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صباحٌة84.61996/1997االولذكرعراقٌةالحمٌد عبد هاشم عمراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة76.181996/1997االولانثىعراقٌةحلمً الستار عبد هشام لبنىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة75.141996/1997االولانثىعراقٌةحمامة ٌعقوب عادل زٌنةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة73.31996/1997االولانثىعراقٌةفتحً سالم اسٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة731996/1997االولانثىعراقٌةالفراجً عٌدان عبد اٌناساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة70.511996/1997االولانثىعراقٌةمحمد عمر اٌدن وسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة69.661996/1997االولانثىعراقٌةعزٌز ارمٌا ٌوشٌة جولٌانااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة69.241996/1997االولانثىعراقٌةحمامة هرمز فرج فوزي رنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة68.911996/1997االولانثىعراقٌةالٌاس احمد فٌصل مًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة68.771996/1997االولانثىعراقٌةالعانً هللا عبد مؤٌد سوسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة68.711996/1997االولانثىفلسطٌنٌةسوٌرجو شكري حسن نهىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة68.561996/1997االولانثىعراقٌةرزوقً نجٌب سلواناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة68.281996/1997االولذكرعراقٌةعلً اكرم عقٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة67.581996/1997االولذكرعراقٌةعباس محمد قاسم محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة67.091996/1997االولذكرعراقٌةمنصور حنا فاروق عدياالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة66.831996/1997االولذكرعراقٌةجعفر محمد جاسم سالماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة64.81996/1997االولذكرعراقٌةطه رشٌد ولٌد اٌاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة64.441996/1997االولذكرعراقٌةمطلك رشٌد اسماعٌل محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة64.31996/1997الثانًانثىعراقٌةحمزة مؤٌد ارٌجاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة63.981996/1997االولانثىعراقٌةالباقً العبد قنبر سالم رٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة63.891996/1997االولانثىعراقٌةتقً مهدي حكمت عبٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة63.861996/1997االولذكرعراقٌةالحدٌثً حردان جابر احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة63.741996/1997االولذكرعراقٌةفهد هللا جار جاسماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة63.671996/1997االولانثىعراقٌةحسن عباس عالء زٌنةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة63.51996/1997الثانًذكرعراقٌةمرٌوش لفته محمد لٌثاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة63.351996/1997االولذكرعراقٌةعرفان احمد محسن ثامراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة62.991996/1997االولذكرعراقٌةالشمري عباس الزهرة عبد نعمان اركاناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة62.571996/1997االولذكرعراقٌةحبٌب علً عبد حسٌن فراساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة62.41996/1997الثانًانثىعراقٌةمصطفى حسن فاروق هدٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة61.941996/1997االولانثىعراقٌةالعانً الكرٌم عبد الملك عبد زهراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة61.91996/1997الثانًذكرعراقٌةاحمد الجبار عبد الحمٌد عبد لٌثاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة61.811996/1997االولانثىعراقٌةخمٌس الكرٌم عبد سالم مًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة61.81996/1997االولذكرعراقٌةخضر عباس الغنً عبد سعد نوفلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة61.771996/1997االولانثىعراقٌةراشد اللطٌف عبد هدىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة61.411996/1997االولذكرعراقٌةاحمد شهاب شاكر ٌاسراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة61.371996/1997االولانثىعراقٌةسلمان داود هللا عبد هدىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة61.31996/1997الثانًانثىعراقٌةمحمد جعفر حبٌب ذكرىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة61.31996/1997الثانًذكرعراقٌةحمادي جاسم مهدي صالحاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة60.81996/1997الثانًذكرعراقٌةبلعوط شذر خلف قحطاناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة60.631996/1997االولانثىعراقٌةاالورفلً انور مقداد بسملاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة60.61996/1997الثانًذكرعراقٌةمهدي عبود احمد اٌاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة60.51996/1997االولانثىعراقٌةعزٌز