
نوع الدراسةسنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة86.0452012/2011االولانثىعراقًالخالدي حمزة كاظم صادق اسراءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة82.4362012/2011االولانثىعراقًالرفاعً احمد ذٌاب مازن رفٌفاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة76.0852012/2011االولانثىعراقًمطشرالسودانً عباس خضٌر جناناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة74.1942012/2011االولذكــرعراقًالعانً حسن محمد قاسم باللاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة74.0112012/2011االولانثىعراقًحسٌن علً لقاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة71.6662012/2011االولانثىعراقًعبوسً صالح مهدي غفراناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة69.1012012/2011االولانثىعراقًالعانً احمد شهاب دحام انواراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة68.8632012/2011االولذكــرعراقًالكرعاوي محمد علً جلٌل محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة67.6372012/2011االولانثىعراقًالخفاجً حسن رضا اكرم االءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة66.9372012/2011االولذكــرعراقًالعانً حسٌن فهمً صباح عالءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة66.0742012/2011االولانثىعراقًالعبٌدي سلمان علٌوي سلمان هالةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة65.5992012/2011الثانًانثىعراقًحسٌن اركان طالب افراحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة65.5232012/2011االولذكــرعراقًالبدٌري محمد هاشم صبحً محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة64.9222012/2011االولانثىعراقًالسامرائً كاظم مهدي سالم رسلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة64.6322012/2011الثانًانثىعراقًحسٌن علً حسن رسلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة64.1352012/2011االولذكــرعراقًالفتالوي جاسم كاظم زاحم حٌدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة63.9442012/2011االولذكــرعراقًالحمدانً عباس كاظم محمود احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة63.8962012/2011االولذكــرعراقًالكاتب االمٌر عبد عماد هللا عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة63.2512012/2011الثانًذكــرعراقًداٌح رباح حسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة63.1742012/2011االولذكــرعراقًاحمد حسن هللا عبد حسن محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة63.0192012/2011االولذكــرعراقًالتمٌمً شرٌف امٌن هاشم عدياالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة62.8032012/2011االولانثىعراقًالربٌعً موسى خلف مطر انعاماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة62.6772012/2011االولذكــرعراقًعباس سؤال احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة62.6372012/2011االولانثىعراقًالجبار عبد الكرٌم عبد زٌنباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة62.5192012/2011االولانثىعراقًالمالكً جبر حمٌد غفراناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة62.1882012/2011الثانًذكــرعراقًالجنابً حمزة محمود طعمةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة61.942012/2011االولانثىعراقًالزهٌري خلف محمد ابراهٌم شروقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة61.922012/2011الثانًانثىعراقًعبد مانع خٌون انعاماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة61.6992012/2011االولانثىعراقًالالمً علوان حمدان حسٌن فرحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة61.6572012/2011الثانًانثىعراقًالربٌعً محسن خالد سماحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة61.5312012/2011االولذكــرعراقًالعطرانً ثجٌل زهراو علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة61.3032012/2011االولذكــرعراقًاحمد جاسم محمد انساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة61.1432012/2011الثانًذكــرعراقًذٌاب علوان زكري سالماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة60.8492012/2011االولانثىعراقًجخٌر علً رندهاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة60.5062012/2011االولانثىعراقًالعانً نوري احسان مٌنااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة60.382012/2011الثانًذكــرعراقًمحمد حسٌن جمال عقٌلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة60.2782012/2011الثانًانثىعراقًحبٌب رفعت حكمت مٌساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة59.8832012/2011االولانثىعراقًالنعٌمً الغفور عبد الرحٌم عبد محمد رؤىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة59.8762012/2011الثانًانثىعراقًالعبٌدي كاتب شاكر نوراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة59.7152012/2011االولذكــرعراقًالموسوي طاهر زاجً سعدون جابراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة59.4432012/2011االولذكــرعراقًالالمً ثابت كاظم مجٌد حامداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة59.2242012/2011الثانًذكــرعراقًالنعٌمً اسماعٌل محمود طهاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة59.0552012/2011الثانًانثىعراقًمحمد الكرٌم عبد هاشم غفراناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة58.992012/2011االولانثىعراقًالعبٌدي رؤوف خالد احمد رٌاماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة58.9522012/2011الثانًانثىعراقًشمري سلمان راضً عزٌز مروةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة58.5352012/2011االولذكــرعراقًحسن جبار حٌدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة58.4662012/2011الثانًذكــرعراقًنجدي حسٌن سالم عباساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة58.2082012/2011االولذكــرعراقًالزهٌري ذٌاب عباس منذر خبٌباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة58.2022012/2011االولذكــرعراقًالزبٌدي نجم سعد سٌفاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة58.192012/2011الثانًذكــرعراقًاٌوب داود محمد جاسماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة58.0282012/2011الثانًانثىعراقًالربٌعً راضً حسٌن سعد االءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة57.9082012/2011الثانًانثىعراقًالمشهدانً  علً احسان رنااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة57.8372012/2011الثانًانثىعراقًالعامري  الكرٌم عبد المجٌد عبد مٌساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة57.732012/2011الثانًانثىعراقًحسن عبد حسن مرٌماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة57.6482012/2011االولذكــرعراقًالعانً حمو شرٌف عمار معاذاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة57.6012012/2011الثانًذكــرعراقًعباس جبر عباس مصطفىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة57.5492012/2011الثانًانثىعراقًالعٌساوي عٌدان عباس دنٌااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة57.4962012/2011الثانًذكــرعراقًالمالكً سلٌم زغٌر سلٌم محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة57.4782012/2011االولانثىعراقًالكرٌم عبد الرحمن عبد جمال علٌاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة57.4712012/2011الثانًانثىعراقًالجبوري فٌاض حافظ سمااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة57.1772012/2011االولذكــرعراقًالسهالنً خضٌر محمد عبٌد محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة57.1012012/2011االولانثىعراقًبكر الرحمن عبد سمٌر شهداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة56.862012/2011الثانًذكــرعراقًهلٌل خضر محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة56.8162012/2011الثانًذكــرعراقًحمد كاظم محمود زهٌراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة56.6882012/2011الثانًذكــرعراقًحمزة كرٌم جاسم احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة56.642012/2011الثانًذكــرعراقًحسان عدنان منٌر اوساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة56.5852012/2011الثانًذكــرعراقًدواي خٌون محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة56.462012/2011الثانًانثىعراقًهادي هللا عبد جواد ختاماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة56.3762012/2011الثانًذكــرعراقًالمالكً كاظم جواد واثقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة56.3282012/2011الثانًذكــرعراقًاالحمدي محمود حمودي احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة56.3162012/2011الثانًذكــرعراقًالكرٌم عبد سعدي اوساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة56.0962012/2011الثانًذكــرعراقًجاسم محمود هادي محموداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة55.9542012/2011الثانًانثىعراقًخلٌفة الكرٌم عبد خلف رندهاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة55.7832012/2011االولذكــرعراقًالزبٌدي حسٌن كاظم حامد حرداناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة55.7652012/2011الثانًذكــرعراقًمحمد حازم خالد احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة55.7612012/2011الثانًذكــرعراقًالصالحً عارف صالح سٌفاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة55.5632012/2011الثانًانثىعراقًالفكٌكً محمد كرٌم انواراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة55.4612012/2011الثانًذكــرعراقًمحمود خلف محمد عمراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة55.4542012/2011الثانًذكــرعراقًالموسوي مهدي صادق محموداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة55.4442012/2011الثانًانثىعراقًالجبوري عبد اسماعٌل نوراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة54.9742012/2011الثانًانثىعراقًالعبٌدي هادي كاظم رحاباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة54.7122012/2011الثانًذكــرعراقًالبرٌجً مطلك حاتم زٌاداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة54.712012/2011الثانًذكــرعراقًعلً حسٌن عالوي سعداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة54.7032012/2011الثانًذكــرعراقًالشبلً جاسم ٌوسف حسٌن باللاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة54.6742012/2011الثانًذكــرعراقًضاري حمٌد ماجد علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة54.6622012/2011الثانًذكــرعراقًشكر جعفر صادق نزار محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة54.6512012/2011الثانًانثىاردنًالرحمن عبد زكً سعد بتولاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة54.4662012/2011الثانًانثىعراقًحمد محمد جاسم صابرٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة54.4192012/2011الثانًذكــرعراقًالربٌعً اسماعٌل جاسب علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

صباحٌة54.3082012/2011الثانًانثىعراقًعلً ٌار علً جبار هٌاماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

صباحٌة54.22012/2011الثانًانثىعراقًالخفاجً راضً قاسم سارهاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

صباحٌة54.0962012/2011الثانًذكــرعراقًالنجفً هادي حسن اوساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

صباحٌة54.0752012/2011الثانًذكــرعراقًاحمد هللا عبد سارياالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

صباحٌة54.052012/2011الثانًذكــرعراقًالدلفً السٌد عبد حسن علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

صباحٌة53.9942012/2011الثانًذكــرعراقًالطائً نصٌف طه بساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

صباحٌة53.9072012/2011الثانًانثىعراقًمجحم حسٌن غازي زٌنةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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صباحٌة53.4362012/2011الثانًانثىعراقًالحداد رزوقً امٌن ناطق حناناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

صباحٌة53.392012/2011الثانًذكــرعراقًجبارة مسلم ماهود محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

صباحٌة53.2042012/2011الثانًذكــرعراقًحمٌد علً ابراهٌم خالداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101
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