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صباحٌة84.402003/2004االولانثىعراقٌةعلً حسٌن فاضل هالةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة82.512003/2004االولانثىعراقٌةامٌن احمد مكً فلةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة81.462003/2004االولانثىعراقٌةحمد شهاب حامد ضمٌاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة81.082003/2004االولانثىعراقٌةعلً خلٌوي السادة عبد هبةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة78.332003/2004االولذكرعراقٌةالدراجً عجٌل خلٌفة نعٌم عدياالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة77.902003/2004االولانثىعراقٌةخضٌر محمد رباباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة76.892003/2004االولذكرعراقٌةعثمان صالح الرزاق عبد سمٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة76.502003/2004االولذكرعراقٌةعلً حسٌن برهان حٌدراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة76.372003/2004االولانثىعراقٌةسلطان عبٌد حمزة رحاباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة76.182003/2004االولذكرعراقٌةشرجً حمزة كاظم سعداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة75.702003/2004االولذكرعراقٌةنزال علً حسٌن صداماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة75.602003/2004االولانثىعراقٌةمحمد هللا عبد شكور مٌفاناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة74.782003/2004االولانثىعراقٌةعبد فاضل كامل هنداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة74.432003/2004االولانثىعراقٌةحمودات مشعل وسام رنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة74.122003/2004االولانثىعراقٌةعلً نزار قاسم سوسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة73.962003/2004االولانثىعراقٌةاحمد الوهاب عبد نعمان مهااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة73.912003/2004االولانثىعراقٌةالشمري مجٌد سعٌد اسراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة73.712003/2004االولذكرعراقٌةمطلوب اسطٌفان سامً سامراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة73.442003/2004االولانثىعراقٌةطعٌن حاجم الحسن عبد لٌنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة72.662003/2004االولانثىعراقٌةخماس كاظم غازي بٌداءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة72.412003/2004االولانثىعراقٌةاحمد نعمان مهند رسلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة72.322003/2004االولانثىعراقٌةكامل حسن صباح رنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة72.062003/2004االولذكرعراقٌةراضً جبر حمزة علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة71.882003/2004االولانثىعراقٌةدوسه علً مجٌد زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة71.762003/2004االولانثىعراقٌةبطرس ابراهٌم حنا سلفانااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة71.352003/2004االولذكرعراقٌةجاسم محمد عادل احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة71.022003/2004االولذكرعراقٌةدروٌش حمد هللا نصر الحكٌم عبداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة70.982003/2004االولانثىعراقٌةمرهج خلف حسن سندساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة70.892003/2004االولانثىعراقٌةهللا عبد حامد مصطفى رشااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة70.822003/2004االولانثىعراقٌةعاشور الدٌن محً اسامة علٌاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة70.672003/2004االولانثىعراقٌةمحمد محسن علً انتصاراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة70.422003/2004االولانثىعراقٌةجابً شوزي كرٌم ارٌجاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة70.042003/2004االولذكرعراقٌةالمعموري حسٌن السالم عبد بهاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة70.012003/2004االولانثىعراقٌةرضا ملك جواد هبةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة69.972003/2004االولانثىعراقٌةمجٌد احمد ولٌد حناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة69.952003/2004االولذكرعراقٌةسلمان حسن فلح لٌثاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة69.532003/2004االولذكرعراقٌةشاهٌن داود كوٌن عالءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة69.432003/2004االولانثىعراقٌةحسن صٌهود خالد اسماءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة69.412003/2004االولذكرعراقٌةسعٌد علً حسن علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة69.372003/2004االولانثىعراقٌةعٌسى عواد محمد رقٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة69.232003/2004االولانثىعراقٌةمحمود عونً الرزاق عبد هنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة69.152003/2004االولذكرمصرٌةزٌد ابو ذٌاب جابر مرواناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة69.112003/2004االولانثىعراقٌةهللا عبد محمود هللا عبد االءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة69.072003/2004االولذكرعراقٌةالكشاي كطفان كعٌم علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة69.002003/2004االولانثىعراقٌةصالح رحومً فالح حسناءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة68.942003/2004االولانثىعراقٌةمصطفى مسعود صالح لبنىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة68.812003/2004االولانثىعراقٌةحسن جاسم رزاق لٌنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة68.732003/2004االولانثىعراقٌةعلً نوري علً سحراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة68.502003/2004االولانثىعراقٌةاسماعٌل محمود صبحً انساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة68.412003/2004االولذكرعراقٌةالطوٌل عبد محمد حسٌن حٌدراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة68.162003/2004االولانثىعراقٌةعالوي حمٌد علً رغداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة68.142003/2004االولانثىعراقٌةنعٌم اسطٌفان جودت لٌنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة67.782003/2004االولذكرعراقٌةفارس زٌدان عبٌد عدياالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة67.602003/2004االولانثىعراقٌةداود مهدي داود رواءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة67.392003/2004االولانثىعراقٌةفرحان حمٌد مجٌد زٌنةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة67.202003/2004االولانثىعراقٌةخمٌس سلمان حسن نورااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة66.782003/2004االولانثىعراقٌةمحمد شٌت محمد زهراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة66.782003/2004االولانثىعراقٌةعارف محً رعد سراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة66.732003/2004االولذكرعراقٌةصالح رجب عامر مصعباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة66.732003/2004االولانثىعراقٌةحمودي بدري ضٌاء هبةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة66.672003/2004االولانثىعراقٌةحسن حسٌن مزهر حناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة66.502003/2004االولذكرعراقٌةمحمد جاسم سعدون بالسماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة66.452003/2004االولذكرعراقٌةحمادي جاسم احمد مثنىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة66.192003/2004االولذكرعراقٌةعفات احمد محمود رائداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة65.822003/2004االولانثىعراقٌةمحمد فوزي حسٌن سماهراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة65.712003/2004االولانثىعراقٌةحسٌن عباس صادق زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة65.472003/2004االولانثىعراقٌةجاسور رضا دنٌااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة65.472003/2004االولانثىعراقٌةحسن الكرٌم عبد عدنان نضالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة65.372003/2004االولانثىعراقٌةالزبٌدي كٌطان علً كمٌلةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة65.262003/2004االولانثىعراقٌةجابر رضا ناجً رغداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة65.212003/2004االولذكرعراقٌةلفته علك محسن عالءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة64.982003/2004االولانثىعراقٌةمبارك السالم عبد سعد نادٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة64.822003/2004االولذكرعراقٌةهٌدان محمد جاسم هدٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة64.582003/2004االولذكرعراقٌةفضٌل اسماعٌل خالد سامراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة64.572003/2004االولانثىعراقٌةنوماس محمد جاسم رنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة64.532003/2004االولذكرعراقٌةظاهر محمد جاسم محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة64.532003/2004االولانثىعراقٌةكاطع جابر عبود وسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة64.432003/2004االولذكرعراقٌةحمادي هادي ماجد دهىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة64.432003/2004االولذكرعراقٌةمجٌد حمٌد اسعد سٌفاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة64.402003/2004االولانثىعراقٌةخلف عوٌد محمود اٌناساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة64.392003/2004االولانثىعراقٌةعزٌز خضٌر ٌاس رنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة64.382003/2004االولذكرعراقٌةمكسر مختاص حردان عباساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة64.332003/2004االولذكرعراقٌةبكر اسعد الدٌن برهان الدٌن معز زٌداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة64.192003/2004االولذكرعراقٌةجبار عباس علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة63.932003/2004االولانثىعراقٌةهادي مهدي صالح زهراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة63.892003/2004االولذكرعراقٌةعبد حمزة هللا هبة امجداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة63.842003/2004االولانثىعراقٌةزورة ٌوسف سمٌر زٌنةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة63.762003/2004االولذكرعراقٌةوجر االئمة عبد نواف مهنداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة63.652003/2004االولانثىعراقٌةصالح علوان حسن رشااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

