
الدراسة نوعالتخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

صباحٌة81.41998/1999االولذكرعراقٌةداود علً هللا عبد عباساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة80.61998/1999االولذكرعراقٌةالحافظ عبد الدٌن سٌف علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة74.91998/1999االولانثىعراقٌةالتكرٌتً شٌت لبٌب غادةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة73.71998/1999االولانثىعراقٌةالبدري حمٌد علً محمد لمٌاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة72.31998/1999االولانثىعراقٌةحسن الرزاق عبد فهٌم عفراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة70.71998/1999االولانثىعراقٌةهللا عبد حامد مصطفى صبااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة70.11998/1999االولانثىعراقٌةعلوان سلمان داود وفاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة701998/1999االولذكرعراقٌةالعبٌدي الكرٌم عبد طارق مأموناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة701998/1999االولذكرعراقٌةالدٌن بهاء جمال هٌمناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة69.61998/1999االولذكرعراقٌةالعانً نعمان قاسم عماراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة67.51998/1999االولذكرعراقٌةالعبٌدي على محمد فاروق عمراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة67.21998/1999االولذكرعراقٌةالتمٌمً داود سلمان داود سهٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة67.21998/1999االولانثىعراقٌةالنعٌمً حسن محمد سعدي شذىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة671998/1999الثانًذكرعراقٌةمسعود علوان الكرٌم عبد درٌداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة65.61998/1999االولذكرعراقٌةالدٌن صفاء منصور سلمان محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة65.31998/1999االولانثىعراقٌةالجبوري هللا عبد نجم ولٌد شٌماءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة64.91998/1999االولانثىعراقٌةولً القادر عبد كمال ربااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة64.91998/1999االولذكرعراقٌةفٌاض عباس فاضل الرحمن عبداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة64.91998/1999االولذكرعراقٌةمهدي زامل الرضا عبداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة64.71998/1999االولانثىعراقٌةالعسافً عثمان المالك عبد تارااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة64.61998/1999االولانثىعراقٌةفرحان محمد زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة64.21998/1999االولانثىعراقٌةالصفار حاتم فائق اٌناساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة64.21998/1999االولانثىعراقٌةالعانً صادق فوزي زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة63.51998/1999االولذكرعراقٌةالعامري جاسم جواد العزٌز عبد لؤياالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة61.91998/1999االولذكرعراقٌةالقرغولً محمد رزاق وداداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة61.11998/1999االولذكرعراقٌةصالح محمد احمد فوزاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة61.11998/1999الثانًذكرعراقٌةالزبٌدي برٌسم علً حسٌن علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة611998/1999االولانثىعراقٌةالجمٌلً سهٌل هادي ارٌجاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة60.71998/1999االولانثىعراقٌةمحمد جمٌل عامر دٌمااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة60.51998/1999االولانثىعراقٌةالعزاوي الوهاب عبد الواحد عبد رعد سرىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة60.41998/1999االولانثىعراقٌةحنا سلٌم انساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة60.21998/1999الثانًذكرعراقٌةالشمري حمٌد سعٌد مهنداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة601998/1999الثانًذكرعراقٌةمهدي محمد جمال نواراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة59.81998/1999االولانثىعراقٌةالنواب عباس علً محمد نوراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة59.61998/1999الثانًانثىعراقٌةالساعدي محسن جبر رحٌم صفٌنازاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة59.51998/1999الثانًذكرعراقٌةخلٌل حسن جبر محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة59.41998/1999الثانًذكرعراقٌةحسٌن ٌاسر فاضل الرزاق عبداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة59.31998/1999الثانًانثىعراقٌةعزٌز فرنسة لٌون فرجٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة58.71998/1999االولانثىعراقٌةناجً محمد رٌاض سرىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة58.71998/1999الثانًذكرعراقٌةالدباش عطا داود صدٌق عمراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة58.71998/1999الثانًذكرعراقٌةحسن كرٌم علً وساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة58.61998/1999االولانثىعراقٌةالدلوي ابراهٌم خلٌل سندساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة58.51998/1999الثانًذكرعراقٌةجاسم حٌدر عماداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة58.41998/1999الثانًذكرعراقٌةابراهٌم خلٌل فوزي قصًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة58.31998/1999الثانًانثىعراقٌةمحمد صٌهود عزٌز رغداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة581998/1999االولذكرعراقٌةحسٌن صدٌق فاروق احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة57.91998/1999الثانًذكرعراقٌةجاسم حمود رشٌد حامداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة57.91998/1999الثانًانثىعراقٌةالجبوري عواد محمود زٌنةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة57.91998/1999الثانًذكرعراقٌةابراهٌم اسماعٌل حمدي سرمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة57.81998/1999الثانًذكرعراقٌةباقر غالب فراساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة57.61998/1999الثانًذكرعراقٌةسلٌمان خالد غانم احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة57.61998/1999الثانًذكرعراقٌةقدوري مجٌد رشٌد بكراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة57.61998/1999الثانًذكرعراقٌةفارس الهادي عبد حسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة57.51998/1999الثانًانثىعراقٌةناصر حسن رٌاض شٌماءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة57.21998/1999الثانًذكرعراقٌةموسى سعٌد محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة57.11998/1999الثانًذكرعراقٌةاسماعٌل صالح محمد بشاراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة56.81998/1999الثانًذكرعراقٌةمحمود الرحمن عبد محمود سناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة56.51998/1999الثانًذكرعراقٌةالجبار عبد ابراهٌم اسماعٌل عمراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة56.21998/1999الثانًذكرعراقٌةالوهاب عبد صالح صباح طارقاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة56.21998/1999الثانًذكرعراقٌةخلٌل ابراهٌم علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة56.11998/1999الثانًانثىعراقٌةالقزاز الجبار عبد ابراهٌم محمد مهااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة55.61998/1999الثانًانثىعراقٌةالخفاجً خضٌر خسرو عادل رنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة54.61998/1999الثانًذكرعراقٌةبدران حسن علً احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة54.61998/1999الثانًذكرعراقٌةمحمد فوزي علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64


