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صباحٌة87.30162010/2009االولذكــرعراقًمحمد جاسم حمٌد خالدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة86.97342010/2009االولذكــرعراقًالعزاوي علً خضٌر ٌحٌى احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة86.37382010/2009االولذكــرعراقًكرٌدي احمد باشان محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة85.44592010/2009االولذكــرعراقًجاسم فاضل الحسٌن عبد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة84.21772010/2009االولانثىعراقًحسٌن ناجً الدٌن عالء رناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة82.92352010/2009االولذكــرعراقًجاسم صالح فاضل احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة80.22262010/2009االولذكــرعراقًزعٌن حمٌد ٌونس مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة79.45482010/2009االولانثىفلسطٌنًسعٌد فؤاد ضحىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة79.24762010/2009االولانثىعراقًحسن عبد جواد مروهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة79.12052010/2009االولذكــرعراقًالجمٌلً هزاع علوان محمد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة79.08922010/2009االولانثىعراقًالبدرانً خضٌر محمد هدىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة78.89992010/2009االولانثىعراقًجاسم محمود عبد احمد ابتهالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة78.51752010/2009االولذكــرعراقًالساعدي هللا عطا لفته حسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة78.48252010/2009االولانثىعراقًالشجٌري هاشم لطٌف سلٌمةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة77.89692010/2009االولانثىعراقًالدوري وٌس طه حسٌب مروهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة77.51692010/2009االولانثىعراقًالسودانً عوفً رحٌم مٌسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة77.17992010/2009االولذكــرعراقًالنعٌمً سالم احمد عادل صادقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة76.1662010/2009االولانثىعراقًالطائً صخٌل خلف شكاح زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة75.82592010/2009االولانثىعراقًدحام خلٌل كاظم انتصارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة75.45382010/2009االولذكــرعراقًعٌسى ال باقر مظهر حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة75.16612010/2009االولذكــرعراقًعطٌر حسٌن طعمة سالمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة74.36732010/2009االولانثىعراقًغولً القره بطً خضٌر اللطٌف عبد املالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة73.62022010/2009االولانثىعراقًمحمد سهٌل حسٌن هدٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة73.46692010/2009االولذكــرعراقًالجبوري سلطان ابراهٌم حمٌد عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة72.76232010/2009االولانثىعراقًمحمد الحسٌن عبد علً سكٌنةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة71.43542010/2009االولذكــرعراقًالجبوري جاسم مطر فالح مخلدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة71.36122010/2009االولانثىعراقًحمٌد عون عبد محسن سارهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة71.08192010/2009االولانثىعراقًالوزنً عبد فاضل علً هدىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة71.01692010/2009االولذكــرعراقًرداد خلٌف امٌد حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة70.87262010/2009االولانثىعراقًالسهالنً عطٌة طالب حمد رشاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة70.47742010/2009االولانثىعراقًالجنابً محمد ثامر شهدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة70.41062010/2009الثانًانثىعراقًالقٌسً سلوم محمد نادٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة70.38332010/2009االولانثىعراقًالفكٌكً فلٌح محسن زمنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة70.35492010/2009االولذكــرعراقًالزهٌري حسن قاسم وسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة70.32012010/2009االولذكــرعراقًشرٌف مرعً ابراهٌم عمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة70.26912010/2009االولانثىعراقًاحمد بشٌر نسمهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة69.93772010/2009االولذكــرعراقًالدلٌمً سطوان عبد ثائر ولٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة69.80682010/2009االولانثىعراقًمحمد كاظم جمٌل هندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة69.79532010/2009االولذكــرعراقًالبٌضان كاطع الكرٌم عبد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة69.75882010/2009االولذكــرعراقًالنداوي علً الكرٌم عبد مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة69.65162010/2009االولذكــرعراقًجاسم ذٌاب حزام سامًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة69.56022010/2009االولانثىعراقًالربٌعً حسٌن حسن محمد فالح زهراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة69.55582010/2009الثانًذكــرعراقًهللا جار محمد باسم لٌثالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة69.36412010/2009االولذكــرعراقًٌوسف داود لؤي مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة69.1092010/2009االولذكــرعراقًالنجار سلمان داود