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صباحٌة82.191993/1994االولذكرعراقٌةنعمان صالح زكً زٌاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة79.541993/1994االولذكرعراقٌةٌاسٌن عبد اسماعٌل علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة78.11993/1994االولذكرعراقٌةعلً حسون سعدي واثقاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة76.261993/1994االولانثىعراقٌةصادق سلمان منٌر رغداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة75.611993/1994االولانثىعراقٌةعلوان عٌدان مهدي حناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة75.061993/1994االولذكرعراقٌةعباس مسلم شلٌبة باسماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة73.541993/1994االولانثىعراقٌةحمودي إبراهٌم هدٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة73.41993/1994االولذكرمغربٌةمحمد سرار علً محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة72.731993/1994االولانثىعراقٌةمزعل علوان محمود اقبالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة72.511993/1994االولذكرعراقٌةعلً عبد الكرٌم عبد حٌدراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة72.351993/1994االولانثىعراقٌةناصر كرٌم عزاوي مهااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة71.521993/1994االولانثىعراقٌةالقٌسً احمد ابراهٌم رغداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة71.071993/1994االولانثىعراقٌةصكر محمد هاشم سعاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة70.961993/1994االولذكرعراقٌةلهمود خشان كامل علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة70.751993/1994االولانثىعراقٌةرضا محمد مهدي الحسٌن عبد سرىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة70.51993/1994االولانثىعراقٌةشمعون حنا حكمت نبراساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة70.31993/1994االولذكرعراقٌةحسٌن ناصر حسٌن فؤاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة70.271993/1994االولانثىعراقٌةحسن احمد العزٌز عبد ندىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة69.971993/1994االولذكرعراقٌةالعلكمً عٌسى االمٌر عبد احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة69.381993/1994االولانثىعراقٌةمحمد الحمٌد عبد مروجاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة69.181993/1994االولذكرعراقٌةفاضل شاكر محمود عادلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة69.131993/1994االولانثىعراقٌةعٌسى ٌاسٌن صالح فاتناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة69.051993/1994االولانثىعراقٌةمحمد مهدي الحسٌن عبد اسماءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة68.941993/1994االولانثىعراقٌةمهدي النبً عبد الرضا عبد سمىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة68.881993/1994االولانثىعراقٌةحسون ابراهٌم خالد نادٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة68.591993/1994االولانثىعراقٌةموسى الجلٌل عبد ولٌد باناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة68.391993/1994االولانثىعراقٌةجوٌر نافع هللا عبد امنةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة68.281993/1994االولذكرعراقٌةالسالم عبد نوري سالماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة68.251993/1994االولذكرعراقٌةجواد الكرٌم عبد الحلٌم عبد علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة68.121993/1994االولذكرعراقٌةحمدان علٌوي عبٌد محسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة67.921993/1994االولذكرعراقٌةعونً حسٌن طارق زٌاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة67.831993/1994االولذكرعراقٌةسلمان الوهاب عبد الكرٌم عبد بشاراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة67.311993/1994االولذكرعراقٌةصالح ذٌب فاضل احساناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة67.051993/1994االولانثىعراقٌةجواد هادي عمران سحراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة67.021993/1994االولذكرعراقٌةمصلح حسٌن صالحاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة66.881993/1994االولذكرعراقٌةالجباري جبار عاجل حاكماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة66.761993/1994االولذكرعراقٌةاحمد شامً مسلم المجٌد عبداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة66.581993/1994االولانثىعراقٌةالمجٌد عبد عباس جعفر سجىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة66.321993/1994الثانًذكرعراقٌةحمٌد جاسم جبار خالداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة66.251993/1994الثانًانثىعراقٌةجمٌل ناصر مصطفى جناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة65.71993/1994االولذكرعراقٌةكاظم عواد ضٌاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة65.431993/1994االولانثىعراقٌةحنا ٌوسف ٌعقوب زٌنهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة65.431993/1994االولانثىعراقٌةصادق جعفر نازكاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة65.411993/1994االولانثىعراقٌةجبر خلٌل خضٌر عباساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة65.41993/1994االولانثىعراقٌةاالسدي