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صباحٌة78.281992/1993االولانثىعراقٌةاحمد هللا عبد احمد سهاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة77.341992/1993االولذكرعراقٌةالمهدي عبد محمد مهدي صبحًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة77.241992/1993االولذكرعراقٌةمحمد عبد قدوري محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة74.881992/1993االولانثىعراقٌةالراوي عبد علً عمر ابتساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة74.621992/1993االولذكرعراقٌةعبد سالم عبد حسٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة74.331992/1993االولانثىعراقٌةبطرس عٌسى خالد هدٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة74.241992/1993االولانثىعراقٌةجواد محمد اسماعٌل االءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة73.741992/1993االولذكرعراقٌةٌونس صالح داود نبهاناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة73.381992/1993االولذكرعراقٌةجاسم فضل امٌن مٌثماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة73.321992/1993االولذكرعراقٌةسلمان عباس الحسٌن عبد حٌدراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة73.251992/1993االولانثىعراقٌةالعانً صالح سلٌم زٌنةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة72.791992/1993االولذكرعراقٌةعلً قمر هاشم الدٌن سٌفاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة72.311992/1993االولانثىعراقٌةداود عباس سلمان امٌرةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة71.661992/1993االولانثىعراقٌةاحمد حسن حسٌن زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة71.621992/1993االولانثىعراقٌةخضر محمد هللا عبد اسماءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة71.051992/1993االولذكرعراقٌةامٌن علً ولً صباحاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة70.611992/1993االولذكرعراقٌةتركً ناصر حماد مؤٌداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة70.591992/1993الثانًذكرعراقٌةحسن عتاب رمضان محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة70.51992/1993االولانثىعراقٌةسعٌد الكرٌم عبد ضٌاء انواراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة70.451992/1993االولانثىعراقٌةالدراجً حمادي صبري اٌماناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة70.21992/1993االولذكرعراقٌةحسٌن هللا عبد عزٌز باللاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة70.21992/1993االولذكرعراقٌةالكبٌسً ثامر كامل ماثلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة69.541992/1993االولذكرعراقٌةحسن هللا عبد كامل عصاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة68.661992/1993الثانًذكرعراقٌةصالح حمود حدٌد احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة68.631992/1993الثانًذكرعراقٌةجواد حمودي شاكر محموداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة67.911992/1993االولذكرعراقٌةاحمد قادر فاتح الدٌن محًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة67.721992/1993االولانثىعراقٌةعبود عٌسى هللا عبد زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة67.711992/1993االولانثىعراقٌةالكرٌم عبد حسن مظفر آمالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة67.711992/1993االولذكرعراقٌةالرضا عبد العزٌز عبد ماجداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة67.261992/1993االولانثىعراقٌةخاجٌك آرتٌن سركٌس ناٌرياالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة67.211992/1993االولذكرعراقٌةٌوسف مكردٌج جورج رافًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة67.131992/1993االولذكرعراقٌةمحمد اكبر علً احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة66.971992/1993االولانثىعراقٌةالكبٌسً ٌحٌى سامً زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة66.971992/1993االولذكرعراقٌةخسرو محمد اسماعٌل مخلداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة66.641992/1993االولانثىعراقٌةخلٌل كمال ناهل نهالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة66.621992/1993االولانثىعراقٌةسلمان كرٌم حٌاوي ازهاراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة66.511992/1993الثانًذكرعراقٌةالشٌخ خلٌل اسماعٌل صباح احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة65.951992/1993االولذكرعراقٌةابراهٌم جمٌل ابراهٌم خلٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة65.861992/1993االولذكرعراقٌةسعدون سلمان حامد فائزاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة65.581992/1993االولانثىعراقٌةعٌسى ٌعقوب زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة65.491992/1993االولذكرعراقٌةعلوش حسٌن محمد علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة65.411992/1993االولانثىعراقٌةرحو مجٌد حمٌد صفاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة65.341992/1993االولذكرعراقٌةمحمد عباس االله عبد علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة64.941992/1993االولانثىعراقٌةجواد حسن محمد سهاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة64.781992/1993االولذكرعراقٌةمحمد