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صباحٌة93.91990االولانثىعراقٌةالٌاس جوزٌف ندىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة85.611990االولذكرعراقٌةالبٌرمانً شاكر محمود شكرياالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة85.541990االولذكرعراقٌةحسن عبدهللا هانًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة84.571990االولذكرعراقٌةجواد محمد سعداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة81.321990االولانثىعراقٌةخوشابا دنخا سهاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة81.131990االولذكرعراقٌةعلً محمد علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة79.391990االولذكرعراقٌةالهادي عبد لواء علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة79.081990االولانثىاردنٌةالقادر عبد الفتاح عبد فاطمةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة78.571990االولانثىعراقٌةورتان ٌوسف غادهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة78.241990االولانثىعراقٌةامٌن فاضل بدوراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة78.041990االولانثىعراقٌةصالح مطشر بتولاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة77.251990االولذكرعراقٌةابراهٌم حٌدر علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة76.911990االولانثىعراقٌةمحمد المنعم عبد رقٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة76.671990االولانثىعراقٌةفائق محمد نسرٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة75.851990االولذكرعراقٌةصالح عزٌز طارقاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة74.721990االولانثىعراقٌةٌاسٌن احمد اٌماناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة74.551990االولانثىعراقٌةخاشع عبدالرحٌم سندساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة74.41990االولانثىعراقٌةعلوان حسن زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة74.211990الثانًذكرعراقٌةعبود جابر نزاراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة73.631990االولانثىفلسطٌنٌةٌونس حبٌب رواءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة73.321990االولانثىفلسطٌنٌةشعبان ٌعقوب فدوهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة72.651990االولانثىعراقٌةٌوسف حسن عدوٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة72.121990االولانثىعراقٌةناصر محمد كرٌمةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة72.021990الثانًذكرعراقٌةكامل سالم وساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة71.921990االولانثىعراقٌةاٌشو بهنام باناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة71.541990االولانثىعراقٌةاسكندر اكرم مهااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة71.511990االولانثىعراقٌةٌاسٌن رافع غٌداءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة71.511990االولانثىاردنٌةحسنً سمٌح فداءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة71.461990االولانثىعراقٌةرداد االمٌر عبد ثناءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة71.441990االولذكرعراقٌةعباس حمٌد احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة71.341990االولانثىعراقٌةشامخ شرٌف هدىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة70.811990االولانثىعراقٌةالرزاق عبد نافع سهااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة70.811990االولانثىعراقٌةالنبً عبد مجٌد هدٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة70.61990االولذكرعراقٌةمٌخائٌل حنا البٌر ولٌداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة70.41990االولانثىعراقٌةكرٌم حمه اشتًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة69.851990االولانثىعراقٌةمحمد عبدالحمٌد بشرىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة69.831990االولانثىعراقٌةحمودي باقر غالب مهااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة69.681990االولانثىعراقٌةكوٌر احمد نافع اخالصاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة69.541990االولذكرعراقٌةعبود نوري عالءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة69.371990االولذكرعراقٌةالجبار عبد جلٌل وساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة69.271990االولذكرعراقٌةناصر داود سلماناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة69.11990االولانثىعراقٌةسعٌد سامً نادٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة68.911990االولذكرعراقٌةاحمد محب حسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة68.891990االولانثىعراقٌةدروكً صباح وفاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة68.811990االولذكرعراقٌةاحمد شهاب احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة68.771990االولانثىعراقٌةحسٌن كاظم امٌرةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة68.621990االولانثىعراقٌةخلف جدوع اشواقاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة68.431990االولانثىعراقٌةلطفً عدنان دالٌااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة68.311990االولانثىعراقٌةجواد هادي نازكاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة68.261990االولانثىعراقٌةنعمان بدري نغماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة68.161990االولانثىعراقٌةٌاسر الكرٌم عبد سعاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة68.021990االولانثىعراقٌةكاظم الرزاق عبد عالٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة68.021990االولانثىعراقٌةحسٌن كرٌم فضٌلةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة681990االولانثىعراقٌةالرضا عبد ذهبً محمد تغرٌداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة67.91990االولانثىعراقٌةسلٌم رمزي لبنىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة67.851990االولذكرعراقٌةٌونس ناصر كوتً اٌاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة67.851990االولانثىعراقٌةكاظم وحٌد عهوداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة67.511990االولانثىعراقٌةهللا عبد علً اغارٌداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة67.251990االولانثىعراقٌةالجبار عبد عامل لٌلىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة67.151990االولذكرعراقٌةموسى اللطٌف عبد هٌثماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة67.11990االولذكرعراقٌةصالح محمد ستاراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة67.11990االولانثىعراقٌةحسون هاشم فاطمةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة67.061990االولانثىعراقٌةناصر علٌوي االءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة67.061990الثانًذكرعراقٌةهللا عبد سعدون سناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة67.031990االولانثىعراقٌةعلً رسول ذلفاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة66.911990االولانثىعراقٌةٌوسف بطرس نهىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة66.741990االولانثىعراقٌةسمٌح فداءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة66.741990االولانثىعراقٌةهاشم عمران هناءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة66.691990االولانثىعراقٌةرشٌد نوري فدوىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة66.691990االولذكرعراقٌةمحمد جاسم مهنداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة66.621990االولانثىعراقٌةهاشم فؤاد شذىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة66.621990االولذكرعراقٌةاللطٌف عبد ماجد نذٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة66.551990االولانثىعراقٌةالهادي عبد لٌث زاهٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة66.541990االولانثىعراقٌةالمجٌد عبد الحمٌد عبد نٌراناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة66.481990االولانثىعراقٌةابراهٌم باسم سحراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة66.311990االولذكرعراقٌةالغزٌز عبد خالد ولٌداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة66.191990االولانثىفلسطٌنٌةمحمد احمد مٌادةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة66.141990االولانثىعراقٌةٌاسٌن طه عبٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة66.091990االولانثىعراقٌةجاسم نصٌف بشرىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة66.041990االولانثىعراقٌةجعفر عادل صبااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة65.91990االولانثىعراقٌةمهدي حسٌن ثرٌااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة65.681990االولانثىعراقٌةمصطفى حسن مٌاسةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة65.661990االولانثىعراقٌةالحسٌن عبد اخالصاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة65.661990االولانثىعراقٌةمحمدعلً االمٌر عبد منىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة65.511990االولذكرعراقٌةمحمد حسن مهدياالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة65.461990االولانثىعراقٌةعلً حسن نادٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة65.371990االولانثىعراقٌةنصٌف صالح سؤدداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة65.371990االولانثىعراقٌةسعٌد الستار عبد نادٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة65.31990االولانثىعراقٌةالرزاق عبد جاسم سهٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

