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صباحٌة84.231994/1995االولذكرعراقٌةطه ٌاسٌن زهٌر حٌدراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة79.781994/1995االولانثىعراقٌةالغرٌباوي كرٌم االله عبد مٌساءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة78.991994/1995االولذكرعراقٌةٌونس ناصر كونً عماراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة78.921994/1995االولانثىعراقٌةحسٌن زٌنل عادل سمٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة76.221994/1995االولانثىعراقٌةسعٌد صالح الدٌن صالح زهراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة75.71994/1995االولذكرٌمانٌةسعٌد بن سعٌد فؤاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة75.451994/1995االولانثىعراقٌةكاظم مهدي جبار شذاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة75.371994/1995االولذكرعراقٌةمجٌد نوري محمد عامراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة75.221994/1995االولانثىعراقٌةاحمد محمود طالب علٌاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة74.331994/1995االولذكرعراقٌةفرحان حسٌن ناصر جمالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة74.331994/1995االولذكرعراقٌةهندي تٌودور ولٌد عدياالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة73.631994/1995االولذكرعراقٌةسٌاهٌان ستراك ساموئٌل ستراكاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة73.461994/1995االولذكرعراقٌةشنشل الرزاق عبد خالد غنىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة72.971994/1995االولذكرعراقٌةحسٌن حمٌد حٌدراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة71.781994/1995االولذكرعراقٌةالعنبكً خلف رحٌم طه عدياالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة70.291994/1995االولانثىعراقٌةالعبٌدي ضٌاءعلوان رشااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة70.171994/1995االولانثىعراقٌةالجورانً صادق علً وروداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة70.091994/1995االولذكرٌمانٌةاحمد شكري الواسع عبد محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة70.031994/1995االولذكرعراقٌةجسام ابراهٌم خلٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة69.581994/1995االولذكرعراقٌةموزان عباس سلمان مؤٌداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة69.511994/1995االولانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل حمد ماجدةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة68.771994/1995االولانثىعراقٌةالجشعمً عٌسى فؤاد علٌاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة68.381994/1995االولذكرعراقٌةالمعاضٌدي فتنة رشٌد ممدوح بساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة68.141994/1995االولانثىعراقٌةالرزاق عبد قاسم اسٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة68.091994/1995االولانثىعراقٌةعلوان محسن حامد سرىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة67.571994/1995االولذكرعراقٌةالجبوري محسن حمد عبد طهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة67.471994/1995االولذكرعراقٌةحسٌن علً احمد عباساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة67.121994/1995االولانثىعراقٌةجرجٌس انطوان اكرم ندىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة67.061994/1995االولذكرعراقٌةرزٌن هاشم الحمٌد عبد امجداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة67.021994/1995االولذكرعراقٌةالطائً الرضا عبد االئمة عبد حاتماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة66.731994/1995االولانثىعراقٌةالصافً عطا علً زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة66.381994/1995االولذكرعراقٌةمحمد فاضل رٌاضاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة65.861994/1995االولذكرعراقٌةاحمد الستار عبد الرحمن عبد عمراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة65.561994/1995االولذكرعراقٌةحسن علً الحسٌن عبداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة65.511994/1995االولذكرعراقٌةمنصور العزٌز عبد رضا محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة65.41994/1995االولانثىعراقٌةالعزاوي جالل علً امالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة65.371994/1995االولذكرعراقٌةاالمٌر عبد العزٌز عبد عماراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة65.181994/1995االولانثىعراقٌةعلً حسٌن االمٌر عبد اسراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة65.181994/1995الثانًذكرعراقٌةاالحد عبد حربً ماهراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة65.021994/1995االولذكرعراقٌةامٌن حمد رسول حسٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة64.831994/1995االولذكرعراقٌةسلمان موسى الجبار عبد حٌدراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة64.261994/1995االولذكرعراقٌةشاكر قادر حٌدراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة64.141994/1995االولذكرعراقٌةهللا عبد الرحمن عبد طارق اٌاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة64.021994/1995االولانثىعراقٌةحسن بشٌر نذٌر رنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة63.931994/1995االولذكرعراقٌةحدٌد هاشم محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة63.91994/1995االولذكرعراقٌةابراهٌم خلٌل نهاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة63.791994/1995الثانًانثىعراقٌةاحمد الكاظم عبد حاكم حراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة63.531994/1995االولذكرعراقٌةحسن ماجد عادلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة63.41994/1995االولذكرعراقٌةحسن جواد زٌد اثٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة63.361994/1995االولانثىعراقٌةعلً اسماعٌل علً اخالصاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة63.261994/1995االولذكرعراقٌةعبٌد ٌاسر محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة63.241994/1995االولذكرعراقٌةهللا فتح الرزاق عبد حٌدراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة63.121994/1995االولذكرعراقٌةالحمدانً جمعة جاسم ادرٌساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة63.011994/1995االولذكرعراقٌةالحداد رزوقً جاسم فاضلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة62.911994/1995االولذكرعراقٌةجبار حسن ابراهٌم نهاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة62.91994/1995االولانثىعراقٌةٌوسف مكردٌج الدٌن صالح لبنىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة62.891994/1995االولانثىعراقٌةالوهاب عبد ابراهٌم تحسٌن والءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة62.811994/1995االولذكرعراقٌةالعزاوي حسٌن عبود كرٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة62.651994/1995االولانثىعراقٌةحسٌن عٌسى جبار سحراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة62.561994/1995االولانثىعراقٌةالفراجً عٌدان عبد اسٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة62.281994/1995االولذكرعراقٌةغٌدان حسن محمد ناجًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة62.111994/1995االولذكرعراقٌةالشرقً مهدي الصاحب عبد محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة61.991994/1995االولانثىعراقٌةابراهٌم حمادي محمود زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة61.881994/1995االولذكرعراقٌةصالح محمد كاظم عماراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة61.821994/1995الثانًذكرعراقٌةامٌن محمد جمعة محسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة61.761994/1995االولانثىعراقٌةوردة مٌخائٌل اسحق دٌانااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة61.761994/1995االولانثىعراقٌةالركابً زغٌر مشكور زعٌزع سعاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة61.461994/1995االولانثىعراقٌةشمعون نجٌب هدٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة61.441994/1995االولانثىعراقٌةعٌسى حسن حردان سالماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة61.441994/1995االولانثىعراقٌةحسٌن علً محمد كرامةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة61.281994/1995الثانًذكرعراقٌةٌوسف كوركٌس ٌوسف فادياالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة61.261994/1995الثانًانثىعراقٌةداود سعٌد اسٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة61.211994/1995االولانثىعراقٌةخضر ٌوسف زٌنةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة61.211994/1995االولانثىعراقٌةحمد عباس نجم سهٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة61.161994/1995االولذكرعراقٌةالعجزان كاظم جاسم حٌدراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة61.111994/1995االولذكرعراقٌةالعامري حمزه علً حسٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة60.971994/1995الثانًذكرعراقٌةالمشهدانً محارب جمعه علً عماراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة60.721994/1995الثانًذكرعراقٌةالجبوري راجً الكرٌم عبد مثنىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة60.681994/1995االولذكرعراقٌةاحمد محمد خالد احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة60.671994/1995الثانًذكرعراقٌةكطان حسٌن ناصراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة60.51994/1995الثانًذكرعراقٌةكوركٌس سركٌس اٌكل رافًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة60.11994/1995الثانًذكرعراقٌةمحمود شاكر حمد صباحاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة60.081994/1995الثانًذكرعراقٌةزكً سمٌر فراساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة601994/1995الثانًذكرعراقٌةقنبر ٌحٌى احسان احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة601994/1995الثانًذكرعراقٌةجبر سابط وادي فراتاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة59.91994/1995الثانًذكرعراقٌةهللا عبد خضر محمود سركوتاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة59.881994/1995االولانثىعراقٌةسعٌد مصطفى خالد بلسماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة59.831994/1995االولانثىعراقٌةرستم محمد رستم بٌاناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة59.721994/1995االولانثىعراقٌةعلً محمد صالح اشراقاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

