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صباحٌة90.182005/2006االولانثىعراقٌةمحمود جاسم سعد بشرىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة84.672005/2006االولانثىعراقٌةطعمة محمد جاسم انعاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة83.552005/2006االولانثىعراقٌةالجلٌل عبد عباس امٌر حناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة82.992005/2006االولانثىعراقٌةصفرعلً توفٌق اكرم نادٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة81.432005/2006االولانثىعراقٌةرحٌمة جلٌب رمضان رواءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة81.002005/2006االولانثىعراقٌةلفته جبار الرضا عبد صبااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة80.232005/2006االولانثىعراقٌةٌاسٌن طه اٌاد تمارةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة80.032005/2006االولانثىعراقٌةحسن حسٌن كرٌم دانةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة77.972005/2006االولانثىعراقٌةاسماعٌل زٌنل صباح النااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة77.432005/2006االولذكرعراقٌةحمود مهدي صالح كرٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة76.762005/2006االولانثىعراقٌةخضٌر حسٌن علً شٌماءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة76.712005/2006االولانثىعراقٌةالعمٌد حمودي خلٌل زهراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة75.332005/2006االولانثىعراقٌةكاظم الحسن عبد جاسم مٌثاقاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة74.552005/2006االولانثىعراقٌةصغٌر خضٌر جالب زٌنةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة74.502005/2006االولانثىعراقٌةشفً محمد ماهود شٌماءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة73.882005/2006االولذكرعراقٌةمحمد ٌوسف غازي مصطفىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة72.992005/2006االولانثىعراقٌةمحمد ثابت ضٌاء امنةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة72.942005/2006االولذكرعراقٌةمجٌد صادق قٌس حسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة72.912005/2006االولانثىعراقٌةموسى حسٌن موسى حناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة72.472005/2006االولانثىعراقٌةالجمٌلً محمود طلعت نبأاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة72.462005/2006االولانثىعراقٌةاسماعٌل خلٌل ابراهٌم شٌماءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة72.192005/2006االولذكرعراقٌةحسن الرزاق عبد لٌث مرواناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة71.632005/2006االولانثىعراقٌةالستار عبد فتاح سرىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة71.592005/2006االولانثىعراقٌةعباس عزٌز فؤاد زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة71.432005/2006االولانثىعراقٌةباقر محمد زهٌر نبراساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة70.782005/2006االولذكرعراقٌةعودي محمد كرٌم حسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة70.232005/2006االولانثىعراقٌةداود احمد سعد سهىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة69.912005/2006االولذكرعراقٌةحسن رشٌد عدنان محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة69.422005/2006االولانثىعراقٌةحسن الحسٌن عبد زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة69.412005/2006االولانثىعراقٌةالمحسن عبد الرزاق عبد عادل امنةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة69.132005/2006االولانثىعراقٌةمحمد طه فؤاد مٌاسةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة68.872005/2006االولذكرعراقٌةخلف هاشم حمٌد محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة68.502005/2006االولانثىعراقٌةرزوقً صبحً صالح الهدى نوراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة68.252005/2006االولذكرعراقٌةمناحً عامر هللا عبد عمراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة68.252005/2006االولانثىاردنٌةالشوالً احمد صالح ٌاسر نوراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة67.862005/2006االولانثىعراقٌةالخشاب نافل مزاحم نوراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة67.802005/2006االولانثىعراقٌةعلً حسٌن عالء ودٌاناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة67.132005/2006االولانثىعراقٌةمحمد عمر كنعان هالةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة67.022005/2006االولذكرعراقٌةعطٌة حسٌن علً سناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة66.972005/2006االولانثىعراقٌةمحمد هاشم رعد رواءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة65.372005/2006االولانثىعراقٌةالجابري مطلك رحٌم وداداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة65.252005/2006االولذكرعراقٌةحسن ناجً سامً علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة65.232005/2006االولذكرعراقٌةحسٌن جبار سلمان حارثاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة65.062005/2006االولانثىعراقٌةرضا مجٌد سعٌد وئاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة64.332005/2006االولذكرعراقٌةهاشم سعد رجب ناهضاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة63.982005/2006االولانثىعراقٌةمحمد احمد علً منىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة63.412005/2006االولذكرعراقٌةالكرٌم عبد االمٌر عبد هانًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة63.402005/2006االولانثىعراقٌةسلمان جمعة مهدي هدٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة63.292005/2006االولانثىعراقٌةامجد مصطفى المنعم عبد هدىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة63.162005/2006االولانثىعراقٌةصالح كامل ولٌد خالدةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة63.032005/2006االولانثىعراقٌةهللا نصر ناصر مرتضى اٌسراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة63.002005/2006االولذكرعراقٌةعودة حسن محمد هٌثماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة62.702005/2006االولانثىعراقٌةحسٌن جابر مهدي همسةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة62.412005/2006االولانثىعراقٌةشكوري ابراهٌم صبٌح باسمةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة62.182005/2006االولانثىعراقٌةحسن المحسن عبد طارق سارةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة61.652005/2006االولانثىعراقٌةجاسم محمد طارق ودٌاناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة61.352005/2006االولانثىعراقٌةغازي قاسم غانم هبةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة61.242005/2006االولانثىعراقٌةداود مهدي هشام مالذاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة61.202005/2006االولذكرعراقٌةحبٌب حسٌن محمد عباساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة61.122005/2006االولانثىعراقٌةالزهرة عبد مسلم حمٌدةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة61.062005/2006االولانثىعراقٌةناصر حسٌن ٌوسف شذىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة60.852005/2006االولذكرعراقٌةداغر ربٌع اسماعٌل حسٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة60.762005/2006االولانثىعراقٌةسلمان الرحمن عبد قٌس نغماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة60.722005/2006االولانثىعراقٌةرنكة غالب هبةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة60.552005/2006االولذكرعراقٌةمجٌد حمٌد رعد حٌدراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة60.192005/2006االولانثىعراقٌةرسول مزهر الرسول عبد سارةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة60.082005/2006االولانثىعراقٌةمصطفى صالح فارس ٌاسمٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة60.002005/2006االولانثىعراقٌةاحمد صالح خالد فادٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة59.932005/2006االولذكرعراقٌةحمادي هالمه كامل عالءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة59.432005/2006االولذكرعراقٌةبدن ناجً رٌاضاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة58.892005/2006الثانًانثىعراقٌةسلمان عبود احمد باناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة58.482005/2006االولانثىعراقٌةعباس سعدون عباس نوراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة58.212005/2006الثانًانثىعراقٌةحمود نعمة صبحً رواءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة58.052005/2006االولذكرعراقٌةحسٌن حسن فوزياالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة57.742005/2006الثانًذكرعراقٌةحسٌن ناصر مٌري احساناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة57.592005/2006االولذكرعراقٌةصالح محمد صابر معاذاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة57.442005/2006االولانثىعراقٌةعلوان حسٌن االمٌر عبد اسراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة56.972005/2006االولذكرعراقٌةعلً ابراهٌم صالح حٌدراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة56.972005/2006الثانًانثىعراقٌةجاسم صادق جعفر اطٌافاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة56.812005/2006الثانًانثىعراقٌةالبكري الرضا عبد كاظم ورقاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة56.742005/2006االولذكرعراقٌةجبر أرمٌح حسٌن ٌحٌىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة56.272005/2006الثانًانثىعراقٌةحسٌن فاضل سالم رٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة56.222005/2006االولانثىعراقٌةخلف خمٌس صبحً نوراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة55.212005/2006الثانًذكرعراقٌةخصاف جمعة علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة55.082005/2006االولذكرعراقٌةرشٌد ناجً االله عبد احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة53.172005/2006الثانًذكرعراقٌةمحسن راضً عالء اٌهاباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86


