
نوع الدراسةسنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

الصباحٌة76.1682015/2014الثانًذكــرعراقًهللا عبد ٌاسٌن هبسً مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد1

الصباحٌة71.3182015/2014الثانًانثىعراقًطاهر خلف جلٌل اٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد2

الصباحٌة68.6232015/2014الثانًذكــرعراقًالمالكً حاتم كرٌم علً حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد3

الصباحٌة67.1312015/2014الثانًانثىعراقًمطر الحسٌن عبد كاظم صبحً نورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد4

الصباحٌة65.9372015/2014الثانًذكــرعراقًالبٌاتً محمد طالب حٌدر علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد5

الصباحٌة65.2112015/2014الثانًذكــرعراقًالكرخً حمٌد ردام اسماعٌل محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد6

الصباحٌة65.1142015/2014الثانًانثىعراقًالجمٌلً حسٌن صباح حمزة مرٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد7

الصباحٌة65.0232015/2014الثانًذكــرعراقًالمفرجً عناد جاسم كرٌم سامرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد8

الصباحٌة64.4742015/2014الثانًانثىعراقًاالعظمً محمد طه خالد طٌبةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد9

الصباحٌة64.4482015/2014الثانًذكــرعراقًمهدي صاحب مهدي مهندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد10

الصباحٌة64.0392015/2014الثانًانثىعراقًزغٌر عبد جبار اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد11

الصباحٌة63.372015/2014الثانًانثىعراقًالمالكً ناصر ٌاسر حسن مرٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد12

الصباحٌة63.1352015/2014الثانًذكــرعراقًالنجار عمران احمد صباح عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد13

الصباحٌة62.3852015/2014الثانًذكــرعراقًحلبوص الكرٌم عبد غٌاث بشٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد14

الصباحٌة61.5932015/2014الثانًذكــرعراقًابراهٌم محمود الغفور عبد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد15

الصباحٌة61.5692015/2014الثانًذكــرعراقًعاٌز محمد حسن اركانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد16

الصباحٌة60.6752015/2014الثانًانثىعراقًالمحمداوي االمٌر عبد محمد رٌهامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد17

الصباحٌة60.6472015/2014الثانًذكــرعراقًالشٌخلً الغنً عبد جمٌل صائب مهندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد18

الصباحٌة60.4842015/2014الثانًانثىعراقًالعجٌلً محمد الرحمن عبد عادل ٌاسمٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد19

الصباحٌة60.422015/2014الثانًانثىعراقًالعتابً عذار مصٌحب رشٌد سهاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد20

الصباحٌة60.1362015/2014الثانًذكــرعراقًهللا عبد ابراهٌم علً الدٌن سٌفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد21

الصباحٌة60.1212015/2014الثانًذكــرعراقًبكتاش صادق عدنان حمزةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد22

الصباحٌة59.9992015/2014الثانًذكــرعراقًرحمان ال جاسم زكرٌا عدي زٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد23

الصباحٌة59.972015/2014الثانًذكــرعراقًالعبٌدي عبود عصمان الرسول عبد ناظمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد24
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الصباحٌة59.8412015/2014الثانًذكــرعراقًالغراوي صحن علً صالح الفقار ذوالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد25

الصباحٌة59.6692015/2014الثانًانثىعراقًالبٌضاوي حسن عبد احمد صفاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد26

الصباحٌة59.6122015/2014الثانًذكــرعراقًحسٌن كاظم كرٌم ماهرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد27

الصباحٌة59.5682015/2014الثانًانثىعراقًالعنبكً عطٌة سعٌد مؤٌد تقوىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد28

الصباحٌة59.5142015/2014الثانًانثىعراقًالحدٌثً علً نواف سعد قبسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد29

الصباحٌة59.4042015/2014الثانًذكــرعراقًنعمة عباس خضٌر علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد30

الصباحٌة59.2742015/2014الثانًانثىعراقًالفتالوي حمزة علوان ابراهٌم زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد31

الصباحٌة58.7332015/2014الثانًذكــرعراقًالجمٌلً حداوي جزاع هللا عبد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد32

الصباحٌة58.6132015/2014الثانًذكــرعراقًبهلول علً قاسم الحسٌن عبد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد33

الصباحٌة58.4182015/2014الثانًانثىعراقًابراهٌم جودي رعد تاراالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد34

