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صباحٌة80.311990/1991االولذكرعراقٌةشالل محمد عزٌز مهنداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة79.841990/1991االولانثىعراقٌةحسن داخل كاظم نغماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة79.471990/1991االولانثىعراقٌةعلً عطا حسن الهاماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة77.151990/1991االولذكرعراقٌةعواد جواد علوان فالحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة76.091990/1991االولذكرعراقٌةعلٌوي الحسٌن عبد سعداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة76.031990/1991االولذكرفلسطٌنٌةالكٌالنً زٌد ذٌاب محمود معتصماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة75.311990/1991االولذكرعراقٌةمفتن حمٌد رزاقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة74.941990/1991االولانثىسودانٌةاحمد محمد محمد فتحٌةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة74.631990/1991االولانثىعراقٌةحمٌد عباس نهلةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة73.91990/1991االولانثىعراقٌةالواحد عبد أدٌب أسماءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة73.161990/1991االولانثىعراقٌةالكشوان عباس جبر مهدي زٌنباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة73.151990/1991االولذكرعراقٌةالبناء خضٌر عزٌز مصطفى أحمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة72.341990/1991االولانثىعراقٌةجواد األمٌر عبد نجم رجاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة71.531990/1991االولذكرعراقٌةالعوادي علً عزٌز عدياالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة71.511990/1991الثانًذكرعراقٌةحاتم الرسول عبد طارق زٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة71.51990/1991االولذكرعراقٌةحمادي محسن فرهود حسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة70.781990/1991االولانثىعراقٌةالصفار نعمة محمود رفاةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة70.161990/1991الثانًذكرعراقٌةأحمد عناد طالباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة69.971990/1991االولذكرعراقٌةابراهٌم محمد شٌخ كبر جهاناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة68.561990/1991االولذكرعراقٌةحسٌن محمد فتاح زبٌراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة68.471990/1991االولذكرعراقٌةمجٌد ناجً خالداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة67.781990/1991االولذكرعراقٌةٌوسف محسن لفتهاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة67.591990/1991االولذكرعراقٌةسعد احمد حسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة67.561990/1991االولذكرعراقٌةامٌن عزٌز امٌراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة67.441990/1991االولذكرعراقٌةغٌدان كامل جلٌلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة67.321990/1991االولذكراردنٌةبطاٌنة علً أبراهٌم خالداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة67.251990/1991الثانًذكرعراقٌةمنهل فرحان الحسٌن عبد معتزاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة67.031990/1991االولذكرعراقٌةالمؤٌد اللطٌف عبد القادر عبد ظافراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة671990/1991االولانثىسورٌةمكً عمر أحمد فاطمةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة66.971990/1991االولذكرعراقٌةمحمد منصور محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة66.941990/1991االولانثىعراقٌةنوري جعفر مٌره ندىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة66.911990/1991االولذكرعراقٌةطاهر محمد سالم جهٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة66.841990/1991االولذكرعراقٌةحسون عطٌه نوٌحل حربًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة66.751990/1991االولذكرعراقٌةحسٌن مبارك علً سعدياالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة66.661990/1991االولذكرعراقٌةالحمٌد عبد صالح حمه علً طهاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة66.591990/1991االولانثىعراقٌةترٌمان جاسم اللطٌف عبد أفراحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة66.531990/1991االولذكرعراقٌةسعٌد حسن علً حسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة66.341990/1991االولذكرعراقٌةالقزاز رضا الرزاق عبد أسعداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة66.311990/1991االولانثىعراقٌةشاوران محمد هللا عبد خولهاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة66.311990/1991االولانثىعراقٌةسعدون علً المنعم عبد سعاداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة66.191990/1991االولانثىعراقٌةجاسم علوان محمد باسمةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة66.031990/1991االولذكرعراقٌةحمزه حسن فلٌح عالءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة65.811990/1991الثانًذكرعراقٌةالقٌسً إبراهٌم مرهون أحمد فارساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة65.661990/1991االولانثىعراقٌةمهاوش حسن نوري منتهىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة65.631990/1991االولذكرعراقٌةاالمً حٌدر محمد ولً جاسماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة65.561990/1991االولذكرعراقٌةزغٌر كزارشمران احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة65.531990/1991االولذكرعراقٌةجبر بنوان غانماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة65.531990/1991االولانثىعراقٌةالعربً اسماعٌل الجلٌل عبد ندىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة65.471990/1991االولانثىعراقٌةمحسن توماس املاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة65.381990/1991االولذكرعراقٌةالعبٌدي حمودي طه حسناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة65.241990/1991االولذكرعراقٌةحسن حسٌن حمه ٌاسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة65.191990/1991االولذكرعراقٌةسٌف حمود وجدياالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة65.091990/1991االولذكرعراقٌةالجبوري أحمد شهاب عماداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة64.651990/1991االولانثىعراقٌةالزوبعً عطٌه جبار بشرىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة64.591990/1991االولذكرعراقٌةسٌد خمٌس حٌدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة64.341990/1991االولانثىعراقٌةالنعٌمً عباس خضر وفاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة64.311990/1991الثانًذكرعراقٌةالهلٌجً محمد سالم كاظماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة64.091990/1991االولانثىعراقٌةعاشور ساجت لٌلىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة64.061990/1991الثانًذكرعراقٌةصادق السالم عبد أحمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة63.971990/1991االولذكرعراقٌةجعفر احمد باللاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة63.751990/1991االولذكرعراقٌةأسماعٌل الدٌن صالحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة63.631990/1991االولذكرعراقٌةالصفار الرزاق عبد محمد سعداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة63.631990/1991االولانثىعراقٌةالكرٌطً رضا صكر لٌلو منىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة63.561990/1991االولذكرعراقٌةالجبوري خلف الرحمن عبد علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة63.471990/1991االولذكرعراقٌةعبدهلل محمد جاسم اسعداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة63.471990/1991االولانثىعراقٌةحسٌن علوان سالم رغداءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة63.441990/1991االولانثىعراقٌةعلٌوي زغٌر رجاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة63.341990/1991االولذكرعراقٌةالرزاق عبد أحمد شهاباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة63.311990/1991االولذكرعراقٌةحسن حسٌن حسن سجاداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة63.221990/1991االولذكرعراقٌةداود محمد كاظم جواداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة63.151990/1991الثانًذكرعراقٌةعلً حسٌن حامداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة62.841990/1991االولانثىعراقٌةالعبٌدي محمد أنور ندىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة62.841990/1991االولانثىعراقٌةحسن كامل ٌسرىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة62.441990/1991االولذكرعراقٌةجاسم لطٌف محمد جاسماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة62.441990/1991االولذكرعراقٌةعذاب الكاظم عبد جواداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة62.381990/1991االولذكرعراقٌةمحمد هاشم ٌاسر حسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة62.311990/1991االولذكرعراقٌةحسٌن محمد ناظماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة62.31990/1991الثانًذكرعراقٌةحمزه إبراهٌم صالحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة62.161990/1991االولذكرعراقٌةالجبوري صالح ٌاسٌن بالسماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة62.121990/1991االولذكرعراقٌةمنصور مٌخو سالماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة62.061990/1991االولذكرعراقٌةالزوبعً بندر شالل أحمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة62.051990/1991الثانًذكرعراقٌةالخزرجً علً جلٌل متعب أحمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة61.841990/1991الثانًذكرعراقٌةحمادي ابراهٌم الرحمن عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة61.751990/1991الثانًذكرعراقٌةالجنابً شهاب محمود عبٌد أحمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة61.51990/1991االولذكرعراقٌةسرحان مصحب حسناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة61.411990/1991االولذكرعراقٌةصلٌبً محمد جاسماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة61.311990/1991االولانثىعراقٌةنعمة نوري سناءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة61.221990/1991االولذكرعراقٌةالسامرائً علً حسن صالحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة61.221990/1991االولذكرعراقٌةحسٌن علً هاشماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

