
نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الـدورالجنسالجنسٌةاالسمالقــســـماسم الكلٌةاسم الجامعةت

مسائ92.3092009/2008ًاالولانثىعراقًشهالء علً عبد الحسن موٌشادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد1

مسائ78.6202009/2008ًاالولذكــرعراقًضرغام محً جهاد شرهانادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد2

مسائ76.2552009/2008ًاالولانثىعراقًجنان حسن هضم حماديادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد3

مسائ75.5102009/2008ًاالولذكــرعراقًمحمود عبد االله صالل غضبانادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد4

مسائ74.7892009/2008ًاالولذكــرعراقًفلح حسن علً محمودادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد5

مسائ74.7212009/2008ًاالولانثىعراقًساره محمد جاسم حمٌدادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد6

مسائ73.7792009/2008ًاالولذكــرمصريفادي  ٌوسف حلقة موسىادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد7

مسائ73.1692009/2008ًاالولذكــرعراقًبشار سلمان معارج علًادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد8

مسائ70.0022009/2008ًاالولذكــرعراقًعلً صفاء شالل فٌاضادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد9

مسائ69.2902009/2008ًاالولانثىعراقًمرٌم عبد الهادي عباس محسنادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد10

مسائ68.9602009/2008ًالثانًانثىعراقًصبا عبد الكرٌم فرحان خضٌرادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد11

مسائ67.4362009/2008ًاالولانثىعراقًاٌمان غنً ناصر علًادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد12

مسائ67.1982009/2008ًاالولانثىعراقًعاصفة ٌحٌى محمد صالح توفٌقادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد13

مسائ67.0862009/2008ًاالولانثىعراقًشٌماء عبد الحسٌن خمٌس ساجتادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد14

مسائ67.0802009/2008ًاالولانثىعراقًبسمة هاشم ٌوسفادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد15

مسائ66.4622009/2008ًاالولذكــرعراقًٌعقوب ابراهٌم جلود جابرادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد16

مسائ65.4282009/2008ًاالولذكــرعراقًوالء بدر حمد صالحادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد17

مسائ64.8432009/2008ًالثانًذكــرعراقًعبد هللا علً خضٌر عباسادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد18

مسائ64.1852009/2008ًاالولذكــرعراقًاحمد عاٌد عبد هللا كاظمادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد19

مسائ64.0732009/2008ًالثانًذكــرعراقًلؤي ٌلده خامسادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد20

مسائ63.3352009/2008ًاالولانثىعراقًدعاء زهٌر مهدي عمرادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد21

مسائ63.2752009/2008ًاالولذكــرعراقًعالء امٌن ثامر اسماعٌلادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد22

مسائ62.9462009/2008ًاالولانثىعراقًورود عبد اللطٌف حسنادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد23

مسائ62.6122009/2008ًالثانًذكــرعراقًماهر تحرٌر صالح قدوريادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد24

مسائ62.5992009/2008ًاالولانثىعراقًسراب جواد محمد مباركادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد25



مسائ61.8902009/2008ًاالولانثىعراقًنور عبد الكرٌم عبد الصاحب حسونادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد26

مسائ61.4902009/2008ًالثانًذكــرعراقًمنتظر داود عبد عطٌةادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد27

مسائ60.8332009/2008ًاالولذكــرعراقًعلً جمال مكً عبد الرزاقادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد28

مسائ60.8282009/2008ًاالولانثىعراقًنور رٌاض احمد حامدادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد29

مسائ60.2682009/2008ًاالولذكــرعراقًفراس فاضل مزعل مهديادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد30

مسائ60.2162009/2008ًالثانًذكــرعراقًباسم محمد ٌوسف محمدادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد31

مسائ60.1322009/2008ًاالولذكــرعراقًمحمد سالم ٌوسف عٌدانادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد32

مسائ59.4892009/2008ًالثانًانثىعراقًبٌمان منصور حسن عزٌزادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد33

مسائ59.2782009/2008ًالثانًذكــرعراقًمحمد هالل سهٌل عبودادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد34

مسائ58.8562009/2008ًالثانًذكــرعراقًسالم حسن امٌن شكرادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد35

مسائ58.8512009/2008ًاالولذكــرعراقًعلً امٌن علً عودة ال ابراهٌمادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد36

مسائ58.8332009/2008ًالثانًذكــرعراقًاٌسر شنٌار علً حسٌنادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد37

مسائ58.7062009/2008ًالثانًانثىعراقًانعام زهراو جبر نعٌم سرايادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد38

مسائ58.6822009/2008ًالثانًذكــرعراقًاسماعٌل ابراهٌم ناصر عبد الحسٌنادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد39

مسائ58.1242009/2008ًالثانًذكــرعراقًمصطفى طه سعٌد حسنادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد40