مهدي الحسٌن عبد عالءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة64.931993/1994الثانًانثىعراقٌةحسن الحمٌد عبد علٌاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة64.831993/1994االولذكرعراقٌةسلٌمان نادر محمد سٌراناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة64.651993/1994االولانثىعراقٌةٌوسف محمد فاروق تمارااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة64.51993/1994االولذكرعراقٌةجاسم كاظم حمزه حٌدراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة64.321993/1994الثانًذكرعراقٌةخضٌر ٌاسٌن جمعةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة64.221993/1994االولانثىعراقٌةاالحد عبد فؤاد صباح هالةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة64.191993/1994االولانثىعراقٌةعٌسى بهنام رانااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة64.191993/1994الثانًانثىعراقٌةاخوان علً محمد جواد حناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة63.941993/1994االولذكرعراقٌةعواد احمد حمٌد ابراهٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة63.911993/1994االولانثىعراقٌةحمٌد سلمان ثامر سهاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة63.881993/1994االولانثىعراقٌةالزبٌدي شرهان حسن زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة63.71993/1994الثانًذكرعراقٌةعلً باقر حسٌن اٌاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة63.641993/1994االولذكرعراقٌةفرهود علً سالماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة63.591993/1994االولذكرعراقٌةمٌخائٌل شكري صبري عدناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة63.451993/1994االولذكرعراقٌةخلف زٌدان غازي علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة63.131993/1994االولذكرعراقٌةالرزاق عبد باقر محمد علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة62.831993/1994الثانًذكرعراقٌةبالل ابراهٌم صباح حسٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة62.791993/1994االولذكرعراقٌةبدر صنبول نعمة حسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة62.621993/1994االولذكرعراقٌةاسعد جواد محمد كاظم ضٌاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة62.61993/1994االولذكرعراقٌةاسماعٌل ابراهٌم محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة62.541993/1994الثانًذكرعراقٌةالجباري امٌن احمد مازناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة62.51993/1994االولذكرعراقٌةحسن علٌوي فٌصل حسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة62.41993/1994االولذكرتونسٌةالشاذلً محمد الشاذلً فراساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة62.261993/1994االولانثىبحرٌنٌةحسن جمال فروج زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة62.21993/1994الثانًذكرعراقٌةشاه ابراهٌم محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة62.131993/1994االولذكرعراقٌةامٌن علً كامل سعداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة621993/1994االولذكرعراقٌةشمعون الٌاس خضر ٌاسراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة61.961993/1994االولذكرعراقٌةبطرس ابراهٌم درٌداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة61.91993/1994االولانثىعراقٌةالمجٌد عبد جمٌل اسماعٌل مٌدٌااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة61.791993/1994االولذكرعراقٌةسعود ثامر اسعد وقاصاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة61.71993/1994االولذكرعراقٌةالباقً عبد الواحد عبد حسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة61.651993/1994الثانًذكرعراقٌةامٌن محمد الرضا عبد االئمة عبد عدياالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة61.621993/1994االولذكرعراقٌةسعٌد احمد خزعل اسامهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة61.621993/1994االولانثىعراقٌةعلً عباس امٌن طٌفاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة61.611993/1994الثانًذكرعراقٌةحمد موسى كرٌم جاللاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة61.61993/1994االولذكرعراقٌةعبٌد ابراهٌم عبٌد حٌدراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة61.531993/1994االولذكرعراقٌةحسٌن داود محمد اسماعٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة61.451993/1994االولذكرعراقٌةدبٌس علً صبر حسٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة61.41993/1994االولذكرعراقٌةاسحاق حنو نٌسان رعداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة61.271993/1994االولذكرعراقٌةغناوي هللا عبد جمال سرمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة61.251993/1994االولذكرعراقٌةعلً دله هادي بهجت احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة61.131993/1994الثانًذكرعراقٌةالمعموري ظاهر كتاب ظاهر عادلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة61.051993/1994االولذكرعراقٌةكلخان النبً عبد طارق علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة61.031993/1994الثانًانثىعراقٌةالرحٌم عبد الغفور عبد فٌاناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

