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مسائٌة78.892005/2006االولانثىعراقٌةلهمود حسٌن كامل سرىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

مسائٌة74.152005/2006االولذكرعراقٌةخلف علً جمعة ماهراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

مسائٌة72.072005/2006االولانثىعراقٌةجاجٌك هرٌتون مارٌدوس مارالاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

مسائٌة70782005/2006االولذكرعراقٌةاحمد مصطفى هشام احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

مسائٌة70.742005/2006االولانثىعراقٌةفلٌح ابراهٌم جلٌل فردوساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

مسائٌة69.592005/2006االولانثىعراقٌةجواد علً هاشم مهااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

مسائٌة69.562005/2006االولذكرعراقٌةعلً حسٌن علً محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

مسائٌة67.832005/2006االولذكرعراقٌةمهدي ذجر قاسم محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

مسائٌة67.792005/2006االولذكرعراقٌةهداد كاظم علٌوي عباساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

مسائٌة67.422005/2006االولذكرعراقٌةخلف عطٌه لفته قحطاناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

مسائٌة66.972005/2006االولذكرعراقٌةالمنتفكً جبر هندي صباحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

مسائٌة66.712005/2006الثانًذكرعراقٌةتعبان صٌوان هادي سمٌراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

مسائٌة66.522005/2006االولذكرعراقٌةعلً عبد صالح االمٌر عبد زٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

مسائٌة66.22005/2006االولانثىعراقٌةالشمري شرقاط خلٌفة لمٌعةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

مسائٌة65.942005/2006االولذكرعراقٌةحسٌن علً محمد راضً محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

مسائٌة65.342005/2006الثانًانثىعراقٌةابراهٌم كاظم جواد لٌنااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

مسائٌة65.32005/2006االولذكرعراقٌةدرباش جواد باسل احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

مسائٌة65.152005/2006االولانثىعراقٌةزبون جاسم عباس رؤىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

مسائٌة65.12005/2006االولذكرعراقٌةسلطان حمٌد قٌس احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

مسائٌة64.582005/2006االولذكرعراقٌةاحمد كاظم صالح مؤٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

مسائٌة64.492005/2006االولانثىعراقٌةفٌاض جاسم عبد سندساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

مسائٌة64.22005/2006االولذكرعراقٌةعلوان محمد حسن علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

مسائٌة63.752005/2006االولانثىعراقٌةشمخً جٌاد حافظ شٌماءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

مسائٌة63.562005/2006االولانثىعراقٌةجاسم علً شوكت اسراءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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مسائٌة63.532005/2006االولذكرعراقٌةمسولف محٌلب راشد حٌدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

مسائٌة63.252005/2006االولانثىعراقٌةشبٌب اسماعٌل هللا عبد لٌلىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

مسائٌة63.252005/2006الثانًذكرعراقٌةاحمد حمٌد علً حسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

مسائٌة62.982005/2006االولانثىعراقٌةحسٌن خماس سبع سجىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

مسائٌة62.922005/2006االولانثىعراقٌةمحً حمٌد هللا عبد بٌداءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

مسائٌة62.512005/2006الثانًذكرعراقٌةحسٌن اللطٌف عبد الحمٌد عبد علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

مسائٌة62.492005/2006الثانًانثىعراقٌةعجٌل متعب اسماعٌل زٌنةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

مسائٌة62.332005/2006الثانًانثىعراقٌةمحمد حسن فلٌح هدٌلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

مسائٌة62.142005/2006االولذكرعراقٌةحمد اسماعٌل حمٌد ٌاسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

مسائٌة62.12005/2006االولذكرعراقٌةراهً موسى رحٌم احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

مسائٌة61432005/2006الثانًذكرعراقٌةحمٌد محمود خلف مصطفىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

مسائٌة61.862005/2006االولذكرعراقٌةحمد عواد محسن عالءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

مسائٌة61.842005/2006االولانثىعراقٌةحسن مسلم عبد عزٌز نوراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

مسائٌة61.842005/2006الثانًانثىعراقٌةمحمد حمزة محمد روعةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

مسائٌة61.762005/2006الثانًانثىعراقٌةصفر حسٌن الدٌن سٌف بفرٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

مسائٌة61.52005/2006االولانثىعراقٌةخماس محمد الستار عبد لمىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

مسائٌة61.52005/2006الثانًانثىعراقٌةعباس جبر جاسب هدىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

مسائٌة61.322005/2006الثانًذكرعراقٌةبغدادي الجامعة موسى صاحب محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

مسائٌة61.312005/2006الثانًانثىعراقٌةعبود خلف الزهرة عبد اسٌااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

مسائٌة61.32005/2006االولذكرعراقٌةالجبوري عباس حمٌد احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

مسائٌة61.262005/2006الثانًذكرعراقٌةصالح خلٌل رعد سعداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

مسائٌة61.192005/2006الثانًذكرعراقٌةداخل عبد صباح مٌثماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