صباحٌة65.281990االولانثىعراقٌةطهماز خالد سحراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

صباحٌة65.151990االولانثىعراقٌةسلمان شاكر مثالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

صباحٌة65.131990االولانثىعراقٌةعلً سعٌد عفافاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

صباحٌة65.11990االولذكرعراقٌةمحمد باقر اساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

صباحٌة65.11990االولانثىعراقٌةعثمان حسٌن جمٌل فاتناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

صباحٌة65.081990االولانثىعراقٌةسلمان الجبار عبد سهٌلةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

صباحٌة65.031990االولانثىعراقٌةحنا نجٌب شذىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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صباحٌة65.011990االولانثىعراقٌةعصمان طعمة سكنةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

صباحٌة64.981990االولذكرعراقٌةالقادر عبد سالم سدٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

صباحٌة64.911990االولانثىعراقٌةعلً عدنان نادٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

صباحٌة64.841990االولانثىعراقٌةجاسم زبالة بشرىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

صباحٌة64.791990االولانثىعراقٌةمحمد كامل نادٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

صباحٌة64.691990االولانثىعراقٌةالصفار اسماعٌل عبد زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

صباحٌة64.671990االولذكرعراقٌةحنون الحسٌن عبد المطلب عبداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

صباحٌة64.621990االولانثىعراقٌةالرزاق عبد عدنان باناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

صباحٌة64.551990االولذكرعراقٌةعبو جورج عماراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105

صباحٌة64.551990االولذكرعراقٌةالغفور عبد صبحً عمراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة106

صباحٌة64.51990االولانثىعراقٌةعلً احمد انغاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة107

صباحٌة64.481990االولانثىعراقٌةكرٌم صدام كفاٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة108

صباحٌة64.381990االولذكرعراقٌةمحمود حسٌن محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة109

