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صباحٌة84.881991/1992االولذكرعراقٌةعلً هللا عبد علً حسٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة84.081991/1992االولانثىعراقٌةحسٌن علً رضا زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة81.61991/1992االولذكرعراقٌةأٌلٌا سلمان مجٌد ادوارداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة79.281991/1992االولانثىعراقٌةشنشل الزاق عبد خالد دنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة77.971991/1992االولذكرعراقٌةحبٌب خمٌس غازي فٌصلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة77.541991/1992االولانثىعراقٌةعٌدان عكله جسوم صبااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة76.981991/1992االولذكرعراقٌةباقر هادي حمٌد حسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة76.661991/1992االولانثىعراقٌةشلش حسٌن أٌناساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة76.661991/1992االولانثىعراقٌةالعٌسى أبراهٌم أحمد دٌنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة76.441991/1992االولذكرعراقٌةمحمود نجم عبود عادلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة75.331991/1992االولانثىعراقٌةحوٌش المال الحمٌد عبد اسماعٌل شكراناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة74.511991/1992االولذكرعراقٌةتٌتو فرنٌس فادياالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة73.91991/1992االولانثىعراقٌةلفته محً المطلب عبد خنساءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة73.411991/1992االولذكرعراقٌةٌوسف بهنام عماراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة73.091991/1992االولانثىعراقٌةحسون االمٌر عبد داخل سهٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة72.691991/1992االولذكرعراقٌةاسماعٌل المجٌد عبد ضٌاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة71.731991/1992االولانثىعراقٌةعلً  أمٌن أحمد ندىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة71.21991/1992االولانثىعراقٌةعلوش جعفر عٌسى منىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة70.641991/1992االولانثىعراقٌةغفور محمد ابراهٌم مزدةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة70.541991/1992االولذكرعراقٌةمصطفى جابر ضٌاء علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة70.261991/1992االولانثىعراقٌةالٌوسف عبد سلٌمان انتصاراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة70.241991/1992االولانثىعراقٌةالعانً حمٌد هشام سالفةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة70.021991/1992االولانثىعراقٌةجعفر الكرٌم عبد صبري مروجاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة69.871991/1992االولذكرعراقٌةمنصور شابا جورج نزاراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة69.761991/1992االولانثىعراقٌةهللا عبد قلوم ٌحٌى مٌعاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة69.281991/1992االولانثىعراقٌةسعٌد ابراهٌم خلٌل أوازاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة69.251991/1992االولانثىعراقٌةبهرام سلمان توفٌق ندىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة69.221991/1992االولانثىعراقٌةٌاسٌن طه ٌاسٌن حناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة69.131991/1992االولانثىعراقٌةالدهوي االمٌر عبد رسمً مهااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة69.041991/1992االولانثىعراقٌةبطً كامل أدور رنداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة68.931991/1992االولانثىعراقٌةالجواهري اسماعٌل كامل رنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة68.851991/1992االولذكرعراقٌةهللا عبد رضا أصغر أبراهٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة68.771991/1992االولذكرعراقٌةحسٌن باقر عدنان علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة68.741991/1992االولانثىعراقٌةبوغوض أسرائٌل كرابٌت مارالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة68.171991/1992االولذكرعراقٌةصكر حمٌد الحسٌن عبد فالحاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة68.11991/1992االولانثىعراقٌةالقادر عبد اللطٌف عبد طالب رواءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة67.411991/1992االولانثىعراقٌةالبحرانً الحسٌن عبد علً محمد نبٌلةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة67.381991/1992االولانثىعراقٌةعلٌوي حٌدر كاظم ألهاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة67.381991/1992االولذكرعراقٌةحمود عبد علً هٌثماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة67.171991/1992االولانثىعراقٌةعمر عماد نغماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة67.131991/1992االولذكرعراقٌةحسن دهموش ٌونس صالحاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة67.041991/1992االولانثىعراقٌةحسٌن بهاء هناءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة66.981991/1992االولانثىعراقٌةالكنانً الغنً عبد جواد أسٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة66.881991/1992الثانًذكرعراقٌةدهش الكاظم عبد سلمان حٌدراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة66.821991/1992االولانثىعراقٌةمكً معتوق عدنان منالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة66.611991/1992االولانثىعراقٌةالحمٌد عبد سلٌمان محمود فرحاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة66.241991/1992االولانثىعراقٌةاالسدي حسن االمٌر عبد جناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة66.181991/1992االولانثىعراقٌةزاٌر راضً جبار مٌسماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة65.791991/1992االولذكرعراقٌةأدهم أبراهٌم هانً أدهماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة65.661991/1992االولانثىعراقٌةعمران حسن علً محمد بشرىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة65.61991/1992االولذكرعراقٌةحسٌن علً مكً احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة65.441991/1992االولانثىعراقٌةعلوان موسى فاطمهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة65.281991/1992الثانًانثىعراقٌةطه سعٌد علً خالٌدةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة65.251991/1992االولانثىعراقٌةمحمد ابراهٌم صبري تهانًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة65.221991/1992االولذكرعراقٌةالربٌعً شوكه ابراهٌم امجداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة65.221991/1992االولانثىعراقٌةعلً رشٌد مجٌد مٌسوناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة64.851991/1992االولانثىعراقٌةمصلح محجوب سامً سهااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة64.671991/1992االولانثىعراقٌةالرضا عبد تقً الرضا عبد نغماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة64.451991/1992االولانثىعراقٌةالحمٌد عبد جمٌل ٌسرىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة64.371991/1992االولذكرعراقٌةعبد خلٌل عادل عماراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة64.341991/1992االولانثىعراقٌةكاظم هاشم عدنان وسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة64.241991/1992االولذكرعراقٌةداود عبد رائداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة64.211991/1992االولذكرعراقٌةمحمد خلٌل محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة64.081991/1992االولذكرعراقٌةمحمد جاسم رشٌد احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة63.931991/1992االولانثىعراقٌةمحمود صالح حسٌن انغاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة63.761991/1992االولانثىعراقٌةسلٌم محمود معروف مٌادهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة63.71991/1992االولذكرعراقٌةفرجو عزٌز انٌس عزٌزاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة63.621991/1992االولذكرعراقٌةحسن فلٌح محمود مثنىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة63.551991/1992الثانًذكرعراقٌةمكً سعٌد توفٌقاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة63.491991/1992االولانثىعراقٌةكاظم حسٌن جواد سندساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة63.361991/1992الثانًانثىعراقٌةنٌسان ملحم مخائٌل أفلٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة63.331991/1992االولذكرعراقٌةموحً جمٌل هاشم محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة63.31991/1992االولذكرعراقٌةرجب ابراهٌم طارق زٌاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة63.171991/1992االولذكرعراقٌةحسن ٌاسٌن طه نوفلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة63.121991/1992االولانثىعراقٌةاحمد شهاب حمود ندىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة63.061991/1992االولذكرعراقٌةمحمد ٌحٌى ذنون احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة62.981991/1992االولذكرعراقٌةاحمد سعٌد محمود شواناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة62.961991/1992االولانثىعراقٌةحنتوش كاظم ابتساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة62.91991/1992االولذكرعراقٌةمزعل برهان محمد احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة62.691991/1992االولذكرعراقٌةمراد داود جمٌل منوراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة62.641991/1992الثانًانثىعراقٌةحسٌن علً طالل اقبالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة62.581991/1992االولذكراردنٌةعبدهللا صالح اٌمناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة62.561991/1992االولانثىعراقٌةالخفاجً محمد سامً زٌنةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة62.531991/1992االولانثىعراقٌةالرحمانً مهدي حمٌد نهىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة62.451991/1992االولانثىعراقٌةداود حسٌن جابر غادهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة62.421991/1992االولانثىعراقٌةاحمد حسٌن جعفر وفاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة62.341991/1992االولانثىعراقٌةبولص هللا فتح مظفر شذىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة62.241991/1992الثانًذكرعراقٌةناصر اسماعٌل جلوب جاللاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة62.211991/1992االولانثىعراقٌةعلً مهدي الحسن عبد مرٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

