
نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الـدورالجنسالجنسٌةاالسمالقــســـماسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباح88.65902009/2008ًاالولانثىعراقًمها عادل عبد هللا حمٌداالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد1

صباح88.61792009/2008ًاالولانثىعراقًساره عماد الدٌن عبد هللا حسناالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد2

صباح85.44422009/2008ًاالولانثىعراقًهند مهند فوزي محمداالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد3

صباح85.36512009/2008ًاالولانثىعراقًنور عماد الدٌن عبد هللا حسناالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد4

صباح85.11462009/2008ًاالولذكــرعراقًمحمد صباح خالد حسٌناالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد5

صباح79.73192009/2008ًاالولذكــرعراقًمحمد خالد احمد طهاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد6

صباح79.17412009/2008ًاالولانثىعراقًزٌنة ابراهٌم حسن رشٌداالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد7

صباح79.03542009/2008ًاالولانثىعراقًاروة شاكر ابراهٌم جاسماالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد8

صباح76.88382009/2008ًاالولذكــرعراقًعمر عادل عبد الوهاب عبد الرزاقاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد9

صباح74.08112009/2008ًاالولانثىعراقًمرٌم عالء دوحً علًاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد10

صباح74.06042009/2008ًاالولانثىعراقًورود جبار احمد محمداالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد11

صباح73.52352009/2008ًاالولانثىعراقًاٌمان شعالن مخلف عبد الهادياالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد12

صباح71.31892009/2008ًاالولذكــرعراقًاحمد شهاب احمد علًاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد13

صباح71.29912009/2008ًاالولانثىعراقًنورس عبد الكرٌم حسن جباراالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد14

صباح70.65572009/2008ًاالولانثىعراقًاٌسر طارق بكر حسناالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد15

صباح69.18482009/2008ًاالولانثىعراقًشٌماء ٌوسف محمود كٌطاناالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد16

صباح69.01972009/2008ًاالولذكــرعراقًانس فاضل رومًاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد17

صباح68.56082009/2008ًاالولانثىعراقًرقٌة ٌاسر عبد االمٌر حمود الجبورياالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد18

صباح68.35812009/2008ًاالولانثىعراقًمٌادة حسٌن خزعلاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد19

صباح67.27592009/2008ًالثانًانثىعراقًحنٌن طالل سامً قاسماالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد20

صباح66.27412009/2008ًاالولانثىعراقًغفران عبد الودود حامد وادياالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد21

صباح66.07882009/2008ًاالولانثىعراقًاٌالف عالء الدٌن وزٌر حمزهاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد22

صباح65.72202009/2008ًاالولذكــرعراقًسلوان غسان عٌدان ابراهٌماالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد23

صباح65.04772009/2008ًاالولانثىعراقًرٌتا واصف ودٌع ججواالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد24

صباح64.95802009/2008ًاالولانثىعراقًهبة ظاهر علوان محمداالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد25



صباح64.84092009/2008ًاالولذكــرعراقًامٌر عباس عبد الرضا عبوداالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد26

صباح64.46212009/2008ًاالولذكــرعراقًرامً جمال عبد فهداالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد27

صباح64.24432009/2008ًاالولانثىعراقًسوزان كنعان علوان عبداالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد28

صباح64.13372009/2008ًاالولانثىعراقًازهار حمد حواش مسٌراالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد29

صباح63.88062009/2008ًاالولانثىفلسطٌنًفرح حسن معٌن حسناالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد30

صباح63.85962009/2008ًاالولانثىعراقًزٌنب طاهر ناصر حسوناالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد31

صباح63.11992009/2008ًاالولانثىعراقًحوراء عبد الحسٌن مناتًاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد32

صباح61.51022009/2008ًاالولانثىعراقًغادة اٌمن محمد حسناالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد33

صباح61.10282009/2008ًالثانًانثىعراقًشهد رعد عطا هللا عبوداالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد34

صباح60.39622009/2008ًالثانًانثىعراقًامال خضر جاسم شذراالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد35