صباحٌة64.361990االولذكرعراقٌةماٌح جفاطة علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة110

صباحٌة64.361990االولذكرعراقٌةصادق ضٌاء محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة111

صباحٌة64.261990الثانًذكرعراقٌةطاهر محمد ٌاسٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة112

صباحٌة64.211990االولانثىعراقٌةمحمود السادة عبد كواكباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة113

صباحٌة64.191990االولانثىعراقٌةخلف علً سندساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة114

صباحٌة63.951990االولذكرعراقٌةجاسم  نصٌف االمٌر عبداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة115

صباحٌة63.951990الثانًذكرعراقٌةالرضا عبد محمد نعٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة116

صباحٌة63.91990االولذكرعراقٌةعلً مهدي صالح مٌثاقاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة117

صباحٌة63.831990االولانثىعراقٌةناصر الحسٌن عبد صبٌحةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة118

صباحٌة63.81990االولذكرعراقٌةبهجت محمد احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة119

صباحٌة63.81990الثانًانثىعراقٌةالواحد عبد موحان سحراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة120
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صباحٌة63.781990االولانثىعراقٌةصالح محمد امٌن محمد اٌماناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة121

صباحٌة63.781990االولانثىعراقٌةقاسم ماجد بشرىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة122

صباحٌة63.781990االولانثىعراقٌةاحمد شهاب سلوىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة123

صباحٌة63.731990االولذكرعراقٌةهزٌم اسماعٌل محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة124

صباحٌة63.681990االولانثىعراقٌةحلوزي حاتم ابتساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة125

صباحٌة63.681990االولانثىعراقٌةبدٌع نظام اشواقاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة126

صباحٌة63.681990االولانثىعراقٌةسالم عٌسى املاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة127

صباحٌة63.611990االولانثىعراقٌةهللا عبد خالد انغاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة128

صباحٌة63.591990االولانثىعراقٌةعلً محمد عصمت فٌحاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة129

صباحٌة63.561990االولانثىعراقٌةكٌسو ٌوحنا فٌفاناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة130

صباحٌة63.541990االولانثىعراقٌةفرحان محمود نبأاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة131

صباحٌة63.491990الثانًذكرعراقٌةشهاب محمود ٌوسفاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة132

صباحٌة63.321990االولانثىعراقٌةابراهٌم جالل الهاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة133

صباحٌة63.271990االولانثىعراقٌةمنٌر جوزٌف مهااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة134

صباحٌة63.21990االولانثىعراقٌةزٌا ٌوسف منالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة135

صباحٌة63.151990االولانثىعراقٌةعبد عباس اقبالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة136

صباحٌة63.11990االولانثىعراقٌةقاسم نوري باناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة137

صباحٌة63.061990االولانثىعراقٌةناٌلً فرمان كافٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة138

صباحٌة63.031990االولانثىعراقٌةعلً الرزاق عبد اقبالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة139

صباحٌة63.031990االولذكرعراقٌةمحمد االمٌر عبد سعدياالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة140

صباحٌة63.011990االولانثىعراقٌةعباس خضٌر والءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة141

صباحٌة62.921990االولانثىعراقٌةالحسٌن عبد الرسول عبد سناءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة142

صباحٌة62.841990االولذكرعراقٌةجبر رسن وحٌداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة143

صباحٌة62.741990االولانثىعراقٌةحسٌن محمد محمد زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة144
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صباحٌة62.741990االولانثىعراقٌةحمود حمٌد مٌادةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة145

صباحٌة62.651990االولانثىعراقٌةالعانً عبد الجلٌل عبد نهاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة146

صباحٌة62.651990الثانًذكرعراقٌةٌاكوس سامً عامراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة147

صباحٌة62.571990االولانثىعراقٌةشاكر الدٌن عز عذراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة148

صباحٌة62.551990االولانثىعراقٌةرضا حاتم اقبالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة149

صباحٌة62.481990االولانثىعراقٌةفرحان حبٌب سمٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة150

صباحٌة62.481990االولانثىعراقٌةمحمد محمود مهااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة151

صباحٌة62.331990االولانثىعراقٌةسٌه جمعة صفٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة152

صباحٌة62.241990االولانثىعراقٌةصادق حاجم غادةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة153

صباحٌة62.241990االولذكرعراقٌةكاظم سلمان غدٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة154