صباحٌة63.332003/2004االولذكرعراقٌةاٌوب عفتان حمٌد ماجداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

صباحٌة63.152003/2004االولانثىعراقٌةاحمد نورٌز واثق اسراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

صباحٌة63.102003/2004االولذكرعراقٌةابراهٌم مصطفى هاشم احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

صباحٌة63.102003/2004االولذكرعراقٌةعبد احمد عماراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

صباحٌة63.032003/2004االولذكرعراقٌةعباس اسماعٌل سمٌر اوساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

صباحٌة62.822003/2004الثانًذكرعراقٌةعٌسى علوان محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

صباحٌة62.802003/2004االولذكرعراقٌةمحمود شاكر حمٌد اسامةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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صباحٌة62.652003/2004االولانثىعراقٌةعبد محمود مائدةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

صباحٌة62.632003/2004االولذكرعراقٌةحسٌن كاطع زغٌر تحسٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

صباحٌة62.192003/2004االولانثىعراقٌةخالد الكرٌم عبد ولٌد مٌساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

صباحٌة62.182003/2004االولانثىعراقٌةالدباغ االئمة عبد حمٌد رٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

صباحٌة62.122003/2004االولذكرعراقٌةجبارة شلش زهرون فراساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

صباحٌة61.922003/2004االولانثىعراقٌةذٌاب شٌحان رشٌد سدىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

صباحٌة61.812003/2004االولانثىعراقٌةعلً حسٌن صادق صبااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

صباحٌة61.792003/2004االولذكرعراقٌةالعبٌدي مدٌر طالب حارثاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

صباحٌة61.732003/2004االولانثىعراقٌةحمزة حسٌن سمٌر اسراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105

صباحٌة61.612003/2004االولذكرعراقٌةعلً احمد سعدون سناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة106
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