراقٌةالطائً عنبر جبار اسٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة71.692000/2001االولانثىعراقٌةالطائً حسن حمودي شذىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة71.482000/2001االولذكرعراقٌةمحمود الجبار عبد مجٌد ومٌضالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة71.182000/2001االولذكرعراقٌةربه جٌاد الحسن عبد عمادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة71.062000/2001االولانثىعراقٌةصادق محمد الوهاب عبد نورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة70.972000/2001االولانثىعراقٌةحسن احمد فؤاد رناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة70.552000/2001االولانثىعراقٌةبنٌامٌن ابراهٌم ادٌب نٌفٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة70.532000/2001االولذكراردنٌةمناع كامل سامً سامرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة70.062000/2001االولذكرعراقٌةفرحان سبهان هٌثمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة702000/2001االولانثىعراقٌةبدٌوي حسن محمد اشتٌاقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة69.982000/2001االولانثىعراقٌةمصطفى قادر سوالفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة69.662000/2001االولانثىعراقٌةجواد حربً فرقدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة69.352000/2001االولانثىعراقٌةعلً سً محمد اطٌافالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة69.12000/2001االولانثىعراقٌةعلٌوي غضٌب موات اقبالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة68.972000/2001االولانثىعراقٌةزٌتونة ٌوسف نافع اصٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة68.812000/2001الثانًذكرعراقٌةعودة جاسم محسن عباسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة68.782000/2001الثانًذكرفلسطٌنٌةجمٌل باسم ٌاسرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة68.772000/2001االولانثىعراقٌةٌعقوب نوري جمٌل رواءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة68.772000/2001االولذكرعراقٌةحسٌن حمٌد سمٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة68.522000/2001االولذكرعراقٌةراضً المنعم عبد رعد سدٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة68.32000/2001االولانثىعراقٌةحسٌن حسن محمد ازهارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة68.112000/2001االولانثىعراقٌةجواد الخالق عبد باسم اٌناسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة68.062000/2001االولانثىفلسطٌنٌةمحمد عارف حٌدر اٌناسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة67.812000/2001الثانًذكرعراقٌةالدلٌمً فرحان عبد هاشمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة67.682000/2001االولانثىعراقٌةجاسم حماد احمد هدٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة67.592000/2001االولانثىعراقٌةالجابري عٌسى اسماعٌل امٌرةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة67.562000/2001االولذكرعراقٌةعطٌة حمٌد رفٌقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة67.182000/2001االولانثىعراقٌةاصطٌفو منصور كامل شٌالنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة67.122000/2001االولذكرعراقٌةخلٌف محمود محمد الدٌن عزالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة67.112000/2001االولانثىعراقٌةغفوري الكرٌم عبد خضٌر ذكرىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة67.12000/2001االولذكرٌمانٌةمحمد هللا عبد احمد خالدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة66.842000/2001االولانثىعراقٌةمحمود الجبار عبد مجٌد سوالفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة66.832000/2001االولانثىفلسطٌنٌةمطٌر محمود الرزاق عبد دعاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة66.742000/2001االولانثىعراقٌةحمٌدي نشمً حسٌن عذراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة66.662000/2001االولذكرعراقٌةواعً حافظ مالك ادٌبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة66.622000/2001االولانثىعراقٌةارشاكبان ارتٌن زاوٌن الٌسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة66.592000/2001االولانثىعراقٌةجبوري ستار رعد غصونالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة66.062000/2001االولذكرعراقٌةفٌاض هندي غضٌب فرجالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة65.992000/2001االولانثىعراقٌةباقر محسن جبار رناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة65.912000/2001االولذكرعراقٌةكعٌد ساٌر عباس لٌثالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة65.872000/2001االولانثىعراقٌةعلً حسٌن صباح رندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة65.72000/2001الثانًذكرعراقٌةجعاطة تركً ابراهٌم لٌثالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة65.322000/2001االولانثىعراقٌةالتكرٌتً ٌحٌى اسماعٌل نورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة65.112000/2001االولذكرعراقٌةمحمد حسٌن موسى احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة64.862000/2001االولذكرعراقٌةمحمد احمد هللا عبد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة64.642000/2001االولانثىعراقٌةحمادي احمد محمود بٌداءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة64.382000/2001االولانثىعراقٌةرمضان ابراهٌم هدىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة64.342000/2001االولانثىعراقٌةحسن هامل هدىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة64.292000/2001االولذكراردنٌةمنسً محمود امٌن مؤٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة64.122000/2001الثانًانثىعراقٌةعداي مثنى علً وسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة64.072000/2001االولذكرعراقٌةخلف محمود رحٌم اٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة64.052000/2001الثانًانثىعراقٌةٌوحنا بولص ٌوسف هندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة63.822000/2001االولانثىعراقٌةنعٌم مجافت ناصر مًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة63.662000/2001االولذكرعراقٌةصالح توفٌق نضال فوازالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة63.62000/2001الثانًذكرعراقٌةمحمد حسن مهدي حسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة63.572000/2001االولذكرعراقٌةمحسن عباس الهادي عبد حسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة63.242000/2001االولانثىاردنٌةسمارة محمد سمارة معٌن مهاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة63.132000/2001الثانًانثىعراقٌةاحمد فرج صغٌر سناءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة63.132000/2001الثانًذكرعراقٌةشذر الرضا عبد صباح علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة62.712000/2001االولذكرعراقٌةعلٌوي بشارة سالمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة62.592000/2001الثانًذكرعراقٌةحمادي حمد اسماعٌل ٌوسفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة62.342000/2001الثانًذكرعراقٌةٌحٌى ذنون محمودالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة62.292000/2001االولذكراردنٌةمرشود ابو هللا عبد ٌوسف مجدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة62.252000/2001الثانًانثىعراقٌةالخٌاط المجٌد عبد علً شٌماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة62.042000/2001االولانثىعراقٌةسلمان محسن مهدي عبٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

صباحٌة622000/2001الثانًذكرعراقٌةخزعل الجبار عبد بشارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

صباحٌة61.922000/2001االولذكرعراقٌةعامر شاكر احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

صباحٌة61.842000/2001االولذكرعراقٌةغٌالن مجٌد السالم عبد همامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

صباحٌة61.642000/2001الثانًذكرعراقٌةخضٌر حسٌن علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

صباحٌة61.52000/2001الثانًانثىعراقٌةسلمان محسن مهدي سعادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

صباحٌة61.492000/2001الثانًذكرعراقٌةمحمد علوان ابراهٌم خلٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

صباحٌة61.432000/2001الثانًذكرعراقٌةالكاظم عبد علً محمد هٌثمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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صباحٌة61.352000/2001االولانثىعراقٌةلفته علً حسٌن اسماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

صباحٌة61.342000/2001االولذكرعراقٌةحسن فلٌح الرزاق عبد عديالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

صباحٌة61.332000/2001الثانًذكرعراقٌةالراوي حمٌد حبٌب جناعالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

صباحٌة61.322000/2001االولذكرعراقٌةآصف سلٌمان عدنان احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

صباحٌة61.122000/2001االولذكرعراقٌةعلً محسن عبود ثائرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

صباحٌة61.072000/2001االولذكرمورٌتانٌةجدٌن ولد عم احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

صباحٌة61.042000/2001الثانًذكرعراقٌةٌوسف حسن صدام عصامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

صباحٌة61.032000/2001الثانًانثىعراقٌةجادر فلٌح كاظم اٌمانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

صباحٌة60.852000/2001الثانًذكرعراقٌةجمعة عباس علً مشتاقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105
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