علً عبد عادلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة64.721992/1993الثانًذكرعراقٌةهللا عبد طرٌمش كاظم نزاراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة64.711992/1993االولذكرعراقٌةداود عزٌز باسل لؤياالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة64.581992/1993االولذكرعراقٌةصالح مهدي وعداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة64.561992/1993الثانًذكرعراقٌةغرٌب نوري قاسم كول صوناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة64.551992/1993االولانثىعراقٌةحافظ جمٌل منذر منىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة64.461992/1993االولذكرعراقٌةحسٌن جاسم حسن عدناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة64.411992/1993االولذكرعراقٌةعلً حسٌن عاٌد قحطاناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة64.41992/1993االولذكرعراقٌةبطرس توماس فاروق باسلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة64.41992/1993الثانًذكرعراقٌةالمؤمن صاحب علً باسماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة64.371992/1993االولذكرعراقٌةأمٌن حمه حمه نوزاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة64.361992/1993االولانثىعراقٌةالعباسً هللا نصر خالد نغماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة64.261992/1993الثانًذكرعراقٌةالواعظ اسماعٌل طاهر محمد ٌاسٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة64.21992/1993االولانثىعراقٌةاحمد رحوم حاتم سهٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة64.181992/1993الثانًذكرعراقٌةصالح رؤوف صالح معناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة63.911992/1993الثانًذكرعراقٌةلطٌف محمد طاهر احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة63.91992/1993االولذكرعراقٌةمحمود محمد بشٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة63.881992/1993االولذكرعراقٌةٌاسٌن جواد سعدي مٌثماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة63.611992/1993االولذكرعراقٌةكامل شوقً مهنداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة63.581992/1993االولانثىعراقٌةفائق الرزاق عبد زٌنةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة63.491992/1993االولذكرعراقٌةمحسن هللا عبد حٌدراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة63.491992/1993الثانًذكرعراقٌةاحمد شهاب محمود ٌوسفاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة63.471992/1993االولانثىعراقٌةالعزاوي حسٌن عزت عالء زٌنةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة63.171992/1993االولانثىعراقٌةكاظم رشٌد الحمٌد عبد أمانًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة63.151992/1993االولانثىعراقٌةراضً حسون باقر هناءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة63.11992/1993الثانًذكرعراقٌةخضٌر ٌاسٌن صبحً احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة62.841992/1993االولانثىعراقٌةحمادي نمٌر بتولاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة62.781992/1993االولانثىعراقٌةسلمان كاظم انتصاراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة62.771992/1993االولذكرعراقٌةمحمد جبار صادق محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة62.611992/1993االولذكرعراقٌةدلً ٌوسف كامل ماهراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة62.541992/1993االولذكرعراقٌةالداود ٌونس دحام قصًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة62.331992/1993االولذكرعراقٌةعلوان عوٌد كاظم صالحاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة62.311992/1993االولذكرعراقٌةصكبان السادة عبد سوادي فارساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة62.251992/1993االولانثىعراقٌةسعٌد شفٌق لطفً لمىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة62.191992/1993االولانثىعراقٌةعطار حسن عدنان رٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة62.141992/1993االولانثىعراقٌةهللا عبد مهدي الجبار عبد اخالصاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة62.121992/1993االولذكرعراقٌةمحمد جاسم ابراهٌم مصطفىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة62.081992/1993االولذكرعراقٌةهرمز حنا سالم وائلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة62.061992/1993االولذكرعراقٌةامٌن الحسٌن عبد نهاد حٌدراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة61.91992/1993االولانثىعراقٌةابراهٌم الحسٌن عبد علً زهراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة61.91992/1993االولذكرعراقٌةالستار عبد صالح محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة61.751992/1993االولذكرعراقٌةعلً كاظم محمد ولٌداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة61.741992/1993االولذكرعراقٌةٌوسف ابراهٌم اسعد وساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة61.631992/1993االولانثىعراقٌةجاسم نصٌف مالك اصٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة61.61992/1993االولذكرعراقٌةمحمد جاسم طه علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

