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صباحٌة86.661990/1991االولذكرعراقٌةمنصور دنما صلٌوا دلٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة86.341990/1991االولانثىعراقٌةمهدي ابراهٌم رواءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة86.291990/1991االولانثىعراقٌةالسامرائً هللا عبد كرٌم ابتساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة83.441990/1991االولذكرعراقٌةالزوري سلٌمان هللا عبد علً مثنىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة79.61990/1991االولذكرعراقٌةعباس رزاق علً نبٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة79.441990/1991االولذكرعراقٌةمهدي محسن احمد فؤاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة79.411990/1991االولانثىعراقٌةسلمان داود اكرم اسراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة79.141990/1991االولانثىعراقٌةحسٌن حسن صادق اسٌااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة79.121990/1991االولانثىعراقٌةمحمد الرحمن عبد محمد انعاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة76.691990/1991االولذكرعراقٌةمحمد ابراهٌم صبري وضاحاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة76.421990/1991االولذكرعراقٌةخمٌس ذٌاب سرحان وساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة76.321990/1991االولذكرعراقٌةهللا عبد طه ٌاسٌن ٌاسراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة75.971990/1991االولذكرعراقٌةتقً عبود نجم حساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة74.741990/1991االولانثىعراقٌةمحمد صالح جمٌل ابتساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة74.11990/1991االولانثىعراقٌةالعالوي جاسم جابر منىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة74.021990/1991االولانثىعراقٌةبطرس هرمز هرمز فائزةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة73.761990/1991االولانثىعراقٌةالنجار فاضل قرٌاقوز منىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة73.091990/1991االولذكرعراقٌةمحمد ٌاسٌن مصطفى فاضلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة72.741990/1991االولانثىعراقٌةالشٌخ حسنٌن سٌد وفاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة72.51990/1991االولانثىعراقٌةالجبار عبد محمد الرحمن عبد آمنهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة72.51990/1991االولانثىعراقٌةٌاسٌن حمد حسن سمٌرةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة71.971990/1991االولذكرعراقٌةشهاب حمد اللطٌف عبد محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة71.941990/1991االولانثىعراقٌةعلً عزٌز حسٌن جناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة71.71990/1991االولانثىعراقٌةخضٌر محمد حاتم اٌماناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة71.681990/1991االولانثىعراقٌةاسماعٌل تقً سعدون غصوناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة71.491990/1991االولانثىعراقٌةحمودي الحمٌد عبد ناظم اسٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة71.381990/1991االولانثىعراقٌةعلً جمعه نزار سهٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة71.331990/1991االولانثىعراقٌةاحمد سلمان عٌسى مٌسرهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة71.251990/1991الثانًانثىعراقٌةخضر مفٌد احمد مٌساءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة70.981990/1991االولانثىعراقٌةشطب عباس خضٌر شذىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة70.191990/1991االولانثىعراقٌةأكبر علً زهرةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة69.541990/1991االولانثىعراقٌةعواد محمود سالم سعدٌهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة69.061990/1991االولانثىعراقٌةمقادسً الرحٌم عبد ناصر متً فرحاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة68.881990/1991االولذكرعراقٌةمحمد قاسم نزار محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة68.821990/1991االولانثىعراقٌةنجم سهٌل مزهر افتخاراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة68.821990/1991االولانثىعراقٌةمحمد صالح مهدي ٌسرىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة68.341990/1991االولانثىعراقٌةراضً شامل تغرٌداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة68.181990/1991االولانثىعراقٌةقصٌر فرج رمزي هنداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة67.941990/1991االولانثىعراقٌةالعبٌدي عباس الرسول عبد سهاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة67.941990/1991االولذكرعراقٌةمحمود شاكر نمٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة67.731990/1991االولانثىعراقٌةحسٌن الصاحب عبد زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة67.541990/1991االولانثىعراقٌةمحمد القادر عبد قحطان هنداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة67.481990/1991الثانًانثىعراقٌةالجنابً صالح ولٌد اٌماناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة67.221990/1991االولانثىعراقٌةجعفر احمد جعفر خولهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة67.061990/1991االولانثىعراقٌةحمود