صباحٌة60.971993/1994االولذكرعراقٌةسعٌد زٌون محسن عباساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

صباحٌة60.891993/1994الثانًانثىعراقٌةعٌسى عسكر فائق هالهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

صباحٌة60.81993/1994الثانًذكرعراقٌةصالح الواحد عبد طالباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

صباحٌة60.681993/1994االولذكرعراقٌةٌوسف حبٌب الجلٌل عبد خالداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

صباحٌة60.621993/1994الثانًذكرعراقٌةجاسم اللطٌف عبد جاسماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

صباحٌة60.561993/1994االولذكرعراقٌةعوده شاكر رٌاضاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

صباحٌة60.481993/1994الثانًذكرعراقٌةمحمد علً صادق مكًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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صباحٌة60.451993/1994الثانًذكرعراقٌةالٌاس ٌغقوب فهمً غزواناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

صباحٌة60.441993/1994االولذكرعراقٌةابراهٌم السالم عبد غازي عماداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

صباحٌة60.411993/1994االولذكرعراقٌةمحسن الكرٌم عبد واثقاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

صباحٌة60.361993/1994الثانًذكرعراقٌةالساعدي فالح احمد عماراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

صباحٌة60.281993/1994االولذكرعراقٌةحلبوص عبد نجم ظافراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

صباحٌة60.241993/1994االولذكرعراقٌةهرمز ٌوسف سلٌمان نائلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

صباحٌة60.241993/1994الثانًذكرعراقٌةمحمود جبر سلمان نائلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

صباحٌة60.171993/1994االولذكرعراقٌةعباس دحل محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

صباحٌة60.091993/1994الثانًذكرعراقٌةابراهٌم حسٌن الجبار عبد فراساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105

صباحٌة60.041993/1994الثانًذكرعراقٌةحسٌن ٌوسف عادل اٌاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة106

صباحٌة60.031993/1994الثانًذكرعراقٌةجمعه علوان اسماعٌل حقًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة107

صباحٌة60.011993/1994الثانًانثىعراقٌةشالل كاظم سعدون حناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة108

صباحٌة59.891993/1994االولذكرعراقٌةمهدي صالح قاسم قٌساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة109

صباحٌة59.751993/1994االولانثىعراقٌةالعزٌز عبد سامً هدىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة110

صباحٌة59.731993/1994االولذكرعراقٌةزوٌد جاسم فخري نصراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة111

صباحٌة59.651993/1994االولانثىعراقٌةمحمد جواد زكً لمىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة112

صباحٌة59.641993/1994االولذكرعراقٌةسلٌمان االحد عبد مؤٌد مصطفىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة113

صباحٌة59.631993/1994الثانًذكرعراقٌةهللا عبد علً محمد علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة114

صباحٌة59.611993/1994االولذكرعراقٌةسٌبو ٌونس بطرس وساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة115

صباحٌة59.581993/1994االولذكرعراقٌةصالح الغنً عبد فالح سناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة116

صباحٌة59.561993/1994االولانثىعراقٌةحمد دروٌش عبود باناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة117

صباحٌة59.531993/1994الثانًذكرعراقٌةخضٌر صدٌق قٌس جمالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة118

صباحٌة59.41993/1994االولذكرعراقٌةجسام دغٌم رحٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة119

صباحٌة59.371993/1994الثانًذكرعراقٌةحمٌد عنبري ابراهٌم سالماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة120
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صباحٌة59.321993/1994الثانًذكرعراقٌةزمزوم علوان عدنان سلواناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة121