الصباحٌة58.2352015/2014الثانًذكــرعراقًالعبدلً عبٌد علً ٌحٌى مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد35

الصباحٌة58.0662015/2014الثانًانثىعراقًرجب الجلٌل عبد محمد فرحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد36

الصباحٌة57.9332015/2014الثانًانثىعراقًهللا عبد عباس خضٌر الهدى نورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد37

الصباحٌة57.9092015/2014الثانًذكــرعراقًشرٌمط فهد خلٌل لؤيالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد38

الصباحٌة57.6872015/2014الثانًانثىعراقًعلً وسمً القاسم عبد علٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد39

الصباحٌة57.6592015/2014الثانًانثىعراقًفهمً حسن امٌن محمد احمد شهدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد40

الصباحٌة57.6182015/2014الثانًانثىعراقًالطائً جاسم سلٌم نعمة هدٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد41

الصباحٌة57.2482015/2014الثانًذكــرعراقًهللا عبد حسٌن عادل انورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد42

الصباحٌة57.2062015/2014الثانًانثىعراقًمحمود دردوح طارق هدٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد43

الصباحٌة57.162015/2014الثانًانثىعراقًالعبودي جاسم مزعل كرٌم مهاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد44

الصباحٌة57.1312015/2014الثانًانثىعراقًاالمٌن حسن محمود باسل رندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد45

الصباحٌة57.0192015/2014الثانًانثىعراقًسبع هادي سالم هدٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد46

الصباحٌة56.6732015/2014الثانًذكــرعراقًالذهبً سالم صالح مهدي حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد47

الصباحٌة56.662015/2014الثانًذكــرعراقًرضا رفعت سمٌن قٌسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد48
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الصباحٌة56.6182015/2014الثانًذكــرعراقًالرضا عبد محمود ولٌد خالدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد49

الصباحٌة56.3962015/2014الثانًذكــرعراقًاللهٌبً مظهور محمد صعب برهانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد50

الصباحٌة56.3622015/2014الثانًانثىعراقًالدلٌمً جاسم محمد رعد لمىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد51

الصباحٌة56.292015/2014الثانًذكــرعراقًالدباغ هللا عبد محمد مؤٌد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد52

الصباحٌة56.2842015/2014الثانًذكــرعراقًالجبوري محمد مهدي هاشم مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد53

الصباحٌة56.1922015/2014الثانًذكــرعراقًالخٌاط قدوري خضٌر سعدي لٌثالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد54

الصباحٌة56.0432015/2014الثانًانثىعراقًالسعدون ابراهٌم الهادي عبد حامد مٌساءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد55

الصباحٌة56.0312015/2014الثانًذكــرعراقًالخزرجً حمد سلمان ناٌف حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد56

الصباحٌة55.9482015/2014الثانًانثىعراقًمنى ال عباس فاضل موفق عطورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد57

الصباحٌة55.9462015/2014الثانًذكــرعراقًسلمان خلف سالم احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد58

الصباحٌة55.7432015/2014الثانًذكــرعراقًالعانً اسماعٌل محمود قٌس عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد59

الصباحٌة55.4082015/2014الثانًانثىعراقًالدلٌمً حمد صالح عبد حنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد60

الصباحٌة55.3832015/2014الثانًذكــرعراقًالخلٌفً خلف عودة لطٌف نبٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد61

الصباحٌة55.2282015/2014الثانًذكــرعراقًالمشهدانً صالح عطٌه كامل ٌاسرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد62

الصباحٌة55.1122015/2014الثانًذكــرعراقًٌوسف مسلم حسٌن حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد63

الصباحٌة55.0832015/2014الثانًذكــرعراقًالجبوري عطٌه خلف كرٌم عمادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد64

الصباحٌة55.0192015/2014الثانًانثىعراقًهدابً جاسم لطٌف علٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد65

الصباحٌة54.9952015/2014الثانًانثىعراقًعون عبد نجم الحسٌن عبد مرٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد66

الصباحٌة54.9842015/2014الثانًانثىعراقًالمٌاحً هللا عبد سلمان طالب شهدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد67

الصباحٌة54.922015/2014الثانًذكــرعراقًحمد محمد جاسم اسالمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد68

الصباحٌة54.212015/2014الثانًانثىعراقًالشرٌفً عداي سعٌد محمود سارةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد69

