
نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الـدورالجنسالجنسٌةاالسمالقــســـماسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباح85.7302009/2008ًاالولذكــرعراقًحٌدر صالح كرٌم محمدادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد1

صباح83.1782009/2008ًاالولذكــرعراقًحسام ساهً فرج لفتةادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد2

صباح82.0382009/2008ًاالولانثىعراقًمنال داود سلمان جلٌلادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد3

صباح81.9072009/2008ًاالولذكــرعراقًغسان لٌث حسٌن توفٌقادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد4

صباح81.7052009/2008ًاالولانثىعراقًمنتهى مانع مخلف حمدادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد5

صباح80.0512009/2008ًاالولذكــرعراقًاكرم محسن علً عوٌدادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد6

صباح78.9892009/2008ًاالولانثىعراقًنور قصً عبدالرزاق عبد الكرٌمادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد7

صباح78.9702009/2008ًاالولانثىعراقًعبٌر اسعد داود علكًادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد8

صباح78.1502009/2008ًاالولذكــرعراقًحٌدر سامً عبد الوهابادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد9

صباح74.7312009/2008ًاالولانثىعراقًرؤى جمال محمد حمٌدادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد10

صباح73.6252009/2008ًاالولذكــرعراقًمصطفى حسٌن حسنادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد11

صباح71.4492009/2008ًاالولانثىعراقًلقاء احمد غانم شاهٌنادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد12

صباح70.3492009/2008ًاالولانثىعراقًرسل رٌاض اكرم عباسادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد13

صباح69.0432009/2008ًاالولذكــرعراقًاحمد حمٌد عودة صالحادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد14

صباح68.6522009/2008ًاالولانثىعراقًعبٌر جبار جواد علًادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد15

صباح67.7662009/2008ًالثانًانثىعراقًهدٌل رعد توفٌق رؤوفادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد16

صباح67.6642009/2008ًاالولذكــرعراقًصادق جعفر زٌدان سلمان باشاادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد17

صباح66.5022009/2008ًاالولذكــرعراقًعزت هللا ٌوسف علوانادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد18

صباح66.0762009/2008ًالثانًانثىعراقًنها صالح حبٌب علوانادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد19

صباح65.5032009/2008ًاالولذكــرعراقًرائد نجم عبد هللاادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد20

صباح64.3092009/2008ًالثانًذكــرعراقًحسٌن شاكر حموديادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد21

صباح63.4772009/2008ًالثانًانثىعراقًنور احمد غنً محمودادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد22

صباح63.3562009/2008ًالثانًانثىعراقًهبه ماهر حبٌب حسٌنادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد23

صباح63.3342009/2008ًالثانًانثىعراقًزٌنة ٌحٌى صباح فٌروزادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد24

صباح63.0812009/2008ًاالولذكــرعراقًاحمد خالد سعد مهديادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد25



صباح63.0482009/2008ًالثانًانثىعراقًسندس علً عودة محمد علًادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد26

صباح62.6152009/2008ًاالولذكــرعراقًصالح مهدي عباديادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد27

صباح61.9832009/2008ًاالولذكــرعراقًمحمد جاسم خضٌر علوانادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد28

صباح61.3112009/2008ًالثانًانثىعراقًرؤى سدخان عبد الحسن محمدادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد29

صباح61.1962009/2008ًالثانًانثىعراقًسدى سالم جهاد داودادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد30

صباح61.0652009/2008ًالثانًذكــرعراقًوسام جواد كاظم مزعلادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد31

صباح61.0502009/2008ًالثانًذكــرعراقًرائد سعد موسىادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد32

صباح61.0242009/2008ًالثانًذكــرعراقًمهند علً عبد هللا حمزةادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد33

صباح60.8772009/2008ًالثانًانثىعراقًرنا جمعة عطٌوي محمدادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد34

صباح60.7152009/2008ًالثانًذكــرعراقًحمزة صالح صبر خضٌرادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد35

صباح60.6232009/2008ًالثانًانثىعراقًفاتن خالد موسى جوادادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد36

صباح60.2252009/2008ًاالولذكــرعراقًنوار هاشم صكر عٌسىادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد37

صباح59.8832009/2008ًالثانًذكــرعراقًظافر عٌسى نور محمدادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد38

صباح59.5342009/2008ًالثانًذكــرعراقًعلً احمد فتاح سعٌدادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد39

صباح59.3642009/2008ًالثانًذكــرعراقًسعد كمال جٌاد خلٌلادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد40

صباح59.3482009/2008ًالثانًذكــرعراقًٌاسٌن موفق عبد الكرٌم عباسادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد41

صباح59.2732009/2008ًالثانًذكــرعراقًمحمد علً عبد الحسٌن حمٌدادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد42

صباح59.0832009/2008ًالثانًذكــرعراقًقصً ذٌاب داودادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد43

صباح58.8312009/2008ًالثانًانثىعراقًرٌم محمد رٌاض عبد القادرادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد44

صباح57.8442009/2008ًالثانًانثىعراقًبشائر عبدالرزاق رشٌدادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد45

صباح57.7822009/2008ًالثانًانثىعراقًاسٌل عابد حسقٌل توما كلةادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد46

صباح57.7632009/2008ًالثانًانثىعراقًسناء ٌاسر جواد كاظمادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد47

صباح57.7522009/2008ًاالولذكــرعراقًحٌدر حسٌن كاظمادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد48

صباح57.5372009/2008ًاالولذكــرعراقًحٌدر عبد الرضا عبد السادة منخًادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد49

صباح57.3032009/2008ًالثانًذكــرعراقًعمر خلٌل ابراهٌم مصطفىادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد50

صباح57.2982009/2008ًالثانًذكــرعراقًجواد كاظم عبد الحسنادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد51



صباح56.8922009/2008ًالثانًذكــرعراقًلٌث عبد النبً خزعل جاسمادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد52

صباح55.8962009/2008ًالثانًذكــرعراقًمصطفى مهدي محمد عبدادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد53

صباح55.8272009/2008ًالثانًذكــرعراقًعمار علً رزوقً هاديادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد54

صباح55.5682009/2008ًالثانًذكــرعراقًحسٌن سلمان محمد ذٌابادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد55

صباح55.0482009/2008ًالثانًذكــرعراقًباسم محمد كاظمادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد56

صباح54.7682009/2008ًالثانًانثىعراقًود عاصم طالب عبد الرزاقادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد57

صباح54.6162009/2008ًالثانًانثىعراقًمٌسون خضٌر سرحان كوتًادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد58

صباح53.7252009/2008ًالثانًذكــرعراقًحسن راضً عطٌة جبرادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد59