سلمان احمد أالءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة66.691990/1991االولانثىعراقٌةحسٌن حسن علً جناراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة66.641990/1991االولانثىعراقٌةالخفاجً كاظم جعفر ابتساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة66.581990/1991االولذكرعراقٌةإسماعٌل الخالق عبد باللاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة65.681990/1991االولانثىعراقٌةالعامري داود اسماعٌل سهٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة65.621990/1991االولذكرعراقٌةحسٌن الرحمن عبد المجٌد عبد ثائراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة65.441990/1991االولانثىعراقٌةمحمد محً تغرٌداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة65.281990/1991االولانثىعراقٌةغانم محمد علً آمنهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة65.261990/1991الثانًذكرعراقٌةحمزة محًٌ هادي عقٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة65.121990/1991االولانثىعراقٌةالبٌاتً حسٌن مهدي مهااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة65.11990/1991الثانًانثىعراقٌةاحمد شهاب نجوىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة65.051990/1991الثانًانثىعراقٌةالسنوي نشأت طارق هنداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة64.611990/1991االولانثىعراقٌةمطرود عبد إبراهٌم لطٌفةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة64.581990/1991الثانًذكرعراقٌةطالل صٌوان محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة64.381990/1991الثانًانثىعراقٌةدوٌش دراج جلٌل لٌلىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة64.371990/1991االولانثىعراقٌةالودود عبد أسماءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة64.241990/1991االولانثىعراقٌةعلً كرٌم نابغهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة64.091990/1991الثانًذكرعراقٌةحسٌن جمال نزاراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة63.921990/1991االولذكرعراقٌةرضا محمد فؤاد نورااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة63.861990/1991االولانثىعراقٌةذٌاب حسٌن قاسم اسامهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة63.861990/1991االولانثىعراقٌةالزهٌري صبٌح حمٌد نسرٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة63.781990/1991االولانثىعراقٌةموسى فاضل ناهدهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة63.651990/1991االولانثىعراقٌةالجابري محمد جاسم تغرٌداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة63.381990/1991االولانثىعراقٌةابراهٌم نجٌب محمد االءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة63.321990/1991الثانًانثىعراقٌةمحمد احمد عبود هدىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة63.171990/1991االولانثىعراقٌةالبرمطً منسً ادرٌس خالدةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة63.141990/1991االولانثىعراقٌةحمد الرزاق عبد سمراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة63.041990/1991االولانثىعراقٌةعباس هادي ندىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة63.021990/1991االولانثىعراقٌةالجاسم محمد الرضا عبد زهراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة62.721990/1991االولذكرعراقٌةأحمد جاسم حسن ٌحٌىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة62.641990/1991االولانثىعراقٌةالسردي جاسم هللا عبد عدوٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة62.641990/1991الثانًانثىعراقٌةكزار فاضل فٌصل اسٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة62.531990/1991االولانثىعراقٌةعلً عبود علً فاتناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة62.321990/1991الثانًذكرعراقٌةحمد حسن حمٌد علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة62.211990/1991االولانثىعراقٌةحامد محمود سوزاناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة62.211990/1991االولانثىعراقٌةسهٌل شالل مطشر سٌناءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة62.181990/1991الثانًانثىعراقٌةاسماعٌل رضا محمد نعمة لقاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة61.961990/1991الثانًانثىعراقٌةمحمد محمود بهاء نواراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة61.841990/1991االولانثىعراقٌةمرجان الوهاب عبد طالب انعاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة61.781990/1991االولذكرعراقٌةرضا محمد صفر ماجداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة61.71990/1991االولانثىعراقٌةفتاح حسن كرٌم دٌمناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة61.681990/1991االولذكرعراقٌةغانم سلومً داود اسماعٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة61.621990/1991االولانثىعراقٌةالصباغ علً محسن محمد أالءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة61.571990/1991االولانثىعراقٌةالجامعة حسن محمد الستار عبد زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة61.491990/1991االولانثىعراقٌةعطا محمد الكرٌم عبد ضحىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