توما عزٌز شٌرنةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة60.391996/1997االولانثىعراقٌةالعزاوي طالب طارق زٌاد دالٌااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة60.391996/1997االولذكرعراقٌةجبارة محمود عقٌل محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة60.221996/1997االولذكرعراقٌةشالل ابراهٌم اسماعٌل مصطفىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة60.21996/1997الثانًذكرعراقٌةحمد علً صداماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة60.21996/1997الثانًانثىمصرٌةفرج فرٌد ناهً غادةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة60.11996/1997الثانًذكرعراقٌةعلً محمد عبد نجم احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة60.11996/1997الثانًذكرعراقٌةسباهً مطلق حلٌم اٌهاباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة60.031996/1997االولانثىعراقٌةرؤوف احمد اسماعٌل هدٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة59.931996/1997االولانثىعراقٌةالرزاق عبد سامً زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة59.91996/1997الثانًانثىعراقٌةشرٌف ابراهٌم غازي هدٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة59.891996/1997االولانثىعراقٌةدومنٌك رزوق ٌعقوب رزوق مرٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة59.81996/1997الثانًذكرعراقٌةماجد حاتم علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة59.461996/1997االولانثىعراقٌةمحمود محمد صالح نضالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة58.81996/1997الثانًانثىعراقٌةحمودي مهدي ارٌجاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة58.41996/1997الثانًذكرعراقٌةحسٌن جاسم عزت قصًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة58.31996/1997الثانًذكرعراقٌةالباقً عبد ٌونس ذنون علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة58.21996/1997الثانًانثىعراقٌةجعفر باقر محمد زهٌر اسٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة57.61996/1997الثانًانثىعراقٌةٌوسف ٌعقوب غالب رنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة57.61996/1997الثانًذكرعراقٌةعٌسى محمد منعم محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة57.41996/1997الثانًذكرعراقٌةحسون سلٌم بشاراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة57.41996/1997الثانًذكرعراقٌةكوركٌس ابراهٌم كوركٌس مؤٌداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة57.371996/1997االولانثىعراقٌةعلً مهدي حسٌن رشااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة57.081996/1997االولانثىعراقٌةالقاضً حسن عارف عزٌز رباباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة56.91996/1997الثانًانثىعراقٌةاحمد رفٌق مٌسوناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة56.81996/1997الثانًانثىعراقٌةمدلول تلفان غسان رنااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة56.81996/1997الثانًذكرعراقٌةوساك عبود جبر محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة56.611996/1997االولذكرعراقٌةعلً حسٌن علوان نهاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة56.61996/1997الثانًذكرعراقٌةجرجٌس حنا منٌر عماراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة56.591996/1997االولانثىعراقٌةالرحمن عبد حكمت غانم شٌرٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة56.51996/1997الثانًذكرعراقٌةابراهٌم خلٌل جمٌل بشٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة56.51996/1997الثانًانثىعراقٌةالصافً جمٌل الوهاب عبد هنداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة56.41996/1997الثانًذكرعراقٌةعلوان هللا عبد حامداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة56.41996/1997الثانًانثىعراقٌةالجبوري شالل احمد سٌناءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة56.21996/1997الثانًانثىعراقٌةجلٌل حمٌد االمٌر عبد اخالصاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة56.11996/1997الثانًذكرعراقٌةبرٌهً صبار زاهراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة56.11996/1997الثانًذكرعراقٌةفهد غازي صالحاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة56.11996/1997الثانًانثىعراقٌةاسماعٌل احمد عمر كونااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة55.181996/1997االولذكرعراقٌةالمشهدانً حمودي داود حسٌن محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة55.11996/1997الثانًذكرعراقٌةدروٌش خلٌل كرٌم حٌدراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة55.11996/1997الثانًذكرعراقٌةكوان هللا عبد عدنان عمرواالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة551996/1997الثانًذكرعراقٌةعبود عٌشة حسٌن خالداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83