مسائٌة61.012005/2006االولذكرعراقٌةعلً معارج مهدي حٌدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

مسائٌة612005/2006الثانًذكرعراقٌةسلمان جبر حسونً واثقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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مسائٌة60.982005/2006الثانًذكرعراقٌةحمٌد عباس محمود سرمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

مسائٌة60.912005/2006االولذكرعراقٌةغروي فرحان شمران عقٌلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

مسائٌة60.672005/2006الثانًذكرعراقٌةهللا عبد شفٌع روستم محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

مسائٌة60.472005/2006الثانًذكرعراقٌةجاسم علوان حسٌن الدٌن عزاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

مسائٌة60.422005/2006الثانًذكرعراقٌةمحمد حسن غازي محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

مسائٌة60.352005/2006االولذكرعراقٌةمحمود جاسم سلمان داوداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

مسائٌة60.292005/2006االولذكرعراقٌةكاظم جواد حسٌن علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

مسائٌة60.22005/2006االولذكرعراقٌةالعزاوي سلمان حاتم الرسول عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

مسائٌة60.132005/2006االولذكرعراقٌةعبد خلبص ثجٌل مالكاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

مسائٌة60.032005/2006الثانًذكرعراقٌةالكزار كزار محمد احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

مسائٌة59.942005/2006االولذكرعراقٌةالرزاق عبد السالم عبد الرحمن عبد حٌدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

مسائٌة59.922005/2006الثانًذكرعراقٌةحسن علوان عامر علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

مسائٌة59.92005/2006الثانًذكرعراقٌةكسار حمد حسون حاتماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

مسائٌة59.722005/2006الثانًذكرعراقٌةحمٌد جاسم محمد احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

مسائٌة59.722005/2006الثانًذكرعراقٌةحاجم الرزاق عبد االله عبد ٌاسراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

مسائٌة59.652005/2006االولذكرعراقٌةعباس عٌسى االمٌر عبد حٌدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

مسائٌة59.612005/2006االولذكرعراقٌةوادي كاظم جواد رٌاضاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

مسائٌة59.492005/2006الثانًذكرعراقٌةالحدٌثً حامد الدٌن صفاء اثٌراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

مسائٌة59.462005/2006الثانًانثىعراقٌةعلً مهدي الصاحب عبد سحراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

مسائٌة59.312005/2006الثانًانثىعراقٌةمهدي صالح نهاد الهاماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

مسائٌة59.262005/2006االولذكرعراقٌةحسٌن جاسم خان علً عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

مسائٌة59.262005/2006الثانًانثىعراقٌةكاظم جبر عبد سحراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

مسائٌة59.112005/2006االولانثىعراقٌةلهد منشد حسن شذىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

مسائٌة58.972005/2006االولانثىعراقٌةخلف صالح محمد خولةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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مسائٌة58.662005/2006الثانًذكرعراقٌةحسون هللا عطا كامل سالماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

مسائٌة58.552005/2006الثانًذكرعراقٌةدبً حسن االمٌر عبد علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

مسائٌة58.522005/2006الثانًانثىعراقٌةباقر سبتً هللا عبد ابتساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

مسائٌة58.512005/2006الثانًانثىعراقٌةالواحد عبد الحسٌن عبد بدر صبااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

مسائٌة58.442005/2006الثانًذكرعراقٌةراضً كاظم علً مصطفىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

مسائٌة58.412005/2006الثانًانثىعراقٌةالصمد عبد عامر سمٌر نوراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

مسائٌة58.292005/2006الثانًانثىعراقٌةجواد احمد نعمة اٌماناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

مسائٌة58.162005/2006الثانًانثىعراقٌةزٌدان حمٌد سعدي لمىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

مسائٌة57.992005/2006الثانًذكرعراقٌةسعٌد حسون جاسم عدياالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

مسائٌة57.952005/2006الثانًذكرعراقٌةحنش سلمان داود اثٌراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

مسائٌة57.942005/2006الثانًانثىعراقٌةخباز سعٌد هاتف ازهاراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

مسائٌة57.942005/2006الثانًذكرعراقٌةمحمد سلمان داود قصًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

مسائٌة57.92005/2006الثانًذكرعراقٌةاحمد لفته الرضا عبد محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

مسائٌة57.672005/2006الثانًذكرعراقٌةحربً حسٌن الرزاق عبد حرباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

مسائٌة57.632005/2006الثانًذكرعراقٌةحمٌد مشكور هشاماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

مسائٌة57.562005/2006الثانًذكرعراقٌةعلً غالم جبار قٌساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

مسائٌة57.522005/2006الثانًذكرعراقٌةسعٌد كاظم جواد حساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

مسائٌة57.432005/2006الثانًذكرعراقٌةالشمري المجٌد عبد اٌاد حٌدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

مسائٌة57.42005/2006الثانًذكرعراقٌةعلوان احمد اسماعٌل مهنداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

