
نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الـدورالجنسالجنسٌةاالسمالقــســـماسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباح90.5912009/2008ًاالولانثىعراقًاٌناس خضٌر عباس عبد العزاويادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد1

صباح88.2522009/2008ًاالولانثىعراقًرائدة مال هللا محمد شٌتادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد2

صباح86.2802009/2008ًاالولانثىعراقًمروة سعدون صالح مهديادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد3

صباح85.5232009/2008ًاالولانثىعراقًارٌج فائق عبد سلمانادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد4

صباح85.2322009/2008ًاالولذكــرعراقًمحمد صبٌح فلٌح حسنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد5

صباح84.8342009/2008ًاالولذكــرعراقًحٌدر عبد الرزاق صالح حمٌدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد6

صباح83.0782009/2008ًاالولذكــرعراقًامجد حمٌد اسماعٌل محسنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد7

صباح81.7402009/2008ًاالولانثىعراقًتغرٌد خلٌل ابراهٌم حمٌدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد8

صباح78.8592009/2008ًاالولانثىعراقًسماء علً عبد الحسٌن ٌونسادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد9

صباح78.4952009/2008ًاالولانثىعراقًامانً انٌس هرمز الٌاسادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد10

صباح78.0062009/2008ًاالولذكــرعراقًعباس محمد حسٌن سعٌدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد11

صباح75.3602009/2008ًاالولذكــرعراقًمسلم هادي فرج حربادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد12

صباح75.0192009/2008ًاالولانثىعراقًبسمة ٌونس محمود محمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد13

صباح74.4562009/2008ًاالولانثىعراقًزٌنب طالل محمد جمال القاسمًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد14

صباح74.4112009/2008ًاالولذكــرعراقًاحمد داود سلمان جدعانادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد15

صباح73.9852009/2008ًاالولانثىعراقًمٌس محمد ساجت محمد علًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد16

صباح73.4332009/2008ًاالولذكــرعراقًعلً قاسم محمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد17

صباح73.0842009/2008ًاالولانثىعراقًهدٌل نزار عبد الرحمن محمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد18

صباح72.8682009/2008ًاالولانثىعراقًاالء عبد الحسٌن علٌوي محمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد19

صباح72.6112009/2008ًاالولانثىعراقًرشا فاروق عبد الستار جسامادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد20

صباح72.5392009/2008ًاالولانثىعراقًمروة ستار جبار علًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد21

صباح72.5222009/2008ًاالولانثىعراقًتٌنا سامً ٌوسف القسادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد22

صباح72.0742009/2008ًاالولذكــرعراقًمحمد حسن محمد حسٌن الخفاجًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد23

صباح71.9092009/2008ًاالولذكــرعراقًالحكم حاتم عناد حمٌدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد24

صباح71.8052009/2008ًاالولانثىعراقًشٌماء غسان عبد الرزاق عبد الرحمنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد25

صباح71.5012009/2008ًاالولذكــرعراقًحارث طارق حسٌن علًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد26



صباح71.1672009/2008ًاالولانثىعراقًاسٌل عدنان جواد كاظمادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد27

صباح70.6332009/2008ًاالولذكــرعراقًحكم محمد قدوري عمرادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد28

صباح70.2682009/2008ًاالولذكــرعراقًمحمد رزكار جمال حسٌنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد29

صباح70.2122009/2008ًاالولذكــرعراقًعلً عباس علً سلمانادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد30

صباح70.0762009/2008ًاالولذكــرعراقًعلً اسعد عباس رحٌمادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد31

صباح69.6032009/2008ًاالولذكــرعراقًعامر جالل سلطان الحالقادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد32

صباح69.4112009/2008ًاالولانثىعراقًدانٌة ولٌد احمد مهديادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد33

صباح69.2662009/2008ًاالولانثىعراقًعلٌاء صبٌح كرٌم رشٌد الالمًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد34

صباح68.9612009/2008ًاالولانثىعراقًعهد فؤاد عبد الحمٌد عبد المجٌدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد35

صباح68.8162009/2008ًاالولانثىعراقًرغد محمد راضً محمد المنصوريادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد36

صباح68.7532009/2008ًاالولانثىعراقًلٌلى صبحً اسعد محمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد37

صباح68.5732009/2008ًاالولانثىعراقًهدى صالح الدٌن عزٌزفضوعادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد38

