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صباحٌة89.222004/2005االولانثىعراقٌةكرم حسٌن علً شرٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة87.662004/2005االولذكرفلسطٌنٌةلولو دٌب محمد طه ٌاسراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة85.122004/2005االولانثىعراقٌةالشمري محمد دوهان لٌنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة83.362004/2005االولانثىعراقٌةحسٌن الحمٌد عبد لؤي فرحاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة83.112004/2005االولانثىعراقٌةجً ٌوره جرجٌس نعوم ماجد رونااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة82.732004/2005االولانثىعراقٌةعباس حمودي عباس لجٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة82.362004/2005االولانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل اسماعٌل منالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة82.282004/2005االولانثىعراقٌةكٌتانو دومنٌك لوٌس رواءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة81.352004/2005االولانثىعراقٌةعلً عباس كاظم محمد حالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة81.062004/2005االولانثىعراقٌةمقدسً بطرس فرج رانٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة80.722004/2005االولانثىعراقٌةمجٌد الرسول عبد الستار عبد غفراناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة80.382004/2005االولانثىعراقٌةصالح محمد عزٌز صدٌق صدىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة80.362004/2005االولانثىعراقٌةهللا عبد رشاد سفٌان اسٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة80.112004/2005االولانثىعراقٌةناجً ابراهٌم محمد رقٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة79.462004/2005االولانثىعراقٌةهللا عبد علً عبد حسٌن ٌاسمٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة78.972004/2005االولانثىعراقٌةشرٌف محمود اقبال نغماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة78.752004/2005االولذكرعراقٌةعبٌد ناصر حمٌد ماجداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة76.702004/2005االولذكرعراقٌةحسٌن هادي محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة76.542004/2005االولانثىعراقٌةالصالح حسٌن ٌحٌى مهلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة76.342004/2005االولانثىعراقٌةخمٌس منخل سلمان رجاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة75.952004/2005االولذكرعراقٌةعبود فٌاض لطٌف زٌاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة75.902004/2005االولانثىعراقٌةصالح محمد جاسم عبٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة74.372004/2005االولانثىعراقٌةابراهٌم محمد جاسم رقٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة73.522004/2005االولانثىعراقٌةعباس حسٌن جمال عبٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة72.202004/2005االولذكرعراقٌةعمران سلمان حسن احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة71.262004/2005االولانثىعراقٌةحسن عباس حربً غصوناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة70.832004/2005االولانثىعراقٌةقادر علً حسن الرااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة70.512004/2005االولذكرعراقٌةاسماعٌل صاحب مناف عبداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة70.022004/2005االولانثىعراقٌةمراد عطشان زٌنةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة69.892004/2005االولانثىعراقٌةعبد فاضل كامل وسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة69.052004/2005االولذكرعراقٌةارحٌل حسن جبار علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة68.892004/2005االولانثىعراقٌةالجبوري حسٌن احمد وداداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة68.732004/2005االولانثىعراقٌةمجذاب شواي محمد غصوناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة68.632004/2005االولانثىعراقٌةابراهٌم غانم غسان سمٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة68.522004/2005الثانًانثىعراقٌةحمد ابراهٌم اسعد مٌالداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة68.502004/2005االولذكرعراقٌةاسماعٌل محمد عباس عامراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة68.402004/2005االولانثىعراقٌةعطٌة هللا عبد نجم نهىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة68.122004/2005االولانثىعراقٌةجمعة محمد فوزي اسٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة68.022004/2005الثانًانثىعراقٌةاحمد عباس عدنان حناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة67.312004/2005االولذكرعراقٌةسلمان محمد جاسم حساناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة67.252004/2005االولانثىعراقٌةحمودي جاسم واصف همسةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة67.222004/2005االولذكرعراقٌةنغٌمش خلٌف جاسم عالءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة67.162004/2005االولانثىعراقٌةمحمد جمٌل علً عبد نانسًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة66.882004/2005االولانثىعراقٌةعبد صالح غازي اوهاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة66.412004/2005االولذكرعراقٌةكاظم جواد عدنان محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة66.292004/2005االولانثىعراقٌةابراهٌم حسٌن علً محمد وئاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة65.042004/2005االولذكرعراقٌةالوهاب عبد الرزاق عبد غازي علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة64.642004/2005االولانثىعراقٌةتورمان هللا عبد محمد الرااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة64.232004/2005االولانثىعراقٌةشكر رحمان رفعت نورااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة63.972004/2005االولانثىعراقٌةحسن نعمة حسن هدىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة63.772004/2005االولذكرعراقٌةهللا عبد نجم هٌثم محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة63.682004/2005االولانثىعراقٌةحسن فخري ضٌاء نادٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة63.682004/2005االولذكرعراقٌةكاظم الحسٌن عبد محمد هٌثماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة63.032004/2005االولانثىعراقٌةمهدي حسٌن محمد هبةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة63.012004/2005الثانًانثىعراقٌةالبدران هللا عبد نجم سرىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة62.642004/2005االولذكرعراقٌةمحمد سلوم حمزة مهنداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة62.502004/2005االولانثىعراقٌةحسٌن علً مزهر سعاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة62.192004/2005االولانثىعراقٌةعبود صاحب ناجح زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة62.072004/2005االولانثىعراقٌةاحمد عباس مظهر لقاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة61.732004/2005االولانثىعراقٌةمحمد علً الحسٌن عبد ٌاسمٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة60.932004/2005االولانثىعراقٌةعبود صٌهود حمزة فاتناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة60.922004/2005الثانًذكرعراقٌةعلً محمد الودود عبد سالماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة60.652004/2005الثانًذكرعراقٌةمحمد علً احمد علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة60.362004/2005االولانثىعراقٌةعبود حبٌب مهدي نجالءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة60.222004/2005االولانثىعراقٌةحزام ابراهٌم كرٌم هبةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة59.472004/2005االولانثىعراقٌةعلً حسٌن محمد لمٌساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة59.392004/2005االولذكرعراقٌةموسى جواد سلٌم جواداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة59.062004/2005الثانًانثىعراقٌةمحمد عبود صباح زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة58.882004/2005الثانًانثىعراقٌةحمد عباس خضٌر رشااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة58.402004/2005الثانًذكرعراقٌةالمرسومً محمد خضٌر احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة58.012004/2005الثانًذكرعراقٌةحسن محمد فلٌح رائداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة57.842004/2005الثانًذكرعراقٌةحمد احمد محمود عمراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة57.622004/2005االولانثىعراقٌةعلوان الرضا عبد منتهىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة57.432004/2005االولانثىعراقٌةكطامً عطٌة صبار حناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة55.762004/2005الثانًانثىعراقٌةهللا عبد محسن سعدي تمارةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة55.652004/2005الثانًذكرعراقٌةصالح صادق انور حٌدراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة55.622004/2005االولانثىعراقٌةفتاح خداداد قاسم زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة55.472004/2005الثانًذكرعراقٌةحمٌد خزعل جابر علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة54.722004/2005الثانًانثىعراقٌةعلً محمد خالد هدٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة52.552004/2005الثانًذكرعراقٌةحمود عزة راجح علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80