صباحٌة61.511992/1993االولذكرعراقٌةجبر جمٌل جبار ستاراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

صباحٌة61.151992/1993االولذكرعراقٌةعلً عباس خضٌر ضٌاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

صباحٌة61.131992/1993االولذكرعراقٌةمهدي الرضا عبد مهدياالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

صباحٌة61.041992/1993االولذكرعراقٌةسلمان سعٌد عادل علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

صباحٌة60.961992/1993االولذكرسودانٌةاحمد محمد علً الدٌن عصاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

صباحٌة60.911992/1993االولذكرعراقٌةسعٌد احمد طالل بساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

صباحٌة60.911992/1993الثانًذكرعراقٌةباكوس سركٌس جورج بشاراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96



الدراسة نوعالتخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

صباحٌة60.881992/1993الثانًذكرعراقٌةفرحان علً وهٌب احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

صباحٌة60.831992/1993االولذكرعراقٌةمحمد جاسم قاسم عماراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

صباحٌة60.831992/1993االولذكرعراقٌةاوانسً كرٌكور مارالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

صباحٌة60.691992/1993الثانًانثىعراقٌةحسٌن عبد صاحب سوسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

صباحٌة60.51992/1993الثانًذكرعراقٌةالوهاب عبد راغب ٌاسراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

صباحٌة60.411992/1993االولذكرعراقٌةعمران علً غنً مصطفىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

صباحٌة60.281992/1993االولانثىعراقٌةرٌاض زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

صباحٌة60.041992/1993االولانثىعراقٌةعلً عبد محمد لطٌفةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

صباحٌة60.031992/1993االولانثىعراقٌةلطٌف حسن عباس زهرةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105

صباحٌة59.961992/1993الثانًانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل ابراهٌم اسٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة106

صباحٌة59.941992/1993االولانثىعراقٌةحلمً القادر عبد فالح مائدةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة107

صباحٌة59.921992/1993االولانثىعراقٌةالمبارك ابراهٌم طارق اباءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة108

صباحٌة59.911992/1993االولانثىعراقٌةالرضا عبد حسٌن ناصر سامٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة109

صباحٌة59.911992/1993الثانًانثىعراقٌةالمشهدانً شوٌخ محمد فاطمةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة110

صباحٌة59.861992/1993الثانًذكرعراقٌةخوشً خٌون حٌدراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة111

صباحٌة59.81992/1993االولذكرعراقٌةصالح سلمان احمد غالباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة112

صباحٌة59.771992/1993االولذكرعراقٌةمحمد ابراهٌم خلدون ابراهٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة113

صباحٌة59.691992/1993االولذكرعراقٌةمحمد عٌسى علً محمد عٌسىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة114

صباحٌة59.691992/1993الثانًذكرعراقٌةاحمد هللا عبد طه احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة115

صباحٌة59.61992/1993االولانثىعراقٌةشمعون سلٌمان طالب بشرىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة116

صباحٌة59.61992/1993الثانًذكرعراقٌةالمجٌد عبد زهٌر فراساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة117

صباحٌة59.591992/1993االولذكرعراقٌةالعانً حمد فالح خالداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة118

صباحٌة59.491992/1993االولذكرعراقٌةالشمري صالح الصاحب عبد غدٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة119

صباحٌة59.451992/1993االولذكرعراقٌةالراوي داود شكر عاصماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة120
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صباحٌة59.421992/1993االولانثىعراقٌةحداد قادر حسٌن بشرىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة121

صباحٌة59.381992/1993االولذكرعراقٌةسلمان محمد خضر روكاناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة122

صباحٌة59.341992/1993االولذكرعراقٌةبحر حمادي علً خالداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة123

صباحٌة59.331992/1993االولانثىعراقٌةروضان سلمان زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة124

صباحٌة59.291992/1993االولذكرعراقٌةمحمد صادق صفاء احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة125

صباحٌة59.271992/1993االولذكرعراقٌةلفتة هطٌل مسلم فاضلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة126

صباحٌة59.271992/1993االولانثىعراقٌةخلٌفة محمود كامل نجلةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة127

صباحٌة59.241992/1993االولانثىعراقٌةعلً اكبر صبحً هٌفاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة128

صباحٌة59.191992/1993الثانًانثىعراقٌةهاشم الدٌن صالح هدىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة129

صباحٌة59.171992/1993الثانًانثىعراقٌةنعمان توما نعٌم سمراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة130

صباحٌة59.161992/1993االولذكرعراقٌةمهدي سامً هٌاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة131

صباحٌة59.121992/1993الثانًانثىعراقٌةهرمز متً قرداغ ابتساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة132

صباحٌة59.111992/1993االولانثىعراقٌةحمود العباس عبد االءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة133

صباحٌة59.111992/1993الثانًذكرارتٌرٌهمدنً  اوشٌك مصطفىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة134

صباحٌة59.081992/1993االولانثىعراقٌةمظفر علً لٌث تمارةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة135

صباحٌة59.081992/1993االولانثىعراقٌةسهٌل كاظم ابراهٌم هبةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة136