الصباحٌة53.5642015/2014الثانًانثىعراقًاالمٌرالعباس عبد سعٌد جمال مٌناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد70

الصباحٌة53.542015/2014الثانًذكــرعراقًالفرج احمد كرٌم فؤاد اركانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد71

الصباحٌة52.812015/2014الثانًذكــرعراقًٌاسٌن اسعد ظافر محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد72
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مسائ72.56122015/2014ًالثانًذكــرعراقًفلٌح شمخً ثائر علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد1

مسائ70.31912015/2014ًالثانًذكــرعراقًمجٌد الجبار عبد رعد صباحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد2

مسائ68.93942015/2014ًالثانًذكــرعراقًالزبٌدي حسن حمزة علً حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد3

مسائ68.45672015/2014ًالثانًذكــرعراقًمحسن راضً رعد اوسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد4

مسائ67.75452015/2014ًالثانًذكــرعراقًمحمود شاكر احسان علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد5

مسائ66.63832015/2014ًالثانًانثىعراقًالجراحً عزوز مجهول ثابت ضفافالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد6

مسائ65.2432015/2014ًالثانًذكــرعراقًفٌاض كاظم حمد سعدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد7

مسائ64.0972015/2014ًالثانًانثىعراقًعلً زٌنل صالح علٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد8

مسائ63.51522015/2014ًالثانًذكــرعراقًابراهٌم منٌر نبٌل احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد9

مسائ63.5022015/2014ًالثانًانثىعراقًحارز علً عماد نورهانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد10

مسائ62.92482015/2014ًالثانًانثىعراقًالجابري عٌالن كاظم هاشم بانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد11

مسائ62.7012015/2014ًالثانًذكــرعراقًسفٌح حسن محسن حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد12

مسائ61.42332015/2014ًالثانًذكــرعراقًالدلٌمً سرحان احمد عارف محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد13

مسائ61.39612015/2014ًالثانًذكــرعراقًخضٌر فاضل الستار عبد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد14

مسائ61.37482015/2014ًالثانًذكــرعراقًالنعٌمً مجٌد هاشم ضٌاء حسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد15

مسائ61.25012015/2014ًالثانًذكــرعراقًالساعدي غضبان حنون سعد حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد16

مسائ61.24782015/2014ًالثانًذكــرعراقًالعبٌدي جمٌل اسعد لؤي محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد17

مسائ61.07222015/2014ًالثانًانثىعراقًعبدال منشد محسن شٌماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد18

مسائ60.98842015/2014ًالثانًذكــرعراقًسعٌد هاشم باسم ٌاسرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد19

مسائ60.94212015/2014ًالثانًانثىعراقًمحمد هللا عبد عثمان شهلةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد20

مسائ60.79232015/2014ًالثانًانثىعراقًاالسدي نعمة محسن لفته انسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد21

مسائ60.75442015/2014ًالثانًانثىعراقًالربٌعً علً حسٌن عالء مٌاسةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد22

مسائ60.44712015/2014ًالثانًانثىعراقًكاظم جواد كامل فاٌدةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد23

مسائ60.35152015/2014ًالثانًذكــرعراقًالعطر خضٌر موسى علً احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد24



نوع الدراسةسنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

مسائ59.99712015/2014ًالثانًانثىعراقًاسماعٌل علً كاظم هاجرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد25

مسائ59.95082015/2014ًالثانًذكــرعراقًالدلٌمً ضاحً جمٌل طالب انمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد26

مسائ59.78852015/2014ًالثانًذكــرعراقًضٌاء الدٌن نظام معن صفاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد27

مسائ59.76232015/2014ًالثانًذكــرعراقًسهٌل طلب محمد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد28

مسائ59.63482015/2014ًالثانًانثىعراقًالجبوري مهدي علوان صاحب سهادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد29

مسائ59.57072015/2014ًالثانًذكــرعراقًلطٌف مجٌد تحسٌن سعدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد30

مسائ59.21612015/2014ًالثانًذكــرعراقًٌحٌى حمٌد عباس علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد31

مسائ59.16212015/2014ًالثانًذكــرعراقًمجتل خلف مشتت عباسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد32

مسائ59.10662015/2014ًالثانًانثىعراقًعباس الجبار عبد عماد لمىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد33

