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مسائٌة85.7222012/2011االولذكــرعراقًالعكٌدي حمد خلف حمٌد حسٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

مسائٌة81.0242012/2011االولانثىعراقًالزٌدي جودة عبد محمد اٌناساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

مسائٌة80.9272012/2011االولذكــرعراقًالحلفً سعد عبود علً امٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

مسائٌة77.9762012/2011االولذكــرعراقًالبٌاتً ابراهٌم الستار عبد حسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

مسائٌة77.8672012/2011االولانثىعراقًهللا جار عبادي صراوة ٌاسمٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

مسائٌة76.1752012/2011االولذكــرعراقًكزار كرٌعة فاضل عباساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

مسائٌة72.2922012/2011االولانثىعراقًجاوي زٌر منادي محنه سرحان رؤٌااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

مسائٌة70.0862012/2011االولانثىعراقًالدلٌمً احمد ناجً احمد رغداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

مسائٌة68.5542012/2011االولذكــرعراقًالقٌسً حسٌن محمد جاسم حسٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

مسائٌة68.0942012/2011االولانثىعراقًسلمان القادر عبد ضٌاء لندااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

مسائٌة67.8232012/2011االولانثىعراقًالجابري الحسن عبد فاخر شهالءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

مسائٌة66.3962012/2011االولذكــرعراقًالقٌسً عباس عزٌز رعد ٌاسراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

مسائٌة65.8332012/2011االولانثىعراقًالعبٌدي محمد صالح الدٌن محً سارةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

مسائٌة65.0992012/2011االولذكــرعراقًصحاف محمد عدنان حسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

مسائٌة64.4692012/2011االولذكــرعراقًقاسم صالح ابراهٌم عمراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

مسائٌة63.6382012/2011االولانثىعراقًالرٌس نجٌب ادٌب زٌاد زبٌدةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

مسائٌة63.4462012/2011االولانثىعراقًعواد صالح مهدي دٌنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

مسائٌة63.2712012/2011االولذكــرعراقًالعنزي كرٌم علً منقذ احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

مسائٌة62.6772012/2011االولانثىعراقًالسعدي غنً الصاحب عبد بشٌر تٌسٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

مسائٌة62.0032012/2011االولانثىعراقًشمعون كوركٌس اشمائٌل نورااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

مسائٌة61.8712012/2011االولذكــرعراقًالدلٌمً حسن  فلٌح مجٌد احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

مسائٌة61.7352012/2011االولذكــرعراقًقدوري ال جبر سلمان عامر محموداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

مسائٌة61.7272012/2011الثانًذكــرعراقًاالقٌسً عمر حمٌد عادل مصطفىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

مسائٌة60.8812012/2011االولذكــرعراقًالتحافً المجٌد عبد علً حاتم نصاراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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مسائٌة60.8162012/2011االولانثىعراقًالعوضً الزم معٌش علً رسلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

مسائٌة60.5822012/2011االولذكــرعراقًالمروزي عبود جثٌر عادل محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

مسائٌة60.4252012/2011االولذكــرعراقًاالسدي جواد  ابراهٌم منٌر ٌحٌىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

مسائٌة60.2962012/2011االولذكــرعراقًالدلٌمً حسٌن علً محمد مهٌمناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

مسائٌة60.0872012/2011الثانًذكــرعراقًالسراجً كرٌم حمٌد شكر سٌفاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

مسائٌة59.9612012/2011االولذكــرعراقًالعبٌدي صالح كامل باسل صالحاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

مسائٌة59.8712012/2011الثانًانثىعراقًكمٌوش أَل الحسٌن عبد كرٌم شهداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

مسائٌة59.8152012/2011االولانثىعراقًالزبٌدي طاهر صبٌح رعد اسٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

مسائٌة59.7112012/2011االولذكــرعراقًالعبٌدي علوان محمود بشٌر ٌوسفاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

مسائٌة59.1372012/2011الثانًانثىعراقًالخشاب اسماعٌل صدٌق جمال نوراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

مسائٌة59.1312012/2011االولذكــرعراقًالربٌعً صالح صالح احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