صباحٌة591992/1993االولانثىعراقٌةاحمد عباس احمد زهرةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة137

صباحٌة58.961992/1993االولذكرعراقٌةحسون كاظم محمد عادلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة138

صباحٌة58.791992/1993االولذكرعراقٌةمحمد ٌونس الوهاب عبد محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة139

صباحٌة58.791992/1993الثانًانثىعراقٌةراضً دهش هادي هٌاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة140

صباحٌة58.781992/1993االولذكرعراقٌةمراد هاشم اسماعٌل عامراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة141

صباحٌة58.731992/1993االولذكرعراقٌةابراهٌم الجلٌل عبد حامداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة142

صباحٌة58.71992/1993الثانًذكرعراقٌةالبٌر مصطفى اكرم مصطفىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة143

صباحٌة58.651992/1993االولذكرعراقٌةمحمد جاسم نصٌف باسماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة144
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صباحٌة58.61992/1993االولذكرعراقٌةفرج محمد حسٌن قحطاناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة145

صباحٌة58.531992/1993الثانًذكرعراقٌةاللطٌف عبد رمضان موفقاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة146

صباحٌة58.521992/1993االولانثىعراقٌةباقر محمد محسن خدٌجةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة147

صباحٌة58.391992/1993الثانًذكرعراقٌةمحمد جاسم لطٌف معناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة148

صباحٌة58.281992/1993االولانثىعراقٌةعلوان خضٌر خالد ختاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة149

صباحٌة58.241992/1993االولانثىعراقٌةالعامري  ٌاس سلمان االءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة150

صباحٌة58.241992/1993الثانًانثىعراقٌةهللا عبد محمد حناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة151

صباحٌة58.211992/1993االولذكرعراقٌةعاشور هللا عبد حسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة152

صباحٌة58.211992/1993االولذكرعراقٌةعطٌة حسن عطٌة صاحباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة153

صباحٌة58.171992/1993االولذكرعراقٌةعلً عباس فاضل باسماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة154

صباحٌة58.141992/1993الثانًذكرعراقٌةالعقٌلً عطٌة جبٌر سلماناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة155

صباحٌة58.041992/1993الثانًانثىعراقٌةموسى الجبار عبد آمنةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة156

صباحٌة57.991992/1993االولذكرعراقٌةسلمان عالوي صباح نورياالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة157

صباحٌة57.941992/1993االولانثىعراقٌةمنصور ٌوسف شوكت سهىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة158

صباحٌة57.921992/1993الثانًذكرعراقٌةصالح محمد عادل عمراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة159

صباحٌة57.91992/1993الثانًذكرعراقٌةخضر حسٌن علً حسٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة160

صباحٌة57.731992/1993االولانثىعراقٌةناصر جبار زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة161

صباحٌة57.641992/1993االولذكرعراقٌةزوٌن رسن صالل محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة162

صباحٌة57.581992/1993االولذكرعراقٌةٌوسف حسٌن علً فاروقاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة163

صباحٌة57.551992/1993االولذكرعراقٌةاسماعٌل خلٌل فؤاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة164

صباحٌة57.531992/1993الثانًذكرعراقٌةكاظم جعفر كاظم جعفراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة165

صباحٌة57.321992/1993الثانًذكرعراقٌةعلوان كمٌل ٌاسٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة166

صباحٌة57.311992/1993الثانًذكرعراقٌةعاكول حمود ابراهٌم عباساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة167

صباحٌة57.281992/1993الثانًذكرعراقٌةوره علً موسى محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة168
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صباحٌة57.21992/1993االولذكرعراقٌةمربوط حسٌن علً محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة169

صباحٌة57.191992/1993االولذكرعراقٌةعلً حمد خضٌر عباساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة170

صباحٌة57.181992/1993الثانًذكرعراقٌةموسى ٌلدا جمٌل هٌثماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة171

صباحٌة57.171992/1993الثانًانثىعراقٌةرحٌم الرحمن عبد عمر نٌشاناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة172

صباحٌة57.131992/1993االولانثىعراقٌةالجلٌل عبد ٌوسف علٌاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة173

صباحٌة57.11992/1993االولانثىعراقٌةعلً عبد كاظم عباس سحراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة174

صباحٌة57.031992/1993الثانًانثىعراقٌةعلً داود االئمة عبد مرٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة175