صباحٌة59.191993/1994الثانًانثىعراقٌةسلٌم هاشم جعفر رؤٌااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة122

صباحٌة59.131993/1994الثانًذكرعراقٌةفنجان عباس كرٌم محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة123

صباحٌة59.111993/1994االولذكرعراقٌةهللا عبد رضا حٌدراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة124

صباحٌة58.861993/1994الثانًانثىعراقٌةعلً القادر عبد الجبار عبد غادةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة125

صباحٌة58.851993/1994الثانًانثىعراقٌةوردة االحد عبد فرنسٌس جاكلٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة126

صباحٌة58.761993/1994الثانًذكرعراقٌةحسٌن سلمان بدر احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة127

صباحٌة58.721993/1994االولذكرعراقٌةمحمد طه الرحمن عبد علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة128

صباحٌة58.71993/1994االولانثىعراقٌةعطٌة عباس جرٌان نضالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة129

صباحٌة58.691993/1994الثانًذكرعراقٌةمطلك ذٌنه ابو خضٌر جاللاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة130

صباحٌة58.571993/1994االولذكرعراقٌةخشان جبر دشر ٌوسفاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة131

صباحٌة58.511993/1994االولانثىعراقٌةاالطرقجً االمٌر عبد صبٌح زهراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة132

صباحٌة58.441993/1994الثانًانثىعراقٌةاالعظمً محمد الجبار عبد ثرٌااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة133

صباحٌة58.421993/1994الثانًذكرعراقٌةجاسم نعٌم ثامراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة134

صباحٌة58.241993/1994الثانًذكرعراقٌةالوهاب عبد طه عماراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة135

صباحٌة58.151993/1994االولذكرعراقٌةعبد عبدهللا طارقاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة136

صباحٌة58.111993/1994االولذكرعراقٌةابراهٌم اسماعٌل محمد عمراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة137

صباحٌة58.071993/1994الثانًذكرعراقٌةعرٌبً اشوان ابو فاضل محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة138

صباحٌة57.931993/1994االولذكرعراقٌةهللا عبد نجم مٌسر حساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة139

صباحٌة57.931993/1994الثانًذكرعراقٌةبدن فندي زامل خالداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة140

صباحٌة57.91993/1994الثانًذكرعراقٌةحمودي الكرٌم عبد ابراهٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة141

صباحٌة57.91993/1994الثانًذكرعراقٌةحسن جٌاد جاسب محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة142

صباحٌة57.831993/1994الثانًانثىعراقٌةعالوي محمد جسام صفاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة143

صباحٌة57.741993/1994االولذكرعراقٌةمظهر حامد كتاب احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة144
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صباحٌة57.721993/1994االولذكرعراقٌةمجٌد علً خلٌل صباحاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة145

صباحٌة57.541993/1994الثانًانثىعراقٌةمحمد عبادي رجاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة146

صباحٌة57.531993/1994الثانًذكرعراقٌةحمودي الرضا عبد علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة147

صباحٌة57.41993/1994الثانًانثىعراقٌةعٌسى مهدي عطوان افتخاراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة148

صباحٌة57.391993/1994الثانًذكرعراقٌةحسٌن محمد صحبت محسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة149

صباحٌة57.361993/1994االولذكرعراقٌةخلٌل الحسٌن عبد علً وساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة150

صباحٌة57.341993/1994الثانًذكرعراقٌةخلٌوي خمٌس محمد خالداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة151

صباحٌة57.341993/1994الثانًذكرعراقٌةجوده حسن رضااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة152

صباحٌة57.191993/1994الثانًذكرعراقٌةمحمد شرٌف عمراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة153

صباحٌة57.161993/1994االولذكرعراقٌةصالح الغنً عبد فالح زٌداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة154

صباحٌة57.151993/1994االولذكرعراقٌةحسٌن محمد كاظم محمد صاحباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة155