صباحٌة61.221990/1991االولانثىعراقٌةاحمد الرحمن عبد علً محمد وفاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

صباحٌة61.21990/1991الثانًانثىعراقٌةرجب علً حسٌن سؤدداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

صباحٌة61.181990/1991الثانًانثىعراقٌةجبرائٌل رزوق غازي مهااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

صباحٌة61.091990/1991االولانثىعراقٌةجً النوره الفتاح عبد اكرم الفاناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

صباحٌة61.091990/1991االولانثىعراقٌةحنا بطرس ٌوحنة ثرٌااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

صباحٌة61.011990/1991االولانثىعراقٌةدلٌمً محمد جاسم اٌماناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

صباحٌة60.961990/1991االولانثىعراقٌةثجٌل كاطع حنش احالماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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صباحٌة60.931990/1991االولانثىعراقٌةالمهداوي علً الحسٌن عبد ذٌاب غفراناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

صباحٌة60.881990/1991االولذكرعراقٌةحبٌب عبد داود عدناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

صباحٌة60.841990/1991الثانًانثىعراقٌةاحمد علً طالب اٌناساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

صباحٌة60.821990/1991االولذكرعراقٌةطاهر محمد ابراهٌم محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

صباحٌة60.741990/1991االولانثىعراقٌةبالسم الحمٌد عبد محًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

صباحٌة60.721990/1991االولانثىعراقٌةٌلدا داود انعاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

صباحٌة60.721990/1991االولذكرعراقٌةرشٌد مجٌد محمد ٌاسراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

صباحٌة60.661990/1991االولانثىعراقٌةالجبوري خلف منذر سٌناءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

صباحٌة60.641990/1991االولانثىعراقٌةبابان احمد طه كٌفاناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105

صباحٌة60.581990/1991الثانًذكرعراقٌةالعانً حامد مرتضى عامراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة106

صباحٌة60.561990/1991االولانثىعراقٌةقادر جلٌل جواناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة107

صباحٌة60.561990/1991الثانًانثىعراقٌةامٌن مظفر منىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة108

صباحٌة60.531990/1991الثانًانثىعراقٌةصالح محمد قاسم اسراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة109

صباحٌة60.481990/1991االولانثىعراقٌةجاسم محمد جاسم ازهاراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة110

صباحٌة60.451990/1991االولانثىعراقٌةاحمد ٌوسف علً محمد زٌنةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة111

صباحٌة60.421990/1991االولذكرعراقٌةالكرٌم عبد سعٌد لبٌداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة112

صباحٌة60.341990/1991االولانثىعراقٌةجاسم هلٌل محٌل زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة113

صباحٌة60.21990/1991الثانًانثىعراقٌةالقفاص ظاهر علوان سوسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة114

صباحٌة60.081990/1991الثانًانثىعراقٌةرضا محمد حسن نادٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة115

صباحٌة59.971990/1991االولانثىعراقٌةمحمود علٌوي حسٌن ضٌائةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة116

صباحٌة59.941990/1991االولانثىعراقٌةخضٌر الجلٌل عبد نادٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة117

صباحٌة59.941990/1991االولانثىعراقٌةاالحد عبد توفٌق نهلةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة118

صباحٌة59.941990/1991االولانثىعراقٌةعلً محمد دروٌش وفاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة119

صباحٌة59.891990/1991الثانًذكرعراقٌةسعٌد محمد فاضل عماراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة120
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صباحٌة59.881990/1991الثانًانثىعراقٌةجعفر صادق جعفر لمٌاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة121

صباحٌة59.811990/1991االولانثىعراقٌةداود جورج نضالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة122

صباحٌة59.781990/1991االولانثىعراقٌةالشاروط كاظم جواد جماناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة123

صباحٌة59.61990/1991االولانثىعراقٌةمجٌد رحٌم هاشم ابتهالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة124

صباحٌة59.521990/1991الثانًانثىعراقٌةامٌر حسٌن ضحىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة125

صباحٌة59.461990/1991الثانًذكرعراقٌةصالح مهدي تحسٌن اكرماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة126

صباحٌة59.31990/1991االولانثىعراقٌةمصطفى فٌاض مصطفى صبٌحةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة127

صباحٌة59.221990/1991االولانثىعراقٌةحسٌن حمود خالد شذىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة128

صباحٌة59.211990/1991الثانًذكرعراقٌةعلً هللا عبد نوفان حكٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة129

صباحٌة59.21990/1991االولانثىعراقٌةصادق محمد االءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة130

صباحٌة59.131990/1991الثانًذكرعراقٌةجمعة علً احمد علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة131