مسائٌة57.332005/2006الثانًذكرعراقٌةالمالكً عناد محسن امجداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

مسائٌة57.32005/2006الثانًذكرعراقٌةحسٌن علً مصطفىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

مسائٌة57.242005/2006الثانًذكرعراقٌةمحمد سالم سعد اٌمناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

مسائٌة57.192005/2006الثانًذكرعراقٌةعسل صالح علً جمالاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

مسائٌة57.132005/2006الثانًانثىعراقٌةكرٌم صالح حسن غٌداءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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مسائٌة57.012005/2006الثانًذكرعراقٌةجمٌل حسٌن محمد سفٌاناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

مسائٌة56.92005/2006االولذكرعراقٌةحمد كتاب حسٌن سمٌراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

مسائٌة56.832005/2006االولذكرعراقٌةخلف جبار الستار عبد حٌدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

مسائٌة56.732005/2006االولانثىعراقٌةاحمد محمد جاسم رٌاحٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

مسائٌة56.692005/2006الثانًانثىعراقٌةجواد احمد نعمة اسٌلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

مسائٌة56.672005/2006الثانًذكرعراقٌةحسن عباس الدٌن صالح علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

مسائٌة56.642005/2006الثانًذكرعراقٌةحسون بدر جابر سمٌحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

مسائٌة56.632005/2006االولذكرعراقٌةمحمد جاسم ناصر محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

مسائٌة56.62005/2006الثانًذكرعراقٌةالكاظم عبد جعفر جمال خالداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105

مسائٌة56.62005/2006الثانًذكرعراقٌةرسن محمد جاسم محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة106

مسائٌة56.532005/2006الثانًانثىعراقٌةامٌن جمٌل سعدي هنداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة107

مسائٌة56.472005/2006الثانًذكرعراقٌةعلً عباس سرور حسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة108

مسائٌة56.472005/2006الثانًانثىعراقٌةسلمان عباس ساهً شٌماءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة109

مسائٌة56.442005/2006الثانًذكرعراقٌةعباس شعالن شهٌد سالماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة110

مسائٌة56.42005/2006الثانًذكرعراقٌةجبر فالح دحام محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة111

مسائٌة56.392005/2006الثانًذكرعراقٌةمولود محمد فاروق عمراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة112

مسائٌة56.362005/2006الثانًانثىعراقٌةنمر ٌوسف ٌاسٌن تغرٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة113

مسائٌة56.342005/2006االولانثىعراقٌةهللا عبد محمد نبٌل رشااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة114

مسائٌة56.142005/2006االولذكرعراقٌةالسعدي حسٌن احمد ردٌفاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة115

مسائٌة56.132005/2006االولذكرعراقٌةسوادي شنٌشل فرحان حٌدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة116

مسائٌة56.012005/2006الثانًذكرعراقٌةمنشد غٌالن حمادي شاكراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة117

مسائٌة55.872005/2006الثانًذكرعراقٌةالعبادي خشن خضر احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة118

مسائٌة55.862005/2006الثانًذكرعراقٌةابراهٌم جمعة ابراهٌم احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة119

مسائٌة55.542005/2006الثانًذكرعراقٌةمحمد علً مخلف احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة120
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مسائٌة55.392005/2006الثانًانثىعراقٌةصالح مهدي الدٌن عماد ازهاراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة121

مسائٌة55.222005/2006الثانًانثىعراقٌةحمٌد عبد محسن زهاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة122

مسائٌة55.072005/2006الثانًذكرعراقٌةرٌشخان موسى الحسٌن عبد عالءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة123

مسائٌة55.012005/2006الثانًانثىعراقٌةكاظم رشٌد ابراهٌم خلوداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة124

مسائٌة54.952005/2006الثانًذكرعراقٌةمهدي صالح محمد ثائراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة125

مسائٌة54.882005/2006االولانثىعراقٌةمحمد علً شكر شٌماءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة126

مسائٌة54.72005/2006الثانًذكرعراقٌةتزهان ردٌف فخري محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة127

مسائٌة54.32005/2006الثانًذكرعراقٌةمحمود شاكر صالح وساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة128

مسائٌة54.22005/2006الثانًذكرعراقٌةخلف زٌدان محمد خالداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة129

مسائٌة53.892005/2006الثانًذكرعراقٌةمنحً السادة عبد الرضا عبد محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة130

مسائٌة53.782005/2006الثانًانثىعراقٌةشوكت الحسٌن عبد مفٌد اسٌلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة131

مسائٌة53.752005/2006الثانًذكرعراقٌةمجٌد محمد اكرم زٌاداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة132

مسائٌة53.22005/2006الثانًذكرعراقٌةغبٌنً علوان عطٌة حسناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة133

مسائٌة52.32005/2006الثانًانثىعراقٌةالعالق رضا حسٌن ماجد براقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة134