صباحٌة59.721994/1995الثانًانثىعراقٌةصبحً ساجت ٌاسٌن سحراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

صباحٌة59.691994/1995االولانثىعراقٌةحسٌن االمٌر عبد نهاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

صباحٌة59.551994/1995الثانًذكرعراقٌةاحمد حسٌن النافع عبد نوفلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

صباحٌة59.481994/1995االولذكرعراقٌةنجم سهٌل خلف لٌثاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

صباحٌة59.351994/1995الثانًذكرعراقٌةمحمد جاسم علً غساناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

صباحٌة59.221994/1995الثانًذكرعراقٌةعكله شنٌشل تركً حسٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

صباحٌة59.211994/1995االولذكرعراقٌةصادق باقر صاحب حسنٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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صباحٌة59.151994/1995الثانًانثىعراقٌةآدلٌفً كافً معلى سعاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

صباحٌة58.971994/1995الثانًذكرعراقٌةغضٌب محسن مهدياالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

صباحٌة58.961994/1995الثانًذكرعراقٌةالشكرجً حسن مهدي باسلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

صباحٌة58.931994/1995االولانثىعراقٌةجعفر عباس محمد اسراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

صباحٌة58.931994/1995االولذكرعراقٌةحسون الحسن عبد انواراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

صباحٌة58.921994/1995الثانًذكرعراقٌةالصفار سلمان مكً صاحباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

صباحٌة58.81994/1995الثانًذكرعراقٌةالفتاح عبد رؤوف محمد باهراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

صباحٌة58.631994/1995االولذكرعراقٌةخضٌر حمودي حكمت احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

صباحٌة58.541994/1995الثانًذكرعراقٌةاحمد ٌونس اثٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105
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