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صباحٌة82.202005/2006االولانثىعراقٌةطه عالوي محسن سٌماءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة76.102005/2006االولانثىعراقٌةحسٌن علً حسٌن نضالاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة73.562005/2006االولانثىعراقٌةهللا جار فاضل محسن مًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة72.932005/2006االولانثىعراقٌةلطٌف ٌوسف فائز سمراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة71.362005/2006االولذكرعراقٌةمحمد مصطاف سعد سٌفاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة69.112005/2006االولانثىعراقٌةصادق جعفر سعدي سارةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة68.612005/2006االولانثىعراقٌةخلف ٌاسٌن علً اسراءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة68.492005/2006االولانثىعراقٌةشرفً ابراهٌم فؤاد نوراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة68.262005/2006االولانثىفلسطٌنٌةعٌسى احمد عٌسى تغرٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة68.212005/2006االولانثىعراقٌةحازم عزت العزٌز عبد ماجدةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة67.992005/2006االولذكرعراقٌةباقر داود فرمان ابراهٌماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة67.762005/2006االولذكرعراقٌةنافع الدٌن صالح نائل فراساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة66.562005/2006االولذكرعراقٌةرشٌد عباس ثامر محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة66.542005/2006االولذكرعراقٌةصلبوخ عبود كاظم زهٌراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة66.412005/2006الثانًانثىعراقٌةعبد المجٌد عبد وئاماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة66.122005/2006الثانًانثىعراقٌةشهاب حسٌن عالء زٌنباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة65.982005/2006االولانثىعراقٌةحسٌن ناصر محمود رشااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة65.772005/2006االولذكرعراقٌةمحسن مظلوم حسٌن طالباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة65.582005/2006االولانثىعراقٌةعبود علً قاسم شٌماءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة64.312005/2006االولذكرعراقٌةحسٌن خضٌر نده احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة64.222005/2006االولانثىعراقٌةمحمد فاضل خالد حالاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة63.982005/2006االولانثىعراقٌةساجت جلهم جدوع حالاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة63.352005/2006االولذكرعراقٌةخلٌل الدٌن بهاء اٌهاباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة63.162005/2006االولانثىعراقٌةمحمد كاظم طالل روٌدةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة62.982005/2006االولانثىعراقٌةسلمان حسن فلح نوراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة62.482005/2006الثانًانثىعراقٌةمحمد سرحان احمد هبةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة62.422005/2006الثانًانثىعراقٌةناجً سبهان هالل رشااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة62.342005/2006الثانًانثىعراقٌةحمٌد اسماعٌل العزٌز عبد طٌفاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة62.062005/2006االولانثىعراقٌةعلً محسن حسن سهاداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة62.002005/2006االولذكرعراقٌةكرم كاوي داٌش احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة61.982005/2006االولذكرعراقٌةٌوسف هاشم مكً وساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة61.852005/2006الثانًانثىعراقٌةاسماعٌل هللا عبد مثنى سمااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة61.742005/2006االولذكرعراقٌةمخلف غضٌب محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة61.612005/2006الثانًانثىعراقٌةكاظم مهدي صالح ندىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة61.282005/2006الثانًانثىعراقٌةنعٌثر خلف وسناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة61.142005/2006الثانًذكرعراقٌةعلً صبري علً محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة61.132005/2006االولانثىعراقٌةالعامري عبد سامً وفاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة61.032005/2006الثانًانثىعراقٌةسكران محمد صباح اروىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة60.742005/2006الثانًانثىعراقٌةكٌطان كاظم علً سرىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة60.702005/2006االولذكرعراقٌةاحمد شهاب كرٌم اٌهاباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة59.862005/2006الثانًذكرعراقٌةهللا عبد جلو جاسب احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة59.842005/2006االولانثىعراقٌةعلً سٌاي هبةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة59.722005/2006االولانثىعراقٌةسلٌمان عالوي حسن اشواقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة59.722005/2006االولذكرعراقٌةالزهرة عبد جبار ٌوسف نهاداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة59.702005/2006االولذكرعراقٌةظاهر علً عباس ساهراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة59.482005/2006االولانثىعراقٌةحسن محمد اسماعٌل هبةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة59.482005/2006الثانًذكرعراقٌةالعبٌدي حسٌن زهٌر انوراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة59.352005/2006االولانثىعراقٌةمحمود بدر علً نوراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة59.302005/2006االولذكرعراقٌةالحسٌن عبد عبٌد محسن احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة59.222005/2006الثانًذكرعراقٌةاحمد عبد عامر مهنداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة59.182005/2006االولذكرعراقٌةالسعدي جعفر كمال حسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة59.172005/2006الثانًذكرعراقٌةجابر شمخً عبد محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة59.122005/2006الثانًذكرعراقٌةسلمان ابراهٌم هاشم لٌثاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة58.942005/2006االولذكرعراقٌةخلف رشٌد محمد خضراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة58.872005/2006الثانًانثىعراقٌةشهد حسٌن حسن نوراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة58.812005/2006الثانًذكرعراقٌةجٌاد رباط حسٌن حٌدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة58.792005/2006الثانًذكرعراقٌةفرج جبوري نجم مرواناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة58.722005/2006الثانًانثىمصرٌةاحمد الرحمن عبد المعتصم منالاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة58.62005/2006الثانًانثىعراقٌةمجبل محمد شاكر رشااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة58.582005/2006االولانثىعراقٌةمحمود شاكر محمد نوراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة58.372005/2006االولانثىعراقٌةتقً مهدي عالء سرىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة58.082005/2006الثانًذكرعراقٌةمحمود االمٌر عبد فالح  ماهراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة58.042005/2006الثانًانثىعراقٌةمظلوم ورٌوش الزهرة عبد امنةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة57.952005/2006الثانًذكرعراقٌةحمٌد خزعل ماهراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة57.932005/2006االولانثىعراقٌةالشمري حسن كاظم شٌماءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة57.672005/2006الثانًذكرعراقٌةسلمان محمد جاسم خلف نصٌراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة57.512005/2006الثانًانثىعراقٌةصادق االمٌر عبد عالء نوراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة57.212005/2006الثانًذكرعراقٌةعٌدان صالح مهدي مثنىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة57.122005/2006الثانًانثىعراقٌةعلٌوي سلمان منعم اكراماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة57.082005/2006االولذكرعراقٌةٌاسٌن طه اسماعٌل رائداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة57.032005/2006االولذكرعراقٌةحسونً طعمة سلمان علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة57.012005/2006الثانًانثىعراقٌةالعزاوي عبد محمود كمال هدىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة56.932005/2006االولذكرعراقٌةشالل صالح علوان باسماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة56.712005/2006الثانًانثىعراقٌةعطٌة الحمزة عبد منىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة56.702005/2006الثانًذكرعراقٌةالركابً محمد كاظم فؤاداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة56.592005/2006الثانًذكرعراقٌةجبر كطب عدنان سلماناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة56.502005/2006الثانًذكرعراقٌةجاسم دغمٌر فهد احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة56.362005/2006الثانًذكرعراقٌةحسن فلٌح محسن احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة56.102005/2006الثانًانثىعراقٌةصكر علوان شنتة غصوناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة56.092005/2006الثانًذكرعراقٌةبرٌج جبار حسن فالحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة55.742005/2006الثانًذكرعراقٌةلطٌف لفته ابراهٌم احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة55.702005/2006االولانثىعراقٌةعزٌز رجب الفتاح عبد رشااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة55.72005/2006الثانًانثىعراقٌةعزٌز رجب الفتاح عبد رشااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة55.692005/2006الثانًذكرعراقٌةمرزوك شالل علوان ملزماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة55.442005/2006الثانًذكرعراقٌةمحمد علً خالد ولٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة55.392005/2006الثانًذكرعراقٌةعلً احمد علً احساناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة54.752005/2006الثانًذكرعراقٌةسلمان محسن جبار بساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة54.102005/2006الثانًانثىعراقٌةالخزرجً عزٌز حربً هدٌلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة54.072005/2006الثانًذكرعراقٌةكاطع جاسم زٌارة احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

صباحٌة53.702005/2006االولانثىعراقٌةجبر شمخً جبار ورقاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

صباحٌة53.642005/2006الثانًذكرعراقٌةزٌدان حسٌن محمد جاسماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91


