
نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الـدورالجنسالجنسٌةاالسمالقــســـماسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباح83.87612009/2008ًاالولذكــرعراقًاٌهاب عباس محمد حمداناالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد1

صباح75.09362009/2008ًاالولانثىعراقًلٌلى كاظم محمد علًاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد2

صباح69.93912009/2008ًاالولانثىعراقًهناء شاكر محمداالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد3

صباح69.62832009/2008ًاالولانثىعراقًحنان سلمان حمد شهاباالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد4

صباح68.98352009/2008ًاالولذكــرعراقًسٌف راضً محًاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد5

صباح68.92732009/2008ًاالولانثىعراقًامل كاظم محمداالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد6

صباح67.80782009/2008ًاالولانثىعراقًاٌمان جواد رضا علًاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد7

صباح67.74502009/2008ًاالولانثىعراقًضمٌاء احمد مصلحاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد8

صباح67.22732009/2008ًاالولانثىعراقًسهاد حسن جبار رشٌداالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد9

صباح66.73802009/2008ًاالولذكــرعراقًتحسٌن مجٌد عبد محسناالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد10

صباح66.41472009/2008ًاالولانثىعراقًشٌماء حسٌن مخٌلف صفراالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد11

صباح65.36732009/2008ًاالولانثىعراقًشٌماء عدنان عبد سلماناالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد12

صباح64.91812009/2008ًاالولانثىعراقًزٌنب حسٌن علً جمعةاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد13

صباح64.63862009/2008ًاالولانثىعراقًانصاف جاسم قدوري محمداالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد14

صباح64.58252009/2008ًاالولذكــرعراقًامٌن عادل احمد سالماالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد15

صباح64.19272009/2008ًاالولذكــرعراقًحسٌن علً خزعل حمودياالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد16

صباح64.14542009/2008ًاالولانثىعراقًافٌاء علً نجماالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد17

صباح64.13062009/2008ًاالولانثىعراقًمٌادة عبٌس محمد شهداالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد18

صباح64.00802009/2008ًالثانًانثىعراقًهٌفاء عبد هللا داوداالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد19

صباح63.19492009/2008ًالثانًانثىعراقًدعاء كرٌم فٌاض محمداالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد20

صباح63.05232009/2008ًاالولذكــرعراقًاحمد اسماعٌل محمداالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد21

صباح62.87392009/2008ًاالولذكــرعراقًمصطفى فاضل عباساالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد22

صباح62.82422009/2008ًاالولانثىعراقًاسٌا رحٌم كامل جمٌلاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد23

صباح62.51482009/2008ًاالولذكــرعراقًمؤٌد جاسم محمداالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد24

صباح62.28792009/2008ًاالولانثىعراقًابتهال سٌد رحٌمة رسٌتماالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد25

صباح62.14802009/2008ًاالولانثىعراقًنور صباح محمد رشٌداالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد26



صباح62.11792009/2008ًاالولانثىعراقًصفا ابراهٌم جمعة ابراهٌماالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد27

صباح62.01222009/2008ًالثانًانثىعراقًشٌماء عبد الحسٌن سعٌد عداياالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد28

صباح62.00672009/2008ًاالولانثىعراقًاسراء احمد بطً عواداالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد29

صباح61.72112009/2008ًالثانًانثىعراقًفرح محمد ٌاسٌن فزعاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد30

صباح61.46972009/2008ًاالولذكــرعراقًجالل كامل مدلول ناصراالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد31

صباح61.31692009/2008ًالثانًانثىعراقًابتهال عبد الرضا حسٌن علًاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد32

صباح60.98352009/2008ًاالولذكــرعراقًحٌدر لبٌب نوري علًاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد33

صباح60.36262009/2008ًاالولانثىعراقًهدى ستار غاٌب سلماناالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد34

صباح60.21712009/2008ًاالولذكــرعراقًعامر كرٌم عبد ناموساالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد35

صباح60.04552009/2008ًالثانًانثىعراقًاٌناس شهاب احمداالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد36

صباح59.74782009/2008ًالثانًذكــرعراقًحٌدر ٌوسف غالم حسٌناالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد37

صباح59.69592009/2008ًاالولذكــرعراقًاحمد سالم محمداالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد38

صباح59.61382009/2008ًاالولانثىعراقًاسراء عامر عباس علواناالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد39

صباح59.59042009/2008ًاالولذكــرعراقًاحمد حبٌب نوري سٌف الدٌناالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد40

صباح59.45932009/2008ًالثانًانثىعراقًشهد متعب الفً سوداناالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد41

صباح59.31002009/2008ًاالولانثىعراقًدنٌا محمد خلٌل ابراهٌماالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد42

صباح59.19142009/2008ًالثانًذكــرعراقًحٌدر سلطان حسٌن منشداالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد43

صباح58.86732009/2008ًاالولذكــرعراقًسرمد هادي حسٌن جسوماالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد44

صباح58.86662009/2008ًالثانًانثىعراقًمنتهى شاكر عنكود سلماناالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد45

صباح58.73682009/2008ًاالولذكــرعراقًمصطفى كمال فاضل محمداالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد46

صباح58.66562009/2008ًالثانًانثىعراقًنجاة علً غازي مظلوماالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد47

صباح58.61112009/2008ًاالولذكــرعراقًادرٌس فاخر ٌونس غانماالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد48

صباح58.56362009/2008ًالثانًانثىعراقًشمس ولٌد حمٌداالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد49

صباح58.53452009/2008ًاالولذكــرعراقًعاصم عامر عبد ابراهٌماالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد50

صباح58.46812009/2008ًاالولانثىعراقًمروة حسٌن والًاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد51

