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مسائٌة76.2542010/2009االولذكــرعراقًكاظم الرحمن عبد الخالق عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

مسائٌة76.1622010/2009االولذكــرعراقًبك ساره محمد حمٌد ماجداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

مسائٌة73.0962010/2009االولانثىعراقًالردٌنً علً حافظ كرٌمةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

مسائٌة73.0642010/2009االولانثىعراقًالوائلً الحسٌن عبد مجٌد انعاماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

مسائٌة71.5342010/2009االولانثىعراقًالقٌسً اسماعٌل ابراهٌم لؤي مٌادهاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

مسائٌة70.7472010/2009االولانثىعراقًعامر شاكر حناناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

مسائٌة70.7312010/2009االولانثىعراقًصالح محمد عطا الندى قطراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

مسائٌة70.392010/2009االولذكــرعراقًعباس هللا عبد علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

مسائٌة69.9922010/2009االولانثىعراقًالزبٌدي حبٌب االله عبد هالهاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

مسائٌة68.7612010/2009االولذكــرعراقًالساعدي خزعل جبار حسناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

مسائٌة68.6192010/2009االولانثىعراقًالدلٌمً مهدي حسن فلٌح فرحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

مسائٌة68.5222010/2009االولانثىعراقًتقً صادق هدىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

مسائٌة67.8592010/2009االولذكــرعراقًالجبوري شرجً دعاج فؤاد زٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

مسائٌة67.6912010/2009االولانثىعراقًالالمً هلٌل غالم محمد رواءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

مسائٌة67.42010/2009االولذكــرعراقًفتوحً اندرٌا سعد روٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

مسائٌة67.1482010/2009االولانثىعراقًالشٌخلً الكرٌم عبد ٌوسف سعد مرٌماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

مسائٌة66.8522010/2009االولانثىعراقًالربٌعً علً مجٌد فٌصل رنااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

مسائٌة66.7992010/2009االولذكــرعراقًحرٌش النبً عبد فاخر منٌراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

مسائٌة65.6352010/2009االولذكــرعراقًالتمٌمً عبد غازي عادلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

مسائٌة65.5592010/2009االولذكــرعراقًاالعظمً خطاب شهاب فاروق زٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

مسائٌة65.5422010/2009االولذكــرعراقًالجنابً عزران عبد ناجً بساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

مسائٌة65.4132010/2009االولذكــرعراقًالبٌضانً ناصر حسٌن خٌون حسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

مسائٌة64.4972010/2009الثانًانثىعراقًانور فاروق عالٌةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

مسائٌة64.3532010/2009االولذكــرعراقًزٌدان عطٌه طالب محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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مسائٌة64.1652010/2009االولانثىعراقًاحمد سٌروان افاناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

مسائٌة64.1352010/2009االولانثىعراقًحسن لعٌبً انتصاراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

مسائٌة64.1062010/2009االولذكــرعراقًالمعموري فرحان غنام حمد طٌفاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

مسائٌة63.9822010/2009الثانًذكــرعراقًحسن فالح شرٌف الحمٌد عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

مسائٌة63.7512010/2009الثانًانثىعراقًعلً احمد سعدي رنااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

مسائٌة63.6262010/2009االولذكــرعراقًشبٌب عباس فرحان عباساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

مسائٌة63.1882010/2009االولذكــرعراقًمحمود شحاذه فٌصل مصطفىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

مسائٌة63.0462010/2009االولانثىعراقًالسعدي منشد حسٌن علً رنااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

مسائٌة63.0322010/2009االولذكــرعراقًفاضل عباس حسٌن حٌدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

مسائٌة62.9812010/2009االولذكــرعراقًعلً بهلول زكرٌا بشٌراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

مسائٌة62.3992010/2009االولانثىعراقًاحمد رحمن عماد دعاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

مسائٌة61.9822010/2009االولانثىعراقًمحمد ال جاسم عبود صادق امٌرةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

مسائٌة61.9392010/2009الثانًانثىعراقًٌاسٌن الفتاح عبد اكراماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

مسائٌة61.9312010/2009االولذكــرعراقًامٌن مهدي ولٌد مهدياالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