مسائ58.0002009/2008ًالثانًذكــرعراقًحسن ماجد عبداالمٌر جاسمادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد41

مسائ57.5752009/2008ًاالولذكــرعراقًاسالم قابٌل ادم محمودادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد42

مسائ57.4932009/2008ًاالولذكــرعراقًاحمد منصور احمد ناصرادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد43

مسائ57.2082009/2008ًالثانًذكــرعراقًهاشم اسماعٌل علً عباسادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد44

مسائ57.1582009/2008ًالثانًذكــرعراقًحٌدر ستار حسٌن سعدونادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد45

مسائ57.1472009/2008ًاالولذكــرعراقًابراهٌم فٌصل حمٌد حسٌنادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد46

مسائ56.9322009/2008ًالثانًذكــرعراقًاحمد رعٌد خلف حسٌنادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد47

مسائ56.8812009/2008ًالثانًانثىعراقًثرٌا سمٌر عبد الحمٌد عبد المجٌدادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد48

مسائ56.8802009/2008ًالثانًانثىعراقًهبه عصام مرتضى رضاادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد49

مسائ56.7772009/2008ًاالولذكــرعراقًٌاسر جمال عزٌز عباسادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد50

مسائ56.6942009/2008ًالثانًانثىعراقًورود كرٌم صالح عوٌدادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد51



مسائ56.2552009/2008ًالثانًذكــرعراقًعبد الرزاق عبد الكرٌم محسنادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد52

مسائ56.1102009/2008ًالثانًانثىعراقًهاجر عبد الكرٌم قاسم حسٌنادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد53

مسائ56.0812009/2008ًالثانًانثىعراقًخلود ولٌد ٌاسٌن مصطافادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد54

مسائ56.0542009/2008ًاالولذكــرعراقًعلً عصام سلمان عباسادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد55

مسائ55.7022009/2008ًالثانًذكــرعراقًاحمد ستار محمد علً نظرادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد56

مسائ55.5512009/2008ًاالولذكــرعراقًسالم داود معن عامرادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد57

مسائ55.5052009/2008ًالثانًذكــرعراقًمحمود عبود محمود محمدادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد58

مسائ55.3952009/2008ًالثانًذكــرعراقًاحمد جاسم محمد عبد الرضاادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد59

مسائ55.3782009/2008ًالثانًذكــرعراقًحسٌن عٌدان خلف محمدادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد60

مسائ55.2072009/2008ًالثانًانثىعراقًزٌنب احمد رحٌم نصٌفادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد61

مسائ55.1132009/2008ًالثانًذكــرعراقًمصطفى فاضل خماس عباسادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد62

مسائ55.0932009/2008ًالثانًذكــرعراقًمصطفى سلمان محمد عباسادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد63

مسائ54.6102009/2008ًالثانًذكــرعراقًمحمود موفق عبد الكرٌم عباسادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد64

مسائ54.6062009/2008ًالثانًذكــرعراقًمصطفى خلٌل ابراهٌم مصطفىادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد65

مسائ54.5422009/2008ًالثانًذكــرعراقًزمن رزاق كاظم حسونادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد66

مسائ54.2482009/2008ًالثانًذكــرعراقًعالء علً عبد شاللادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد67

مسائ53.8052009/2008ًالثانًذكــرعراقًهشام احمد عزٌز رجبادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد68

مسائ53.8042009/2008ًالثانًذكــرعراقًعلً مهدي حمود مساعدادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد69

مسائ53.7592009/2008ًالثانًذكــرعراقًعمر عبد هللا محمد عبد هللاادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد70

مسائ53.6662009/2008ًالثانًذكــرعراقًعباس صبار عرمان فهدادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد71

مسائ53.5002009/2008ًالثانًذكــرعراقًصفاء ناجً شٌاع سدخانادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد72

مسائ53.4942009/2008ًالثانًانثىعراقًظفر ولٌد محمدادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد73

مسائ53.1912009/2008ًالثانًذكــرعراقًمصطفى علً حسن محمدادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد74

مسائ53.0772009/2008ًاالولذكــرعراقًغالب محمد امٌن ٌوسفادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد75

مسائ52.9222009/2008ًاالولذكــرعراقًفالح حسن كاظم سبهانادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد76

مسائ52.5812009/2008ًاالولانثىعراقًحنان شاكر محمود عبد الرزاقادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد77



مسائ52.5482009/2008ًالثانًذكــرعراقًعمار مهدي صالح عباسادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد78

مسائ52.2782009/2008ًالثانًذكــرعراقًاثٌر عطٌة حسن فرٌدادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد79

مسائ52.0642009/2008ًالثانًذكــرعراقًعلً اٌاد رضا حسٌنادارة صناعٌةاالدارة واالقتصادبغداد80




