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مسائٌة87.3972012/2011االولانثىعراقًاالبراهٌمً قاسم كاظم فالح بٌداءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

مسائٌة83.0352012/2011االولانثىعراقًالفتالوي رسن زغٌر عذاب اكتفاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

مسائٌة81.6662012/2011االولانثىعراقًالسودانً شاهٌن محمد الحسٌن عبد نغماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

مسائٌة78.5682012/2011االولذكــرعراقًالربٌعً شخناب جنانً رحٌم حامداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

مسائٌة75.9832012/2011االولانثىعراقًالجمٌلً حسٌن حمد كرٌم ندىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

مسائٌة73.922012/2011االولانثىعراقًالعزاوي حمادي مدلول تلفان غصوناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

مسائٌة73.0532012/2011االولذكــرعراقًعلً عبد جبر عامراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

مسائٌة71.1212012/2011االولانثىعراقًالبدري علً كاظم جواد زهوراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

مسائٌة70.2172012/2011االولانثىعراقًالمحمدي خلف مصطفى منىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

مسائٌة69.052012/2011االولذكــرعراقًالجواري دهٌم حاجم حكٌم حسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

مسائٌة68.4692012/2011االولانثىعراقًالجبوري االمٌر عبد جعفر مروةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

مسائٌة67.9142012/2011االولذكــرعراقًالعٌثاوي ابراهٌم جاسم محموداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

مسائٌة67.5362012/2011االولذكــرعراقًالعانً توفٌق شاكر عماداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

مسائٌة67.2452012/2011االولانثىعراقًالجمٌلً حسٌن الحمٌد عبد صالح دالٌااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

مسائٌة66.772012/2011االولانثىعراقًالعتابً ناجً ضمد اٌدام اٌماناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

مسائٌة66.2892012/2011الثانًذكــرعراقًجاسم جبر حسناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

مسائٌة65.8522012/2011االولانثىعراقًالطحان احمد مجٌد الغنً عبد اٌناساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

مسائٌة64.6462012/2011االولذكــرعراقًالفالحً مبارك ٌاسٌن احمد رضواناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

مسائٌة64.2392012/2011الثانًانثىعراقًالكوفً كرٌم محمد بثٌنةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

مسائٌة64.2242012/2011االولانثىعراقًالحمدانً محمود ابراهٌم هاشم حوراءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

مسائٌة63.8422012/2011االولذكــرعراقًنجم عبد مهدي عمراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

مسائٌة63.6042012/2011االولانثىعراقًالسلمانً صالح لفته حسٌن بٌداءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

مسائٌة63.2792012/2011االولذكــرعراقًمحمد احمد محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

مسائٌة63.1772012/2011االولانثىعراقًالبطاوي ٌاسٌن عبود مصحب قادسٌةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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مسائٌة62.1932012/2011االولانثىعراقًالخنجراوي جمعة شاكر محسن بسعاداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

مسائٌة61.6242012/2011االولذكــرعراقًالمحمداوي شندي حنظل كاظماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

مسائٌة61.2592012/2011االولانثىعراقًالدلٌمً حسن حسٌن علٌوي هبةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

مسائٌة60.9872012/2011الثانًذكــرعراقًالسامرائً داود اسماعٌل حقًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

مسائٌة60.6082012/2011الثانًانثىعراقًعتاب حسٌن محمود بشرىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

مسائٌة60.4512012/2011االولذكــرعراقًالمالكً علوان هاشم راضً احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

مسائٌة60.3982012/2011االولانثىعراقًالجادري علً نزار حسن زهراءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

مسائٌة60.2342012/2011االولذكــرعراقًالعزاوي طه حمٌد راسم مصطفىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

مسائٌة59.8112012/2011الثانًذكــرعراقًالكنانً عبٌد رحٌم محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

مسائٌة59.7972012/2011االولانثىعراقًالمالكً جبر محسن ناصر وفاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

مسائٌة59.5062012/2011الثانًذكــرعراقًالبٌاتً سلمان سمٌر مٌزراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

مسائٌة58.232012/2011الثانًانثىعراقًجبوري حمود حامد رؤىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

مسائٌة57.8142012/2011الثانًذكــرعراقًالصفار الرزاق عبد كمال محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

مسائٌة57.8142012/2011الثانًذكــرعراقًرمٌض السادة عبد صباح عماداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