صباحٌة62.161990االولانثىعراقٌةشمران عرٌبً كواكباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة155

صباحٌة62.161990الثانًانثىعراقٌةعباس حاتم سعاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة156

صباحٌة62.121990االولانثىعراقٌةخاف حمد حسن سناءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة157

صباحٌة62.121990االولانثىعراقٌةناصر محمد كرٌمةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة158

صباحٌة62.091990االولانثىعراقٌةخماس مصطفى ارتقاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة159

صباحٌة62.011990االولذكرعراقٌةعلً عبد سعٌد حٌدراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة160

صباحٌة61.871990الثانًانثىعراقٌةالحسٌن عبد علً فضائلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة161

صباحٌة61.831990االولانثىعراقٌةعباس االمٌر عبد سعادةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة162

صباحٌة61.831990االولانثىعراقٌةسلمان طالب فاتناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة163

صباحٌة61.731990االولذكرعراقٌةمحمد جاسم نظاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة164

صباحٌة61.731990االولانثىعراقٌةابراهٌم القادر عبد هنداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة165

صباحٌة61.731990الثانًانثىعراقٌةعطٌه مدهوش اٌماناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة166

صباحٌة61.511990االولانثىعراقٌةناصر فارس دٌنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة167

صباحٌة61.491990االولانثىعراقٌةحسٌن الطٌف سحراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة168
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صباحٌة61.441990االولذكرعراقٌةصالح مهدي الرحمن عبداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة169

صباحٌة61.421990االولذكرعراقٌةجعفر صادق محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة170

صباحٌة61.371990االولانثىعراقٌةفلٌح نعمان باناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة171

صباحٌة61.371990االولذكرعراقٌةعبدهللا علً حسٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة172

صباحٌة61.321990الثانًذكرعراقٌةعٌسى الكرٌم عبد عادلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة173

صباحٌة61.241990الثانًذكرعراقٌةامٌن عبدالجبار حٌدراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة174

صباحٌة61.221990االولانثىعراقٌةمهدي محمد حمٌد جناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة175

صباحٌة61.181990االولانثىعراقٌةحمٌد عباس حناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة176

صباحٌة61.11990االولانثىعراقٌةاالمٌر عبد ثامر سمراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة177

صباحٌة61.061990االولانثىعراقٌةعبد علً عذراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة178

صباحٌة61.061990االولانثىعراقٌةزاٌد الواحد عبد عطوراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة179

صباحٌة61.031990االولانثىعراقٌةحمودي سهام ضحىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة180

صباحٌة60.891990االولانثىعراقٌةناصر حكمت سهاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة181

صباحٌة60.841990االولانثىعراقٌةمحمد غازي عبٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة182

صباحٌة60.841990االولانثىعراقٌةعباس خضٌر عدوٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة183

صباحٌة60.741990االولذكرعراقٌةمحمد جاسم الوهاب عبداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة184

صباحٌة60.721990االولانثىعراقٌةصالح حسٌن املاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة185

صباحٌة60.671990الثانًانثىعراقٌةخطار فلٌح لٌلىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة186

صباحٌة60.651990الثانًذكرعراقٌةكاظم  مهدي عباساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة187

صباحٌة60.621990االولانثىعراقٌةكرٌم حسٌن سوزاناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة188

صباحٌة60.621990الثانًذكرعراقٌةالكرٌم عبد كمال محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة189

صباحٌة60.571990االولانثىعراقٌةنشات شفٌق نجالءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة190

صباحٌة60.551990االولانثىعراقٌةمحسن باسم انغاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة191

صباحٌة60.531990االولانثىعراقٌةمجٌد عباس والءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة192
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صباحٌة60.51990الثانًذكرعراقٌةعبدالوهاب راغب ٌاسراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة193

صباحٌة60.41990االولانثىعراقٌةشاكر عادل هدىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة194

صباحٌة60.381990االولانثىعراقٌةعلً حمادي هٌفاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة195

صباحٌة60.191990االولذكرعراقٌةخضٌر حمٌد سالماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة196

صباحٌة60.161990االولانثىعراقٌةعباس نعمه انعاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة197

صباحٌة60.161990االولذكرعراقٌةسكندر كرٌكور صباحاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة198

