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وتاريخه امر القبــــــــولقناة القبولسنة التخرج المعدلالـدورالجنسالجنسيةاســــــم الطــــالبالقــســـمالكلــيـــةالجامعةت

144202/11/2011مسائي91.44972015/2014ا�ولذكــرعراقيع�ء خضير ويس فريدالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد1

144202/11/2011مسائي88.97342015/2014ا�ولذكــرعراقيع�ء محمد نايف حسوني الياسريالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد2

144202/11/2011مسائي87.87612015/2014ا�ولانثىعراقيسمر منذر عبد الواحد ناجي الزبيديالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد3

144202/11/2011مسائي87.67442015/2014ا�ولانثىعراقيھبة سعد كاظم جدوع الدليميالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد4

338924/10/2011اوائل معاھد84.00682015/2014ا�ولانثىعراقيرنا راضي خشان ازغير الفرطوسيالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد5

144202/11/2011مسائي83.12532015/2014ا�ولذكــرعراقيحسين عبد ا�مير حسين علي النجارالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد6

144202/11/2011مسائي81.24052015/2014ا�ولانثىعراقيخولة فيصل حردان حسين الدليميالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد7

144202/11/2011مسائي78.4842015/2014ا�ولانثىعراقيباسمة ناصر حسين سلمانالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد8

15/01/2012م/٤٩ابناء التدريسيين77.77162015/2014ا�ولانثىعراقيحنين صباح عبود عاتي الخزعليالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد9

144202/11/2011مسائي77.69212015/2014ا�ولانثىعراقيسارة عبد اللطيف صالح عبد اللطيف الجلبيالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد10

144202/11/2011مسائي77.52732015/2014ا�ولذكــرعراقيرضا خلف جابر عبيدالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد11

144202/11/2011مسائي76.92682015/2014ا�ولانثىعراقيدعاء مجبل ھادي حمزة العامريالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد12

130811/11/2009اوائل معاھد76.90552015/2014ا�ولانثىعراقيحنان عبد الستار حميد مجيد كشكولالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد13

15/01/2012م/٤٩مسائي76.69272015/2014ا�ولذكــرعراقيجاسم فاضل خضير عباسالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد14

144202/11/2011مسائي75.31422015/2014ا�ولذكــرعراقيمصطفى علي كاظم عبد السيد السرايالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد15

144202/11/2011مسائي74.75632015/2014ا�ولذكــرعراقيمحمد خالد جبر خلفالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد16

144202/11/2011مسائي74.08672015/2014ا�ولانثىعراقيزھراء محمد رضا حسينالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد17

144202/11/2011مسائي72.56122015/2014الثانيذكــرعراقيعلي ثائر شمخي فليحالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد18

15/01/2012م/٤٩مسائي70.84762015/2014ا�ولذكــرعراقيحمزة عبد الجبار علي حسوني الزوينيالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد19

144202/11/2011مسائي70.7292015/2014ا�ولانثىعراقيرفل منذر غالب صالح السعديالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد20

144202/11/2011مسائي70.57432015/2014ا�ولذكــرعراقيحسن قنيد عصاد دحلوس السرايالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد21

144202/11/2011مسائي70.31912015/2014الثانيذكــرعراقيصباح رعد عبد الجبار مجيدالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد22

15/01/2012م/٤٩مسائي70.01252015/2014ا�ولذكــرعراقيعلي عبد الواحد سلمان حسينالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد23

نموذج استمارة الخريجيين للدراسات ا�ولية للعام الدراسي 2015/2014 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة بغداد

كلية ا�دارة وا�قتصاد
بوحدتنا نھزم ا�رھاب و نبني الوطنقســم المحاسبة

الدراسات المسائية



144202/11/2012مسائي68.95472015/2014ا�ولذكــرعراقييحيى نعيم عبد السادة ادعينالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد24

1895517/11/2011مركزي68.93942015/2014الثانيذكــرعراقيحسين علي حمزة حسن الزبيديالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد25

144202/11/2011مسائي68.45672015/2014الثانيذكــرعراقياوس رعد راضي محسنالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد26

144202/11/2011مسائي68.26612015/2014ا�ولذكــرعراقيمسلم جاسم جربوع حسنالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد27

143013/11/2011شھادات معادلة68.19362015/2014ا�ولانثىعراقيشيماء ماجد حميد قوجان النجارالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد28

144202/11/2011مسائي68.15882015/2014ا�ولانثىعراقيغصون ط�ل حمادي نجمالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد29

135125/10/2011ذوي الشھداء67.87862015/2014ا�ولذكــرعراقيمصطفى يوسف ابراھيم عاشورالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد30

144202/11/2011مسائي67.7852015/2014ا�ولانثىعراقيھديل صاحب ھادي عبد الرضا البواسودالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد31

144202/11/2011مسائي67.75452015/2014الثانيذكــرعراقيعلي احسان شاكر محمودالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد32

144202/11/2011مسائي66.69372015/2014ا�ولذكــرعراقيحميد كنعان سليمان فارس الجعفريالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد33