صباحٌة57.141993/1994الثانًذكرعراقٌةالحسن عبد ناجً عودهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة156

صباحٌة57.121993/1994الثانًذكرعراقٌةعٌدان نعمه الرضا عبد كرٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة157

صباحٌة57.061993/1994الثانًذكرعراقٌةمحمد علً حول حسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة158

صباحٌة56.931993/1994االولذكرعراقٌةسٌاب فوزي جٌاد مهدياالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة159

صباحٌة56.911993/1994الثانًذكرعراقٌةالبٌاتً هللا عبد الصمد عبد جعفراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة160

صباحٌة56.91993/1994الثانًذكرعراقٌةٌوسف محمد نكتل مصعباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة161

صباحٌة56.881993/1994الثانًذكرعراقٌةحسٌن علوان مهند لٌثاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة162

صباحٌة56.831993/1994االولانثىعراقٌةٌوسف ٌوئٌل لمىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة163

صباحٌة56.821993/1994الثانًذكرعراقٌةاحمد محمد حسن محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة164

صباحٌة56.781993/1994الثانًذكرعراقٌةالرزاق عبد العزٌز عبد احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة165

صباحٌة56.641993/1994الثانًذكرعراقٌةسلمان ٌوسف هانً علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة166

صباحٌة56.551993/1994االولذكرعراقٌةالسعدي حمٌد جاسم علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة167

صباحٌة56.531993/1994الثانًذكرعراقٌةشبٌب هللا عبد حسن احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة168
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صباحٌة56.441993/1994الثانًذكرعراقٌةنصٌف عباس نصٌف علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة169

صباحٌة56.431993/1994الثانًذكرعراقٌةالراشد محمد علوان احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة170

صباحٌة56.351993/1994الثانًذكرعراقٌةحٌدر محمد حسن علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة171

صباحٌة56.331993/1994الثانًذكرعراقٌةانور احسان حسن محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة172

صباحٌة56.271993/1994االولذكرعراقٌةرفٌق الدٌن عون بساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة173

صباحٌة56.251993/1994الثانًانثىعراقٌةعلً محمد حبٌب طاهر رغداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة174

صباحٌة56.241993/1994االولذكرعراقٌةالشمري حمزه مسلم تركًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة175

صباحٌة56.191993/1994الثانًذكرعراقٌةكطان عبٌد موسى رٌاضاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة176

صباحٌة56.181993/1994االولذكرعراقٌةكورئٌل ٌوحنا انطوان بشاراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة177

صباحٌة56.121993/1994االولذكرعراقٌةخلف محمد جاسم محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة178

صباحٌة56.081993/1994االولذكرعراقٌةعباس فضٌل خضر عباساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة179

صباحٌة56.071993/1994الثانًذكرعراقٌةصادق احمد كمال رأفتاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة180

صباحٌة55.971993/1994الثانًذكرعراقٌةمحمد جاسم جواد سامًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة181

صباحٌة55.871993/1994الثانًذكرعراقٌةمحمود جاسم نصٌف رائداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة182

صباحٌة55.871993/1994الثانًانثىعراقٌةمصطاف طارق وفاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة183

صباحٌة55.81993/1994الثانًذكرعراقٌةمحمود عباس احمد علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة184

صباحٌة55.751993/1994االولانثىعراقٌةصالح محمد جابر عبٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة185

صباحٌة55.741993/1994الثانًذكرعراقٌةجاسم خضٌر علً حسٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة186

صباحٌة55.721993/1994الثانًذكرعراقٌةصادق جواد صاحب شبراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة187

صباحٌة55.711993/1994االولذكرعراقٌةالرضا عبد محمد مؤٌداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة188

صباحٌة55.631993/1994الثانًذكرسورٌةالفالح ابراهٌم اسماعٌل قصًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة189

صباحٌة55.621993/1994الثانًذكرعراقٌةمحسن جواد الدٌن عز الدٌن بهاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة190

