
الدراسة نوعالتخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

صباحٌة79.81999/2000االولذكرعراقٌةحمودي الرسول عبد هشام علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة76.61999/2000االولانثىعراقٌةعلً قاسم ٌاركة عائدةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة75.91999/2000االولانثىعراقٌةمٌرزا ارمٌا ٌوشٌه جٌنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة74.31999/2000االولذكرعراقٌةحبٌب سلمان علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة72.91999/2000االولانثىعراقٌةالعزٌز عبد القادر عبد ٌاوز زٌنةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة72.61999/2000االولانثىعراقٌةخضٌر علوان سعدون اسراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة71.71999/2000الثانًذكرعراقٌةحبٌب عبد صدام فراساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة711999/2000االولذكرعراقٌةمحمد هادي محمد اوراساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة70.41999/2000االولانثىعراقٌةالجمالً حسٌن علً فرحاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة70.11999/2000االولانثىعراقٌةهللا عبد فوزي محمد هدىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة701999/2000االولانثىعراقٌةالحداد حسن فلٌح رشااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة69.81999/2000االولانثىعراقٌةالسعدي عٌسى علً عون شٌماءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة69.71999/2000االولانثىعراقٌةحمادي علً سعدي سمااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة68.41999/2000الثانًانثىعراقٌةهللا رزق فٌلٌب غزوان رٌااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة68.11999/2000االولذكرعراقٌةصالح هندي هللا سعد حاتماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة68.11999/2000االولانثىعراقٌةحمدي ولٌد هالةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة67.91999/2000االولانثىعراقٌةمٌخائٌل سعٌد صالح هبةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة67.81999/2000الثانًانثىعراقٌةعباس حسن مرتضى رنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة67.41999/2000االولانثىعراقٌةمطرود عبد خلٌل اٌناساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة66.81999/2000االولانثىعراقٌةعلً نعمة سلمان رنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة66.51999/2000االولانثىعراقٌةحسٌن ابراهٌم خلٌل سمٌرةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة66.31999/2000االولانثىعراقٌةفرحان عاٌد اسامة نورةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة66.21999/2000االولانثىعراقٌةجواد فؤاد حارث هبةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة661999/2000االولذكرعراقٌةالسودانً جبر اللطٌف عبد حٌدراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة65.81999/2000االولذكرعراقٌةالحفٌظ عبد علً حسن اكرماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة65.61999/2000االولانثىعراقٌةفلٌح صالح حسن االءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة65.61999/2000االولانثىعراقٌةمحمد عطا مصطفى غادةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة65.41999/2000االولانثىعراقٌةالصواف الحسٌن عبد علً زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة651999/2000الثانًذكرعراقٌةالصالحً الغنً عبد المهدي عبد عباساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة64.81999/2000االولانثىعراقٌةسلٌمان مٌخائٌل ماجد اسٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة64.71999/2000االولانثىعراقٌةعٌسى محمد حسٌن نضالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة64.71999/2000الثانًذكرعراقٌةناٌف قندٌل احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة64.31999/2000االولانثىعراقٌةسلٌمان داود اٌلٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة64.21999/2000االولذكرعراقٌةالسلمان هادي غازي عباساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة64.21999/2000الثانًذكرعراقٌةالصفار نعمة كرٌم احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة641999/2000الثانًذكرعراقٌةسلٌم داود كنعان ورٌفاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة63.91999/2000االولانثىعراقٌةالحسٌنً ابراهٌم خلٌل زٌنةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة63.81999/2000االولانثىعراقٌةاحمد هللا عبد نمٌر نورااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة63.71999/2000االولانثىعراقٌةالجزراوي زٌتو بطرس جنان مٌسماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة63.61999/2000االولانثىعراقٌةاالمٌر عبد سعد محمد زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة63.31999/2000الثانًذكرعراقٌةحسٌن علً داود عدياالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة63.11999/2000الثانًذكرعراقٌةالعانً عبد موسى خلٌفة محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة63.11999/2000الثانًانثىعراقٌةحسٌن محمد عصمت مٌنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة62.91999/2000االولانثىعراقٌةابراهٌم حمادي فؤاد فرحاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة62.61999/2000الثانًانثىعراقٌةجبر محسن محً رنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة62.61999/2000الثانًذكرعراقٌةجرجٌس صبٌح باسل سالماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة62.51999/2000االولانثىعراقٌةالناصري وادي اللطٌف عبد اطٌافاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة62.21999/2000االولانثىعراقٌةالدٌن نور الدٌن سٌف رٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة62.21999/2000االولانثىعراقٌةحسٌن الرزاق عبد حمٌد مًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة62.11999/2000االولانثىعراقٌةالجزراوي ٌوسف طارق شهالءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة621999/2000االولانثىعراقٌةدوي نعوم حبٌب سرىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة61.91999/2000االولانثىعراقٌةعٌسى علً زهٌر علٌاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة61.91999/2000الثانًانثىعراقٌةجورج ٌعقوب فرٌد لونااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة61.81999/2000االولانثىعراقٌةسلٌمان الكرٌم عبد زٌنةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة61.71999/2000االولانثىعراقٌةالخالدي فرج حرك سٌار ساجدةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة61.71999/2000الثانًذكرعراقٌةعلً خضٌر الزهرة عبد احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة61.71999/2000الثانًانثىعراقٌةثابت مجٌد بشٌر بشار اسماءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة61.71999/2000الثانًانثىعراقٌةاحمد الدٌن بهاء صباح دالٌااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة61.51999/2000االولانثىعراقٌةزكً محمد نمٌر هدٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة61.31999/2000االولانثىعراقٌةحراق عبو امٌن كمال نرجساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة61.21999/2000االولانثىعراقٌةالخالدي عطا محمد االله عبد نهلةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة60.71999/2000الثانًانثىعراقٌةخلف محمود حمدان كواكباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة60.61999/2000االولانثىاردنٌةجرار كامل مروان دانااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة60.51999/2000االولانثىعراقٌةسلمان الرزاق عبد عامر زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة60.31999/2000الثانًذكرعراقٌةنصٌف صالح فاروق زٌداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة60.21999/2000االولانثىعراقٌةجاسم مكً محمد زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة60.21999/2000الثانًذكرعراقٌةسعود احمد طارق زٌاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة60.21999/2000الثانًانثىعراقٌةكوركٌس رٌحان كوركٌس زٌنةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة59.91999/2000االولانثىعراقٌةعلً محمد رافع سمراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة59.91999/2000االولانثىعراقٌةالعبٌدي عٌثة علً حسٌن ندىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة59.71999/2000الثانًذكرعراقٌةاالمٌر عبد فاضل عباس احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة59.71999/2000الثانًذكرعراقٌةزبون راضً صبٌح ثائراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة59.71999/2000الثانًذكرعراقٌةسلطان علوان خوام مصطفىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة59.61999/2000االولانثىعراقٌةفرج حمٌد مجٌد والءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة59.61999/2000الثانًذكرعراقٌةجاسم علً سعد حٌدراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة59.61999/2000الثانًذكرعراقٌةعلوان ناٌف طالب القادر عبداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة59.61999/2000الثانًذكرعراقٌةالجنابً حربً محمد مرواناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة59.51999/2000الثانًانثىعراقٌةهللا عبد احمد كامل علٌاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة59.51999/2000الثانًذكرعراقٌةالخزرجً علً حسٌن مرتضىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة59.51999/2000الثانًذكرعراقٌةالوكاع مجبل الجبار عبد نوافاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة59.51999/2000الثانًانثىعراقٌةعلً محمد كاظم وسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة59.41999/2000الثانًذكرعراقٌةامٌن زكً محمد عرفان جناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة59.21999/2000الثانًذكرعراقٌةمصطفى مجٌد ٌحٌى ٌاسراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة58.61999/2000الثانًذكرعراقٌةالعانً مجٌد سنان سٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة58.61999/2000الثانًذكرعراقٌةعلً الحسٌن عبد هانً منتظراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة58.51999/2000الثانًذكرعراقٌةالقاضً خزعل رقٌب زٌداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة58.51999/2000الثانًذكرعراقٌةمشعان حسون نده ماجداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة58.51999/2000الثانًذكرعراقٌةاالمٌر عبد حمٌد محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة58.21999/2000االولانثىعراقٌةمجٌد محمد فٌنوساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

