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مسائٌة81.112010/2009االولذكــرعراقًالعبٌدي هللا عبد خلٌل فاروق عمراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

مسائٌة79.1672010/2009االولذكــرعراقًضمد صاحب محمد قاسماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

مسائٌة78.1582010/2009االولذكــرعراقًهللا عبد غضبان جمٌل سٌفاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

مسائٌة75.7872010/2009االولانثىعراقًالعبٌدي فرج محمد حسٌن رشااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

مسائٌة70.3952010/2009االولانثىعراقًالعباٌجً احمد عباس احمد زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

مسائٌة69.532010/2009االولانثىعراقًالبدري اللطٌف عبد محمد غزوان رغدهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

مسائٌة68.1682010/2009االولذكــرعراقًالشٌخلً الرحمن عبد مهدي ٌاسٌن مهنداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

مسائٌة67.1122010/2009االولذكــرعراقًدهام عبد عزٌز عالءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

مسائٌة65.4462010/2009الثانًذكــرعراقًالحٌالً حٌدر محمد هللا وعد محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

مسائٌة65.1172010/2009االولانثىعراقًالساكنً جوري احمد حمٌد امٌمهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

مسائٌة64.3542010/2009الثانًذكــرعراقًالحكٌم صاحب علً صالح اسامهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

مسائٌة64.2772010/2009االولانثىعراقًالساكنً جبوري ابراهٌم ثامر مروهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

مسائٌة63.7962010/2009االولانثىعراقًمحموداالعظمً اسماعٌل عمر نسرٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

مسائٌة63.4342010/2009االولانثىعراقًالزم ناصر جبار فرحاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

مسائٌة63.3552010/2009االولانثىعراقًهللا عبد موفق فرٌد ندىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

مسائٌة63.1782010/2009الثانًذكــرعراقًالصالح حسن صبٌح عماد ٌاسراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

مسائٌة62.6122010/2009االولذكــرعراقًرشٌد القادر عبد عماد لٌثاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

مسائٌة62.512010/2009االولذكــرعراقًالعبٌدي احمد هاشم السالم عبد مصطفىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

مسائٌة61.9712010/2009االولانثىعراقًالدلٌمً حامد محسن رنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

مسائٌة61.6662010/2009االولذكــرعراقًالقٌسً الحمٌد عبد كمال مصطفى اٌمناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

مسائٌة61.412010/2009االولذكــرعراقًالمتولً سعٌد جالل مازن محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

مسائٌة61.4032010/2009االولانثىعراقًالعانً محمد خلٌل زهٌر علٌاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

مسائٌة61.3882010/2009االولانثىعراقًحمودي محمود سعد روٌدهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

مسائٌة61.1862010/2009االولذكــرعراقًجعفر عباس الماز كاظماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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مسائٌة60.5842010/2009االولذكــرعراقًاحمد ابراهٌم عماد مصطفىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

مسائٌة60.4822010/2009الثانًذكــرعراقًاحمد رؤوف احمد مصطفىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

مسائٌة60.4592010/2009الثانًذكــرعراقًالعمٌري فرحان راضً صبحً حٌدراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

مسائٌة60.3922010/2009االولانثىعراقًالدٌن شمس الدٌن حسام عادل ضحىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

مسائٌة60.0732010/2009الثانًانثىعراقًالجواد مهدي عبد صباح بسمهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

مسائٌة59.5852010/2009الثانًذكــرعراقًالجعباوي ناصر كاظم مهدي احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

مسائٌة59.4572010/2009االولذكــرعراقًاالسمر محمد نجاح محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

مسائٌة59.4312010/2009الثانًانثىعراقًالخفاجً احمد علً محمد جاسم امانًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

مسائٌة59.2742010/2009الثانًذكــرعراقًالكرطانً عواد اسماعٌل حقً سالماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

مسائٌة59.2652010/2009الثانًانثىعراقًالجبوري خلٌل احمد فٌصل رزاناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

مسائٌة59.0552010/2009االولانثىعراقًالبٌضانً الزم شاكر طاهر شهداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

مسائٌة58.6852010/2009الثانًانثىعراقًالبرزنجً سلوم جاسم مهدي زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

مسائٌة58.5382010/2009الثانًذكــرعراقًالمشهدانً خلف احمد شهاب عمراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

مسائٌة58.3152010/2009الثانًانثىعراقًالعبٌدي شهاب احمد السالم عبد رشااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

مسائٌة58.2042010/2009الثانًانثىعراقًاالشرفً ولً حسن سامً اٌناساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

مسائٌة58.1792010/2009الثانًذكــرعراقًحسٌن صدٌق باسم بارقاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

مسائٌة58.1082010/2009الثانًذكــرعراقًالواعظ اسماعٌل محمد اسماعٌل مصطفىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

مسائٌة58.0572010/2009الثانًانثىعراقًالجمعه جمعه عالء مروهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

مسائٌة57.812010/2009الثانًذكــرعراقًابراهٌم محمد خلٌل رامًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

مسائٌة57.6782010/2009الثانًانثىعراقًالخطٌب الدٌن محً الستار عبد فائق هاجراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

مسائٌة57.4692010/2009الثانًذكــرعراقًالعلوانً زبار عبود اسماعٌل مصطفىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

مسائٌة56.9522010/2009الثانًذكــرعراقًالساعدي احمد عٌسى جاسم علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

مسائٌة56.4862010/2009الثانًانثىعراقًزوبع محمد حسن مروةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

مسائٌة56.3922010/2009الثانًذكــرعراقًفاضل هادي خضٌر عماراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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مسائٌة55.6942010/2009االولذكــرعراقًحسن كاظم ذٌاب احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

مسائٌة55.542010/2009الثانًذكــرعراقًحافظ جاسم كرٌم علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

مسائٌة55.2052010/2009الثانًانثىعراقًعباس عزت ضٌاء لقاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

مسائٌة54.9462010/2009الثانًذكــرعراقًحمٌد صادق باقر محمد مصطفىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

مسائٌة54.8572010/2009الثانًذكــرعراقًحسن شوكت سعد ابراهٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

مسائٌة54.8382010/2009الثانًذكــرعراقًمحمود صالح محمود ٌوسفاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

مسائٌة54.7422010/2009الثانًانثىعراقًالعزٌز عبد مهدي اسعد دنٌااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

مسائٌة54.2392010/2009الثانًانثىعراقًحسون مجٌد حمٌد رشااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

مسائٌة54.2382010/2009الثانًانثىعراقًعبد سعود حمٌد انواراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

مسائٌة54.1452010/2009الثانًانثىعراقًالزبٌدي مهدي طالب عدنان مروهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

مسائٌة53.5052010/2009الثانًذكــرعراقًعزٌز نزال عبد وساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

مسائٌة53.2392010/2009الثانًانثىعراقًالساموك نصٌف محمود صباح فاطمهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

مسائٌة52.6952010/2009الثانًذكــرعراقًابراهٌم خلٌل رضا جواد محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

مسائٌة52.4632010/2009الثانًذكــرعراقًتاٌه جاسم زٌد انماراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

مسائٌة51.6892010/2009الثانًذكــرعراقًمحمد شاكر قٌس امجاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63