صباحٌة62.181991/1992االولذكرعراقٌةحسٌن علً داود رعداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

صباحٌة62.181991/1992االولذكرعراقٌةحمادي خلف علٌوي عبداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

صباحٌة62.181991/1992الثانًذكرعراقٌةالحسٌن عبد محمد صبٌح معناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

صباحٌة62.161991/1992الثانًانثىعراقٌةحسن سامً سؤدداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

صباحٌة62.021991/1992االولذكرعراقٌةالٌاس العزٌز عبد الفرٌد فائزاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

صباحٌة61.941991/1992االولذكرعراقٌةحمٌد مجٌد الدٌن شمس اسعداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

صباحٌة61.941991/1992االولذكرعراقٌةعبٌد احمد خالد ولٌداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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صباحٌة61.891991/1992االولانثىعراقٌةحنا حبٌب حنا بسمةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

صباحٌة61.841991/1992االولانثىعراقٌةجواد كاظم الصاحب عبد ذكرىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

صباحٌة61.811991/1992االولانثىعراقٌةالصائغ توما افهم جٌمًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

صباحٌة61.781991/1992الثانًذكرعراقٌةمحمد حسٌن قادر اٌوباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

صباحٌة61.71991/1992االولانثىعراقٌةموسى هادي مسلم اسماراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

صباحٌة61.541991/1992االولذكرعراقٌةهللا عبد الغنً عبد رضا محمد حسٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

صباحٌة61.541991/1992الثانًذكرعراقٌةعلً محمد االمٌر عبد حساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

صباحٌة61.511991/1992االولذكرعراقٌةالشٌخ محمد بدري احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

صباحٌة61.491991/1992االولانثىعراقٌةمحمود الكرٌم عبد اسامه علٌاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105

صباحٌة61.491991/1992الثانًذكرعراقٌةمهدي صالح احمد صباحاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة106

صباحٌة61.381991/1992االولانثىعراقٌةحمٌد سامً رغداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة107

صباحٌة61.381991/1992االولانثىعراقٌةمحمد جالل طالل زٌنهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة108

صباحٌة61.361991/1992االولذكرعراقٌةمنخً محسن كاظم اٌاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة109

صباحٌة61.251991/1992االولانثىعراقٌةالجمٌلً محمود شاكر سناءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة110

صباحٌة61.251991/1992االولانثىعراقٌةعباس عبدهللا هٌاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة111

صباحٌة61.171991/1992االولذكرعراقٌةاحمد كاظم سلمان عادلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة112

صباحٌة61.041991/1992االولانثىعراقٌةابراهٌم علً محمد حسٌن شذىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة113

صباحٌة60.961991/1992الثانًانثىعراقٌةخلف محمد عٌسى هناءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة114

صباحٌة60.851991/1992االولانثىعراقٌةالمشهدانً شكر محمود اسماءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة115

صباحٌة60.731991/1992االولانثىعراقٌةالعقابً رسن فاخر ساهرةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة116

صباحٌة60.641991/1992الثانًانثىعراقٌةمكً الصاحب عبد أمٌرهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة117

صباحٌة60.581991/1992االولانثىعراقٌةالٌاس امٌن تمارهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة118

صباحٌة60.561991/1992االولذكرعراقٌةطه ٌاسٌن محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة119

صباحٌة60.511991/1992االولذكرعراقٌةحاجم مهدي صالح علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة120
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صباحٌة60.291991/1992االولانثىعراقٌةشمر ٌوسف سلٌم ندىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة121

صباحٌة60.21991/1992الثانًذكرعراقٌةرحٌم خابط رافع لٌثاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة122

صباحٌة60.181991/1992الثانًذكرعراقٌةخضٌر ٌاسٌن حسٌن رعداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة123

صباحٌة60.051991/1992االولانثىعراقٌةبهٌة مهدي هاشم صبري اعتدالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة124

صباحٌة59.921991/1992االولانثىعراقٌةزٌنل فائق قصً رغداءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة125

صباحٌة59.861991/1992الثانًانثىعراقٌةهذال زبال ناجحهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة126

صباحٌة59.821991/1992االولذكرعراقٌةمحمود عثمان حسان خالداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة127

صباحٌة59.811991/1992الثانًذكرعراقٌةمحمود طالب احمد مهٌاراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة128

صباحٌة59.781991/1992الثانًذكرعراقٌةعبٌد حمزة علً طالباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة129

صباحٌة59.621991/1992الثانًانثىعراقٌةمحمد باقر هاشم فادٌهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة130

صباحٌة59.61991/1992االولانثىعراقٌةالسلمان مصطفى باسل نوراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة131