مسائٌة57.6082012/2011الثانًانثىعراقًبٌرم علً موسى نوراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

مسائٌة57.5392012/2011الثانًذكــرعراقًالردٌنً خلف ٌونس احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

مسائٌة57.4882012/2011الثانًانثىعراقًالخفاجً حسٌن ناصر محمود ندىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

مسائٌة57.3982012/2011الثانًذكــرعراقًالٌوسف جاسم عباس رائداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

مسائٌة57.1832012/2011الثانًانثىعراقًصالح اسماعٌل جهاد االءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

مسائٌة56.752012/2011االولذكــرعراقًموسى نور محمد وساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

مسائٌة56.6252012/2011االولانثىعراقًالعكٌلً موزان حسون شاكر زمناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

مسائٌة56.5712012/2011الثانًذكــرعراقًالخزرجً موسى عامر علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

مسائٌة56.5662012/2011الثانًذكــرعراقًالقرغولً عباس خضٌر غزواناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

مسائٌة56.4892012/2011االولذكــرعراقًقاسم عبد وساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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مسائٌة56.4272012/2011الثانًذكــرعراقًجوهر عادل محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

مسائٌة56.3872012/2011الثانًانثىعراقًالخالدي علً عباس هناءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

مسائٌة56.3152012/2011الثانًذكــرعراقًمخٌلف حمٌد حٌدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

مسائٌة56.2332012/2011الثانًانثىعراقًحسن لعٌبً فاضل ارٌجاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

مسائٌة55.9332012/2011الثانًانثىعراقًالفتالوي سلمان الجبار عبد شذىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

مسائٌة55.7672012/2011الثانًذكــرعراقًٌونس طاهر مصطفىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

مسائٌة55.732012/2011الثانًانثىعراقًالدباغ صالح مصطفى زٌنباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

مسائٌة55.6222012/2011الثانًذكــرعراقًجهل ال علً الحسن عبد ابراهٌماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

مسائٌة55.5882012/2011االولانثىعراقًزنكنة علً ابراهٌم اسماعٌل شٌرٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

مسائٌة55.4282012/2011الثانًذكــرعراقًالقدو سعٌد غانم احساناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

مسائٌة55.3132012/2011الثانًذكــرعراقًكرٌم فوزي عاصماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

مسائٌة55.2852012/2011الثانًانثىعراقًالجواري مزهر عصام شٌماءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

مسائٌة55.2662012/2011الثانًانثىعراقًخٌري محمد باهر امنةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

مسائٌة55.2292012/2011الثانًذكــرعراقًعبٌد فواز سٌفاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

مسائٌة55.2272012/2011الثانًذكــرعراقًلطٌف جفال محمد علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

مسائٌة54.8592012/2011الثانًذكــرعراقًالسلطان فوزي عدنان سالماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

مسائٌة54.7832012/2011الثانًذكــرعراقًابراهٌم عبد فؤاداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

مسائٌة54.7692012/2011الثانًذكــرعراقًالسهٌل هادي عماد مضراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

مسائٌة54.2362012/2011الثانًذكــرعراقًدخنة الكاظم عبد عامر عمراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

مسائٌة54.1852012/2011الثانًذكــرعراقًكعٌد محمد خلفاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

مسائٌة54.0512012/2011الثانًذكــرعراقًالشهاب جاسم ٌحٌى احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

مسائٌة53.8992012/2011الثانًذكــرعراقًالخزرجً عمران نوري علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

مسائٌة53.722012/2011الثانًذكــرعراقًالسامرائً محمد صبحً زٌدوناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

مسائٌة53.6382012/2011الثانًذكــرعراقًجالل هاشم ضٌاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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مسائٌة53.4232012/2011الثانًانثىعراقًالحسنً الواحد عبد امٌر روىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

مسائٌة53.4022012/2011الثانًانثىعراقًٌاسٌن اسماعٌل عبٌراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

مسائٌة53.2132012/2011الثانًذكــرعراقًالعزاوي غانم احمد ٌوسفاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

مسائٌة53.0192012/2011الثانًذكــرعراقًمحمد جاسم حمٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

مسائٌة52.5272012/2011الثانًذكــرعراقًفجر محمد جاسم علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

مسائٌة52.5112012/2011الثانًانثىعراقًهادي الزهرة عبد عالء نوراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78