جعفر داودالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة68.8682010/2009االولانثىعراقًتوفٌق عثمان قانع نورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة68.68072010/2009االولذكــرعراقًالسواعدي صالح ٌاسٌن عٌسىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة68.66462010/2009االولانثىعراقًالسعدي حمودي مجٌد محمد صفاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة68.65072010/2009االولانثىعراقًالعامري ابراهٌم حسن فلٌح مٌسرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة68.63292010/2009الثانًانثىعراقًالجٌزانً علً الحسن عبد جاسم فاتنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة68.52722010/2009االولانثىعراقًاسكندر سلٌمان كمال سفانهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة68.52122010/2009االولذكــرعراقًالعبٌدي هللا عبد سجاد محمد ٌاسرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة67.73262010/2009االولذكــرعراقًالقطب احمد علً حسٌن محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة67.67072010/2009االولذكــرعراقًالرزنامجً عطا عادل محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة67.62122010/2009االولانثىعراقًالٌاسري حسٌن نوري حسن زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة67.50612010/2009االولانثىعراقًاحمد ٌونس لؤي الشٌماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة67.39562010/2009الثانًانثىعراقًاحمد جواد كاظم سناءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة66.62992010/2009االولانثىعراقًالعزاوي خلٌل اسماعٌل خنساءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة66.62712010/2009الثانًانثىفلسطٌنًاحمد الشٌخ عزت هانً هبةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة66.59442010/2009االولذكــرعراقًالسامرائً ٌاسٌن هللا عبد ماجدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة66.19772010/2009االولذكــرعراقًعباس علً عبد حسن احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة65.97082010/2009االولذكــرعراقًالدوري محمد عمر الغفار عبد العباسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة65.97032010/2009االولذكــرعراقًهادي حسٌن علً محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة65.87192010/2009الثانًانثىعراقًمحمد فاضل رعد سمارهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة65.41312010/2009االولذكــرعراقًالدوري علً حسٌن احمد حسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة65.3862010/2009االولذكــرعراقًغضبان جعفر سالم احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة65.38182010/2009االولذكــرعراقًهٌدان نصر حسٌن حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة65.36162010/2009االولانثىعراقًالعباس عمران حمٌد الكرٌم عبد زهراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة65.35412010/2009االولذكــرعراقًالربٌعً خلف كامل عدن مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة65.33262010/2009الثانًذكــرعراقًاسماعٌل حبٌب اسماعٌل محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة65.13672010/2009االولذكــرعراقًصالح هللا عبد وسٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة65.13292010/2009االولذكــرفلسطٌنًمحمد صبحً عصام حسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة64.53952010/2009االولذكــرعراقًخلٌف حنون داود عقٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة64.51182010/2009االولانثىعراقًمحمد شرٌف لبٌد صفاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة64.29562010/2009االولانثىعراقًحامد محمد حكٌم مروهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة64.24592010/2009االولانثىعراقًسلمان محمود هاتف مرٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة64.24572010/2009االولانثىعراقًالعطوانً محٌسن جحٌل جمٌل صفاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة64.23752010/2009الثانًانثىعراقًاحمد كاظم ضٌاء سرورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة63.68262010/2009الثانًذكــرعراقًالزبٌدي زوٌد كاظم جمعه علً محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة63.61742010/2009االولذكــرعراقًاسود خلف محمد نورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة63.0092010/2009الثانًذكــرعراقًالعامري كاظم جواد عامر باللالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة62.79512010/2009االولانثىعراقًعلً نعمة صالح نورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة62.42122010/2009االولانثىعراقًالعزاوي محمد ٌوسف ظافر مٌسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة62.40842010/2009االولذكــرعراقًخلف صاحب علً سٌفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة62.13262010/2009االولانثىعراقًالناصري محمود رشٌد سعٌد اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة61.94922010/2009الثانًانثىعراقًحجامً علً كاظم الجبار عبد سناءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة61.92692010/2009الثانًانثىعراقًالمشهدي علً حسن سلٌمةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة61.60912010/2009الثانًانثىعراقًحسن احمد شهاب سمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة61.59962010/2009الثانًذكــرعراقًاحمد حمٌد خمٌس حسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

