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صباحٌة85.661999/2000االولانثىعراقٌةكاظم درٌول ساهرةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة81.861999/2000االولذكراردنٌةمطاوع مصطفى وساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة81.371999/2000االولانثىعراقٌةعصاد العباس عبد ابتساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة77.921999/2000االولذكرعراقٌةسلمان هادي احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة75.431999/2000االولذكرعراقٌةحسٌن علوان محمد احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة74.711999/2000االولانثىعراقٌةمجٌد ادرٌس هالل ٌاسمٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة73.591999/2000االولانثىعراقٌةعلً شهاب سهامهاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة73.341999/2000االولذكرعراقٌةعالوي سلمان حسٌن قحطاناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة72.881999/2000االولذكرعراقٌةعلً خلف قاسم عالءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة72.121999/2000االولذكرعراقٌةالجبوري حسٌن حمد الرزاق عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة71.451999/2000االولانثىعراقٌةفاضل علً حسن ازهاراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة70.091999/2000االولذكرعراقٌةابراهٌم خلف حمد عماراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة701999/2000الثانًذكرعراقٌةعمر سلمان الرزاق عبد عماراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة69.751999/2000االولانثىعراقٌةعباس الدٌن صالح اسراءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة69.381999/2000االولانثىعراقٌةالوتار ابراهٌم خلٌل نبراساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة68.781999/2000االولانثىعراقٌةالسعدي ابراهٌم محمد رغداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة68.761999/2000االولانثىعراقٌةمحمد جبار ابراهٌم خولةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة68.741999/2000االولذكرعراقٌةسلمان جمٌل انٌس قٌساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة68.41999/2000االولذكرعراقٌةحمد فاضل عباس لؤياالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة68.311999/2000االولانثىعراقٌةعرٌبً فعل محسن مٌعاداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة67.841999/2000االولذكرعراقٌةخلف زٌدان الرزاق عبد عدياالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة67.771999/2000االولانثىعراقٌةكاظم جواد امٌرةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة67.651999/2000االولذكرعراقٌةمحمد غالب علً منذر مرواناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة67.651999/2000االولذكرعراقٌةالسامرائً جاسم محمد ٌعرباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة67.531999/2000االولذكرعراقٌةحسان حمد عماراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة67.331999/2000االولانثىعراقٌةحمود شكر العظٌم عبد سهٌلةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة67.231999/2000االولذكرعراقٌةثانً فاخر اٌاداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة66.951999/2000االولذكرعراقٌةمطلك محمد غازي فٌصلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة65.741999/2000االولانثىعراقٌةنعٌم جلهوم سالم نجاةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة65.511999/2000الثانًانثىعراقٌةخضٌر الرحمن عبد ضمٌرةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة65.471999/2000االولذكرعراقٌةجادر فلٌح كاظم سعداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة65.381999/2000االولذكرعراقٌةمهنا لفته ناموس مهنااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة651999/2000االولذكرعراقٌةحنٌش نصٌف سمٌراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة64.961999/2000االولذكرعراقٌةحسن محمد زامل عباساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة64.651999/2000االولذكرعراقٌةشلش طاهر عبد اٌاداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة64.461999/2000االولذكرعراقٌةناٌف سعدي طارقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة64.451999/2000االولذكرتونسٌةسالمه بو خلٌفة بن منصور بن صدقًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة63.951999/2000االولذكرعراقٌةاحمد خلف الصمد عبد طالباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة63.921999/2000االولذكرعراقٌةعودة سدخان هاشم سعداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة63.891999/2000االولانثىعراقٌةحسٌن هدٌب ثامر اسماءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة63.71999/2000االولانثىعراقٌةالبٌضانً عرٌبً كاظم الهاماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة63.51999/2000االولانثىعراقٌةعكلة حسٌن منصور اسماءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة63.51999/2000االولذكرعراقٌةكاظم محسن جبار حسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة63.31999/2000االولذكرعراقٌةحسن فلٌح جمالاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة63.121999/2000االولذكرعراقٌةسلمان عباس خضٌر علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة62.931999/2000االولذكرعراقٌةرضا محمد مٌرزة كراراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة62.71999/2000الثانًانثىعراقٌةالعجٌلً كزار جبر زٌنباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة62.641999/2000االولذكرعراقٌةالزم فهد جلوب عالءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة62.591999/2000االولانثىعراقٌةحمادي حسٌن روزاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة62.521999/2000االولانثىعراقٌةمجٌد كاظم كلثوماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة62.41999/2000الثانًذكرعراقٌةالمعاضٌدي حمد امٌن احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة62.251999/2000الثانًانثىعراقٌةالقٌسً حمد داخل حمٌد سجىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة62.161999/2000االولانثىعراقٌةحسن جعفر االءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة62.161999/2000االولانثىعراقٌةالخفاجً االمٌر عبد جاسم رنااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة61.761999/2000االولذكرعراقٌةحمد شطب عباساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة61.711999/2000االولذكرعراقٌةخلف رزاق خلف غساناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة61.671999/2000االولانثىعراقٌةمحمود شاكر سعدٌةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة61.591999/2000االولذكرعراقٌةجبار ناهً قاسماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة61.491999/2000االولذكرعراقٌةجواد علً باللاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة61.381999/2000االولذكرعراقٌةخلٌفة قادر مهنداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة61.261999/2000االولذكرعراقٌةجودي رشٌد ستار عباساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة61.251999/2000االولذكرعراقٌةوادي كاظم علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة611999/2000الثانًانثىعراقٌةصالح راكان هدىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة611999/2000الثانًذكرعراقٌةكرٌدي كاظم هماماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة60.941999/2000االولانثىعراقٌةالكعبً وسخ الحسن عبد شٌماءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة60.891999/2000االولانثىعراقٌةالعبٌدي هندي رعد امٌرةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة60.761999/2000االولذكرعراقٌةهالل عمران جبر حسناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة60.61999/2000االولانثىعراقٌةعباس كاظم نهاد اسراءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة60.581999/2000االولذكرعراقٌةجاسم مجٌد سعد اٌهاباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة60.551999/2000االولانثىعراقٌةرضا نظمً عمر دالٌااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة60.511999/2000الثانًذكرعراقٌةكاظم مراد عقٌلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة60.51999/2000االولذكرعراقٌةعلوان داخل محمد مازناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة60.391999/2000االولذكرعراقٌةالجبوري محمد متعب حساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة60.291999/2000االولانثىعراقٌةعلً مهدي جواد بشرىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة60.281999/2000االولانثىعراقٌةاسماعٌل سعدي افراحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة60.281999/2000االولانثىعراقٌةردٌف سلمان زكً سرىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة60.191999/2000االولانثىعراقٌةسلمان داود تغرٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة60.191999/2000االولذكرعراقٌةحمودي الصاحب عبد حٌدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة60.151999/2000االولانثىعراقٌةالتمٌمً عبود طالب اٌماناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة601999/2000الثانًانثىعراقٌةمزهر مجٌد هدىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة59.961999/2000االولذكرعراقٌةصالح محمد رافلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة59.81999/2000الثانًانثىعراقٌةدهش االمٌر عبد جلٌل غصوناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة59.631999/2000االولذكرعراقٌةالخالدي هللا عبد فاهم حمٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة59.581999/2000االولذكرعراقٌةالجبوري ناصر سعد رائداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة59.341999/2000االولانثىعراقٌةمحمد عباس مجٌد اسماءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة59.271999/2000االولذكرعراقٌةحسٌن هللا عبد عزٌز احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة59.221999/2000االولانثىعراقٌةخلٌل اسماعٌل الحق عبد رغداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة59.171999/2000االولذكرعراقٌةجاسم عبود عدنان بساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة58.781999/2000االولذكراردنٌةرشٌد محمد حساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