صباحٌة56.961992/1993الثانًذكرعراقٌةشكر محمد محموداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة176

صباحٌة56.911992/1993االولانثىعراقٌةالدلٌمً علوان حسٌن ماجدةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة177

صباحٌة56.91992/1993الثانًذكرعراقٌةهللا عبد حمودي طارق زٌاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة178

صباحٌة56.91992/1993الثانًذكرعراقٌةسلمان محمد صالح مؤٌداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة179

صباحٌة56.891992/1993الثانًذكرعراقٌةٌوحنا فرنسٌس ٌوحنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة180

صباحٌة56.871992/1993االولانثىعراقٌةمهدي محً احمد مٌرفتاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة181

صباحٌة56.821992/1993الثانًذكرعراقٌةابراهٌم كاظم جواد سعداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة182

صباحٌة56.711992/1993االولانثىعراقٌةمحمد جاسم حمادي سلٌمةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة183

صباحٌة56.621992/1993الثانًذكرعراقٌةخضر صالح عمراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة184

صباحٌة56.61992/1993الثانًانثىعراقٌةحبٌب كاظم محمد سهاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة185

صباحٌة56.571992/1993االولذكرعراقٌةجٌاد علً حسن حاتماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة186

صباحٌة56.521992/1993االولذكرعراقٌةعباس رستم سلمان داوداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة187

صباحٌة56.361992/1993الثانًذكرعراقٌةسلٌم الدٌن نور فاضل ابراهٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة188

صباحٌة56.331992/1993الثانًانثىعراقٌةزورا عٌسى مٌسوناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة189

صباحٌة56.21992/1993االولانثىعراقٌةالبزركان جاسم نصٌف مٌساناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة190

صباحٌة56.181992/1993الثانًانثىعراقٌةحسن الدٌن بهاء الدٌن فخر ساجدةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة191

صباحٌة56.161992/1993االولانثىعراقٌةحسٌن ناٌف عبد رائدةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة192
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صباحٌة56.161992/1993الثانًذكرعراقٌةعلً عبد الهادي عبد مهدياالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة193

صباحٌة56.131992/1993الثانًذكرعراقٌةخضٌر محمد جاسم لفتهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة194

صباحٌة56.091992/1993الثانًذكرعراقٌةعنو الرزاق عبد شاكر عمراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة195

صباحٌة56.051992/1993الثانًانثىعراقٌةحاجم خطار عادل صبااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة196

صباحٌة55.931992/1993االولذكرعراقٌةعودة االمٌر عبد الرحمن عبداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة197

صباحٌة55.931992/1993الثانًذكرعراقٌةعٌسى ابراهٌم هاشماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة198

صباحٌة55.861992/1993االولانثىعراقٌةعلً خلف اٌماناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة199

صباحٌة55.821992/1993الثانًذكرعراقٌةحاجم كرٌدي ثامراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة200

صباحٌة55.81992/1993الثانًذكرعراقٌةحسن مجٌد محمد علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة201

صباحٌة55.71992/1993االولذكرعراقٌةابراهٌم محمد شمسً محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة202

صباحٌة55.691992/1993الثانًذكرعراقٌةالعالق حسٌن كاظم سلطاناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة203

صباحٌة55.691992/1993الثانًانثىعراقٌةجبر رحٌم مرٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة204

صباحٌة55.641992/1993الثانًانثىعراقٌةعبٌد مهدي عصام رسلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة205

صباحٌة55.631992/1993الثانًذكرعراقٌةكرٌم ذٌاب باسل نبٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة206

صباحٌة55.481992/1993الثانًذكرعراقٌةابراهٌم سعٌد عاطف حٌدراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة207

صباحٌة55.481992/1993الثانًذكرعراقٌةالرحمن عبد الحمٌد عبد مهنداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة208

صباحٌة55.421992/1993الثانًانثىعراقٌةحسٌن حسن غالم حناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة209

صباحٌة55.311992/1993الثانًذكرعراقٌةمحسن حمودي ناجً حمودياالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة210

صباحٌة55.281992/1993الثانًانثىعراقٌةحسٌن محمود شاكر رباباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة211

صباحٌة55.241992/1993الثانًذكرعراقٌةمجٌد حمدي ارشد محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة212

صباحٌة55.171992/1993االولانثىعراقٌةالٌاس سلطان ذنون فاتناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة213

صباحٌة55.161992/1993الثانًانثىعراقٌةالرشٌدي داود احمد زهراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة214