صباحٌة59.571991/1992الثانًذكرعراقٌةابراهٌم الرحمن عبد منذر مبراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة132

صباحٌة59.541991/1992االولانثىعراقٌةالحسٌن عبد سعٌد محمد اعتقاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة133

صباحٌة59.541991/1992الثانًانثىعراقٌةحسٌن حسن محمد نسرٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة134

صباحٌة59.461991/1992االولانثىعراقٌةباقر جابر منىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة135

صباحٌة59.331991/1992الثانًذكرعراقٌةصالح محمد كاظم علً عبداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة136

صباحٌة59.221991/1992االولانثىعراقٌةلطٌف ابراهٌم افراحاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة137

صباحٌة59.171991/1992االولانثىعراقٌةالرحمن عبد سعٌد محمد فٌاناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة138

صباحٌة59.141991/1992الثانًانثىعراقٌةالحلٌوه سعٌد مصطفى زٌنهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة139

صباحٌة59.091991/1992الثانًانثىعراقٌةعلً حسن محمد سهاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة140

صباحٌة59.061991/1992الثانًانثىعراقٌةصالح مهدي محمود هالهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة141

صباحٌة59.041991/1992الثانًانثىعراقٌةطه عٌسى خلٌل هدىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة142

صباحٌة59.021991/1992الثانًانثىعراقٌةالغفور عبد محمد هدٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة143

صباحٌة59.011991/1992الثانًذكرعراقٌةمحمد الرزاق عبد مداح بساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة144
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صباحٌة59.011991/1992الثانًذكرعراقٌةاحمد حسٌن هادي محسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة145

صباحٌة58.81991/1992االولانثىعراقٌةمحسن علٌوي الرضا عبد جماناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة146

صباحٌة58.781991/1992االولانثىعراقٌةاآلوسً سمسم ٌاسٌن بشرىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة147

صباحٌة58.771991/1992االولذكرعراقٌةفواز زعٌتر كاظم موسىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة148

صباحٌة58.771991/1992الثانًانثىعراقٌةعباس حسٌن وفاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة149

صباحٌة58.751991/1992الثانًذكرعراقٌةمحٌسن زوٌر نعٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة150

صباحٌة58.751991/1992الثانًذكرعراقٌةهللا عبد عباس ابراهٌم هشاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة151

صباحٌة58.691991/1992االولانثىعراقٌةحاتم السٌد الكرٌم عبد سالم اسراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة152

صباحٌة58.691991/1992االولذكرعراقٌةمحمد جاسم مصطفى لٌثاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة153

صباحٌة58.651991/1992االولانثىعراقٌةعواد محمد رغداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة154

صباحٌة58.641991/1992االولذكرعراقٌةغركان رمٌض الدٌن عزاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة155

صباحٌة58.561991/1992االولانثىعراقٌةمحمود وحٌد خلٌفه اخالصاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة156

صباحٌة58.541991/1992االولذكرعراقٌةالشماع ٌاسٌن عدنان احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة157

صباحٌة58.451991/1992الثانًذكرعراقٌةناصر اسماعٌل فٌداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة158

صباحٌة58.421991/1992االولانثىعراقٌةحاتم االمٌر عبد ثامر سهىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة159

صباحٌة58.41991/1992الثانًذكرعراقٌةشماس متً رٌوس سٌو سامراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة160

صباحٌة58.291991/1992الثانًانثىعراقٌةامٌن سلمان سهامهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة161

صباحٌة58.261991/1992الثانًانثىعراقٌةٌاقوت خشف كاظم هٌفاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة162

صباحٌة58.221991/1992الثانًذكرعراقٌةمحمد حسٌن القادر عبد كاملاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة163

صباحٌة58.211991/1992الثانًانثىعراقٌةقاسم هادي سحراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة164

صباحٌة58.11991/1992الثانًانثىعراقٌةبتوكا حنا بطرس نادرهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة165

صباحٌة58.051991/1992الثانًانثىعراقٌةجاسم عزوزي بشرىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة166

صباحٌة57.891991/1992الثانًانثىعراقٌةمحمد سلومً داود هناءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة167