مسائٌة61.9162010/2009الثانًذكــرعراقًالقٌسً ابراهٌم خلٌل زٌاداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

مسائٌة61.5492010/2009االولذكــرعراقًالنداوي نزال علً حسٌن حساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

مسائٌة61.2822010/2009االولذكــرعراقًالزعاك هللا عبد ٌوسف باسم مٌثاقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

مسائٌة61.2742010/2009الثانًذكــرعراقًالعبٌدي عباس فاضل عباساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

مسائٌة61.242010/2009الثانًانثىعراقًسالم علوان عباس ندىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

مسائٌة61.1782010/2009االولذكــرعراقًالموسوي علوان ابراهٌم قاسم صباحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

مسائٌة61.1282010/2009الثانًذكــرعراقًالدوري جمعه احمد عالء علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

مسائٌة61.0432010/2009االولذكــرعراقًزبون فالح سلٌم محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

مسائٌة61.0132010/2009االولذكــرعراقًالفجري محمد جاسم عمراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

مسائٌة60.7842010/2009الثانًانثىعراقًبكر اسماعٌل محمود مروهاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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مسائٌة60.7342010/2009االولانثىعراقًكاكل صابر بشرىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

مسائٌة60.6232010/2009االولذكــرعراقًالعبٌدي هللا عبد حمٌد عناد اكرماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

مسائٌة60.6092010/2009الثانًانثىعراقًكردي جلٌل احمد االءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

مسائٌة60.4712010/2009االولذكــرعراقًعنون صبري حٌدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

مسائٌة60.2712010/2009االولذكــرعراقًسعٌدي خلف مولى حازماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

مسائٌة60.1362010/2009االولذكــرعراقًالعبٌدي حمٌد المجٌد عبد فرٌد محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

مسائٌة60.0962010/2009الثانًذكــرعراقًالرزاق عبد ابراهٌم السالم عبد احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

مسائٌة60.082010/2009الثانًانثىعراقًالنعٌمً عادل عباس اٌفاناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

مسائٌة60.0662010/2009الثانًذكــرعراقًالدلٌمً محمود سعدون مرواناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

مسائٌة59.9612010/2009االولذكــرعراقًالحٌانً عبد محمد هللا عبد محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

مسائٌة59.7162010/2009الثانًذكــرعراقًالجبوري سلٌمان حمد حسن طارقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

مسائٌة59.6662010/2009االولانثىعراقًالدلٌمً صالح حمودي فاضل مروهاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

مسائٌة59.0122010/2009االولذكــرعراقًالحجازي ٌحٌى عبد موفقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

مسائٌة58.9712010/2009االولذكــرعراقًغاوي محمد جاسم انوراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

مسائٌة58.9262010/2009الثانًذكــرعراقًغاٌب غاطً خلف محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

مسائٌة58.922010/2009الثانًذكــرعراقًالعوٌسً ذهب صالح محمد انماراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

مسائٌة58.652010/2009االولذكــرعراقًمحمد الوهاب عبد سلٌم سرمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

مسائٌة58.5262010/2009االولانثىعراقًالنعٌمً حمٌد صالح سارهاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

مسائٌة58.4752010/2009االولانثىعراقًعباده كرٌم كاظم رؤىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

مسائٌة58.0592010/2009الثانًذكــرعراقًعمر ابراهٌم لٌث عمراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

مسائٌة58.0392010/2009الثانًذكــرعراقًحمد حمادي صالح ستاراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

مسائٌة58.0042010/2009االولانثىعراقًالعبٌدي ابراهٌم محمد ابراهٌم سماحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

مسائٌة57.922010/2009االولانثىعراقًداود جهاد سالم رؤىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

مسائٌة57.8432010/2009الثانًذكــرعراقًشاٌع رحمه قاسم محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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مسائٌة57.6952010/2009الثانًذكــرعراقًموسى العزٌز عبد طارق مصعباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

مسائٌة57.5792010/2009الثانًذكــرعراقًعلً جمٌل احمد الوهاب عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