صباحٌة55.141992/1993االولانثىعراقٌةالزبٌدي الحسٌن عبد محمد رباباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة215

صباحٌة55.141992/1993الثانًذكرعراقٌةعباس مدلول طارق محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة216
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صباحٌة55.091992/1993الثانًذكرعراقٌةكاظم جواد عماداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة217

صباحٌة55.081992/1993الثانًذكرعراقٌةخضٌر رشٌد حمٌد غساناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة218

صباحٌة55.081992/1993الثانًانثىعراقٌةعالج جواد نادٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة219

صباحٌة551992/1993الثانًذكرعراقٌةالحسٌن عبد طاهر طاللاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة220

صباحٌة54.831992/1993الثانًذكرعراقٌةالرحمن عبد موسى اسماعٌل محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة221

صباحٌة54.791992/1993الثانًذكرعراقٌةمراد حسٌن سامً باللاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة222

صباحٌة54.781992/1993الثانًانثىعراقٌةالعانً عطا تركً رغداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة223

صباحٌة54.731992/1993الثانًذكرعراقٌةعلوان االمٌر عبد قصًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة224

صباحٌة54.691992/1993الثانًانثىعراقٌةالمجٌد عبد فاضل لمٌاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة225

صباحٌة54.541992/1993الثانًانثىعراقٌةالفتاح عبد رؤوف محمد مٌساءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة226

صباحٌة54.51992/1993الثانًانثىعراقٌةفاضل عباس باقر ساهرةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة227

صباحٌة54.461992/1993الثانًذكرعراقٌةباقر محمد قمندار مصطفىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة228

صباحٌة54.41992/1993الثانًانثىعراقٌةعلً محمد باقر جعفر وسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة229

صباحٌة54.391992/1993االولانثىعراقٌةكاظم صبار المجٌد عبد ثناءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة230

صباحٌة54.391992/1993الثانًذكرعراقٌةحسن علً حسٌن الدٌن حساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة231

صباحٌة54.31992/1993الثانًذكرعراقٌةزبون زغٌر قاسم قٌساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة232

صباحٌة54.171992/1993الثانًانثىعراقٌةحلمً عباس فرٌد سوسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة233

صباحٌة54.171992/1993الثانًذكرعراقٌةسعٌد محمد نزار مضراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة234

صباحٌة54.171992/1993الثانًانثىعراقٌةالحسن عبد العزٌز عبد سوادي هناءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة235

صباحٌة54.161992/1993الثانًانثىعراقٌةخلٌفة حمد سعٌد نوالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة236

صباحٌة541992/1993الثانًذكرعراقٌةتوفٌق انور ازاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة237

صباحٌة541992/1993الثانًذكرعراقٌةالقادر عبد سعٌد كنعان عدناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة238

صباحٌة53.761992/1993الثانًذكرعراقٌةخالد علً حسن فلٌحاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة239

صباحٌة53.541992/1993الثانًانثىعراقٌةمحمد اسماعٌل شذىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة240
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صباحٌة53.421992/1993الثانًذكرعراقٌةجواد محمد ناصر جمالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة241

صباحٌة53.381992/1993االولانثىعراقٌةمعروف ٌاسٌن ملوكً اسراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة242

صباحٌة53.361992/1993الثانًانثىعراقٌةالوائلً ناصر االله عبد بلسماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة243

صباحٌة53.181992/1993الثانًانثىعراقٌةاحمد قدوري شاكر زٌنةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة244

صباحٌة52.831992/1993الثانًانثىعراقٌةاحمد محمد حسٌن لبنىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة245

صباحٌة52.611992/1993الثانًذكرعراقٌةالٌاس صدٌق موفق اٌاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة246

صباحٌة52.431992/1993الثانًانثىعراقٌةحسٌن هلٌل خالد لمىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة247

صباحٌة52.341992/1993االولانثىعراقٌةمظلوم هللا عبد عباس املاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة248

صباحٌة52.341992/1993االولذكرعراقٌةفرحان سالم خلف عٌداناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة249

صباحٌة51.831992/1993الثانًذكرعراقٌةحسٌن بنً محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة250

صباحٌة51.811992/1993االولذكرعراقٌةحسن شاكر المجٌد عبد سرمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة251

صباحٌة51.811992/1993الثانًذكرعراقٌةمحسن العزٌز عبد محسن عالءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة252