صباحٌة57.891991/1992الثانًانثىعراقٌةخضٌر عبود عباس هناءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة168
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صباحٌة57.861991/1992االولذكرعراقٌةمحمد موسى الحسٌن عبد مرتضىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة169

صباحٌة57.861991/1992الثانًانثىعراقٌةفوزي حازم رغداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة170

صباحٌة57.861991/1992الثانًذكرعراقٌةحسن فلٌح حسٌن كاظماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة171

صباحٌة57.861991/1992الثانًانثىعراقٌةاحمد فؤاد ٌاسمٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة172

صباحٌة57.771991/1992الثانًذكرعراقٌةاحمد هادي عرفاناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة173

صباحٌة57.721991/1992الثانًذكرعراقٌةكناوي هادي علً اسعداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة174

صباحٌة57.71991/1992الثانًانثىعراقٌةعباس علً حسٌن سمٌرهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة175

صباحٌة57.681991/1992الثانًانثىعراقٌةطاهر فوزي شٌرٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة176

صباحٌة57.61991/1992الثانًانثىعراقٌةسلمان احمد ابراهٌم افراحاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة177

صباحٌة57.61991/1992الثانًانثىعراقٌةعلً حسٌن حسن ظمٌاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة178

صباحٌة57.61991/1992الثانًانثىعراقٌةصالح محمد الملك عبد والءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة179

صباحٌة57.461991/1992الثانًذكرعراقٌةرضا نوري غالب علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة180

صباحٌة57.451991/1992الثانًذكرعراقٌةعزت ناجً محمد اثٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة181

صباحٌة57.451991/1992الثانًذكرعراقٌةصادق ناجً جعفر محمد عالءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة182

صباحٌة57.411991/1992االولانثىعراقٌةحمد سلمان حكمت والءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة183

صباحٌة57.41991/1992االولذكرعراقٌةحسون جرٌان ماهراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة184

صباحٌة57.221991/1992الثانًذكرعراقٌةمحمد ابراهٌم حسٌن حسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة185

صباحٌة57.171991/1992الثانًانثىعراقٌةالقادر عبد كمال اسٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة186

صباحٌة57.171991/1992الثانًذكرعراقٌةعلً محمد هادي سامراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة187

صباحٌة57.121991/1992الثانًانثىعراقٌةاسماعٌل جالل الدٌن صالح رندهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة188

صباحٌة57.011991/1992الثانًذكرعراقٌةمحمد خضر محمد عمراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة189

صباحٌة56،561991/1992االولذكرعراقٌةالشائع داخل حمٌد وساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة190

صباحٌة56.961991/1992الثانًذكرعراقٌةعلً حسٌن ناصر حٌدراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة191

صباحٌة56.851991/1992الثانًانثىعراقٌةعباس خضٌر اٌسراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة192
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صباحٌة56.811991/1992االولذكرعراقٌةعلً حسٌن فاضل احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة193

صباحٌة56.731991/1992االولذكرعراقٌةغزاي عباس شالل فؤاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة194

صباحٌة56.641991/1992الثانًانثىعراقٌةهللا شمس مهدي حسٌن هناءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة195

صباحٌة56.611991/1992الثانًذكرعراقٌةمجٌد الوهاب عبد حٌدراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة196

صباحٌة56.541991/1992االولانثىعراقٌةعلً عبد حسٌن مهااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة197

صباحٌة56.421991/1992الثانًانثىعراقٌةمحمد عباس حمٌد مرٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة198

صباحٌة56.41991/1992الثانًانثىعراقٌةازغٌر علً سمٌرةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة199

صباحٌة56.351991/1992الثانًانثىعراقٌةمحمد ابراهٌم سعدي زٌنةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة200

صباحٌة56.261991/1992الثانًانثىعراقٌةخضٌر عالوي حسٌن دٌنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة201

صباحٌة56.241991/1992االولانثىعراقٌةصرع خلف النبً عبد امالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة202

صباحٌة56.181991/1992الثانًانثىعراقٌةعبٌد راضً حسٌن زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة203

صباحٌة56.11991/1992االولانثىعراقٌةحسٌن محمد الخالق عبد ابتهالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة204

صباحٌة561991/1992الثانًانثىعراقٌةمهدي جواد محمد عذراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة205

صباحٌة55.981991/1992االولانثىعراقٌةسلمان نعمه هاشم باناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة206