مسائٌة57.3312010/2009الثانًذكــرعراقًخضٌر جاسم عباس علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

مسائٌة57.1482010/2009الثانًذكــرعراقًاالسدي محمد جاسم قاسم ماجداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

مسائٌة57.0022010/2009االولذكــرعراقًمسربت كرٌم احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

مسائٌة56.8512010/2009الثانًذكــرعراقًمحمد مجٌد المنعم عبد احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

مسائٌة56.6192010/2009الثانًذكــرعراقًالربٌعً حسن جبار كسار انماراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

مسائٌة56.5992010/2009الثانًذكــرعراقًمظعن جمٌل شاكر محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

مسائٌة56.5172010/2009الثانًذكــرعراقًكاظم هاشم علٌوي عباساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

مسائٌة56.4762010/2009الثانًذكــرعراقًخلٌفة اللطٌف عبد زٌدان ناهضاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

مسائٌة56.2762010/2009االولانثىعراقًمحمود جمٌل محمد نورساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

مسائٌة56.2672010/2009الثانًذكــرعراقًالعانً جاسم رعد مقداد رعداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

مسائٌة56.2452010/2009الثانًذكــرعراقًالشمري غزال خلف محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

مسائٌة56.2362010/2009الثانًذكــرعراقًحمادي مجٌد صالح عثماناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

مسائٌة56.1272010/2009الثانًذكــرعراقًحالق كرٌدي رحٌل عماداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

مسائٌة56.1222010/2009الثانًذكــرعراقًالساعدي شنٌشل ماهر فتٌاناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

مسائٌة56.0622010/2009الثانًذكــرعراقًساكنً حمٌد فاضل عباس قصًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

مسائٌة55.8512010/2009الثانًذكــرعراقًعون عبد عباس خضٌر محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

مسائٌة55.7342010/2009الثانًذكــرعراقًالفاضلً موسى احمد فاضلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

مسائٌة55.4442010/2009الثانًذكــرعراقًالحسٌن حسٌن فهمً حسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

مسائٌة55.3842010/2009الثانًانثىعراقًالمشهدانً عٌدان الوهاب عبد هالهاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

مسائٌة55.3312010/2009الثانًذكــرعراقًكاظم عبٌد اسماعٌل علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

مسائٌة55.3172010/2009الثانًذكــرعراقًالموسوي رضا مهدي مٌثماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

مسائٌة55.2882010/2009الثانًذكــرعراقًالطائً عٌدان محمود محمد مصطفىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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مسائٌة55.0752010/2009الثانًذكــرعراقًالفتالوي حمزة زكً حسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

مسائٌة54.8782010/2009الثانًذكــرعراقًجمعة جمٌل حامد احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

مسائٌة54.6472010/2009االولذكــرعراقًسلمان عٌسى عطٌة عماراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

مسائٌة54.322010/2009الثانًذكــرعراقًالالمً وداعه حمٌد الرضا عبد علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

مسائٌة54.242010/2009الثانًذكــرعراقًاالعظمً اسماعٌل احمد شهاب هللا عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

مسائٌة54.2142010/2009الثانًذكــرعراقًحسن عباس ثامر علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

مسائٌة54.1792010/2009الثانًذكــرعراقًعادي عبد مؤٌد صفااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

مسائٌة54.0572010/2009الثانًذكــرعراقًناهض زبون نشأت الكرٌم عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

مسائٌة54.0432010/2009الثانًذكــرعراقًالعطوانً علً عبد راضً جبار الستار عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105

مسائٌة54.0192010/2009الثانًذكــرعراقًالعزاوي رؤوف محمد المجٌد عبد بسماناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة106

مسائٌة53.8972010/2009الثانًذكــرعراقًزٌاد ال حالوب جندي صالح علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة107

مسائٌة52.9652010/2009الثانًذكــرعراقًوٌس جمٌل علً اكرماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة108

مسائٌة52.7962010/2009الثانًذكــرعراقًزناد عبد حسن قائداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة109

مسائٌة52.3022010/2009الثانًذكــرعراقًجاف صالح احمد عزٌز عمراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة110