صباحٌة58.731999/2000الثانًانثىعراقٌةعباس ثجٌل رحٌم املاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

صباحٌة58.591999/2000االولذكرعراقٌةخلف غضبان رٌاضاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

صباحٌة58.591999/2000االولذكرعراقٌةحسٌن فاخر مهنداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

صباحٌة58.571999/2000الثانًذكرعراقٌةكعٌد عبٌد صباحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

صباحٌة58.531999/2000االولذكرعراقٌةجواد محمود علً حسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

صباحٌة58.451999/2000االولذكرعراقٌةخضٌر طه ٌاسٌن حٌدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

صباحٌة58.451999/2000الثانًذكرعراقٌةٌوسف نجم راضً مصطفىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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صباحٌة58.421999/2000الثانًذكرعراقٌةحسون عباس طلب احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

صباحٌة58.361999/2000االولذكرعراقٌةعباس عبد صادق احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

صباحٌة58.281999/2000الثانًذكرعراقٌةغضبان كرٌم محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

صباحٌة57.891999/2000الثانًذكرعراقٌةالشمري ٌاسٌن كامل اسعداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

صباحٌة57.881999/2000االولانثىعراقٌةطارش مهدي كوثراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

صباحٌة57.871999/2000الثانًذكرعراقٌةسعدي سعد قصًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

صباحٌة57.861999/2000الثانًانثىعراقٌةسعٌد محمد الرسول عبد شٌماءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

صباحٌة57.571999/2000الثانًانثىعراقٌةعلوان سٌد الحسٌن عبد اعتماداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

صباحٌة57.121999/2000االولانثىعراقٌةجواد محمد بشٌر تمارىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105

صباحٌة56.951999/2000الثانًذكرعراقٌةزغٌر جودة خلف نعماناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة106

صباحٌة56.741999/2000الثانًذكرعراقٌةهللا عبد احمد محمود فراساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة107

صباحٌة56.741999/2000الثانًذكرعراقٌةكطافة محسن كاطع محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة108

صباحٌة56.521999/2000االولذكرعراقٌةمحمد رؤوف صابر احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة109

صباحٌة56.31999/2000الثانًانثىعراقٌةجاسم محمد الرضا عبد بٌداءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة110

صباحٌة55.861999/2000الثانًذكرعراقٌةظاهر عباس الرحمن عبد عرفاناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة111

صباحٌة55.841999/2000الثانًانثىعراقٌةالفالحً عالوي عبد ابراهٌم هنداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة112

صباحٌة52.631999/2000الثانًذكرعراقٌةالكرطائً سرهٌد محمد جاسماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة113