صباحٌة59.121990/1991الثانًانثىعراقٌةالخمٌسً شذر حلٌم الهاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة132

صباحٌة59.061990/1991االولانثىعراقٌةالعالق هاشم نعمة لمٌاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة133

صباحٌة59.051990/1991الثانًانثىعراقٌةالمختار محمود حسٌن رشااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة134

صباحٌة59.021990/1991الثانًذكرعراقٌةداود حنا نجٌب نزاراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة135

صباحٌة591990/1991الثانًانثىعراقٌةراشد فهد صبري مهااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة136

صباحٌة58.941990/1991الثانًانثىعراقٌةالدٌن فخر نعمة كرٌم هدىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة137

صباحٌة58.931990/1991االولانثىعراقٌةمحمد علوان هللا عبد تحرٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة138

صباحٌة58.931990/1991االولانثىعراقٌةالشمري علوان رضا محمد خلوداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة139

صباحٌة58.921990/1991الثانًذكرعراقٌةعباس ابراهٌم جلٌل مهنداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة140

صباحٌة58.91990/1991الثانًانثىعراقٌةحسٌن احمد انعاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة141

صباحٌة58.891990/1991الثانًانثىعراقٌةحسٌن زاٌر علً بشرىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة142

صباحٌة58.821990/1991االولانثىعراقٌةحنون العزٌز عبد محسن هدٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة143

صباحٌة58.771990/1991الثانًانثىعراقٌةجورج ولٌد اسٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة144
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صباحٌة58.741990/1991الثانًذكرعراقٌةنجم حسٌن لطٌف كمالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة145

صباحٌة58.711990/1991الثانًذكرعراقٌةفرحان احمد خالداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة146

صباحٌة58.651990/1991الثانًذكرعراقٌةسعٌد بالل هفالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة147

صباحٌة58.641990/1991الثانًذكرعراقٌةخلف محمد الرزاق عبد اٌاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة148

صباحٌة58.531990/1991االولانثىعراقٌةالقاموسً حمودي علً سوسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة149

صباحٌة58.531990/1991الثانًذكرعراقٌةحسٌن جاسم فاضلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة150

صباحٌة58.461990/1991الثانًذكرعراقٌةالحسن عبد جبار الرزاق عبداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة151

صباحٌة58.421990/1991االولانثىعراقٌةمحمود سعٌد رشٌد شٌرٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة152

صباحٌة58.381990/1991الثانًانثىعراقٌةخضٌري موسى وجداناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة153

صباحٌة58.371990/1991الثانًانثىعراقٌةسالم علوان ناصر وفاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة154

صباحٌة58.341990/1991الثانًانثىعراقٌةمرهون كاظم سهٌل سهٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة155

صباحٌة58.321990/1991االولانثىعراقٌةعنبر هللا عبد جناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة156

صباحٌة58.291990/1991االولانثىعراقٌةطاهر صبري اكرم نعمةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة157

صباحٌة58.281990/1991الثانًانثىعراقٌةاحمد عباس زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة158

صباحٌة58.151990/1991الثانًانثىعراقٌةعلً محسن شروقاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة159

صباحٌة58.051990/1991الثانًذكرعراقٌةعزٌز طه احمد باقراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة160

صباحٌة57.971990/1991االولانثىعراقٌةحسن حمٌد فاضل ابتساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة161

صباحٌة57.881990/1991الثانًذكرعراقٌةعلوان محمد هاشم ماجداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة162

صباحٌة57.81990/1991الثانًانثىعراقٌةالرحمن عبد الدٌن خٌر امٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة163

صباحٌة57.771990/1991الثانًانثىعراقٌةعبد سعٌد غافل سمٌرةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة164

صباحٌة57.761990/1991الثانًانثىعراقٌةصالح اموري اٌماناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة165

صباحٌة57.691990/1991الثانًذكرعراقٌةالرحمن عبد جبار محمد ساالراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة166

صباحٌة57.651990/1991االولذكرعراقٌةتوفٌق زٌنل حمد محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة167

صباحٌة57.621990/1991االولانثىعراقٌةحسن محمد جاسم سوسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة168
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صباحٌة57.441990/1991الثانًذكرعراقٌةالزهره عبد مسلم عقٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة169

صباحٌة57.431990/1991الثانًذكرعراقٌةحسن محمد ابراهٌم محمد  احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة170