صباحٌة61.53632010/2009االولذكــرعراقًاحمد محمد جاسم نصٌفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

صباحٌة61.49482010/2009االولذكــرعراقًمطر عباس ماجد سمٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

صباحٌة61.40582010/2009الثانًذكــرعراقًصالح حسن بدٌوي عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

صباحٌة61.31222010/2009الثانًانثىعراقًذٌاب فلٌح قاسم سهامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

صباحٌة61.22692010/2009االولذكــرعراقًكاطع هللا عبد محمد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

صباحٌة61.182010/2009الثانًانثىعراقًالساعدي سلمان داود مهدي علٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

صباحٌة61.09882010/2009الثانًانثىعراقًجواد محمد مصطفى بسمةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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صباحٌة60.84742010/2009الثانًانثىعراقًالخالدي نوري الوهاب عبد غالب طٌبةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

صباحٌة60.58752010/2009الثانًذكــرعراقًغولً القره علً حسن محمد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

صباحٌة60.39762010/2009الثانًذكــرعراقًالعبٌدي جاسم احمد ابراهٌم مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

صباحٌة60.1482010/2009الثانًانثىعراقًالعبٌدي رضا عبد الدٌن صفاء تباركالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

صباحٌة59.9632010/2009الثانًانثىعراقًكامل احمد رشٌد جوانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

صباحٌة59.75412010/2009الثانًذكــرعراقًالخفاجً علوان حمٌد مهدي صالحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

صباحٌة59.65622010/2009الثانًانثىعراقًداري حسن حسون حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

صباحٌة59.54082010/2009الثانًانثىعراقًالبغدادي صالح مهدي صباالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

صباحٌة59.49082010/2009االولذكــرعراقًالحسٌن عبد مهدي رسول مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105

صباحٌة59.38612010/2009الثانًذكــرعراقًناصر احمد عمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة106

صباحٌة59.36752010/2009الثانًانثىعراقًالموسوي حسن مهدي صادق اسماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة107

صباحٌة59.282010/2009االولذكــرعراقًالسامرائً احمد محمد عزاوي حسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة108

صباحٌة58.8762010/2009الثانًذكــرعراقًالمعٌنً حسن عبد الحمٌد عبد ٌوسفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة109

صباحٌة58.78662010/2009الثانًانثىعراقًالدٌن جمال حسن سعدي علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة110

صباحٌة58.75432010/2009الثانًانثىعراقًحسٌن حسن احمد اٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة111

صباحٌة58.67142010/2009الثانًذكــرعراقًالمشهدانً جاسم خزعل عامرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة112

صباحٌة58.64482010/2009الثانًذكــرعراقًرحٌم الرزاق عبد فاروق فؤادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة113

صباحٌة58.5742010/2009الثانًذكــرعراقًباشا مرشد مراد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة114

صباحٌة58.54362010/2009االولذكــرعراقًمحمود سلوم هللا عطا ماهرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة115

صباحٌة58.48182010/2009الثانًذكــرعراقًعلٌوي عبد عباس علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة116

صباحٌة58.44822010/2009الثانًانثىعراقًصالح احمد حمٌد صفاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة117

صباحٌة58.33422010/2009الثانًانثىعراقًاحمد شهاب محمود عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة118

صباحٌة58.1622010/2009الثانًذكــرعراقًالربٌعً خلٌف كمٌر هادي محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة119

صباحٌة58.04382010/2009الثانًذكــرعراقًخاطر ضٌف حاتم رائدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة120



نوع الدراسةسنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة57.95742010/2009االولذكــرعراقًصبري الوهاب عبد مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة121

صباحٌة57.86522010/2009الثانًذكــرعراقًمالح طعٌمة ثجٌل رسولالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة122

صباحٌة57.81212010/2009الثانًذكــرعراقًابراهٌم علً كامل مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة123

صباحٌة57.79522010/2009الثانًذكــرعراقًالنعٌمً احمد ابراهٌم اسماعٌل احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة124

صباحٌة57.58262010/2009الثانًذكــرعراقًالعطوانً عبد ٌاسٌن حامد سالمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة125

صباحٌة57.4722010/2009الثانًانثىعراقًاالسدي صالح حسٌن احمد نورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة126

صباحٌة57.13242010/2009الثانًانثىعراقًالقصاب حاجم سلٌمان محمد دعاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة127

صباحٌة56.89892010/2009الثانًانثىعراقًالصفار صالح هانً سناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة128

صباحٌة56.60622010/2009الثانًذكــرعراقًالسعدي صالح محمد حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة129

صباحٌة55.75272010/2009الثانًذكــرعراقًالحلبوسً عبد اسماعٌل قاسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة130

صباحٌة55.07322010/2009الثانًذكــرعراقًعلٌوي كاظم الجبار عبد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة131

صباحٌة54.65552010/2009الثانًانثىعراقًهامل محمد حسٌن حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة132

صباحٌة52.91532010/2009الثانًذكــرعراقًالحلقً خنوبة زوٌد ناجًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة133


