
نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الـدورالجنسالجنسٌةاالسمالقــســـماسم الكلٌةاسم الجامعةت

مسائ93.8102009/2008ًاالولذكــرعراقًمحمد ابراهٌم علً ناٌفالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد1

مسائ91.7872009/2008ًاالولذكــرعراقًٌاسر عبد الرضا محٌبس حسنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد2

مسائ91.6662009/2008ًاالولانثىعراقًلٌنا كولاير حنا مٌخا الشماسالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد3

مسائ84.1432009/2008ًاالولانثىعراقًلٌنا كرابٌت كرٌكور مكردٌجالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد4

مسائ82.9892009/2008ًاالولانثىعراقًلٌنا فهمً منصور اسحاقالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد5

مسائ82.7032009/2008ًاالولذكــرعراقًعلً سبتً نجم حسٌنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد6

مسائ82.1652009/2008ًاالولانثىعراقًرؤى حسٌن عبد الحسٌن موسىالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد7

مسائ81.4772009/2008ًاالولانثىعراقًوئام محمد مختاض كاظمالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد8

مسائ80.1272009/2008ًاالولانثىعراقًنورس اسماعٌل صدام شرٌبالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد9

مسائ79.8132009/2008ًاالولانثىعراقًابتسام عناد حسٌن لعٌبًالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد10

مسائ79.7792009/2008ًاالولذكــرعراقًعبد الرزاق عبد الحسٌن راضً مهديالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد11

مسائ79.0792009/2008ًاالولانثىعراقًامنه سعد ابراهٌم حامدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد12

مسائ78.8082009/2008ًاالولذكــرعراقًاحمد حسن عبد الزهرة علًالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد13

مسائ78.7392009/2008ًاالولذكــرعراقًرائد محٌسن راضًالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد14

مسائ78.1422009/2008ًاالولانثىعراقًبنان بدري حسنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد15

مسائ76.6332009/2008ًاالولانثىعراقًعفاف عبد الرحمن حمٌد جاسم محمدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد16

مسائ76.4702009/2008ًاالولذكــرعراقًعباس مطلك كماشالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد17

مسائ76.2852009/2008ًاالولذكــرعراقًعماد الدٌن سمٌر رمضان حسنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد18

مسائ75.3862009/2008ًاالولذكــرعراقًمنٌر ابراهٌم حسٌنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد19

مسائ74.0242009/2008ًاالولانثىعراقًسناء حسٌن علًالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد20

مسائ73.9322009/2008ًاالولذكــرعراقًعادل شعالن موحانالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد21

مسائ72.0372009/2008ًالثانًانثىعراقًبان غسان احمد محمدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد22

مسائ71.0012009/2008ًاالولانثىعراقًسندس ماجد جابر كرٌمالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد23

مسائ70.8042009/2008ًاالولذكــرعراقًلٌث صباح عبد الرحمنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد24

مسائ70.6852009/2008ًاالولذكــرعراقًسٌف عبد الكرٌم علً عبد الكرٌمالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد25



مسائ70.4652009/2008ًالثانًذكــرعراقًبالل سلمان داود محمدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد26

مسائ70.3552009/2008ًاالولانثىعراقًبراء غسان عدنانالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد27

مسائ69.7052009/2008ًاالولذكــرعراقًنبٌل صبر ارحٌمالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد28

مسائ69.4822009/2008ًاالولانثىعراقًنبراس عبد سعد هللا العانًالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد29

مسائ69.3342009/2008ًاالولذكــرعراقًعلً اسماعٌل شبٌب حمودالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد30

مسائ69.2422009/2008ًاالولانثىعراقًفاتن انور فتوحً ٌوسفالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد31

مسائ68.9682009/2008ًالثانًذكــرعراقًماجد عبد السادة كاظمالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد32

مسائ68.7322009/2008ًاالولذكــرعراقًمحمد عباس جواد عبودالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد33

مسائ68.6132009/2008ًاالولذكــرعراقًعمر عادل داودالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد34

مسائ67.7602009/2008ًاالولذكــرعراقًجمال داود اسماعٌلالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد35

مسائ67.6432009/2008ًاالولذكــرعراقًعلً محمد حسن عبد العباسالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد36

مسائ67.2342009/2008ًاالولذكــرعراقًعلً احمد محسن زغٌرالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد37

مسائ67.0252009/2008ًاالولذكــرعراقًٌحٌى باسل عبد الكرٌم حسٌنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد38

مسائ66.7502009/2008ًاالولانثىعراقًغادة طالب سوعان سالمالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد39

