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صباحٌة82.311997/1998االولانثىعراقٌةمحمود محمد سمٌر اسٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة80.111997/1998االولذكرعراقٌةالسامرائً دهام حمود ٌوسف منافاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة79.871997/1998االولذكرعراقٌةالصاحب عبد توفٌق احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة79.061997/1998االولذكرعراقٌةالعزاوي حمد سلمان جبار زٌاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة74.521997/1998االولذكرعراقٌةاغاجان ولٌم نبٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة74.321997/1998االولانثىعراقٌةمحمود جبرٌل منالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة71.611997/1998االولانثىعراقٌةحسٌن هللا عبد نجم سهٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة69.941997/1998االولانثىعراقٌةالشٌخلً الرحمن عبد هشام دالٌااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة69.671997/1998االولذكرعراقٌةعطو ٌوسف زهٌر فادياالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة68.551997/1998االولذكرعراقٌةاحمد الهادي عبد محمود علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة68.421997/1998االولذكرعراقٌةحسن محمد حسٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة67.791997/1998االولانثىعراقٌةصالح محمود شاكر لقاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة67.781997/1998االولانثىعراقٌةمحمود حسٌن فلايراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة67.491997/1998االولذكرعراقٌةسعد جاسم جبار عدناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة67.261997/1998االولذكرعراقٌةسلٌمان رحمان الدٌن بهاء جتٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة67.221997/1998االولانثىعراقٌةموشً بثٌو رٌتااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة67.151997/1998االولانثىعراقٌةالصافً ٌوسى عدنان سهٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة67.041997/1998االولذكرعراقٌةكاظم حمادي كاظم عماراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة66.91997/1998االولذكرعراقٌةمهودر حسٌن علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة66.241997/1998االولذكرعراقٌةالشمري محمد جاسم سلماناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة66.191997/1998االولذكرعراقٌةفٌاض حمدان علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة66.11997/1998االولذكرعراقٌةجعفر جواد مصطفى علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة65.851997/1998االولذكرعراقٌةالعبٌدي هوبً جمٌل باسماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة65.821997/1998االولذكرعراقٌةسلمان حسٌن عباس فراساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة65.631997/1998االولذكرعراقٌةالزبٌدي منعم سعدي علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة65.551997/1998االولذكرفلسطٌنٌةلولو دٌب محمد طه معتصماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة65.441997/1998االولانثىعراقٌةالتمن ابو حسن مهدي حكمت هنداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة65.41997/1998االولانثىعراقٌةالخٌاط الحمٌد عبد ناجً علٌاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة64.961997/1998االولذكرعراقٌةسبع لفته شاكر محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة64.921997/1998االولانثىعراقٌةعلً حمٌد علً بٌاناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة64.461997/1998االولذكرعراقٌةكامل محمد غازي عمراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة64.361997/1998االولذكرعراقٌةمحمد ناٌف نبٌل قتٌبةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة64.151997/1998االولانثىعراقٌةالدباغ الرزاق عبد عاصم كمال هدٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة63.391997/1998االولانثىعراقٌةفخري نضال تمارةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة63.31997/1998االولذكرعراقٌةمتعب محمد ولٌداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة63.191997/1998االولذكرعراقٌةالحدٌثً اسماعٌل نجم رائداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة63.071997/1998االولذكرعراقٌةمنصور فاضل عباس طاللاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة62.91997/1998االولانثىعراقٌةالقٌسً محمد سلمان صالح سناماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة62.411997/1998الثانًذكرلبنانٌةاالدهمً محمد غازي وسٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة62.161997/1998االولذكرعراقٌةحسانً فلٌح الهادي عبد نشواناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة62.11997/1998االولذكرعراقٌةحسٌن رشٌد مجٌد نشواناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة61.781997/1998االولانثىعراقٌةخوجة الرحٌم عبد شذىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة61.611997/1998الثانًذكرعراقٌةبرٌسم جبر جالً عالوياالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة61.421997/1998االولذكرفلسطٌنٌةعٌاد فؤاد فاروق فؤاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة61.271997/1998االولانثىعراقٌةعبٌد غدار سعد ندىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة61.271997/1998االولانثىعراقٌةالسودانً حزام الحسن عبد فالح وسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة61.231997/1998االولذكرعراقٌةعمر مجٌد احمد عماراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة61.091997/1998االولانثىعراقٌةحسن محمد صالح رجاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة60.91997/1998االولذكرعراقٌةالربٌعً محمد العزٌز عبد مهااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة60.771997/1998االولذكرعراقٌةالقرٌشً محمد حمزة كاظم ثائراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة60.741997/1998الثانًانثىعراقٌةعزٌز محمد الدٌن محً زٌنةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة60.451997/1998االولانثىعراقٌةاالمٌر عبد وفقً رنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة60.341997/1998االولذكرٌمانٌةعطا علً محمد عبدهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة59.91997/1998الثانًانثىعراقٌةمصطفى حمزة ضرار دالٌااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة59.91997/1998الثانًانثىعراقٌةمحمد انور صباح نوراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة59.791997/1998الثانًذكرعراقٌةلطفً محمود مؤٌد زٌداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة58.941997/1998الثانًانثىعراقٌةدٌن محمد طه نداءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة58.851997/1998الثانًذكرعراقٌةابراهٌم هادي غازي لٌثاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة58.821997/1998الثانًذكرعراقٌةالدوري خضر مطلك ٌحٌى غزواناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة58.671997/1998االولذكرعراقٌةالصافً رشٌد صالح رٌاض هشاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة58.241997/1998االولذكرعراقٌةكرٌم عزٌز صبٌح احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة58.231997/1998االولانثىعراقٌةبنً عزٌز منٌر لمىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة57.941997/1998االولانثىعراقٌةحسن محمد احمد ٌحٌى هدىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة57.731997/1998الثانًانثىعراقٌةمحمد علوان صبٌح زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة57.711997/1998الثانًانثىعراقٌةحسن االمٌر عبد محمد مرٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة57.561997/1998االولانثىعراقٌةمسلم حمٌد مهدي نغماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة57.551997/1998الثانًذكرعراقٌةسلمان الوهاب عبد سعداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة56.831997/1998الثانًانثىعراقٌةسلمان جاسم ختاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة56.621997/1998الثانًذكرعراقٌةاسماعٌل محمد احمد شهاباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة56.451997/1998الثانًذكرعراقٌةالهادي عبد حسن محمد ٌاسراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة56.321997/1998الثانًذكرعراقٌةمحمد الستار عبد مصطفى غساناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة55.911997/1998الثانًانثىعراقٌةعبود محمد قاسم زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة55.11997/1998االولذكرعراقٌةعبد كرٌم حمٌد ماجداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة55.031997/1998الثانًذكرعراقٌةمكً حسٌن عدنان سرمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة54.71997/1998الثانًذكرعراقٌةالسلوم علً الوهاب عبد علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة54.381997/1998الثانًذكرعراقٌةكاظم صالح محمد وساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة53.941997/1998الثانًذكرعراقٌةمنصور ٌعكوب منصور عمراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة53.81997/1998الثانًانثىعراقٌةالشخٌلً الرحمن عبد انور اٌناساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة53.81997/1998الثانًذكرعراقٌةناصر اسماعٌل جبار سناءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة53.371997/1998الثانًانثىعراقٌةغدار سعد شٌماءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80


