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صباحٌة80.292003/2004االولذكرعراقٌةمحمد مجٌد حمٌد عمراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة75.432003/2004االولذكرعراقٌةحسٌن هللا مال سلمان علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة74.102003/2004االولانثىعراقٌةحسن دعبول اسراءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة71.222003/2004االولذكرعراقٌةحمٌدي جاسم نصٌف سالماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة70.492003/2004االولانثىعراقٌةجواد علً هاشم شٌماءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة66.352003/2004االولانثىعراقٌةالشالجً محمد حسٌن محمد سناءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة66.092003/2004االولذكرعراقٌةغضبان وهٌب الجبار عبد علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة65.992003/2004االولانثىفلسطٌنٌةزاٌد علً حسان شٌماءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة65.942003/2004االولانثىعراقٌةحسٌب جلود ناجً شٌماءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة65.672003/2004االولذكرعراقٌةالجبوري علً زٌارة علً حساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة65.622003/2004االولذكرعراقٌةاحمد حمودي قاسم محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة65.302003/2004االولذكرعراقٌةحسن سعٌد مبارك ابراهٌماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة64.402003/2004االولذكرعراقٌةحمود محسن خضر شهاباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة63.362003/2004االولانثىعراقٌةالقٌسً حسن قٌس زٌنباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة63.292003/2004االولذكرعراقٌةعكاب ضامن جبار ولٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة62.362003/2004االولذكرعراقٌةمرشد جعفر علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة62.042003/2004االولذكرعراقٌةنجم سهٌل احمد محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة61.992003/2004االولانثىعراقٌةحسن محمود محمد سندساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة61.992003/2004االولانثىعراقٌةهادي حسن عودة نبراساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة61.732003/2004االولذكرعراقٌةامٌن علً محسن جعفراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة61.682003/2004االولذكرعراقٌةصالح جمٌل محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة61.542003/2004االولذكرعراقٌةالعبٌدي كاظم حمٌد فتحً عدناناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة61.322003/2004االولذكرعراقٌةعلً حسٌن سالم احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة61.262003/2004االولانثىعراقٌةالمالكً منخً محمد جاسم احالماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة61.232003/2004االولذكرعراقٌةهللا عبد فرحان نوري صباحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة61.142003/2004االولذكرعراقٌةالسامرائً محمد صالح جمعة عمراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة60.882003/2004االولذكرعراقٌةحسن محمد  صالح خالداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة60.852003/2004االولانثىعراقٌةعلٌوي الحسٌن عبد الهادي عبد رغداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة60.542003/2004االولذكرعراقٌةالجبوري صالح حسن محمود قصًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة60.512003/2004االولذكرعراقٌةطعان جاسم نصٌف مصطفىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة60.492003/2004االولذكرعراقٌةالسامرائً حسونً سعٌد مصطفىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة60.412003/2004االولذكرعراقٌةعبد كاظم كشٌش عصاماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة60.142003/2004االولذكرعراقٌةالعزاوي محسن الرزاق عبد وساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة59.922003/2004االولانثىعراقٌةشذر جاسم مهدي منىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة59.722003/2004االولذكرعراقٌةالزبٌدي سلمان طراد صفاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة59.722003/2004االولذكرعراقٌةدروٌش حسٌن علً صفاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة59.522003/2004االولذكرعراقٌةعواد حمٌد صكبان جباراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة59.432003/2004االولانثىعراقٌةطابو عباس عالء اسٌلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة59.182003/2004االولذكرعراقٌةهللا عبد نجم حمٌد فراساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة59.032003/2004االولذكرعراقٌةالكرٌم عبد مؤٌد مشرقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة59.002003/2004االولانثىعراقٌةصابر احمد فٌاناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة58.792003/2004االولذكرعراقٌةالزبٌدي حمزة عبٌد حسٌن مهنداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة58.782003/2004االولذكرعراقٌةالعبادي سلمان داود عالءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة58.622003/2004االولذكرعراقٌةعلً حسن عبٌد حٌدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة58.342003/2004االولذكرعراقٌةالخفاجً خلف قاسم مهدي رٌاضاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة58.312003/2004االولذكرعراقٌةعلً حسٌن عالءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة58.192003/2004االولانثىعراقٌةعباس صالح عباس هناءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة58.142003/2004االولذكرعراقٌةحسٌن مصلح حسن مجٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة58.142003/2004االولذكرعراقٌةرحٌم غنً سامً مصطفىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة57.252003/2004الثانًذكرعراقٌةحسن داخل خضٌر محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة56.902003/2004الثانًذكرعراقٌةالدلٌمً عبد عطٌة احمد خالداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة56.772003/2004االولذكرعراقٌةخلف الرزاق عبد عماد علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة56.622003/2004الثانًذكرعراقٌةبدر زبون داغر جمالاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة56.332003/2004االولانثىعراقٌةمحمد حسون عباس سندساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة56.332003/2004االولذكرعراقٌةمحمد حسونً عباس فهداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة56.032003/2004الثانًذكرعراقٌةحسن مزهر جبار سمٌراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة55.972003/2004الثانًانثىعراقٌةغزال طالب كاظم ندىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة55.582003/2004االولانثىعراقٌةهللا خٌر خمٌس ابتساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة55.452003/2004الثانًذكرعراقٌةالواحد عبد اللطٌف عبد زكً محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59