صباحٌة57.411990/1991الثانًانثىعراقٌةاالمٌن خلٌل هاشم ندىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة171

صباحٌة57.41990/1991الثانًذكرعراقٌةعلً حسن مرعً احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة172

صباحٌة57.381990/1991االولانثىعراقٌةنعمة وحٌد بٌداءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة173

صباحٌة57.361990/1991االولانثىعراقٌةحنا هرمز ٌوسف ندىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة174

صباحٌة57.331990/1991االولانثىعراقٌةهللا عبد ابراهٌم مطر رشااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة175

صباحٌة57.331990/1991الثانًذكرعراقٌةجودة كاظم علً صاحباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة176

صباحٌة57.31990/1991الثانًذكرعراقٌةالحسون علً ابراهٌم اشرفاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة177

صباحٌة57.31990/1991الثانًانثىعراقٌةٌوسف نعٌم لوٌس سندساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة178

صباحٌة57.31990/1991الثانًانثىعراقٌةمحمد الحق عبد سالم هنداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة179

صباحٌة57.291990/1991الثانًانثىعراقٌةهللا عبد طاهر فاطمةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة180

صباحٌة57.221990/1991الثانًذكرعراقٌةنصري بٌدروس الفارتاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة181

صباحٌة57.181990/1991الثانًانثىعراقٌةالحسٌن عبد شاكر سحراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة182

صباحٌة57.141990/1991الثانًذكرعراقٌةجهانجش احمد ساالراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة183

صباحٌة57.121990/1991الثانًانثىعراقٌةهدمول بجاي محمد جناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة184

صباحٌة57.051990/1991الثانًانثىعراقٌةابراهٌم خالد سلوىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة185

صباحٌة57.041990/1991الثانًانثىعراقٌةٌاسٌن فاضل  امٌن سحراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة186

صباحٌة57.041990/1991الثانًانثىعراقٌةحمزة كاظم نادٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة187

صباحٌة57.011990/1991الثانًانثىعراقٌةالجاف مصطفى هللا عبد سلوىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة188

صباحٌة56.931990/1991الثانًانثىعراقٌةالتكرٌتً صبحً خالد زهراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة189

صباحٌة56.891990/1991الثانًانثىعراقٌةاسماعٌل احمد شكري جهٌنةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة190

صباحٌة56.881990/1991االولذكرعراقٌةمحمد منصور حٌدراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة191

صباحٌة56.841990/1991الثانًذكرعراقٌةالعزاوي الكرٌم عبد قحطان امجداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة192
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صباحٌة56.821990/1991الثانًانثىعراقٌةالدٌن نجم الدٌن زٌن الدٌن قطب فٌنوساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة193

صباحٌة56.811990/1991الثانًانثىعراقٌةخلٌفة علك مهدي جناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة194

صباحٌة56.81990/1991الثانًذكرعراقٌةعباس حمودي شاكر سهٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة195

صباحٌة56.771990/1991الثانًانثىعراقٌةالساعدي حفاتً خلف خلوداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة196

صباحٌة56.681990/1991الثانًانثىعراقٌةصالح خلٌل كرٌم هدىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة197

صباحٌة56.641990/1991الثانًانثىعراقٌةسالم منٌر توفٌق فاطمةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة198

صباحٌة56.621990/1991الثانًانثىعراقٌةكرم علً لطٌف لٌنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة199

صباحٌة56.521990/1991الثانًانثىعراقٌةلفته سلمان كاظم سمٌرةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة200

صباحٌة56.461990/1991الثانًذكرعراقٌةصوفٌا نعوم زكً سلواناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة201

صباحٌة56.41990/1991الثانًانثىعراقٌةعلً كاظم رضا وسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة202

صباحٌة56.371990/1991االولانثىعراقٌةتوفٌق مردان هادي نضالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة203

صباحٌة56.361990/1991الثانًانثىعراقٌةحسن توفٌق خٌري زهراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة204

صباحٌة56.331990/1991الثانًانثىعراقٌةالنوري جاسم علوان الهاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة205

صباحٌة56.321990/1991الثانًذكرعراقٌةفلٌح الغنً عبد خلٌل عصاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة206

صباحٌة56.321990/1991الثانًانثىعراقٌةحمد مرزوك ٌاسٌن مائدةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة207