صباحٌة60.161990االولانثىفلسطٌنٌةطه الشٌخ مطٌع مٌادةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة199

صباحٌة60.091990االولانثىعراقٌةكوركٌس  االحد عبد مارٌاناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة200

صباحٌة60.031990االولانثىعراقٌةخماس مصطفى رجاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة201

صباحٌة601990االولانثىعراقٌةعلً محسن الهاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة202

صباحٌة601990االولانثىعراقٌةسعدون عواد وئاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة203

صباحٌة59.971990االولذكرعراقٌةعون عبد محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة204

صباحٌة59.951990االولانثىعراقٌةسعود ضاري دٌنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة205

صباحٌة59.921990االولانثىعراقٌةسلمان حسٌن نهلةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة206

صباحٌة59.831990الثانًانثىعراقٌةكاظم داخل بتولاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة207

صباحٌة59.751990االولانثىعراقٌةفٌلٌب نجٌب دالٌااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة208

صباحٌة59.751990االولانثىعراقٌةحسن هوبً وفاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة209

صباحٌة59.711990االولانثىعراقٌةنعمة عواد مرٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة210

صباحٌة59.681990الثانًذكرعراقٌةتوفٌق احمد مظفراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة211

صباحٌة59.541990االولانثىعراقٌةجاسم مكً الوهاب عبد منىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة212

صباحٌة59.491990االولانثىعراقٌةنعمه حسن بشرىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة213

صباحٌة59.461990االولانثىعراقٌةالوهاب عبد عمر ناسكاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة214

صباحٌة59.421990االولانثىعراقٌةمطلك خزعل فاتناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة215

صباحٌة59.341990االولانثىعراقٌةٌاسٌن محً رواءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة216
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صباحٌة59.341990االولذكرعراقٌةعوٌد مرعٌد محمد سالماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة217

صباحٌة59.151990االولانثىعراقٌةخمٌس سبع ماجدةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة218

صباحٌة59.131990االولانثىعراقٌةطه عادل اٌناساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة219

صباحٌة59.131990االولذكرعراقٌةحمه عبدهللا عطااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة220

صباحٌة59.131990االولانثىعراقٌةسعٌد محسن محاسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة221

صباحٌة59.131990االولانثىعراقٌةسلمان المجٌد عبد مهااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة222

صباحٌة59.131990االولانثىعراقٌةحسن محمود نادٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة223

صباحٌة59.031990الثانًانثىعراقٌةحسٌن فلٌح فائدةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة224

صباحٌة58.981990الثانًانثىعراقٌةعودة محمد فاطمةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة225

صباحٌة58.981990الثانًانثىعراقٌةٌوسف متً نهااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة226

صباحٌة58.981990الثانًانثىعراقٌةجاسم خلف هدىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة227

صباحٌة58.791990االولانثىعراقٌةذٌاب ابراهٌم اسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة228

صباحٌة58.771990االولانثىعراقٌةزورا الٌشع لندااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة229

صباحٌة58.771990الثانًانثىعراقٌةقاسم طالل سكٌنةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة230

صباحٌة58.721990الثانًانثىعراقٌةالستار عبد الحكٌم عبد لمىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة231

صباحٌة58.671990االولانثىعراقٌةعلوان محمد نجلةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة232

صباحٌة58.651990الثانًانثىعراقٌةالجلٌل عبد سلٌم ٌسرىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة233

صباحٌة58.61990االولذكرعراقٌةحسن حمودي سعداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة234

صباحٌة58.571990االولانثىعراقٌةمحمد مال  حسون منالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة235

صباحٌة58.571990الثانًانثىعراقٌةٌونس حبٌب رافدةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة236

صباحٌة58.531990االولذكرعراقٌةرشاد جمالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة237

صباحٌة58.531990االولذكرعراقٌةمصطفى رشاد جمالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة238

صباحٌة58.531990الثانًانثىعراقٌةجبارمحسن نوالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة239

صباحٌة58.51990االولانثىعراقٌةمجٌد منعم ندىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة240



الدراسة نوعالتخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

صباحٌة58.51990الثانًذكرعراقٌةعلً خضٌر مجٌداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة241

صباحٌة58.51990الثانًانثىعراقٌةكاظم الخالق عبد هناءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة242

صباحٌة58.481990االولانثىعراقٌةالجبار عبد صفاء جناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة243