مسائٌة59.0562012/2011االولذكــرعراقًالرضى ملك جواد مرتضىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

مسائٌة59.0412012/2011االولذكــرعراقًزامل حسٌن كامل هبةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

مسائٌة58.8622012/2011االولانثىعراقًالجلٌل عبد آل احمد قحطان ماجد سجىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

مسائٌة58.2742012/2011الثانًذكــرعراقًالجبوري علً محمد القادر عبد محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

مسائٌة58.0712012/2011الثانًذكــرعراقًصحاف علً محمد عدنان زٌاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

مسائٌة57.6042012/2011االولانثىعراقًالساعدي معن حمٌد كرٌم نادٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

مسائٌة57.4562012/2011الثانًذكــرعراقًالخزرجً جاسم لطٌف جاسم محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

مسائٌة57.4422012/2011الثانًذكــرعراقًجاسم الرزاق عبد الوهاب عبد حساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

مسائٌة57.1862012/2011الثانًذكــرعراقًالوائلً حبٌب محمد سالم بساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

مسائٌة57.1042012/2011الثانًذكــرعراقًبٌاتً حسٌن حسن فراساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

مسائٌة57.0622012/2011االولانثىعراقًالدلٌمً خلف حسٌن سمارااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

مسائٌة56.9632012/2011االولذكــرعراقًالربٌعاوي حافظ خالد ولٌداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

مسائٌة56.6222012/2011الثانًانثىعراقًصالح مهدي قٌس بروجاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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مسائٌة56.4132012/2011الثانًانثىعراقًمجٌد سلمان جلٌل ضحىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

مسائٌة56.3562012/2011االولانثىعراقًالعكٌدي احمد هللا عبد محمد سرىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

مسائٌة55.7322012/2011الثانًذكــرعراقًالدلٌمً مزعل الرحمن عبد لطٌف محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

مسائٌة55.6512012/2011الثانًذكــرعراقًعبٌد كاطع حمود عامراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

مسائٌة55.5262012/2011االولانثىعراقًالزبٌدي جواد احمد شهاب سمراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

مسائٌة55.4832012/2011الثانًذكــرعراقًأحمد شهاب عدنان هللا عبداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

مسائٌة55.3652012/2011الثانًذكــرعراقًأحمد محمد مصطفى اٌاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

مسائٌة55.3492012/2011الثانًذكــرعراقًالعكٌدي اسماعٌل حقً محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

مسائٌة55.3182012/2011الثانًذكــرعراقًشموعً بولص متً مٌخائٌل جٌمساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

مسائٌة55.1792012/2011الثانًذكــرعراقًحسٌن قاسم الكرٌم عبد ٌاسراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

مسائٌة54.4142012/2011الثانًذكــرعراقًمحمد مطلك ناجً احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

مسائٌة54.3482012/2011الثانًذكــرعراقًالقادر عبد صالح علً سٌفاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

مسائٌة54.2442012/2011الثانًذكــرعراقًلطٌف االمٌر عبد علً عبد ٌوسفاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

مسائٌة54.1772012/2011الثانًذكــرعراقًالكروي حمدي فٌصل اٌاد فاروقاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

مسائٌة53.7952012/2011الثانًانثىعراقًنداوي خلٌل هللا سعد امٌد ثناءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

مسائٌة53.3582012/2011الثانًانثىعراقًعلً عدنان رفلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

مسائٌة53.2942012/2011الثانًانثىعراقًمحمد عزٌز الحافظ عبد مروةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

مسائٌة52.8462012/2011الثانًانثىعراقًعبد ضاري جٌاد عبٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

مسائٌة52.7412012/2011الثانًانثىعراقًمهدي حمود قاسم هدىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

مسائٌة52.6132012/2011الثانًذكــرعراقًالبوركٌبة حمٌد ولٌد حارثاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

مسائٌة52.42012/2011الثانًانثىعراقًرزوقً جبوري كامل مهااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

مسائٌة52.372012/2011الثانًذكــرعراقًثامر ضاحً حمادي مصطفىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

مسائٌة52.282012/2011الثانًذكــرعراقًاحمد عون هٌثم اسامةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71