1694013/12/2011مسائي66.63832015/2014الثانيانثىعراقيضفاف ثابت مجھول عزوز الجراحيالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد34

144202/11/2011مسائي66.62022015/2014ا�ولذكــرعراقيزكي محسن حسين شھيبالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد35

144202/11/2011مسائي66.10862015/2014ا�ولانثىعراقيمنتھى فخري مجيد اسماعيلالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد36

15/01/2012م/٤٩مسائي65.30262015/2014ا�ولذكــرعراقيشاكر فيصل حسين عبد ال�ميالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد37

261204/04/2016مسائي65.2432015/2014الثانيذكــرعراقيسعد حمد كاظم فياضالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد38

135125/10/2011ذوي الشھداء64.1012015/2014ا�ولانثىعراقيريام ليث نجم عبد =المحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد39

144202/11/2011مسائي64.0972015/2014الثانيانثىعراقيعلياء ص�ح زينل عليالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد40

144202/11/2011مسائي63.77032015/2014ا�ولانثىعراقيسھاد انور محمد علي الصالحيالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد41

144202/11/2011مسائي63.51522015/2014الثانيذكــرعراقياحمد نبيل منير ابراھيمالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد42

144202/11/2011مسائي63.5022015/2014الثانيانثىعراقينورھان عماد علي حارزالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد43

144202/11/2011مسائي62.92482015/2014الثانيانثىعراقيبان ھاشم كاظم عي�ن الجابريالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد44

29/08/2010د.م ٧٧٤مسائي62.89662015/2014ا�ولذكــرعراقيحسين محمد عبد الحسن كمرالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد45

144202/11/2011مسائي62.7012015/2014الثانيذكــرعراقيحسين محسن حسن سفيحالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد46

144202/11/2011مسائي61.42332015/2014الثانيذكــرعراقيمحمد عارف احمد سرحان الدليميالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد47

139728/11/2010مسائي61.39612015/2014الثانيذكــرعراقيمحمد عبد الستار فاضل خضيرالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد48

144202/11/2011مسائي61.37482015/2014الثانيذكــرعراقيحسام ضياء ھاشم مجيد النعيميالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد49

144202/11/2011شھادات معادلة61.25012015/2014الثانيذكــرعراقيحيدر سعد حنون غضبان الساعديالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد50

144202/11/2011مسائي61.24782015/2014الثانيذكــرعراقيمحمد لؤي اسعد جميل العبيديالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد51

149815/11/2011استثناء من الوزارة 61.18772015/2014ا�ولانثىعراقيرغد خيري كاظم علي التميميالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد52

135125/10/2011ذوي الشھداء61.07222015/2014الثانيانثىعراقيشيماء محسن منشد عبدالالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد53

228712/10/2010مسائي60.98842015/2014الثانيذكــرعراقيياسر باسم ھاشم سعيدالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد54



135125/10/2010ذوي الشھداء60.94212015/2014الثانيانثىعراقيشھلة عثمان عبد = محمدالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد55

144202/11/2011مسائي60.79232015/2014الثانيانثىعراقيانسام لفته محسن نعمة ا�سديالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد56

144202/11/2011مسائي60.75442015/2014الثانيانثىعراقيمياسة ع�ء حسين علي الربيعيالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد57

144202/11/2011مسائي60.44712015/2014الثانيانثىعراقيفايدة كامل جواد كاظمالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد58

144202/11/2011مسائي60.35152015/2014الثانيذكــرعراقياحمد علي موسى خضير العطرالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد59

139729/11/2010مسائي59.99712015/2014الثانيانثىعراقيھاجر كاظم علي اسماعيلالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد60

101309/11/2008مسائي59.95082015/2014الثانيذكــرعراقيانمار طالب جميل ضاحي الدليميالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد61

144202/11/2011مسائي59.78852015/2014الثانيذكــرعراقيصفاء معن نظام الدين ضياءالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد62

139728/11/2010مسائي59.76232015/2014الثانيذكــرعراقيعلي محمد طلب سھيلالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد63

144202/11/2011مسائي59.63482015/2014الثانيانثىعراقيسھاد صاحب علوان مھدي الجبوريالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد64

139728/11/2010مسائي59.57072015/2014الثانيذكــرعراقيسعد تحسين مجيد لطيفالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد65

139728/11/2010مسائي59.2692015/2014ا�ولذكــرعراقيزيد اسامة اسماعيل محمدالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد66

139728/11/2010مسائي59.21612015/2014الثانيذكــرعراقيعلي عباس حميد يحيىالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد67

97717/10/2010ذوي الشھداء59.16212015/2014الثانيذكــرعراقيعباس مشتت خلف مجتلالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد68

139728/11/2010مسائي59.10662015/2014الثانيانثىعراقيلمى عماد عبد الجبار عباسالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد69

144202/11/2011مسائي58.7392015/2014الثانيانثىعراقيھالة انور عبد الحميد عطيةالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد70

144202/11/2011مسائي58.61062015/2014الثانيذكــرعراقيمرتضى نوري ط�ع نعمة مريانالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد71

144202/11/2011مسائي58.54132015/2014الثانيانثىعراقيفاتن خميس عيد عليالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد72