صباحٌة58.481990االولانثىعراقٌةاالمٌر عبد الرحمن عبد خولةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة244

صباحٌة58.481990االولانثىعراقٌةٌعقوب حنا كلندااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة245

صباحٌة58.481990االولانثىعراقٌةعبد محمد لمٌاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة246

صباحٌة58.41990االولانثىعراقٌةجاسم علً نهااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة247

صباحٌة58.41990الثانًانثىعراقٌةحسن حفظً انعاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة248

صباحٌة58.381990االولانثىعراقٌةحواس شباط اٌماناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة249

صباحٌة58.331990االولانثىعراقٌةهانً ٌونس جناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة250

صباحٌة58.311990الثانًذكرعراقٌةفتوحً سالم بساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة251

صباحٌة58.281990االولانثىعراقٌةالحسٌن عبد كرٌم شروقاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة252

صباحٌة58.211990االولانثىعراقٌةموسى صبٌح سناءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة253

صباحٌة58.211990الثانًانثىعراقٌةعباس حسٌن مٌسوناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة254

صباحٌة58.191990االولانثىعراقٌةحمٌد علً عبد اسماءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة255

صباحٌة58.141990االولانثىعراقٌةرسول محمد ناصح بٌاناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة256

صباحٌة58.091990االولذكرعراقٌةالجلٌل عبد حمد اسعداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة257

صباحٌة58.091990االولانثىعراقٌةحسن محمد تماظراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة258

صباحٌة58.041990االولانثىعراقٌةشاكر المنعم عبد سهىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة259

صباحٌة58.041990الثانًانثىعراقٌةشهاب محمد لقاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة260

صباحٌة58.021990الثانًانثىعراقٌةعبد نعمان اسٌااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة261

صباحٌة57.921990الثانًذكرعراقٌةغالم محمدي سلٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة262

صباحٌة57.871990الثانًانثىعراقٌةجبر طاهر سوسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة263

صباحٌة57.851990االولانثىعراقٌةمحمد اسعد مٌدٌااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة264
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صباحٌة57.851990الثانًانثىعراقٌةمحمد الواحد عبد احالماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة265

صباحٌة57.851990الثانًذكرعراقٌةمحمد كرٌم رحٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة266

صباحٌة57.831990االولانثىعراقٌةاسدور مٌروجان اربًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة267

صباحٌة57.81990االولانثىعراقٌةابراهٌم ناظم صبااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة268

صباحٌة57.81990االولانثىعراقٌةكاظم مهدي لمٌاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة269

صباحٌة57.751990االولانثىعراقٌةهاشم صاحب وسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة270

صباحٌة57.751990الثانًانثىعراقٌةرمضان جبار هناءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة271

صباحٌة57.731990الثانًانثىعراقٌةعواد حسن سندساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة272

صباحٌة57.711990االولانثىعراقٌةمحمود شاكر اسراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة273

صباحٌة57.711990الثانًانثىعراقٌةصالح رسول زٌاناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة274

صباحٌة57.661990الثانًذكرعراقٌةجمعه الجبار عبد ٌاسراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة275

صباحٌة57.561990االولانثىعراقٌةمحمد ابراهٌم مهااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة276

صباحٌة57.441990الثانًذكرعراقٌةعارف حمٌد عمراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة277

صباحٌة57.421990االولانثىعراقٌةعباس صاحب حاكم اسراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة278

صباحٌة57.421990الثانًانثىعراقٌةكلٌانه هاوٌل امٌرةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة279

صباحٌة57.371990االولذكرعراقٌةرؤوف عدنان عادلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة280

صباحٌة57.341990االولانثىعراقٌةمطلوب هاشم حناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة281

صباحٌة57.321990الثانًذكرعراقٌةعلوان نبٌل ٌاسٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة282

صباحٌة57.21990االولانثىعراقٌةكاظم جاسم باسلةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة283

صباحٌة57.181990الثانًانثىعراقٌةسلمان الوهاب عبد اخالصاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة284

صباحٌة57.151990االولانثىعراقٌةعلً احمد مهااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة285

صباحٌة57.131990الثانًانثىعراقٌةمجٌد صالح سحراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة286

صباحٌة57.11990الثانًانثىعراقٌةصالح محمد سامً امنةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة287