صباح58.41102009/2008ًاالولانثىعراقًهدى عباس علوان موسىاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد52

صباح58.28082009/2008ًالثانًانثىعراقًرؤى حمود ٌونس خلفاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد53



صباح58.28002009/2008ًالثانًانثىعراقًدنٌا حمزة جباراالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد54

صباح58.25262009/2008ًالثانًذكــرعراقًحسن ٌوسف قاسماالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد55

صباح58.24612009/2008ًالثانًذكــرعراقًٌاسر عامر حسٌناالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد56

صباح58.13462009/2008ًالثانًانثىعراقًبٌداء علٌوي احمداالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد57

صباح57.99132009/2008ًالثانًذكــرعراقًاحمد كاظم حمٌدي جاسماالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد58

صباح57.88772009/2008ًالثانًذكــرعراقًمجاهد قاسم ظاهر سخٌطاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد59

صباح57.81722009/2008ًالثانًانثىفلسطٌنًنورا ابراهٌم ٌعقوب موسىاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد60

صباح57.76852009/2008ًاالولانثىعراقًساره موفق شتٌوي حمودياالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد61

صباح57.62252009/2008ًالثانًانثىعراقًسرى عادل ٌوسف جمٌلاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد62

صباح57.60232009/2008ًالثانًانثىعراقًفرح محمود ٌاسر حسٌناالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد63

صباح57.57812009/2008ًالثانًذكــرعراقًعلً عودة ٌوسف محمداالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد64

صباح57.40052009/2008ًاالولانثىعراقًمٌس الرٌم محمد عبد الفتاحاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد65

صباح57.33412009/2008ًالثانًانثىعراقًارٌاف عجٌل فاضل علواالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد66

صباح57.31462009/2008ًالثانًذكــرعراقًحٌدر جواد كاظم الزماالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد67

صباح57.11902009/2008ًاالولذكــرعراقًتركً جاسم محمد عباساالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد68

صباح57.06682009/2008ًالثانًانثىعراقًاٌمان سلمان عبد النبً محمداالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد69

صباح56.85522009/2008ًالثانًذكــرعراقًقاسم حسن هٌكل شبلاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد70

صباح56.63742009/2008ًالثانًانثىعراقًالرا اٌاد ابراهٌم شرقًاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد71

صباح56.46702009/2008ًالثانًذكــرعراقًوسام ثاٌر كاظماالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد72

صباح56.28002009/2008ًالثانًذكــرعراقًانس صالح عٌسى خضٌراالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد73

صباح56.26732009/2008ًالثانًانثىعراقًعتاب عٌدان جٌاد ناجحاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد74



صباح56.06092009/2008ًالثانًانثىعراقًوئام سامً حسٌن عبد الكرٌماالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد75

صباح55.96922009/2008ًالثانًانثىعراقًسروه محمد مصطفىاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد76

صباح55.92682009/2008ًالثانًانثىعراقًهند كمال عزاوياالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد77

صباح55.90312009/2008ًالثانًانثىعراقًدعاء عاكف صادق محمداالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد78

صباح55.84362009/2008ًالثانًذكــرعراقًانور عبد العباس هاشماالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد79

صباح55.79622009/2008ًالثانًذكــرعراقًهشام فٌصل محمد موسىاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد80

صباح55.77142009/2008ًالثانًذكــرعراقًسعد تمر دحلوساالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد81

صباح55.66572009/2008ًاالولانثىعراقًزٌنب عوٌد جاسم عنٌداالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد82

صباح55.54572009/2008ًالثانًذكــرعراقًوسام عبود حسٌناالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد83

صباح55.41702009/2008ًالثانًانثىعراقًعلٌاء جلٌل ابراهٌم صالحاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد84

صباح55.34222009/2008ًالثانًذكــرعراقًحسن هادي بدر عمٌراالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد85

صباح55.33052009/2008ًالثانًذكــرعراقًعثمان داود سلمان شندلاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد86

صباح55.27582009/2008ًالثانًذكــرعراقًعلً احمد حسٌن عبد هللااالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد87

صباح54.92182009/2008ًالثانًذكــرعراقًمحمد عبد ناصر عبٌداالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد88

صباح54.59062009/2008ًالثانًذكــرعراقًحسام هادي حسٌن عباساالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد89

صباح54.55082009/2008ًالثانًانثىعراقًسراء سعد هاشم اسماعٌلاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد90

صباح54.48172009/2008ًالثانًذكــرعراقًحسام حسٌن محمداالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد91

صباح54.41522009/2008ًاالولذكــرعراقًاحمد سعد شاٌعاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد92

صباح54.33372009/2008ًالثانًانثىعراقًنور ٌاسٌن عبد مخلفاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد93

صباح54.06002009/2008ًالثانًانثىعراقًغنى محمد حامد جبراالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد94

صباح54.02482009/2008ًالثانًذكــرعراقًطالب عبد اخصٌب نفطاالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد95

صباح53.99592009/2008ًالثانًانثىعراقًنور صالح الدٌن علً كاظماالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد96

صباح53.60852009/2008ًالثانًذكــرعراقًاحمد خضر عبد هللا طاهراالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد97

صباح53.25742009/2008ًالثانًذكــرعراقًحسٌن علً حسون زغٌراالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد98

صباح53.22422009/2008ًالثانًذكــرعراقًنور صباح عبد الصاحب طراداالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد99

صباح53.17222009/2008ًالثانًذكــرعراقًمظفر حمادة صالح نجماالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد100

صباح52.35942009/2008ًالثانًذكــرعراقًحٌدر احمد عبد الحسن كاظماالقتصاداالدارة واالقتصادبغداد101




