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صباحٌة70.812004/2005االولذكرعراقٌةالساعدي زاٌر حسون صبٌح علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة70.752004/2005االولذكرعراقٌةالخفاجً علً عٌسى خلٌل مصطفىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة70.622004/2005االولذكرعراقٌةالعبٌدي حسٌن فرحان نوري محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة69.482004/2005االولانثىعراقٌةوفٌق حامد لٌث سراءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة68.702004/2005االولذكرعراقٌةعباس محمد جاسم احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة68.132004/2005االولانثىعراقٌةالخطٌب القادر عبد محمد زٌنةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة67.922004/2005االولانثىعراقٌةالعبٌدي سبع خلف فخري وروداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة67.692004/2005االولذكرعراقٌةحسن هشام المهٌمن عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة67.622004/2005االولانثىعراقٌةهللا عبد وهٌب هاتف ضمٌاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة66.752004/2005االولذكرعراقٌةحسن ناجً مالك انساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة65.942004/2005الثانًانثىعراقٌةالجنابً حمادي مطر سامً رشااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة65.122004/2005االولانثىعراقٌةالدراجً مخٌف الصاحب عبد زٌنباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة64.852004/2005االولانثىعراقٌةحسٌن سفٌح سناءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة64.042004/2005االولذكرعراقٌةشهاب حبٌب جبار رافداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة63.692004/2005االولذكرعراقٌةالزبٌدي سلمان داود اسماعٌل ثامراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة63.402004/2005االولانثىعراقٌةاالوسً محمود نوري صباح رشااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة62.992004/2005االولانثىعراقٌةالقٌسً جلٌل العزٌز عبد هبةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة62.842004/2005االولذكرعراقٌةداود عجٌب داوداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة62.762004/2005الثانًذكرعراقٌةسعٌد جواد جٌاد حسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة62.752004/2005االولذكرعراقٌةحمزة حران زهٌر ٌاسراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة62.652004/2005االولذكرعراقٌةالمشهدانً علً صالح محمد اركاناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة62.492004/2005االولانثىعراقٌةعاصً احمد مٌعاداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة62.162004/2005االولذكرعراقٌةمحمد عبٌس سعدون حبٌباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة61.992004/2005االولانثىعراقٌةعلً حسن طارق رحاباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة61.602004/2005االولذكرعراقٌةالعبدلً حسن الوهاب عبد محموداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة61.492004/2005الثانًانثىعراقٌةمحمد علً حسن ضمٌاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة61.442004/2005االولذكرعراقٌةالمنصوري ٌعقوب باٌت احمد محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة61.362004/2005االولانثىعراقٌةالعبٌدي علً محمد عباس اٌاد عذبةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة61.042004/2005الثانًذكرعراقٌةالجبوري ناصر محسن كتاب محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة60.812004/2005االولانثىعراقٌةرضا الجبار عبد علً ٌاسمٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة60.622004/2005الثانًانثىعراقٌةعلً فاضل عباس دعاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة60.552004/2005االولذكرعراقٌةالحٌالً حسٌن احمد محمد غزواناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة60.482004/2005االولذكرعراقٌةالدجٌلً خضٌر عباس علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة60.322004/2005الثانًذكرعراقٌةمحمد عبد نوري صباحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة60.232004/2005الثانًذكرعراقٌةالسالم عبد عطٌة السالم عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة60.102004/2005االولانثىعراقٌةوادي حمادي المجٌد عبد هنداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة59.802004/2005االولانثىعراقٌةالزهاوي محمد محمود الدٌن شمس فاناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة59.592004/2005الثانًانثىعراقٌةجاسم اسماعٌل نوراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة59.472004/2005االولانثىعراقٌةحسٌن رمضان احمد فرحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة59.452004/2005الثانًذكرعراقٌةحسٌن حمٌد اٌوباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة59.222004/2005االولذكرعراقٌةسعد كامل تحرٌر باللاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة58.942004/2005االولذكرعراقٌةالرماحً جاسم هادي مقداد علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة58.862004/2005االولذكرعراقٌةلفتة علٌوي زبون حسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة58.652004/2005الثانًذكرعراقٌةالعبٌدي ٌاس محمد باسم زٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة58.322004/2005الثانًذكرعراقٌةالشمري وهٌب عارف سبتً عدياالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة57.962004/2005الثانًانثىفلسطٌنٌةحسن احمد الدٌن محً فادٌةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة57.732004/2005الثانًذكرعراقٌةالجبوري اسماعٌل خلٌل مناضلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة57.662004/2005االولذكرعراقٌةالمبارك علً حسن صالح سٌفاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة57.112004/2005الثانًذكرعراقٌةكرٌم داود الدٌن صفاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة572004/2005الثانًانثىعراقٌةٌعقوب متً جنان حناناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة56.712004/2005الثانًذكرعراقٌةالراوي حسٌن علً اعالن رافتاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة56.592004/2005الثانًذكرعراقٌةمصطفى رحٌم وافًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة56.142004/2005الثانًذكرعراقٌةخلٌل عادل احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة55.782004/2005الثانًانثىعراقٌةتركً غالب غٌداءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة54.982004/2005الثانًانثىعراقٌةالكرٌم عبد عماد فرحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة54.842004/2005الثانًانثىعراقٌةمحمد الوهاب عبد سالم همسةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة53.402004/2005الثانًذكرسورٌةالعبد االحمد ابراهٌم محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57