صباحٌة57.081990االولانثىعراقٌةاحمد كاظم صبٌحةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة288
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صباحٌة57.061990الثانًانثىعراقٌةحسٌن فرٌد شذىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة289

صباحٌة57.031990االولانثىعراقٌةحامد مطشر رجاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة290

صباحٌة56.931990الثانًانثىعراقٌةنعمه الجبار عبد بسمةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة291

صباحٌة56.931990الثانًانثىعراقٌةداود سالم فادٌهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة292

صباحٌة56.911990االولانثىعراقٌةمحمد احمد زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة293

صباحٌة56.891990الثانًذكرعراقٌةفرنسٌس ٌوحنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة294

صباحٌة56.861990االولانثىعراقٌةالٌاس خضر لٌلٌاناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة295

صباحٌة56.861990الثانًانثىعراقٌةنوري محمد ازهاراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة296

صباحٌة56.861990الثانًانثىعراقٌةابراهٌم احمد جناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة297

صباحٌة56.861990الثانًانثىعراقٌةمحمد سهٌرمخٌبراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة298

صباحٌة56.841990الثانًانثىعراقٌةوالً حسن سهٌلةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة299

صباحٌة56.741990الثانًانثىعراقٌةخضٌر الستار عبد اٌناساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة300

صباحٌة56.741990الثانًذكرعراقٌةعرٌبً علً عبد نمٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة301

صباحٌة56.741990الثانًانثىعراقٌةجواد جعفر هناءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة302

صباحٌة56.691990الثانًانثىعراقٌةمحمد فقً جمال سوالفاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة303

صباحٌة56.671990الثانًانثىعراقٌةحسٌن موسى اشواقاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة304

صباحٌة56.671990الثانًانثىعراقٌةمطلك حسن فاطمةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة305

صباحٌة56.671990الثانًانثىعراقٌةمحمد لبٌب نادٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة306

صباحٌة56.651990الثانًانثىعراقٌةمحمود عزٌز سندساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة307

صباحٌة56.651990الثانًذكرعراقٌةٌونس شاكر محباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة308

صباحٌة56.551990الثانًذكرعراقٌةبولص جمٌل مهنداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة309

صباحٌة56.531990الثانًانثىعراقٌةاحمد الدٌن صالح مٌدٌااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة310

صباحٌة56.451990الثانًانثىعراقٌةمحمود سلمان سحراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة311

صباحٌة56.451990الثانًانثىعراقٌةزامل جاسب عدٌلةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة312
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صباحٌة56.431990االولانثىعراقٌةعلً كاظم وفاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة313

صباحٌة56.41990االولانثىعراقٌةالعنشاكً عبد غازي رباباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة314

صباحٌة56.361990االولانثىعراقٌةعبود جمٌل سهااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة315

صباحٌة56.281990الثانًانثىعراقٌةعلً رستم ماجدةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة316

صباحٌة56.261990االولانثىعراقٌةقاسم سٌد زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة317

صباحٌة56.261990الثانًانثىعراقٌةخلف عبدالغنً بشرىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة318

صباحٌة56.241990الثانًانثىعراقٌةحسٌن علً اوهاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة319

صباحٌة56.161990الثانًانثىعراقٌةشبٌب صكبان رملةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة320

صباحٌة56.141990االولانثىعراقٌةجعفر مهدي ازهاراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة321

صباحٌة56.141990االولانثىعراقٌةمحمد جلٌل تغرٌداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة322

صباحٌة56.141990الثانًذكرعراقٌةابراهٌم داود احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة323

صباحٌة56.141990الثانًانثىعراقٌةخلٌل فخري اسماءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة324

صباحٌة56.141990الثانًانثىعراقٌةناصر شاكر انتظاراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة325

صباحٌة56.091990االولانثىعراقٌةشلتاغ لطٌف انعاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة326

صباحٌة56.091990الثانًانثىعراقٌةنجم حسٌن هالةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة327

صباحٌة56.071990الثانًذكرعراقٌةمهند لطٌف دلشاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة328

صباحٌة56.021990الثانًذكرعراقٌةمحمد رؤوف زٌداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة329

صباحٌة55.971990الثانًذكرعراقٌةالكرٌم عبد عدنان عبدهللااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة330

صباحٌة55.961990الثانًانثىعراقٌةعبد نجم جناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة331

