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صباحٌة87.4242010/2009االولذكــرعراقًالعطار صالح محمد جاسم الرحمن عبداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة83.8142010/2009االولانثىعراقًامٌن الستار عبد امٌن سارهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة82.122010/2009االولانثىعراقًالحامد ابراهٌم الرزاق عبد امتثالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة80.4962010/2009االولانثىعراقًالعبودي مكً الرحمن عبد رٌاض انساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة79.932010/2009االولانثىعراقًدبان جعفر مهدي صالح هدىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة77.3232010/2009االولانثىعراقًعثمان طه ضٌاء سارهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة76.1622010/2009االولانثىعراقًالسراي صالح حمود الحسٌن عبد زٌنهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة75.0532010/2009االولانثىعراقًالعبٌدي خمٌس محمود نبٌل زهراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة73.6762010/2009االولانثىعراقًمطلوب هللا فتح جمٌل نزار زٌنةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة73.5232010/2009االولانثىعراقًالجاف رشٌد علً صباح فروزاناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة73.452010/2009االولانثىعراقًالمختار عبد مكً ضٌاء رٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة71.8242010/2009االولذكــرعراقًحمٌدالسراج عماد الحمٌد عبداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة70.9082010/2009االولانثىعراقًعمران ٌوسف ٌعقوب هدىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة70.582010/2009االولانثىعراقًالربٌعً كرٌم محمد كمال لمىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة70.4392010/2009االولانثىعراقًالمسعودي حمد حسٌن حسن رؤىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة69.5462010/2009االولذكــرعراقًالٌاسري عٌسى محسن علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة69.1082010/2009االولانثىعراقًالسامرائً مهدي فاضل سرحان فاطمةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة69.1052010/2009االولانثىعراقًحسٌن كاظم ستار طٌبةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة68.7882010/2009االولذكــرعراقًالحوٌفضاوي هادي طاهر حسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة68.2662010/2009االولانثىعراقًالدرٌساوي داود كاظم مروهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة64.6232010/2009الثانًذكــرعراقًالسعدي عبد كاظم علً سٌفاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة64.4142010/2009االولانثىعراقًالسعدي حسون ناجً عامر نوراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة64.2362010/2009االولذكــرعراقًفٌاض علً عباس سبتً عالءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة62.7592010/2009االولذكــرعراقًالخماسً هداب حمدان سلمان محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة62.7062010/2009الثانًانثىعراقًالبٌضانً زاٌر هادي حسن سهاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة62.2592010/2009االولذكــرعراقًالعبٌدي سالم جاسم عٌدان محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة62.1542010/2009الثانًانثىعراقًالسعدي مطٌر حسون كرٌم دعاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة61.6462010/2009االولانثىعراقًالجبوري علً حسون جمٌل االءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة60.8762010/2009االولذكــرعراقًعبدالجبار حمدان اٌاد محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة60.3482010/2009الثانًانثىعراقًداود علً فاضل زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة60.1512010/2009الثانًذكــرعراقًهللا جار دعدوش فرج علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة60.1152010/2009الثانًذكــرعراقًمحمود لطفً مهند احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة60.0042010/2009الثانًذكــرعراقًالكنانً ساجت حسن فاضل عباساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة59.7062010/2009الثانًذكــرعراقًعلً جاسم نصٌف عماداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة59.152010/2009االولانثىعراقًجبر صالح هادي نهرٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة58.8582010/2009االولذكــرعراقًجبر رحٌمه حربً محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة58.822010/2009الثانًذكــرعراقًالساعدي سلطان حمٌد ٌحٌى احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة58.612010/2009الثانًذكــرعراقًالهادي عبد اٌوب فرات رافداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة58.3222010/2009االولانثىعراقًحمٌد مظلوم االمٌر عبد سهاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة57.622010/2009الثانًانثىعراقًسلمان حسن انور هبهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة57.422010/2009االولذكــرعراقًالربٌعً مهدي ناجً عدنان حسنٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة57.3962010/2009الثانًانثىعراقًعبد ابراهٌم علً اشواقاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة57.1122010/2009الثانًانثىعراقًكاظم احمد حسون رسلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة56.8722010/2009االولانثىعراقًهللا فتح كرم احمد مروهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة56.3792010/2009الثانًانثىعراقًغرٌب جالل مازن رٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة56.2932010/2009الثانًانثىعراقًالعانً محمد جاسم مسلم نوراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة56.2642010/2009االولانثىعراقًالعٌثاوي  ذٌاب ناجً محمد رغدهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة56.2352010/2009الثانًذكــرعراقًالدلٌمً محمود سعدون سفٌاناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة55.7532010/2009الثانًذكــرعراقًالجبوري خلٌل موفق كراراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة55.6412010/2009الثانًذكــرعراقًالعانً عباس ناجح مازن عمراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة55.5092010/2009االولانثىعراقًالتمٌمً ٌوسف كرٌم لواء مروهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة54.922010/2009الثانًذكــرعراقًحسن خضر طه حارثاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة54.5192010/2009االولذكــرعراقًالناصري الجبار عبد عارف مثنى هٌثماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة54.4962010/2009الثانًذكــرعراقًالمسعودي خشان مزهر محمود مصطفىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة54.3772010/2009الثانًانثىعراقًهاشم احمد عبداالمٌر سارهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة54.1492010/2009الثانًانثىعراقًعبدهللا محمد ٌوسف شهداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة53.6482010/2009الثانًانثىعراقًجاسم محسن هادي شهداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة53.4822010/2009االولذكــرعراقًخلٌل حسٌن كرٌم حسٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة52.2152010/2009الثانًانثىعراقًالعامري جاسم صالح سلوان طٌبةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59


