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صباحٌة88.602002/2003االولذكرعراقٌةهللا عبد وادي سردار اواتاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة78.912002/2003االولذكرعراقٌةهادي حسن فالح سرمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة78.772002/2003االولانثىعراقٌةالجواد علً محمد الرحمن عبد ٌاسمٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة78.362002/2003االولانثىعراقٌةحسن بشٌر حازم بٌداءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة77.762002/2003االولانثىعراقٌةطاهر فرحان سلمان حالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة76.282002/2003االولانثىعراقٌةمحمد جاسم احمد زهوةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة75.522002/2003االولانثىعراقٌةسامً جورج عصام رنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة74.582002/2003االولانثىعراقٌةجواد كتٌب صباح سرىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة74.052002/2003االولانثىعراقٌةمٌناسٌان اوانٌس خاجٌك لٌنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة72.802002/2003االولانثىعراقٌةعلوان حسٌن ناصر اسٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة72.802002/2003االولانثىعراقٌةمسولف عبٌد كاظم حالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة72.662002/2003االولانثىعراقٌةحسٌن محمد حسٌن زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة72.582002/2003االولانثىعراقٌةمحمود شاكر محمود اسٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة72.562002/2003االولانثىعراقٌةعلً حسن قٌس هبةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة72.062002/2003االولانثىعراقٌةالكعبً االمٌر عبد الوهاب عبد شٌماءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة71.872002/2003االولانثىعراقٌةمحمد نور باسم وروداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة71.802002/2003االولذكرعراقٌةجاسم حسٌن منٌر مهنداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة71.732002/2003االولذكرعراقٌةعباس الكرٌم عبد اللطٌف عبد لٌثاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة71.652002/2003االولانثىعراقٌةناهً حمٌد ثابت نضالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة71.512002/2003االولانثىعراقٌةعبد محمد طه عذراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة70.472002/2003االولانثىعراقٌةهللا عبد نجم بهاء رهاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة70.382002/2003االولانثىعراقٌةحقً ادٌب محمد فرحاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة69.722002/2003االولذكرعراقٌةعلً االمٌر عبد الرزاق عبد حازماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة69.702002/2003االولانثىعراقٌةحسون كاطع محمد مٌاسةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة69.572002/2003االولانثىعراقٌةالرسول عبد حسٌن محمد والءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة69.352002/2003االولذكرعراقٌةخلف زٌدان الرزاق عبد قصًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة69.202002/2003االولانثىعراقٌةناصر غازي فٌصل هبةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة68.612002/2003االولانثىعراقٌةعلً محسن محمود اٌناساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة68.472002/2003االولانثىعراقٌةجمعة ابراهٌم المحسن عبد رنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة68.372002/2003االولانثىفلسطٌنٌةٌوسف صالح سمٌح صفٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة68.312002/2003االولانثىعراقٌةداغر حبٌب باسم شٌرٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة68.042002/2003االولانثىعراقٌةصادق حبٌب فؤاد غسقاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة68.042002/2003االولانثىعراقٌةعباس سلمان شاكر هبةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة67.612002/2003االولانثىعراقٌةشاكر محمود اٌماناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة67.482002/2003االولانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل سمٌر هبةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة67.312002/2003االولانثىعراقٌةحسٌن االمٌر عبد مطلك عشتاراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة67.202002/2003االولانثىعراقٌةالعكلً بوهان عبد خضٌر اسماءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة67.202002/2003االولانثىعراقٌةحسن قاسم محمد أفٌاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة67.102002/2003االولانثىعراقٌةفٌاض محمد ٌاسٌن بسمةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة66.802002/2003االولانثىعراقٌةحنا رزوقً صباح فرحاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة66.152002/2003االولانثىعراقٌةكاظم ناجً عامر زهراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة65.962002/2003االولانثىعراقٌةمحمد جاسم نزار مرٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة65.872002/2003االولذكرعراقٌةالكعبً محٌبس الزم علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة65.592002/2003االولانثىعراقٌةسماوي عباس رٌاض نادٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة65.562002/2003االولانثىعراقٌةشرف مٌران محمود زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة65.512002/2003الثانًانثىعراقٌةراضً الحسٌن عبد زهراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة65.482002/2003االولانثىعراقٌةحسن محمد سلمان محمد اسٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة65.212002/2003االولذكرعراقٌةمناحً حمزة جاسم نجاحاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48



الدراسة نوعالتخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

صباحٌة65.202002/2003االولانثىعراقٌةشكور علٌوي حسٌن حالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة65.112002/2003االولانثىعراقٌةباقر صادق باقر رغداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة65.112002/2003االولانثىعراقٌةذٌاب صالح علً محمد سجىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة65.082002/2003االولانثىعراقٌةحسٌن علً مصطفى دٌنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة64.992002/2003االولانثىعراقٌةمرتضى حسون جمال ضحىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة64.822002/2003االولانثىعراقٌةالدركزلً خلٌل الجلٌل عبد وسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة63.952002/2003االولذكرعراقٌةهللا عبد شٌحان رحٌم باسماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة63.902002/2003االولذكرعراقٌةالغنً عبد نوري جمٌل حسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة63.492002/2003االولذكرعراقٌةٌاقوت حمٌد فؤاد باسلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة63.482002/2003االولذكرعراقٌةمانع جبار عزٌز باسماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة63.442002/2003االولذكرعراقٌةمحمد الوهاب عبد احمد الوهاب عبداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة63.442002/2003االولانثىعراقٌةسلمان داود مجٌد علٌاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة63.412002/2003االولانثىعراقٌةرؤوف رفعت اٌاد نوراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة63.332002/2003االولذكرعراقٌةصالح كامل سعد حساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة63.332002/2003االولانثىعراقٌةعودة محسن صالح رنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة63.312002/2003االولانثىعراقٌةحسن جهاد رٌاض رنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة63.202002/2003االولانثىعراقٌةمرعً عبود فرج سوالفاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة63.112002/2003االولانثىعراقٌةدندح علً رحٌم رنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة63.102002/2003االولذكرعراقٌةالجاري غلٌم نعٌم عالءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة63.012002/2003االولذكرعراقٌةتوفٌق محمد ابراهٌم احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة62.972002/2003االولذكرعراقٌةعلً احمد علً احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة62.852002/2003االولذكرعراقٌةعلً عبد رشٌد محمد رائداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة62.772002/2003االولذكرعراقٌةهاشم لؤي جري امٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة62.652002/2003االولذكرعراقٌةعبد عباس االمٌر عبد مهنداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72



الدراسة نوعالتخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

صباحٌة62.572002/2003االولانثىعراقٌةالخفاجً عباس احمد اشواقاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة62.272002/2003االولانثىعراقٌةالرزاق عبد محمد روٌد نوراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة62.232002/2003االولذكرعراقٌةالعزٌز عبد برهان بٌان سناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة62.002002/2003االولذكرعراقٌةمحمد مرزة كامل حٌدرةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة61.922002/2003االولانثىعراقٌةوحٌد الكرٌم عبد فائق شٌماءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة61.762002/2003االولانثىعراقٌةأحمد ناجً احمد غصوناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة61.462002/2003الثانًذكرعراقٌةزعون محسن عدياالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة60.992002/2003االولذكرعراقٌةخلف خضر هاشم عقٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80
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صباحٌة60.472002/2003الثانًذكرعراقٌةاحمد فائق محموداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84
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