مسائ66.5772009/2008ًاالولانثىعراقًزهراء فاضل حسن فلٌحالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد40

مسائ66.4992009/2008ًاالولذكــرعراقًمهند الهام محً الدٌنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد41

مسائ66.4242009/2008ًاالولذكــرعراقًفاضل مهدي كاطع غالًالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد42

مسائ66.2962009/2008ًالثانًانثىعراقًاٌناس صباح عبد الرحمن مصطفىالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد43

مسائ66.0742009/2008ًالثانًانثىعراقًنوره امٌن اسماعٌل شوقًالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد44

مسائ65.9312009/2008ًاالولذكــرعراقًمصطفى عبد هللا خضٌر حماديالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد45

مسائ65.8762009/2008ًالثانًانثىعراقًهدٌل مظهر علً سعٌدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد46

مسائ65.8322009/2008ًالثانًذكــرعراقًمحمد عبد الحسن كاطع سلطانالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد47

مسائ65.7922009/2008ًاالولذكــرعراقًاثٌر باسم كنعان زكًالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد48

مسائ65.4432009/2008ًاالولانثىعراقًتغرٌد خلٌل نجم عبودالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد49

مسائ65.0142009/2008ًاالولذكــرعراقًضٌاء الدٌن صباح محمد عبد هللاالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد50

مسائ64.7162009/2008ًالثانًانثىعراقًخلود حسن علًالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد51



مسائ63.9582009/2008ًاالولذكــرعراقًضٌاء كامل مزعلالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد52

مسائ63.8232009/2008ًاالولانثىعراقًرغدة محمد عبد الخضر حسٌنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد53

مسائ63.4512009/2008ًاالولذكــرفلسطٌنًعمر احمد حسٌن اسعدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد54

مسائ63.4442009/2008ًاالولذكــرعراقًعباس مري كاظمالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد55

مسائ63.4262009/2008ًالثانًانثىعراقًهند عدنان ناجً عٌسىالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد56

مسائ63.3122009/2008ًالثانًذكــرعراقًمصطفى محمد فهمً عبودالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد57

مسائ63.2912009/2008ًالثانًانثىعراقًخنساء عبد الوهاب احمد جاسمالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد58

مسائ63.2132009/2008ًاالولذكــرعراقًعمر حسن احمد عكلهالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد59

مسائ63.0932009/2008ًاالولذكــرعراقًعبد الكرٌم كاظم سهرالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد60

مسائ62.9802009/2008ًاالولذكــرعراقًٌاسر فاضل علوانالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد61

مسائ62.8312009/2008ًالثانًانثىعراقًعلٌاء عبد الواحد غضبان جبرالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد62

مسائ62.5802009/2008ًاالولذكــرعراقًفرات رحٌم حسٌن عوٌزالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد63

مسائ62.4082009/2008ًالثانًانثىعراقًمروة باسل حمودي سلومالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد64

مسائ62.2772009/2008ًالثانًانثىعراقًدٌنا فاضل سعٌد رشٌدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد65

مسائ62.2392009/2008ًاالولذكــرعراقًعلً انور علً محمدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد66

مسائ62.0122009/2008ًالثانًذكــرعراقًعلً طالب سلوم حمادالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد67

مسائ61.9352009/2008ًاالولذكــرعراقًفاضل عباس عبد الحسٌنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد68

مسائ61.8002009/2008ًالثانًذكــرعراقًماجد جلٌل سٌدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد69

مسائ61.7622009/2008ًالثانًذكــرعراقًباسل جٌاد كاظم نبهانالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد70

مسائ61.5612009/2008ًاالولذكــرعراقًعمار كرٌم جبار فارسالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد71

مسائ61.0852009/2008ًاالولانثىعراقًاسوار احمد محمود ٌونسالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد72

مسائ60.8102009/2008ًالثانًذكــرعراقًمؤٌد محمد ابراهٌمالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد73

مسائ60.7632009/2008ًالثانًذكــرعراقًمحمد كاظم حرٌنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد74

مسائ60.7492009/2008ًالثانًذكــرعراقًاحمد محمد نجٌب جاسمالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد75

مسائ60.6592009/2008ًاالولذكــرعراقًمصعب محمد فٌصلالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد76

مسائ60.5582009/2008ًاالولانثىعراقًنادٌة صباح عزٌز راسمالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد77



مسائ60.4542009/2008ًاالولذكــرعراقًعلً حسن علًالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد78

مسائ60.0692009/2008ًالثانًانثىعراقًزبٌدة محمود محً عباسالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد79

مسائ60.0222009/2008ًالثانًذكــرعراقًستار فالح عبد عجوبالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد80

