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صباحٌة72.312002/2003االولذكرعراقٌةالدوري محمد القادر عبد ممدوح عماراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة68.672002/2003االولذكرعراقٌةالعاصً عبود مجٌد االمٌر عبد محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة68.232002/2003االولذكرعراقٌةصبري ابراهٌم خلدوناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة68.192002/2003االولانثىعراقٌةعلً كحار سعٌد نضالاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة68.002002/2003االولانثىعراقٌةالوهاب عبد طه فاٌق رنااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة67.472002/2003االولذكرعراقٌةنجم ابراهٌم صباح ابراهٌماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة65.962002/2003االولذكرعراقٌةالعبودي برٌج جاسم نصٌف عماراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة64.92002/2003االولانثىعراقٌةعبد عباس اموري نورساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة64.762002/2003االولانثىعراقٌةمطر حمٌد حسان فاطمةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة64.442002/2003االولانثىعراقٌةالحلً هللا جار خضٌر طه زٌنةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة64.412002/2003االولذكرعراقٌةصالح مهدي حسٌن فاضلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة64.322002/2003االولذكرعراقٌةحسن حسٌن خمٌس وضاحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة62.652002/2003االولانثىعراقٌةالسعدي محمد ابراهٌم رضا سجىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة62.352002/2003االولانثىعراقٌةالبلداوي حمودي الكرٌم عبد فٌصل عالٌةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة62.012002/2003االولانثىعراقٌةالشمري مهدي جبر صالح ندىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة61.952002/2003االولذكراردنٌةاحمد مصطفى محمد عادل محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة61.942002/2003الثانًذكرعراقٌةمدلول فدعم تكً حسٌباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة61.732002/2003االولذكرعراقٌةفنجان حلو احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة61.452002/2003االولذكرعراقٌةالبستانً علً محمد حربً سٌفاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة61.252002/2003االولانثىعراقٌةالربٌعً هللا عبد نجم حاكم شٌماءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة61.232002/2003االولانثىعراقٌةراضً منصور هدٌلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة60.932002/2003االولانثىعراقٌةاحمد هللا عبد نجم سحراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة60.752002/2003االولانثىعراقٌةجاسم حسٌن ابراهٌم والءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة60.742002/2003الثانًذكرعراقٌةجاسم مهدي عباساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة60.452002/2003االولانثىعراقٌةأمٌن غفور محمود جواناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة60.382002/2003االولذكرعراقٌةحسٌن جالل علً عماداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة60.032002/2003الثانًذكرعراقٌةحمزة حسن كامل محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة59.882002/2003االولانثىعراقٌةرضا محمد اسعد زٌنباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة59.682002/2003االولانثىعراقٌةالدلٌمً خضٌر ٌاس ٌاسٌن خمائلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة59.542002/2003الثانًانثىعراقٌةالسعدي عباس حسن علٌاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة59.492002/2003االولذكرعراقٌةحٌدر حسن وائلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة59.492002/2003الثانًذكرعراقٌةالكرطانً محمد جاسم خالد وائلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة59.442002/2003الثانًذكرعراقٌةحمزة حسٌن ازاداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة59.342002/2003االولانثىعراقٌةالزبٌدي خالد كرٌم نوراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة59.302002/2003االولذكرعراقٌةالعادلً حبٌب الغنً عبد فاضل علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة59.032002/2003الثانًذكرعراقٌةمهدي الوهاب عبد االمٌر عبد عصاماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة58.812002/2003الثانًذكرعراقٌةالخزعلً رحٌمة حسونً وادي رافداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة58.772002/2003االولانثىعراقٌةالعقابً خلف جمعه حناناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة58.722002/2003االولذكرعراقٌةمعٌن عبد عبٌد علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة58.522002/2003االولانثىعراقٌةالشمري جاسم سالم بدر سمٌرةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة58.492002/2003االولذكرعراقٌةجهاد كامل حٌدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة58.312002/2003االولذكرعراقٌةااللوسً عبٌد حسن عبد صداع نورساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة58.142002/2003الثانًانثىعراقٌةالدوري ٌاسٌن طه سعٌد زٌنباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة57.682002/2003الثانًانثىعراقٌةالعلً حمادي محسن منجً سرىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة57.672002/2003الثانًانثىعراقٌةهللا عبد صبري الواحد عبد سالمةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة57.652002/2003الثانًذكرعراقٌةحمزة حسٌن احمد صالحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة57.502002/2003االولانثىعراقٌةلفته عٌدان جاسب سوزاناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة57.372002/2003االولذكرعراقٌةهللا عبد صالح شعٌب غساناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة57.332002/2003االولذكرعراقٌةعلً خلٌل ناجًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة56.142002/2003االولذكرعراقٌةالدلٌمً مهاوش حمد عبد قصًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة55.982002/2003الثانًانثىعراقٌةكاظم الغنً عبد رغداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة55.952002/2003الثانًذكرعراقٌةالحمدانً صنٌاب مذكور جبار ثائراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة55.812002/2003االولانثىعراقٌةخضٌر محمود شاكر رنااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة55.802002/2003الثانًذكرٌمانٌةالقاضً علً حسٌن عوضاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة55.412002/2003االولذكرعراقٌةالفراجً حسٌن الرزاق عبد محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة55.282002/2003الثانًذكرعراقٌةالسعٌدي علً محمد اكرم حٌدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة54.942002/2003الثانًذكرعراقٌةالمقدادي عبٌد طاهر مهدي صالحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة54.582002/2003الثانًذكرعراقٌةالجنابً داود صالح مؤٌد سٌفاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة54.522002/2003الثانًانثىعراقٌةالهادي عبد الصاحب عبد سعد جواناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59