مسائ58.7392015/2014ًالثانًانثىعراقًعطٌة الحمٌد عبد انور هالةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد34

مسائ58.61062015/2014ًالثانًذكــرعراقًمرٌان نعمة طالع نوري مرتضىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد35

مسائ58.54132015/2014ًالثانًانثىعراقًعلً عٌد خمٌس فاتنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد36

مسائ58.53972015/2014ًالثانًانثىعراقًحسن محمد الستار عبد سنارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد37

مسائ58.35272015/2014ًالثانًذكــرعراقًالنداوي حسن عباس خضٌر حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد38

مسائ57.9792015/2014ًالثانًذكــرعراقًصالح مهدي حسن مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد39

مسائ57.96762015/2014ًالثانًانثىعراقًالقٌسً عباس جمٌل نوري ظبٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد40

مسائ57.81012015/2014ًالثانًانثىعراقًحسن هادي حسن زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد41

مسائ57.49082015/2014ًالثانًذكــرعراقًسادر حسٌن رحٌم مالكالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد42

مسائ57.11782015/2014ًالثانًانثىعراقًالعلً علً رمضان باقر لمٌسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد43

مسائ57.11712015/2014ًالثانًذكــرعراقًمهدي الباقً عبد رعد حسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد44

مسائ56.93652015/2014ًالثانًذكــرعراقًحمادي حمودي ضٌاء مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد45

مسائ56.77222015/2014ًالثانًذكــرعراقًحسٌن علً ناظم علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد46

مسائ56.75232015/2014ًالثانًانثىعراقًمصطفى رشاد اٌدن مروةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد47

مسائ56.73792015/2014ًالثانًذكــرعراقًالرحٌل حمادي اسماعٌل الحلٌم عبد عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد48



نوع الدراسةسنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

مسائ56.6892015/2014ًالثانًذكــرعراقًمسٌر غائب جاسم جمالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد49

مسائ56.54342015/2014ًالثانًذكــرعراقًعلوان ابراهٌم صفاء مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد50

مسائ56.11462015/2014ًالثانًانثىعراقًوهٌب محمد قاسم هندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد51

مسائ55.9882015/2014ًالثانًذكــرعراقًالتمٌمً سعٌد الحسن عبد حسٌن عالءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد52

مسائ55.74762015/2014ًالثانًذكــرعراقًنجم مخور رحٌم الزهرة عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد53

مسائ55.69762015/2014ًالثانًذكــرعراقًعلوان هالل جبار حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد54

مسائ55.50842015/2014ًالثانًذكــرعراقًعباس محمود شاكر محمودالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد55

مسائ55.14032015/2014ًالثانًانثىعراقًادرٌس كاظم ماجد شٌماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد56

مسائ55.02262015/2014ًالثانًذكــرعراقًالنبً عبد جوي لطٌف العابدٌن زٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد57

مسائ54.83712015/2014ًالثانًذكــرعراقًالمجٌد عبد الحمٌد عبد اٌاد مهندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد58

مسائ54.76542015/2014ًالثانًذكــرعراقًالعانً جمعة منٌر ناصر احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد59

مسائ54.37492015/2014ًالثانًذكــرعراقًالساعدي علً جوالن فندي ٌحٌىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد60

مسائ54.17972015/2014ًالثانًذكــرعراقًحسن رشٌد احمد بشارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد61

مسائ53.97472015/2014ًالثانًذكــرعراقًعلً صالح حسٌن عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد62

مسائ53.90192015/2014ًالثانًذكــرعراقًضاحً عبٌد فٌصل محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد63

مسائ53.84452015/2014ًالثانًذكــرعراقًالسعدي محمود احمد عباس رسولالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد64

مسائ53.68332015/2014ًالثانًذكــرعراقًحسن احمد حسن احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد65

مسائ53.61682015/2014ًالثانًذكــرعراقًهللا عبد علً مجٌد مروانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد66

مسائ53.54352015/2014ًالثانًذكــرعراقًالجدراوي كاظم عبد كاظم محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد67

مسائ53.4132015/2014ًالثانًذكــرعراقًسعٌد عبود عدنان علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد68

مسائ53.30972015/2014ًالثانًذكــرعراقًكاغد جاسم رزاق احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد69

مسائ51.60892015/2014ًالثانًذكــرعراقًٌونس عباس محمد زٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد70