135425/11/2010مسائي58.53972015/2014الثانيانثىعراقيسنار عبد الستار محمد حسنالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد73

144202/11/2011مسائي58.35272015/2014الثانيذكــرعراقيحسين خضير عباس حسن النداويالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد74

99717/10/2010ذوي الشھداء57.9792015/2014الثانيذكــرعراقيمصطفى حسن مھدي صالحالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد75

144202/11/2011مسائي57.96762015/2014الثانيانثىعراقيظبية نوري جميل عباس القيسيالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد76

144202/11/2011مسائي57.81012015/2014الثانيانثىعراقيزينب حسن ھادي حسنالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد77

139728/11/2010مسائي57.7532015/2014ا�ولانثىعراقيشھد حارس علي محمدالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد78

144202/11/2011مسائي57.49082015/2014الثانيذكــرعراقيمالك رحيم حسين سادرالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد79

135125/10/2010ذوي الشھداء57.11782015/2014الثانيانثىعراقيلميس باقر رمضان علي العليالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد80

139728/11/2010مسائي57.11712015/2014الثانيذكــرعراقيحسن رعد عبد الباقي مھديالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد81

139728/11/2010مسائي56.93652015/2014الثانيذكــرعراقيمصطفى ضياء حمودي حماديالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد82

101309/11/2008مسائي56.77222015/2014الثانيذكــرعراقيعلي ناظم علي حسينالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد83

130811/11/2009مسائي56.75232015/2014الثانيانثىعراقيمروة ايدن رشاد مصطفىالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد84

139728/11/2010مسائي56.73792015/2014الثانيذكــرعراقيعمر عبد الحليم اسماعيل حمادي الرحيلالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد85



101309/11/2008مسائي56.6892015/2014الثانيذكــرعراقيجمال جاسم غائب مسيرالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد86

262604/04/2016مسائي56.54342015/2014الثانيذكــرعراقيمصطفى صفاء ابراھيم علوانالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد87

261204/04/2016مسائي56.11462015/2014الثانيانثىعراقيھند قاسم محمد وھيبالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد88

15/01/2012م/٤٩مسائي56.09842015/2014ا�ولانثىعراقياميمة سعد صالح كاظم الجنابيالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد89

55.9882015/2014الثانيذكــرعراقيع�ء حسين عبد الحسن سعيد التميميالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد90
 نقل من الصباحي الى 

المسائي
174422/05/2006

130811/11/2009مسائي55.84842015/2014ا�ولذكــرعراقيعلي مظھر عبد ا�له حسينالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد91

قبول ٢٠٠٥/٢٠٠٤مسائي55.75122015/2014ا�ولذكــرعراقيع�ء فالح علي عطيةالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد92

128708/11/2009ذوي الشھداء55.74762015/2014الثانيذكــرعراقيعبد الزھرة رحيم مخور نجمالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد93

130811/11/2009مسائي55.69762015/2014الثانيذكــرعراقيحيدر جبار ھ�ل علوانالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد94

139728/11/2010مسائي55.50842015/2014الثانيذكــرعراقيمحمود شاكر محمود عباسالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد95

144202/11/2011مسائي55.14032015/2014الثانيانثىعراقيشيماء ماجد كاظم ادريسالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد96

116001/11/2010ذوي الشھداء55.02262015/2014الثانيذكــرعراقيزين العابدين لطيف جوي عبد النبيالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد97

10729/01/2008مسائي54.83712015/2014الثانيذكــرعراقيمھند اياد عبد الحميد عبد المجيدالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد98

144202/11/2011مسائي54.76542015/2014الثانيذكــرعراقياحمد ناصر منير جمعة العانيالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد99

139728/11/2010مسائي54.37492015/2014الثانيذكــرعراقييحيى فندي جو�ن علي الساعديالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد100

101309/11/2008مسائي54.17972015/2014الثانيذكــرعراقيبشار احمد رشيد حسنالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد101

261104/04/2016مسائي53.97472015/2014الثانيذكــرعراقيعمر حسين صالح عليالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد102

139728/11/2010مسائي53.90192015/2014الثانيذكــرعراقيمحمد فيصل عبيد ضاحيالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد103

130811/11/2009مسائي53.84452015/2014الثانيذكــرعراقيرسول عباس احمد محمود السعديالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد104

139728/11/2010مسائي53.68332015/2014الثانيذكــرعراقياحمد حسن احمد حسنالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد105

144202/11/2011مسائي53.61682015/2014الثانيذكــرعراقيمروان مجيد علي عبد =المحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد106

10729/01/2008مسائي53.54352015/2014الثانيذكــرعراقيمحمد كاظم عبد كاظم الجدراويالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد107

99703/10/2010ذوي الشھداء53.4132015/2014الثانيذكــرعراقيعلي عدنان عبود سعيدالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد108

101309/11/2008مسائي53.30972015/2014الثانيذكــرعراقياحمد رزاق جاسم كاغدالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد109

10729/01/2008مسائي51.60892015/2014الثانيذكــرعراقيزيد محمد عباس يونسالمحاسبةا�دارة وا�قتصادبغداد110




