
الدراسة نوعالتخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

مسائٌة79.032000/2001االولانثىعراقٌةخضر سلمان زٌد فاطمةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

مسائٌة73.212000/2001االولانثىعراقٌةحسٌن محمد جاسم ندىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

مسائٌة72.652000/2001االولانثىعراقٌةناجً عدنان نجاحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

مسائٌة70.062000/2001االولانثىعراقٌةالتمٌمً علً جواد اٌمانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

مسائٌة68.82000/2001االولذكرعراقٌةعبٌد مطر ناصر قاسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

مسائٌة67.92000/2001االولذكرعراقٌةٌاسٌن نوري نزارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

مسائٌة66.912000/2001الثانًذكرعراقٌةعٌسى الحسٌن عبد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

مسائٌة66.242000/2001الثانًانثىعراقٌةجبر علً حسن فاتنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

مسائٌة66.042000/2001الثانًانثىعراقٌةابراهٌم الرحٌم عبد فاطمةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

مسائٌة65.82000/2001االولانثىعراقٌةدروٌش صالح مهدي ٌاسمٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

مسائٌة65.522000/2001االولانثىعراقٌةصادق محمد جعفر وفاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

مسائٌة65.522000/2001الثانًانثىعراقٌةٌوحنا بطرس سوسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

مسائٌة64.632000/2001االولذكرعراقٌةعبود سلمان محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

مسائٌة64.442000/2001االولانثىعراقٌةاحمد نورٌز واثق زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

مسائٌة63.92000/2001االولانثىعراقٌةالحسٌن عبد المنعم عبد عذراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

مسائٌة63.772000/2001االولانثىعراقٌةعلً حسون ماجد جنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

مسائٌة63.742000/2001االولذكراردنٌةالعماٌرة احمد عاٌد معاوٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

مسائٌة63.642000/2001الثانًانثىعراقٌةمطر احمد فاطمةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

مسائٌة63.252000/2001الثانًذكرعراقٌةاحمد رحومً صباحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

مسائٌة63.242000/2001االولذكرعراقٌةالحسٌن عبد عبد شنان علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

مسائٌة63.242000/2001االولانثىعراقٌةالسلطانً حسن مهدي نجاةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

مسائٌة63.012000/2001الثانًانثىعراقٌةعودة محمود نجوىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

مسائٌة632000/2001الثانًذكرعراقٌةجاسم محسن مطشر محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

مسائٌة62.782000/2001االولذكرعراقٌةمطرود شٌحان اٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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مسائٌة62.712000/2001االولذكرعراقٌةمصطفى احمد توفٌق علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

مسائٌة62.72000/2001الثانًانثىعراقٌةزنكنة كاظم عاصم فوزٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

مسائٌة62.542000/2001الثانًذكرعراقٌةمهدي الحسٌن عبد علً مصعبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

مسائٌة62.322000/2001الثانًانثىعراقٌةالرحمن عبد احمد رغدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

مسائٌة62.242000/2001االولانثىعراقٌةالعبودي عبود عجمً املالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

مسائٌة62.142000/2001الثانًذكرعراقٌةتقً كرٌم محمد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

مسائٌة62.122000/2001الثانًانثىعراقٌةٌاسٌن طه طارق هندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

مسائٌة61.12000/2001االولانثىعراقٌةالحمٌري  هللا عبد حمٌد تغرٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

مسائٌة60.992000/2001الثانًانثىعراقٌةمطرود عبود علٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

مسائٌة60.852000/2001االولانثىعراقٌةالرسول عبد علً  صبٌح هدىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

مسائٌة60.442000/2001الثانًانثىعراقٌةكاظم عبد محسن مهاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

مسائٌة60.132000/2001االولذكرعراقٌةحسن علً عبد فاروقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

مسائٌة60.062000/2001الثانًذكرعراقٌةعبٌد مشرف هاشمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

مسائٌة59.952000/2001الثانًانثىعراقٌةالعباسً طاهر كوثر لقاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

مسائٌة59.782000/2001الثانًذكرعراقٌةداود احمد ٌاسٌن ظافرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

مسائٌة59.52000/2001الثانًذكرعراقٌةالعسافً عبد عواد داٌح جمالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

مسائٌة58.832000/2001الثانًذكرعراقٌةسلمان اللطٌف عبد خالدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

مسائٌة58.612000/2001الثانًانثىعراقٌةبركات طارق بانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

مسائٌة58.422000/2001الثانًذكرعراقٌةمتً عادل هٌثمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

مسائٌة57.172000/2001الثانًانثىعراقٌةجمٌل فائق مٌادةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

مسائٌة56.662000/2001الثانًانثىعراقٌةالجبوري جاسم عبود نغمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

مسائٌة56.652000/2001الثانًانثىعراقٌةالزبٌدي حسن فالح شٌماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

مسائٌة56.632000/2001الثانًذكرعراقٌةصالح مهدي قٌس بسملالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

مسائٌة56.552000/2001الثانًذكرعراقٌةحسن مرعً ولٌد لٌثالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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مسائٌة56.42000/2001الثانًانثىعراقٌةمحمد فاروق احمد هٌفاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

مسائٌة56.042000/2001الثانًانثىعراقٌةخلٌل هاٌس اللطٌف عبد بانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

مسائٌة55.862000/2001الثانًانثىعراقٌةالشمري هندي مراح سلمىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

مسائٌة54.592000/2001الثانًذكرعراقٌةابراهٌم جمعة لهٌبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

مسائٌة54.422000/2001الثانًانثىعراقٌةالقدسً جواد صباح رائدةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

مسائٌة53.92000/2001الثانًذكرعراقٌةسلمان حمٌد سعد فراسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54


