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صباحٌة79.632001/2002االولذكرعراقٌةحسٌن عبود مجٌد ناظماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة75.652001/2002االولانثىعراقٌةصالح جوٌعد فاضل منتهىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة74.452001/2002االولانثىعراقٌةاسماعٌل ناجً عدنان عبٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة72.512001/2002االولذكرعراقٌةهلول رزاق شاكر حسٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة71.732001/2002االولانثىعراقٌةتوحً جبو مٌخا ابراهٌم اٌفاناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة70.862001/2002االولذكرعراقٌةمصطفى صبري موفق حساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة70.732001/2002االولانثىعراقٌةحتٌب هادي باسم اٌناساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة70.652001/2002االولانثىعراقٌةفٌلً احمد حسام هبةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة70.282001/2002االولانثىعراقٌةعلً احمد الفتاح عبد سماحاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة70.072001/2002االولانثىعراقٌةالعقابً علً محمد جاسم وفاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة69.492001/2002االولانثىعراقٌةصالح هللا عبد محمد خالد زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة69.332001/2002االولانثىعراقٌةمحمود شكر صادق فاطمةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة68.922001/2002االولذكرعراقٌةعلوان سلمان عباس فاروقاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة68.622001/2002االولانثىعراقٌةموسى نزار صادق رنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة68.372001/2002االولانثىعراقٌةسلٌمان محفوظ رنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة68.372001/2002االولانثىعراقٌةابراهٌم الرحمن عبد ولٌد هنداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة68.022001/2002االولذكرعراقٌةجعفر مجٌد حمٌد غٌاثاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة67.742001/2002االولانثىعراقٌةمحمد عباس الستار عبد ندىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة67.542001/2002االولذكرعراقٌةناٌف مسٌر نوار فراساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة67.382001/2002االولانثىعراقٌةمنصور جواد كامل حالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة67.342001/2002االولانثىعراقٌةسالم حسون الحسن عبد جناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة67.072001/2002االولانثىعراقٌةغضبان جعفر محمد علٌاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة672001/2002االولانثىعراقٌةخمٌس عبد حمزة احالماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة66.762001/2002االولانثىعراقٌةسلمان داود رضوان مٌادةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة66.682001/2002الثانًانثىعراقٌةالٌوسف شمعون ٌوسف رٌتااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة66.312001/2002االولانثىعراقٌةالربٌعً مؤنس نعٌم مٌعاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة66.22001/2002االولذكرعراقٌةحسٌن هادي االمٌر عبد حكمتاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة65.412001/2002االولانثىعراقٌةعباس حمزة فالح زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة65.092001/2002االولانثىعراقٌةجاسم صادق جعفر اٌالفاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة65.072001/2002االولانثىعراقٌةحسٌن ناصر وائل هبةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة64.972001/2002االولذكرعراقٌةعباس حمزة سعدي سناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة64.812001/2002الثانًانثىفلسطٌنٌةمحمد حسن اسماعٌل معالًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة64.612001/2002االولذكرعراقٌةالخفاجً المهدي عبد حسون عوالًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة64.572001/2002االولانثىعراقٌةمطرود المهدي عبد المحسن عبد هدىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة64.522001/2002االولانثىعراقٌةعلً محمد سوادي هللا خٌر خدٌجةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة64.342001/2002االولانثىعراقٌةعلوان حسٌن الحسن عبد صبااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة64.322001/2002االولانثىعراقٌةمناتً صالح حسن حوراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة64.312001/2002االولذكرعراقٌةهاشم جعفر موسى حسٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة64.272001/2002االولانثىعراقٌةعرٌبً محمود الستار عبد رنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة64.12001/2002االولانثىعراقٌةخلف سوادي راضً اٌماناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة63.822001/2002االولانثىعراقٌةالكرٌم عبد نجٌب رائد هدٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة63.572001/2002االولانثىعراقٌةوهٌب وزٌر علً دالٌااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة63.042001/2002االولذكرعراقٌةالكرٌم عبد صاحب كرٌم عماراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة632001/2002االولانثىعراقٌةدهش مزٌد ٌوسف رسلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة62.872001/2002االولانثىعراقٌةعبٌس