صباحٌة56.291990/1991الثانًذكرعراقٌةجعفر صادق جعفر حٌدراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة208

صباحٌة56.241990/1991الثانًانثىعراقٌةالربٌعً ابراهٌم مغٌر سعاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة209

صباحٌة56.131990/1991الثانًذكرعراقٌةالربٌعً شاوي جاسم صباحاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة210

صباحٌة56.121990/1991الثانًذكرعراقٌةمحمود فٌصل مهنداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة211

صباحٌة56.051990/1991االولذكرعراقٌةرٌحان محمود الطٌف سعداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة212

صباحٌة56.021990/1991الثانًانثىعراقٌةحمزة عبد اخالصاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة213

صباحٌة561990/1991الثانًذكرعراقٌةبدر دعبول احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة214

صباحٌة55.891990/1991الثانًانثىعراقٌةالنجار بهنام حنا دٌنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة215

صباحٌة55.861990/1991الثانًذكرعراقٌةمراحا هرمز حنا رائداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة216
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صباحٌة55.841990/1991الثانًانثىعراقٌةاحمد محمد امٌن سناءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة217

صباحٌة55.811990/1991الثانًانثىعراقٌةاحمد مهدي عفافاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة218

صباحٌة55.781990/1991االولانثىعراقٌةالسامرائً جاسم سعٌد هدىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة219

صباحٌة55.731990/1991الثانًانثىعراقٌةمعروف حسن محمود امٌرةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة220

صباحٌة55.681990/1991الثانًانثىعراقٌةهاشم رضا عباس اٌناساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة221

صباحٌة55.621990/1991الثانًذكرعراقٌةالبزاز اللطٌف عبد الحافظ عبد وئاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة222

صباحٌة55.611990/1991الثانًانثىعراقٌةناصر عمران هادي اٌماناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة223

صباحٌة55.561990/1991الثانًذكرعراقٌةباشنٌكٌان نٌشان نوبار شاغٌكاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة224

صباحٌة55.521990/1991الثانًانثىعراقٌةحٌدر علً محمد سهٌلةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة225

صباحٌة55.481990/1991الثانًانثىعراقٌةعلً بستان كامل وفاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة226

صباحٌة55.441990/1991الثانًانثىعراقٌةالعزٌز عبد ابراهٌم توفٌق عبٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة227

صباحٌة55.441990/1991الثانًانثىعراقٌةاالسدي هادي جعفر مًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة228

صباحٌة55.381990/1991الثانًانثىعراقٌةقاسم الرحمن عبد نغماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة229

صباحٌة55.361990/1991الثانًانثىعراقٌةعزٌز حمه قادر دانااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة230

صباحٌة55.281990/1991الثانًانثىعراقٌةبنً الٌاس هرمز لٌنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة231

صباحٌة55.241990/1991الثانًذكرعراقٌةاٌرمٌا انور زكًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة232

صباحٌة55.21990/1991الثانًانثىعراقٌةالبٌاعً المجٌد عبد هللا عبد جناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة233

صباحٌة55.21990/1991الثانًانثىفلسطٌنٌةكاٌد محمد علً سهاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة234

صباحٌة55.171990/1991الثانًانثىعراقٌةالحسنً الغنً عبد مصطفى اسٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة235

صباحٌة55.171990/1991الثانًانثىعراقٌةمهدي عودة عبد ضمٌاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة236

صباحٌة55.121990/1991الثانًذكرعراقٌةحمٌد كرٌم سروراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة237

صباحٌة55.091990/1991الثانًذكرعراقٌةعلً تركً راهًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة238

صباحٌة55.091990/1991الثانًانثىعراقٌةزغٌر حسٌن هناءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة239

صباحٌة55.061990/1991الثانًذكرعراقٌةامٌن مصطفى امٌن حسٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة240
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صباحٌة55.061990/1991الثانًذكرعراقٌةالعساف علً عٌدان خولةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة241

صباحٌة55.051990/1991الثانًذكرعراقٌةداود علً عبد الرزاق عبد صباحاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة242

صباحٌة55.051990/1991الثانًانثىعراقٌةعلً حاتم مزهر نهلةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة243

صباحٌة55.041990/1991الثانًانثىعراقٌةالمؤذن حسن االمٌر عبد علٌاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة244