صباحٌة55.941991/1992الثانًذكرعراقٌةحافظ هاشم جاسب احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة207

صباحٌة55.941991/1992الثانًذكرعراقٌةاحمد الكرٌم عبد احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة208

صباحٌة55.931991/1992الثانًذكرعراقٌةوارتان جورج بساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة209

صباحٌة55.811991/1992الثانًانثىعراقٌةالعانً شرٌف علً بٌداءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة210

صباحٌة55.781991/1992الثانًانثىعراقٌةلطٌف محسن زهٌر بشرىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة211

صباحٌة55.61991/1992الثانًذكرعراقٌةاالسدي مهدي مشكور اسداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة212

صباحٌة55.411991/1992الثانًانثىعراقٌةحسٌن علً هاشم لٌلىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة213

صباحٌة55.331991/1992الثانًانثىعراقٌةحسٌن حسن خلٌل سوسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة214

صباحٌة55.281991/1992الثانًذكرعراقٌةسالم ٌاسٌن عاٌد سعدياالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة215

صباحٌة55.271991/1992الثانًذكرعراقٌةابراهٌم علً الحافظ عبد احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة216
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صباحٌة55.121991/1992الثانًانثىعراقٌةحسٌن االمٌر عبد جاسم رفاةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة217

صباحٌة55.061991/1992الثانًذكرعراقٌةكاظم جواد مهدي محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة218

صباحٌة55.011991/1992الثانًذكرعراقٌةخضٌر محمود اسماعٌل محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة219

صباحٌة55.011991/1992الثانًانثىعراقٌةالكرٌم عبد نادٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة220

صباحٌة551991/1992الثانًذكرعراقٌةعٌسى عبود حمٌد حازماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة221

صباحٌة54.81991/1992االولانثىعراقٌةعبد صادق جعفر باناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة222

صباحٌة54.741991/1992الثانًانثىعراقٌةعبدي رؤوف غازي فدوىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة223

صباحٌة54.721991/1992الثانًانثىعراقٌةحسن محمد هاشم االءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة224

صباحٌة54.611991/1992االولذكرعراقٌةغفوري الغفارعلً عبد حٌدراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة225

صباحٌة54.421991/1992الثانًانثىعراقٌةعبود الرزاق عبد حوراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة226

صباحٌة54.321991/1992الثانًذكرعراقٌةجاري علً عبٌد احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة227

صباحٌة54.291991/1992الثانًانثىعراقٌةطوكان علكه حمٌدي انعاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة228

صباحٌة54.11991/1992االولذكرعراقٌةحسن علً حازماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة229

صباحٌة541991/1992الثانًانثىعراقٌةعبٌد حسن محسن سهامهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة230

صباحٌة53.941991/1992الثانًانثىعراقٌةحمادي شكحان محمد خولةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة231

صباحٌة53.941991/1992الثانًانثىعراقٌةمحمود مناتً سلٌمةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة232

صباحٌة53.841991/1992الثانًانثىعراقٌةطالب فٌضً علً محمد اسٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة233

صباحٌة53.841991/1992الثانًذكرعراقٌةالخزرجً عبود حسن امٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة234

صباحٌة53.761991/1992الثانًانثىعراقٌةالهور ابو جبار حلٌمةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة235

صباحٌة53.741991/1992الثانًذكرعراقٌةحمادي علً صباحاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة236

صباحٌة53.621991/1992االولانثىعراقٌةدنر هللا فتح فرج هبةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة237

صباحٌة53.521991/1992االولذكرعراقٌةحمٌد مهدي طارق مهنداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة238

صباحٌة53.521991/1992الثانًانثىعراقٌةجاسم عمران ابراهٌم منالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة239

صباحٌة53.361991/1992الثانًذكرعراقٌةجاسم صادق هشاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة240
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صباحٌة53.081991/1992الثانًانثىعراقٌةعلً محمد حلمً محمد بانواالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة241

صباحٌة53.081991/1992الثانًذكرعراقٌةعلً حسن محمد جعفراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة242

صباحٌة52.481991/1992الثانًانثىعراقٌةمحمد هللا عبد محمود اسٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة243

صباحٌة51.441991/1992الثانًانثىعراقٌةاسماعٌل حسن حمودي سحراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة244


