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صباحٌة93.822007/2008االولذكرعراقٌةعلً الرزاق عبد لؤي عمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة87.542007/2008االولذكرعراقٌةحمٌد فاضل مهند مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة85.932007/2008االولذكرعراقٌةسوبر سالم سعود عباسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة84.632007/2008االولانثىعراقٌةمحمود علً محمد نرٌمانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة82.932007/2008االولذكرعراقٌةالعطٌة الكاظم عبد طارق زٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة82.382007/2008االولذكرعراقٌةجاسم محمد ابراهٌم رافدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة81.422007/2008االولانثىعراقٌةتوفٌق المنعم عبد عالء شهبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة81.292007/2008االولذكرعراقٌةكرٌفع مطر كاظم عبد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة81.222007/2008االولذكرعراقٌةمحمدرضا محمود حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة80.682007/2008االولانثىعراقٌةعلوان غازي احمد ضمٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة79.922007/2008االولذكرعراقٌةساجت مهدي الجلٌل عبد رسولالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة79.862007/2008االولانثىعراقٌةالكرٌم عبد مهدي زهٌر غراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة79.532007/2008االولذكرعراقٌةحسن هللا عبد ٌاسٌن عمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة79.322007/2008االولذكرعراقٌةجبر ربٌع رٌاض سامرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة79.172007/2008االولذكرعراقٌةراضً حمٌد علً حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة78.322007/2008االولذكرعراقٌةدراس شغٌدل طه كاملالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة78.232007/2008االولذكرعراقٌةجودة سلمان داود هشامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة77.512007/2008االولانثىعراقٌةهللا عبد سلمان صبحً زٌنةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة77.412007/2008االولذكرعراقٌةمحمدعلً مجبل خالدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة76.932007/2008االولذكرعراقٌةاحمد خالد الدٌن حسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة75.252007/2008االولانثىعراقٌةالجعباوي معٌلج كاظم عبد الفتالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة75.192007/2008الثانًانثىعراقٌةالحسٌن عبد صالح شٌماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة75.082007/2008االولذكرعراقٌةمصطفى السالم عبد سمٌر وسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة74.482007/2008االولذكرعراقٌةٌاسٌن ال عباس صالح اوسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة74.22007/2008االولانثىعراقٌةعثمان جبار طه سهىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة74.022007/2008االولانثىعراقٌةسعد نعمة علً جنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة72.352007/2008االولانثىعراقٌةحسٌن مرٌوش عالوي سارةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة72.182007/2008االولانثىعراقٌةحسن فلٌح منعم علٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة71.962007/2008االولانثىعراقٌةشذر نجم عطٌة زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة70.9002007/2008االولذكرعراقٌةصادق محمد الوهاب عبد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة70.022007/2008الثانًذكرعراقٌةسعٌد محمد جون علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة69.652007/2008االولانثىعراقٌةسالم احمد عادل خدٌجةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة69.032007/2008االولانثىعراقٌةفرج محمد جاسم هبةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة68.852007/2008االولانثىعراقٌةشرٌف جاسم احمد جوانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة68.812007/2008االولذكرعراقٌةحمود حسٌن مصلح عباسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة68.782007/2008الثانًذكرعراقٌةدهش زٌارة ضاري علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة68.482007/2008الثانًانثىعراقٌةجاسم علوان حسٌن اٌمانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة68.262007/2008الثانًذكرعراقٌةكاطع عوٌد عبد عباسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة68.212007/2008الثانًذكرعراقٌةناجً هادي كمال احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة68.192007/2008االولذكرعراقٌةكاظم جبر عالءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة67.792007/2008االولانثىعراقٌةحمد علون حسٌن وفاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة67.482007/2008االولذكرعراقٌةجابر علً حسنٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة67.472007/2008االولذكرعراقٌةخرٌبط زٌد مطٌر حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة67.472007/2008االولانثىعراقٌةسلمان مهدي عباس سهىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة67.322007/2008الثانًذكرعراقٌةحبٌط خمٌط حسن عباسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة66.92007/2008الثانًانثىعراقٌةهللا عبد محمود شمسً رسلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة66.692007/2008االولانثىعراقٌةبكر ابراهٌم سالم رغدةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة66.462007/2008االولانثىعراقٌةغانم هاشم فرحان نبراسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة66.442007/2008االولذكرعراقٌةمحٌسن حسٌن عبد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة66.332007/2008االولذكرعراقٌةمجبل العباس عبد خضٌر حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة66.192007/2008االولذكرعراقٌةالتمٌمً شهاب طارق زٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة66.082007/2008الثانًانثىعراقٌةمشحوت شقً اسماعٌل مروةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة65.942007/2008االولذكرعراقٌةكلف حسن فلٌح علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة65.942007/2008الثانًذكرعراقٌةمشتت حسن بارح احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة65.872007/2008االولانثىعراقٌةالشمري سموم كاظم عودة راقٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة65.792007/2008االولذكرعراقٌةعاجل شٌحان حسٌن عالءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة65.682007/2008الثانًانثىعراقٌةسلمان محمد ابراهٌم شٌماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة65.672007/2008الثانًذكرعراقٌةالرحٌم عبد عٌسى هاشم زٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة65.482007/2008االولانثىعراقٌةعلون حسن محمد مروةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة65.42007/2008االولذكرعراقٌةمطر عٌادة خضر عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة65.122007/2008االولذكرعراقٌةابراهٌم خلٌفة زٌدان محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة64.842007/2008االولذكرعراقٌةقٌس مثنى محمود مازنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة64.692007/2008االولذكرعراقٌةحسٌن جاسم عبٌد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة64.612007/2008الثانًذكرعراقٌةعلوان ابراهٌم خزعل حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة64.452007/2008الثانًانثىعراقٌةعودة مرٌوش فرحان هدىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة64.32007/2008االولذكرفلسطٌنٌةسالمة محمد صالح منسً حازمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة64.292007/2008الثانًذكرعراقٌةالجبوري نصٌف حمٌد عبد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة64.232007/2008الثانًانثىعراقٌةكصٌكص جوي حسٌن سارةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة64.172007/2008الثانًذكرعراقٌةاللطٌف عبد جابر صاحب محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة64.022007/2008الثانًذكرعراقٌةمانع جعاطه مرٌوش غازيالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة63.922007/2008االولانثىعراقٌةعلوان عباس قاسم مٌاسةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة63.742007/2008الثانًذكرعراقٌةمذبوب سلمان ارحٌم علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة63.552007/2008االولانثىعراقٌةمهنا حاجم جواد زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة63.552007/2008الثانًذكرعراقٌةحسٌن كاظم ولٌد زٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة63.552007/2008الثانًذكرعراقٌةاحمد داود احمد ضرغامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة63.332007/2008الثانًانثىعراقٌةعودة علوان عبود اٌمانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة63.272007/2008الثانًانثىعراقٌةاحمد ثامر احمد نبراسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة63.232007/2008الثانًذكرعراقٌةهاشم حسن فالح عديالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة62.942007/2008االولانثىعراقٌةالهاشمً الغفور عبد قصً جٌهانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة62.892007/2008الثانًانثىعراقٌةامٌن احمد مكً مروةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة62.442007/2008الثانًانثىعراقٌةعمارة داخل مهدي نورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة62.412007/2008الثانًذكرعراقٌةقدوري محمد سعد الدٌن سٌفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة62.372007/2008الثانًانثىعراقٌةمحمد عٌدان كرٌم مهاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة62.292007/2008الثانًذكرعراقٌةجبر مانع حمٌد حسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة62.152007/2008الثانًذكرعراقٌةمنشار غٌالن حمادي عمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة61.922007/2008االولذكرعراقٌةعزٌز جهاد سعد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة61.852007/2008الثانًذكرعراقٌةالرحمن عبد محمود سالم احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة61.782007/2008الثانًذكرعراقٌةاحمد شهاب حمٌد ضرغامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة61.662007/2008الثانًذكرعراقٌةخزعل عٌسى طه مرتضىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