صباحٌة54.971990/1991الثانًانثىعراقٌةغالً ماهود كاظم رجاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة245

صباحٌة54.961990/1991الثانًانثىعراقٌةحمٌد حامد نادٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة246

صباحٌة54.931990/1991الثانًذكرعراقٌةالعامري محمود كرٌم عطااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة247

صباحٌة54.931990/1991الثانًانثىعراقٌةرسام  االحد عبد لمىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة248

صباحٌة54.931990/1991الثانًانثىعراقٌةحماد خالد هدىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة249

صباحٌة54.91990/1991الثانًذكرعراقٌةحمادي مكً جبار احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة250

صباحٌة54.891990/1991الثانًانثىعراقٌةسمعان جرجٌس فوزي لمٌساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة251

صباحٌة54.821990/1991الثانًانثىعراقٌةالوهاب عبد ماهر دٌنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة252

صباحٌة54.721990/1991الثانًانثىعراقٌةالقٌسً خضٌر علٌوي كاظم ابتساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة253

صباحٌة54.691990/1991الثانًانثىعراقٌةعداي خزعل زامل اٌماناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة254

صباحٌة54.611990/1991الثانًانثىعراقٌةهللا عبد داود هللا عبد لطٌفةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة255

صباحٌة54.581990/1991الثانًذكرعراقٌةشٌخو كاكل كرٌم رمضاناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة256

صباحٌة54.531990/1991االولذكرعراقٌةسلطان حسن جاسم موفقاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة257

صباحٌة54.531990/1991الثانًانثىعراقٌةمنشد علً عبد انماراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة258

صباحٌة54.451990/1991الثانًانثىعراقٌةاللطٌف عبد صبري لطفً سرىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة259

صباحٌة54.411990/1991الثانًانثىعراقٌةصالح هادي مهدي ثناءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة260

صباحٌة54.371990/1991الثانًذكرعراقٌةالرزاق عبد جمٌل صابر بدٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة261

صباحٌة54.331990/1991الثانًانثىعراقٌةعلً حسٌن محمد شفقاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة262

صباحٌة54.241990/1991الثانًانثىعراقٌةعبود محمد الواحد عبد نارٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة263

صباحٌة54.211990/1991الثانًانثىعراقٌةعمر خلٌل فاروق بناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة264
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صباحٌة54.181990/1991الثانًانثىعراقٌةمحسن مزهر سؤدداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة265

صباحٌة54.181990/1991الثانًذكرعراقٌةاسطٌفان مجٌد حمٌد فراساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة266

صباحٌة54.091990/1991الثانًذكرعراقٌةحسٌن علً محمد وضاحاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة267

صباحٌة54.071990/1991الثانًانثىعراقٌةفرج خلٌل موسى رابحةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة268

صباحٌة54.051990/1991الثانًانثىعراقٌةشمعون حنا كامل اٌلٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة269

صباحٌة53.971990/1991الثانًانثىعراقٌةكاظم جهاد رجاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة270

صباحٌة53.961990/1991الثانًذكرعراقٌةمولود بابكر قادر بكر ابواالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة271

صباحٌة53.941990/1991الثانًانثىعراقٌةعٌسى الزهرة عبد محمد جناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة272

صباحٌة53.941990/1991الثانًانثىعراقٌةكرٌم عزٌز محمد نسرٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة273

صباحٌة53.931990/1991الثانًذكرعراقٌةمهدي الحسن عبد حسٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة274

صباحٌة53.91990/1991الثانًانثىعراقٌةطبٌخ ابو محمد عزٌز غزوةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة275

صباحٌة53.861990/1991االولذكرعراقٌةسعٌد هادي غالب علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة276

صباحٌة53.861990/1991الثانًانثىعراقٌةالجبوري مجٌد علً وجداناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة277

صباحٌة53.781990/1991الثانًانثىعراقٌةالمجٌد عبد ماجد هالةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة278

صباحٌة53.761990/1991الثانًانثىعراقٌةالواعظ رضا الدٌن نور فاطمةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة279

صباحٌة53.71990/1991الثانًانثىعراقٌةمربٌن مٌناس سلمان افتخاراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة280

صباحٌة53.61990/1991الثانًانثىعراقٌةداود مرتضى وفاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة281