صباحٌة55.581993/1994الثانًانثىعراقٌةصادق عادل وفاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة191

صباحٌة55.541993/1994الثانًذكرعراقٌةجواد فاضل احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة192
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صباحٌة55.381993/1994الثانًذكرعراقٌةحسٌن محمد ناظم ناظراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة193

صباحٌة55.341993/1994الثانًذكرعراقٌةخضٌر سبتً خلفاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة194

صباحٌة55.241993/1994الثانًذكرعراقٌةعلوان محمود مازناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة195

صباحٌة55.111993/1994االولانثىعراقٌةحسن الجلٌل عبد علً رشااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة196

صباحٌة55.081993/1994االولانثىعراقٌةالحسن عبد علً منىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة197

صباحٌة55.051993/1994الثانًذكرعراقٌةاالحد عبد رجب علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة198

صباحٌة54.961993/1994الثانًذكرعراقٌةهللا عبد كرٌم بكر ئامانجاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة199

صباحٌة54.941993/1994الثانًانثىعراقٌةمعال مكً رضوان باناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة200

صباحٌة54.931993/1994الثانًذكرعراقٌةهللا عبد نجم قاسماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة201

صباحٌة54.851993/1994الثانًذكرعراقٌةالعلً احمد الوهاب عبد حٌدراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة202

صباحٌة54.841993/1994الثانًذكرعراقٌةعلوان محمد مهدياالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة203

صباحٌة54.741993/1994الثانًذكرعراقٌةعلً جالل جمال زرٌاناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة204

صباحٌة54.61993/1994االولذكرعراقٌةرملً تقً فرحان سعداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة205

صباحٌة54.581993/1994الثانًذكرعراقٌةمحمد رضا علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة206

صباحٌة54.281993/1994الثانًذكرعراقٌةخلف حمٌد راشداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة207

صباحٌة54.231993/1994االولذكرعراقٌةفرج صباح عماراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة208

صباحٌة54.11993/1994االولانثىعراقٌةالطائً رزٌج العزٌز عبد الهاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة209

صباحٌة54.091993/1994الثانًذكرعراقٌةحسان الحسٌن عبد علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة210

صباحٌة54.011993/1994الثانًانثىعراقٌةمهدي سلمان شاكر اٌثاراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة211

صباحٌة53.91993/1994الثانًذكرعراقٌةخضٌر محً نصاراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة212

صباحٌة53.831993/1994الثانًذكرعراقٌةجواد محمد رسول اسعداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة213

صباحٌة53.781993/1994الثانًذكرعراقٌةشموش جعفر عباس علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة214

صباحٌة53.71993/1994الثانًذكرعراقٌةعبود مجٌد محً ماجداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة215

صباحٌة53.51993/1994الثانًذكرعراقٌةحسٌن سالم الرزاق عبد احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة216



الدراسة نوعالتخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

صباحٌة53.471993/1994الثانًانثىعراقٌةحسن ابراهٌم اسماعٌل امانًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة217

صباحٌة53.381993/1994الثانًذكرعراقٌةحسن جاسم سلمان محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة218

صباحٌة53.281993/1994الثانًذكرعراقٌةحسٌن نصٌري محمد باقراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة219

صباحٌة53.041993/1994الثانًذكرعراقٌةرضا محمد العزٌز عبد محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة220

صباحٌة51.991993/1994الثانًانثىعراقٌةفرنسٌس ٌوسف باناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة221

صباحٌة51.941993/1994الثانًذكرعراقٌةعكله حمود حسن علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة222

صباحٌة51.931993/1994الثانًانثىعراقٌةحمزه عبٌد ستار راقٌهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة223

صباحٌة51.481993/1994الثانًذكرعراقٌةالحمٌد عبد علً محمد لقمان سعداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة224

صباحٌة51.211993/1994الثانًانثىعراقٌةالناصري اسماعٌل محمد االءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة225