صباح68.5042009/2008ًاالولذكــرعراقًامٌر منٌر امٌن مصطفىادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد39

صباح68.3002009/2008ًاالولذكــرعراقًعلً عزٌز عبد عٌدان الفتالويادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد40

صباح68.2022009/2008ًاالولذكــرعراقًاسامة عبد السالم حطابادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد41

صباح68.0432009/2008ًاالولانثىعراقًغنوة محمد حسٌن محمد سعٌدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد42

صباح67.9382009/2008ًاالولذكــرعراقًباسم سعدون ناصر راشد الالمًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد43

صباح67.7642009/2008ًاالولانثىعراقًكوثر صكر ناصر عبد الحسنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد44

صباح67.5232009/2008ًاالولانثىعراقًهاجر حمٌد مجٌد محمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد45

صباح67.2982009/2008ًاالولذكــرعراقًمنتصر قصً ابراهٌم خلٌلادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد46

صباح67.2322009/2008ًاالولانثىعراقًحنان فاضل شكر محمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد47

صباح67.1882009/2008ًاالولانثىعراقًسارة مصطفى مكً سعٌد الخشالًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد48

صباح66.6902009/2008ًاالولانثىعراقًزٌنب سعدي بجاي عبد هللاادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد49

صباح66.5252009/2008ًاالولذكــرعراقًفارس طالب فارس مغٌرادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد50

صباح66.4802009/2008ًاالولذكــرعراقًمجٌد محمود مجٌد سعٌدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد51

صباح66.3312009/2008ًاالولذكــرعراقًحٌدر عبد عكار موزان السرايادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد52

صباح66.2892009/2008ًاالولذكــرعراقًاحمد جساب راشد كاطعادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد53



صباح66.2802009/2008ًاالولذكــرعراقًعالء عبد حمود جابرادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد54

صباح66.2532009/2008ًاالولذكــرعراقًمحمد عبد الهادي احمد محمودادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد55

صباح66.2502009/2008ًاالولذكــرعراقًسنان جعفر صادق جاسمادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد56

صباح65.9902009/2008ًاالولانثىعراقًنهى حسٌن فهد خلفادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد57

صباح65.8602009/2008ًاالولانثىعراقًهدٌر خالد جمٌل احمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد58

صباح65.8402009/2008ًاالولانثىعراقًدانٌة هادي مجٌد زٌادادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد59

صباح65.7142009/2008ًاالولذكــرعراقًمحمد كرٌم حسٌن علوانادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد60

صباح65.6912009/2008ًاالولانثىعراقًضحى محمد فلٌح محمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد61

صباح65.5362009/2008ًاالولذكــرعراقًمجٌد حمٌد رشٌد ٌاسٌنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد62

صباح65.4132009/2008ًالثانًانثىعراقًمها علً عبد الباقً مصطفىادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد63

صباح65.4082009/2008ًاالولذكــرعراقًرامً ٌوسف بطرس ٌوسف نعمةادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد64

صباح65.3512009/2008ًاالولذكــرعراقًاحمد ضٌاء مجٌد رشٌدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد65

صباح64.8102009/2008ًاالولانثىعراقًالهام خلف دنبوس سعود الالمًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد66

صباح64.7242009/2008ًاالولانثىعراقًازهار كاظم عبد عباسادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد67

صباح64.0972009/2008ًاالولذكــرعراقًاحمد شاكر احمد خضٌر الدوريادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد68

صباح64.0252009/2008ًاالولذكــرعراقًثامر خلٌفة تركً مهاوشادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد69

صباح63.9712009/2008ًاالولذكــرعراقًعقٌل عصام علً وهٌب العطارادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد70

صباح63.3962009/2008ًاالولانثىعراقًحنٌن معد داود اكرمادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد71

صباح63.2812009/2008ًالثانًانثىعراقًاسراء محمد خلٌل حبٌبادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد72

صباح63.1582009/2008ًاالولذكــرعراقًمصطفى شهاب احمد كرٌم المندالويادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد73

صباح63.0742009/2008ًالثانًذكــرعراقًحسن هادي نكازة حمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد74

صباح62.7852009/2008ًاالولذكــرعراقًاحمد جاسم نزال خفٌفادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد75

صباح62.4202009/2008ًاالولذكــرعراقًرائد جبار ساري جنٌدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد76