صباحٌة55.921990الثانًانثىعراقٌةعبود عصمت زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة332

صباحٌة55.921990الثانًانثىعراقٌةمحمد محسن سٌناءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة333

صباحٌة55.681990االولانثىعراقٌةجاسم كاظم ندىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة334

صباحٌة55.631990الثانًانثىعراقٌةناصر مطلك لمٌاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة335

صباحٌة55.591990الثانًانثىعراقٌةعلً حسٌن اخالصاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة336
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صباحٌة55.511990الثانًانثىعراقٌةحسن الحمزة عبد انصافاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة337

صباحٌة55.491990الثانًانثىعراقٌةمحمود خضٌر ازهاراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة338

صباحٌة55.441990الثانًانثىعراقٌةصالح محمد مرتضى االءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة339

صباحٌة55.341990الثانًذكرعراقٌةسلٌمان ابلحد ماجداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة340

صباحٌة55.341990الثانًانثىعراقٌةبطرس جالل هالةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة341

صباحٌة55.21990االولانثىعراقٌةسعدي امنةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة342

صباحٌة55.21990االولانثىعراقٌةتوفٌق علً كمالةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة343

صباحٌة55.151990الثانًانثىعراقٌةخلٌل الحمٌد عبد اٌناساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة344

صباحٌة55.11990الثانًذكرعراقٌةمطلك محمد زاهداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة345

صباحٌة55.081990االولانثىعراقٌةسماوي االمٌر عبد انواراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة346

صباحٌة55.061990الثانًذكرعراقٌةهادي صادق عماداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة347

صباحٌة55.031990االولانثىعراقٌةسعٌد العزٌز عبد جمٌلةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة348

صباحٌة54.961990الثانًانثىعراقٌةشالف الحمٌد عبد مٌسلوناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة349

صباحٌة54.861990الثانًانثىعراقٌةكاظم الهادي عبد وسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة350

صباحٌة54.771990الثانًانثىعراقٌةمحمد الحافظ عبد اٌناساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة351

صباحٌة54.741990الثانًانثىعراقٌةعلً محمد خلوداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة352

صباحٌة54.741990الثانًذكرعراقٌةعزٌز عزٌم سالماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة353

صباحٌة54.691990الثانًانثىعراقٌةحسن فالح رجاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة354

صباحٌة54.61990االولانثىعراقٌةهاشم طارق شهلةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة355

صباحٌة54.571990االولذكرعراقٌةموسى عٌسى زٌداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة356

صباحٌة54.51990الثانًذكرعراقٌةمهدي خلٌل مهدياالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة357

صباحٌة54.431990الثانًانثىعراقٌةراضً احمد سعاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة358

صباحٌة54.331990الثانًذكرعراقٌةحسن محمد نزاراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة359

صباحٌة54.261990الثانًانثىعراقٌةجاسم حمٌد مٌسوناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة360
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صباحٌة54.241990الثانًانثىعراقٌةمٌا مٌخو ثوما املاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة361

صباحٌة54.071990الثانًانثىعراقٌةمحمود سعدي ندىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة362

صباحٌة54.021990الثانًانثىعراقٌةسعٌد عبدهللا اسراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة363

صباحٌة53.91990الثانًانثىعراقٌةالعباس عبد حسٌن رجاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة364

صباحٌة53.421990الثانًانثىعراقٌةالرزاق عبد انعاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة365

صباحٌة53.41990الثانًذكرعراقٌةمحمد االمٌر عبد رائداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة366

صباحٌة53.321990الثانًذكرعراقٌةصالح خزعل اسعداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة367

صباحٌة53.31990الثانًانثىعراقٌةحسن فلٌح حبٌبهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة368

صباحٌة53.21990الثانًانثىعراقٌةالرحٌم عبد سلمان بدٌعةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة369

صباحٌة53.131990الثانًانثىعراقٌةمحمد احمد باناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة370

صباحٌة52.891990الثانًذكرعراقٌةابراهٌم سامً سامراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة371

صباحٌة52.791990الثانًانثىعراقٌةخٌدان الرزاق عبد بتولاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة372

صباحٌة50.861990الثانًانثىعراقٌةٌونس ذنون مٌعاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة373

صباحٌة50.211990الثانًذكرعراقٌةابراهٌم الجبار عبد ستاراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة374