صباح60.28632009/2008ًاالولذكــرعراقًطه ازهر محمد ناظماالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد36

صباح59.01332009/2008ًاالولذكــرعراقًمحمد فنر خلٌفة صالح المشهدانًاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد37

صباح58.90642009/2008ًالثانًذكــرعراقًعلً عبد الكرٌم عبد الصاحب عبد الرزاقاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد38

صباح58.83732009/2008ًالثانًذكــرعراقًحٌدر سالم احمد مجٌداالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد39

صباح58.74862009/2008ًاالولانثىعراقًتٌسٌر مفتن علًاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد40

صباح58.67202009/2008ًالثانًذكــرعراقًكرٌم فالح عودة فلٌحاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد41

صباح58.39572009/2008ًالثانًذكــرعراقًاحمد طالل قاسم علًاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد42

صباح58.23332009/2008ًالثانًذكــرعراقًسماح سنان عبد الرضا عبٌداالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد43

صباح58.19482009/2008ًالثانًانثىعراقًدعاء طارق عباس محمداالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد44

صباح57.94472009/2008ًالثانًذكــرعراقًعلً شوقً عبد المطلب عباساالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد45

صباح57.71992009/2008ًالثانًانثىعراقًهبة عبد الكرٌم محمد عطااالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد46

صباح57.30642009/2008ًاالولانثىعراقًاصٌل تٌمور جمٌل مصطفىاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد47

صباح56.85172009/2008ًاالولانثىعراقًانس عباس خزعلاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد48

صباح56.85122009/2008ًاالولانثىعراقًطٌبة حمٌر عبد المحسن فٌصلاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد49

صباح56.84422009/2008ًالثانًذكــرعراقًعلً ماهر علً جعفراالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد50

صباح56.83132009/2008ًاالولذكــرعراقًاٌهاب حامد راضً شحاذةاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد51



صباح56.78812009/2008ًالثانًانثىعراقًشلٌر قٌس عبد الحكٌم سعٌداالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد52

صباح56.71932009/2008ًالثانًذكــرعراقًعالء عبد الحسٌن جلٌب علواناالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد53

صباح56.58702009/2008ًالثانًانثىعراقًهدٌل احمد جاسم حمادياالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد54

صباح56.58562009/2008ًاالولذكــرعراقًسامر صاحب جلوب حمداالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد55

صباح56.49352009/2008ًالثانًانثىعراقًهالة راشد غازي احمداالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد56

صباح56.44752009/2008ًالثانًذكــرعراقًحسن علً حسن سلماناالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد57

صباح56.34252009/2008ًاالولانثىعراقًرؤى حامد عباس علًاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد58

صباح55.60712009/2008ًالثانًذكــرعراقًسٌف صالح عبد الفتاحاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد59

صباح55.48372009/2008ًالثانًانثىعراقًرٌم مجبل عبد العزٌز امٌن كنعاناالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد60

صباح54.55322009/2008ًالثانًذكــرعراقًعالء نبٌل محمد علً ٌاسٌناالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد61

صباح53.83732009/2008ًالثانًانثىعراقًهند نعمان محمد حسٌن كاظماالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد62

صباح53.76002009/2008ًالثانًذكــرعراقًعبد المهٌمن بهاء عبد الجبار عبد الرحمناالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد63

صباح53.49752009/2008ًالثانًذكــرعراقًاحمد اٌاد ادٌب احمداالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد64

صباح53.32262009/2008ًاالولذكــرعراقًحسن قاسم ابراهٌم جاسماالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد65

صباح53.12672009/2008ًالثانًانثىعراقًشهده جمال نوري خلٌلاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد66

صباح52.60272009/2008ًاالولذكــرعراقًزٌاد طارق عبد شلشاالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد67

صباح52.47652009/2008ًالثانًانثىعراقًنوال عثمان عبد هللا محمداالحصاءاالدارة واالقتصادبغداد68