صباحٌة61.652007/2008الثانًانثىعراقٌةعباس محمد تكلٌف ندىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

صباحٌة61.642007/2008االولذكرعراقٌةجاسم جٌاد ثاٌر اثٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

صباحٌة61.412007/2008الثانًذكرعراقٌةحمادي خلف زٌدان عديالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

صباحٌة61.312007/2008الثانًذكرعراقٌةهللا عبد ابراهٌم خلٌل احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

صباحٌة61.22007/2008الثانًانثىعراقٌةحسٌن كاظم علً نورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

صباحٌة61.002007/2008االولذكرعراقٌةعلوان طارق حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

صباحٌة61.002007/2008الثانًذكرعراقٌةجاسم جواد سعد سنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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صباحٌة60.942007/2008الثانًذكرعراقٌةالخزرجً حمٌدي ٌوسف رافدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

صباحٌة60.722007/2008الثانًانثىعراقٌةرشٌد سعودي همام شذىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

صباحٌة60.62007/2008الثانًذكرعراقٌةاسماعٌل منصور حسٌن علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

صباحٌة60.582007/2008الثانًانثىعراقٌةعبد فاهم علً رغدهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

صباحٌة60.52007/2008الثانًذكرعراقٌةزاٌر حسون صبٌح احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

صباحٌة60.442007/2008الثانًذكرعراقٌةحسٌن حمٌد طالب علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

صباحٌة60.422007/2008الثانًذكرعراقٌةعاشور ابراهٌم ٌوسف حسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

صباحٌة60.372007/2008الثانًذكرعراقٌةمحمد جاسم موسى مظاهرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

صباحٌة59.962007/2008الثانًانثىعراقٌةكمر علً حسٌن امنةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105

صباحٌة59.892007/2008الثانًانثىعراقٌةعلوان صاحب ضٌاء غٌداءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة106

صباحٌة59.632007/2008الثانًانثىعراقٌةشاكر ابراهٌم خالد منىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة107

صباحٌة59.452007/2008الثانًانثىعراقٌةجابر حمود خزعل دنٌاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة108

صباحٌة59.42007/2008الثانًانثىعراقٌةموسى هادي غضنفر رسلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة109

صباحٌة59.352007/2008الثانًذكرعراقٌةالقادر عبد مطلك خالد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة110

صباحٌة59.32007/2008الثانًذكرعراقٌةمرهون حسن فالح محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة111

صباحٌة59.12007/2008الثانًذكرعراقٌةشخاب احمد ابراهٌم خالدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة112

صباحٌة58.782007/2008الثانًذكرعراقٌةموسى علوان صاحب ماجدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة113

صباحٌة58.472007/2008الثانًانثىعراقٌةعلً طه الزهرة عبد حنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة114

صباحٌة58.452007/2008الثانًانثىعراقٌةكرز احمد عادل هدىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة115

صباحٌة58.342007/2008الثانًذكرعراقٌةالمجٌد عبد عطاء عالء مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة116

صباحٌة58.322007/2008الثانًذكرعراقٌةالمفرجً عاٌد الحمٌد عبد مهندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة117

صباحٌة58.192007/2008الثانًذكرعراقٌةاالمٌرمناتً عبد حسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة118

صباحٌة58.022007/2008الثانًذكرعراقٌةخضٌر محمود حمٌد عالءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة119

صباحٌة57.792007/2008الثانًانثىعراقٌةالعانً احمد عطا سحرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة120



الدراسة نوعالتخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

صباحٌة57.692007/2008الثانًذكرعراقٌةحمد فٌصل غازي عمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة121

صباحٌة57.682007/2008الثانًذكرعراقٌةخضٌر عدنان عبدالحافظ علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة122

صباحٌة56.862007/2008الثانًانثىعراقٌةفلٌح عٌسى محمد ٌسرىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة123

صباحٌة56.842007/2008الثانًذكرعراقٌةشهاب علً حسٌن علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة124

صباحٌة56.392007/2008الثانًذكرعراقٌةحمزة عبٌد سعد سٌفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة125

صباحٌة56.362007/2008الثانًذكرعراقٌةشبو حسن صالح حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة126

صباحٌة56.222007/2008الثانًذكرعراقٌةالخفاجً السادة عبد خالد ولٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة127

صباحٌة55.662007/2008الثانًذكرعراقٌةحسن فلٌح عبدالواحد اركانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة128

صباحٌة54.882007/2008الثانًذكرعراقٌةٌاور انور ابراهٌم محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة129

صباحٌة53.672007/2008الثانًذكرعراقٌةمشٌرف حسب كاظم نبٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة130