صباحٌة57.91999/2000الثانًانثىعراقٌةجبارة عطٌة جودت منىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

صباحٌة57.71999/2000الثانًذكرعراقٌةجٌاد علً حسن احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

صباحٌة57.71999/2000الثانًانثىعراقٌةاحمد رشٌد محً اخالصاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

صباحٌة57.71999/2000الثانًذكرعراقٌةهللا عبد حسن فالح سامراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

صباحٌة57.61999/2000الثانًذكرعراقٌةاحمد عبد طارق زٌدوناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

صباحٌة57.21999/2000الثانًذكرعراقٌةحسام الجبار عبد السالم عبد احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

صباحٌة57.11999/2000الثانًذكرعراقٌةالسبتً مهاوش خالد بساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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صباحٌة57.11999/2000الثانًانثىعراقٌةحسٌن ناظم حسٌن مٌنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

صباحٌة56.81999/2000الثانًانثىعراقٌةالرحمن عبد كاظم ورقاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

صباحٌة56.41999/2000الثانًانثىعراقٌةصاموئٌل جٌكوب ولٌم نجالءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

صباحٌة56.31999/2000الثانًذكرعراقٌةكاظم نعمة ثامراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

صباحٌة56.31999/2000الثانًذكرعراقٌةنعمو شمعون سامً مهنداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

صباحٌة56.21999/2000الثانًذكرعراقٌةخلف ابراهٌم محمود اوساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

صباحٌة561999/2000الثانًذكرعراقٌةالشرٌفً كاظم جواد اوراساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

صباحٌة55.11999/2000الثانًذكرعراقٌةخلٌل اسماعٌل حامد احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

صباحٌة55.11999/2000الثانًانثىعراقٌةفتاح علً رحمان نغدةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105

صباحٌة54.51999/2000الثانًانثىعراقٌةحسٌن مناف وسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة106