مسائ60.0022009/2008ًاالولذكــرعراقًاحسان غسان فتحً زٌنلالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد81

مسائ59.8362009/2008ًالثانًذكــرعراقًبراق شوكت علً جاسمالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد82

مسائ59.7252009/2008ًالثانًانثىعراقًاٌناس قٌس كاملالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد83

مسائ59.6822009/2008ًالثانًذكــرعراقًزٌدون خضٌر رمٌض ناصرالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد84

مسائ59.6262009/2008ًاالولانثىعراقًتمارا اسكندر كاظم عبد علًالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد85

مسائ59.4032009/2008ًالثانًانثىعراقًرنا محمد محسن حسٌنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد86

مسائ59.3472009/2008ًاالولذكــرعراقًمصطفى محمد شهاب احمدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد87

مسائ59.2602009/2008ًالثانًانثىعراقًمفاز محمد حسٌن علً ٌحٌىالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد88

مسائ59.2432009/2008ًاالولذكــرعراقًنور هجران زٌن العابدٌنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد89

مسائ59.1802009/2008ًاالولانثىعراقًفرح طالل محمد علً عبد العزٌزالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد90

مسائ59.1552009/2008ًاالولذكــرعراقًعلً عبد الحسٌن عبد الكرٌم شمالالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد91

مسائ59.1412009/2008ًاالولذكــرعراقًٌحٌى حمٌد محمود مهديالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد92

مسائ59.1362009/2008ًالثانًانثىعراقًشهد خالد جمعة احمدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد93

مسائ58.9582009/2008ًالثانًذكــرعراقًسمٌر رضا ناصر محٌسنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد94

مسائ58.8832009/2008ًاالولانثىعراقًسارة هادي زٌدان شغدونالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد95

مسائ58.8462009/2008ًالثانًذكــرعراقًعلً طاهر ناصر قاسمالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد96

مسائ58.6842009/2008ًالثانًذكــرعراقًماهر صالح عبد علًالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد97

مسائ58.6552009/2008ًالثانًذكــرعراقًرائد ادٌب حسن احمدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد98

مسائ58.6262009/2008ًالثانًانثىعراقًبان ٌوسف خضر الٌاسالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد99

مسائ58.6022009/2008ًاالولذكــرعراقًمصطفى عدنان طالبالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد100

مسائ58.5802009/2008ًاالولذكــرعراقًادهم طالب حاتم ابراهٌمالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد101

مسائ58.5062009/2008ًالثانًذكــرعراقًعلً سعد رشٌد لفتهالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد102

مسائ58.4352009/2008ًالثانًذكــرعراقًاحسان محمد عبد هللا عودةالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد103



مسائ58.3752009/2008ًالثانًذكــرعراقًسامر اٌاد اسماعٌلالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد104

مسائ58.3692009/2008ًاالولذكــرعراقًرافد محمود محمد شرقًالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد105

مسائ58.1442009/2008ًاالولذكــرعراقًاحمد سعد مهدي جعفرالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد106

مسائ58.1092009/2008ًالثانًذكــرعراقًمحمد داخل مهدي عبدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد107

مسائ57.7872009/2008ًالثانًانثىعراقًنبأ نمٌر نجٌب محمد علًالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد108

مسائ57.6342009/2008ًالثانًذكــرعراقًعبد هللا نوري ذاكرالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد109

مسائ57.5512009/2008ًالثانًذكــرعراقًزاهر زٌد خلف حٌدرالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد110

مسائ57.3752009/2008ًاالولانثىعراقًهبة خالد عبد اللطٌف كاظمالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد111

مسائ57.1552009/2008ًاالولذكــرعراقًنذٌر جاسم محمد رشٌدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد112

مسائ57.1122009/2008ًاالولذكــرعراقًجواد كاظم حسٌنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد113

مسائ57.0832009/2008ًالثانًذكــرعراقًسفٌان حسٌن فاضلالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد114

مسائ57.0522009/2008ًاالولذكــرعراقًازاد شامراد كاكه علًالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد115

مسائ57.0212009/2008ًالثانًذكــرعراقًماهر احمد مهديالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد116

مسائ57.0092009/2008ًالثانًذكــرعراقًكاظم عطٌة زغٌر سلمانالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد117

مسائ56.8462009/2008ًاالولذكــرعراقًاٌاد وادي عوادالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد118

مسائ56.8442009/2008ًالثانًذكــرعراقًعلً احمد عبد عودةالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد119

مسائ56.5952009/2008ًالثانًذكــرعراقًمحمد عاٌد جمال عبد الفتاحالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد120
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