صباح62.3272009/2008ًاالولذكــرعراقًحٌدر مؤٌد مصطفى محمد الطوٌلادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد77

صباح62.2652009/2008ًاالولذكــرعراقًراضً عرٌبً الزم بجايادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد78

صباح62.2602009/2008ًاالولانثىعراقًحال ثامر دوٌخ كصادادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد79

صباح62.2112009/2008ًاالولانثىعراقًاالء سعد محمود ندٌمادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد80



صباح62.1792009/2008ًاالولانثىعراقًسالً حمود فٌحان مصٌخادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد81

صباح62.0762009/2008ًالثانًذكــرعراقًحسام محمد ٌاس خضٌر الزوبعًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد82

صباح61.9932009/2008ًالثانًانثىعراقًشٌماء سالم كاظم سلمانادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد83

صباح61.7712009/2008ًاالولذكــرعراقًمحمد عبد الحسٌن عبد هللاادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد84

صباح61.6442009/2008ًاالولذكــرعراقًعلً علً كاظم حسونادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد85

صباح61.5672009/2008ًالثانًانثىعراقًرشا احمد عطٌة حسٌنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد86

صباح61.5582009/2008ًاالولانثىعراقًشهد رعد سبتً خٌري الالمًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد87

صباح61.3972009/2008ًاالولذكــرعراقًاسامة ابراهٌم عبد الجبار عبد السالم الراويادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد88

صباح61.3632009/2008ًاالولذكــرعراقًصادق جعفر عبد رضاادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد89

صباح61.2282009/2008ًالثانًذكــرعراقًحسن مهدي صالح منخًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد90

صباح61.1882009/2008ًاالولانثىعراقًسرى عبد القادر جاسم محمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد91

صباح61.0182009/2008ًاالولانثىعراقًنور محمد ناٌف علوانادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد92

صباح60.9802009/2008ًاالولذكــرعراقًعلً حمادة علوان نفلادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد93

صباح60.9672009/2008ًالثانًذكــرعراقًنبٌل مجٌد سعٌد حسنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد94

صباح60.6592009/2008ًالثانًذكــرعراقًزٌاد طارق عٌسى سلٌمانادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد95

صباح60.6042009/2008ًاالولذكــرعراقًارشد ظافر حسٌن عباسادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد96

صباح60.3182009/2008ًاالولانثىعراقًنور عبد االمٌر مراد علًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد97

صباح60.2662009/2008ًالثانًانثىعراقًسرى سدٌم حكمت خٌريادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد98

صباح60.2572009/2008ًاالولذكــرعراقًفٌصل حسٌن فٌصل عبد الهاديادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد99

صباح60.1942009/2008ًاالولذكــرعراقًفٌصل عامر محمود الجبوريادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد100

صباح60.0072009/2008ًالثانًذكــرعراقًحسٌن مشاري سلمان فرحانادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد101

صباح59.9652009/2008ًاالولذكــرعراقًعلً سلطان حسٌن عطٌهادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد102

صباح59.8992009/2008ًالثانًذكــرعراقًاحمد ناٌف عباسادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد103

صباح59.7252009/2008ًالثانًانثىعراقًرنا عبد الرضا كرٌم مسٌخادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد104

صباح59.6542009/2008ًالثانًذكــرعراقًهشام ساٌر سعود مضعنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد105

صباح59.6492009/2008ًاالولانثىعراقًسارة محمود شاكر جبوريادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد106

صباح59.5612009/2008ًاالولذكــرعراقًحسٌن عبد هللا عناوه كطانادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد107



صباح59.4282009/2008ًالثانًذكــرعراقًاحمد محمد عطٌة سوحلادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد108

صباح59.3472009/2008ًالثانًانثىعراقًرشا حسٌن حمٌد حسٌنادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد109

صباح59.2342009/2008ًاالولانثىعراقًمٌنا نجدت عبد القادر محمد علًادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد110

صباح59.0922009/2008ًالثانًانثىعراقًنبراس عبد السالم عبد هللا محمدادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد111

صباح58.9662009/2008ًاالولذكــرعراقًعامر علً حسٌن ناصرادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد112

صباح58.7542009/2008ًاالولذكــرعراقًجورج الزار ابراهٌم جرجٌسادارة االعمالاالدارة واالقتصادبغداد113
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