صباحٌة53.571990/1991الثانًذكرعراقٌةشكوري الحمٌد عبد محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة282

صباحٌة53.571990/1991الثانًانثىعراقٌةجٌاد عزٌز احمد وئاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة283

صباحٌة53.541990/1991الثانًذكرعراقٌةمحمود مصطفى محمد مهنداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة284

صباحٌة53.541990/1991الثانًانثىعراقٌةحبٌب الكرٌم عبد هدىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة285

صباحٌة53.521990/1991الثانًانثىعراقٌةحمود مطلك عبد حناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة286

صباحٌة53.521990/1991الثانًانثىعراقٌةمحمد ابراهٌم شذىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة287

صباحٌة53.51990/1991الثانًانثىعراقٌةالصافً جبرحسٌن املاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة288
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صباحٌة53.491990/1991الثانًانثىعراقٌةداوود سلمان خالد املاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة289

صباحٌة53.461990/1991الثانًانثىعراقٌةقاسم علً محمد سمٌرةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة290

صباحٌة53.451990/1991الثانًانثىعراقٌةرزوقً رمضان قدوري االءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة291

صباحٌة53.411990/1991الثانًذكرعراقٌةحسن خضٌر كاظم جودتاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة292

صباحٌة53.161990/1991الثانًذكرعراقٌةمنشد علً عبد فراساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة293

صباحٌة53.121990/1991الثانًذكرعراقٌةجعفر العزٌز عبد هادي احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة294

صباحٌة53.061990/1991الثانًانثىعراقٌةحوشان تعبان احالماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة295

صباحٌة53.021990/1991الثانًانثىعراقٌةحسٌن مرزه زغارٌداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة296

صباحٌة53.011990/1991الثانًانثىعراقٌةحسٌن محمد علً نوالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة297

صباحٌة52.981990/1991الثانًذكرعراقٌةالسامرائً عبٌد ذٌاب بكراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة298

صباحٌة52.931990/1991الثانًانثىعراقٌةعلً محمد هادي محمد لبنىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة299

صباحٌة52.931990/1991الثانًانثىعراقٌةالجلٌل عبد القادر عبد احمد لٌنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة300

صباحٌة52.81990/1991الثانًانثىعراقٌةكاظم جواد كاظم احالماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة301

صباحٌة52.771990/1991الثانًانثىعراقٌةجمعة سالم حسن ناهدةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة302

صباحٌة52.721990/1991الثانًانثىعراقٌةالبٌاتً هللا سعد انور زٌنةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة303

صباحٌة52.691990/1991الثانًذكرعراقٌةفرج خضر اٌاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة304

صباحٌة52.691990/1991الثانًانثىعراقٌةالدوري شاكر الغنً عبد رحاباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة305

صباحٌة52.691990/1991الثانًانثىعراقٌةحسن فٌاض حمٌد سجودةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة306

صباحٌة52.691990/1991الثانًذكرعراقٌةوزٌر الحسٌن عبد عالءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة307

صباحٌة52.641990/1991الثانًانثىعراقٌةمحٌسن بعٌوي كاظم جٌهاناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة308

صباحٌة52.641990/1991الثانًانثىعراقٌةرضا طه هشام زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة309

صباحٌة52.451990/1991الثانًانثىعراقٌةاحمد جاسم محمود لمىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة310

صباحٌة52.161990/1991الثانًانثىعراقٌةفتاح جان علً لٌلىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة311

صباحٌة52.161990/1991الثانًانثىعراقٌةعباس الزهرة عبد نوالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة312
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صباحٌة52.061990/1991الثانًانثىعراقٌةسلٌم ابراهٌم عادل نهىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة313

صباحٌة521990/1991الثانًانثىعراقٌةشاكر خالد وفاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة314

صباحٌة51.891990/1991الثانًذكرعراقٌةمخٌلف حاجً صالحاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة315

صباحٌة51.341990/1991الثانًانثىعراقٌةجبار نعمة الهاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة316

صباحٌة51.181990/1991الثانًذكرعراقٌةعلً محمد نجٌب محمد احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة317

صباحٌة51.181990/1991الثانًانثىعراقٌةعلً محمد زهٌر رٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة318

صباحٌة50.591990/1991الثانًانثىعراقٌةمحمد علً زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة319