مخٌف حفظً شٌماءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة62.672001/2002االولانثىعراقٌةحمٌد ابراهٌم سامً نسرٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة62.62001/2002االولذكرعراقٌةكاظم جواد العباس عبد حسٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة62.142001/2002االولانثىعراقٌةحسن الكرٌم عبد الجبار عبد دالٌااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة62.092001/2002الثانًذكرعراقٌةخلف جمٌل محمود ٌاسراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة62.022001/2002االولذكرعراقٌةكاظم جواد كامل نزاراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة61.722001/2002االولانثىعراقٌةسلمان بهجت عصمت مهااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة61.652001/2002االولانثىعراقٌةشناوة حسن كرٌم االءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة61.422001/2002االولذكرعراقٌةجواد جاسم احمد محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة61.422001/2002االولانثىعراقٌةجعفر حبٌب مهدي ندىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة61.42001/2002االولذكرعراقٌةٌوسف داود مٌخائٌل بشاراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة61.382001/2002االولانثىفلسطٌنٌةامٌدي شرٌف سامً نسرٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة61.032001/2002االولانثىعراقٌةجبوري سفر فرٌد صبااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة60.982001/2002االولانثىعراقٌةخلف محمد فاضل ٌقٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة60.592001/2002االولذكرعراقٌةحمزة محمد امٌر بهاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة60.472001/2002االولانثىعراقٌةمامكة اغالً حسٌن سهاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة60.42001/2002االولانثىعراقٌةمكطوف لطٌف فطومةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة60.252001/2002الثانًذكرعراقٌةمحمود علً خلٌل ٌقظاناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة60.162001/2002الثانًذكرعراقٌةجبار الشهٌد عبد خضر فراساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة60.022001/2002االولذكرعراقٌةصالح غلٌم كاطع عادلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة59.82001/2002الثانًانثىعراقٌةعٌسى محمد قاسم اٌسراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة59.742001/2002الثانًذكرعراقٌةالٌاور مصطفى الخالق عبد مصطفىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة59.382001/2002االولانثىعراقٌةخامٌس دانٌال ٌوخنا نجاةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة59.192001/2002الثانًانثىعراقٌةحبٌب كاظم حبٌب سلوىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة59.112001/2002الثانًانثىعراقٌةالوهاب عبد الرزاق عبد اٌناساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة59.062001/2002االولانثىعراقٌةحسٌن محمد حسٌن بٌداءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة58.992001/2002الثانًانثىعراقٌةاالمٌر عبد الحسٌن عبد وروداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة58.942001/2002الثانًذكرعراقٌةعلً حسٌن طالب بسماناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة58.832001/2002االولانثىعراقٌةجودي داود سالم زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة58.172001/2002الثانًذكرعراقٌةزلزلة عبد حسٌن عصام حسٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة58.132001/2002االولذكرعراقٌةالقطان حامد رعد عمراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة58.12001/2002الثانًذكرعراقٌةعبد علٌوي احمد ٌاسراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة57.92001/2002االولانثىعراقٌةارمٌا شماس ولٌم سٌراناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة57.642001/2002االولانثىعراقٌةالشبٌبً جعفر صبٌح زٌنةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة57.592001/2002الثانًذكرعراقٌةعباس فضٌل خضٌر ابراهٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة57.32001/2002الثانًذكرعراقٌةزٌنل رفٌق رمزي محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة57.282001/2002الثانًذكرعراقٌةالربٌعً محمد العزٌز عبد ٌاسراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة57.062001/2002الثانًذكرعراقٌةسلمان عٌسى موفق رٌنًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة56.972001/2002الثانًانثىعراقٌةجعفر رؤوف االءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة56.842001/2002الثانًذكرعراقٌةصالح مهدي باسم ٌاسراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة56.412001/2002االولذكرفلسطٌنٌةمحمود صالح محمود وسٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة56.362001/2002الثانًذكرعراقٌةهللا عبد عباس هللا عبد اثٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة56.352001/2002الثانًذكرعراقٌةٌونس محمد عماد علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة55.852001/2002الثانًانثىعراقٌةالعزاوي هاشم عداي نادٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة55.732001/2002الثانًانثىعراقٌةموسى الزهرة عبد عصام اٌسراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89