صباحٌة611990/1991االولانثىعراقٌةحسن راضً هناءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

صباحٌة60.961990/1991الثانًذكرعراقٌةعلوان شنشول عزٌز باسماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

صباحٌة60.941990/1991االولانثىعراقٌةصالح كاظم فاطمةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

صباحٌة60.841990/1991االولذكرعراقٌةعلٌوي حسٌن طارقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

صباحٌة60.661990/1991االولذكرعراقٌةخضر ٌاسٌن رعداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

صباحٌة60.621990/1991الثانًذكرعراقٌةمعٌدي ناصر علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

صباحٌة60.591990/1991االولذكرعراقٌةحسن هللا عبد رٌبواراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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صباحٌة60.531990/1991الثانًذكرعراقٌةراضً ٌوسف الخالق عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

صباحٌة60.51990/1991االولذكرعراقٌةعزٌز أحمد غفور هردياالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

صباحٌة60.381990/1991االولذكرعراقٌةعلً لباج داود سلماناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

صباحٌة60.381990/1991االولذكرعراقٌةخلف زٌدان حسٌن علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

صباحٌة60.351990/1991االولذكرعراقٌةعزٌز جهاد ٌونس القادر عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

صباحٌة60.31990/1991الثانًذكرعراقٌةزٌدان حماد طهاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

صباحٌة60.211990/1991الثانًذكرعراقٌةعلً عبد رشٌد أحمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

صباحٌة59.941990/1991االولانثىعراقٌةعطٌه كرٌدي سوادي بشرىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

صباحٌة59.841990/1991الثانًذكرعراقٌةعناد شفاتً محسن قاسماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105

صباحٌة59.721990/1991االولذكرعراقٌةعلوان مزٌون عطواناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة106

صباحٌة59.651990/1991الثانًذكرعراقٌةرداس كرجً ناجً منذراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة107

صباحٌة59.631990/1991االولذكرعراقٌةقادر صالح عثماناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة108

صباحٌة59.51990/1991االولذكرعراقٌةسعد رحٌم سعداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة109

صباحٌة59.471990/1991الثانًانثىعراقٌةهللا عبد حسن فلٌحةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة110

صباحٌة59.311990/1991االولذكرعراقٌةمحمد خلف حسناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة111

صباحٌة59.311990/1991االولانثىعراقٌةخلٌل أسماعٌل حناناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة112

صباحٌة59.281990/1991االولذكرعراقٌةحمزه راضً طراد عباساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة113

صباحٌة59.281990/1991االولذكرعراقٌةشاتً عبد كامل ناصراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة114

صباحٌة59.121990/1991الثانًذكرعراقٌةعماش عبٌد داوداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة115

صباحٌة58.911990/1991االولانثىعراقٌةحسن ناصر خضٌر منالاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة116

صباحٌة58.721990/1991االولذكرعراقٌةسعد منخً خلٌف هاشماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة117

صباحٌة58.631990/1991االولذكرعراقٌةالعانً الحافظ عبد ثامر علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة118

صباحٌة58.531990/1991االولذكرعراقٌةحسن محمد هٌرشاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة119

صباحٌة58.51990/1991االولانثىعراقٌةحاكم حمٌد لواحظاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة120
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صباحٌة58.51990/1991الثانًذكرعراقٌةدحام كاطع جمٌلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة121

صباحٌة58.411990/1991االولذكرعراقٌةعلً حسٌن سلمان حسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة122

صباحٌة58.341990/1991االولانثىعراقٌةصالح حمه رحٌم محمد هار بهاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة123

صباحٌة58.311990/1991االولذكرعراقٌةساٌر بداع ضاحًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة124

صباحٌة58.311990/1991االولذكرعراقٌةكنعان هللا عبد محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة125

صباحٌة58.311990/1991االولانثىعراقٌةعلً الرزاق عبد باقر ناجحهاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة126

صباحٌة58.191990/1991االولانثىعراقٌةالالمً عبود منصور عبد عروبهاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة127

صباحٌة58.151990/1991الثانًذكرعراقٌةعلٌوي حسن جمٌلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة128

صباحٌة58.031990/1991الثانًذكرعراقٌةمناع مجٌد الرحمن عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة129

صباحٌة57.911990/1991االولانثىعراقٌةمحمد الجلٌل عبد فاطمةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة130

صباحٌة57.881990/1991االولذكرعراقٌةعٌدان طارش لعبً عقٌلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة131

صباحٌة57.591990/1991الثانًذكرعراقٌةمبارك ناجً مهدي صالحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة132

صباحٌة57.471990/1991االولذكرعراقٌةصالح عالوي محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة133

صباحٌة57.441990/1991االولذكرعراقٌةالخزرجً دروٌش شمر طارق مهنداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة134

صباحٌة57.211990/1991الثانًذكرعراقٌةلوفا ٌوسف هللا فتح سهٌلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة135

صباحٌة57.181990/1991الثانًذكرعراقٌةمحمد أحمد حسناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة136

صباحٌة57.151990/1991الثانًذكرعراقٌةالمسعودي حسٌن علً حسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة137

صباحٌة57.061990/1991االولذكرعراقٌةمحسن كثٌهر صبر العزٌز عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة138

صباحٌة56.961990/1991الثانًذكرعراقٌةجبار بطوش عوفً كرٌماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة139

صباحٌة56.871990/1991الثانًذكرعراقٌةحسن جواد أحمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة140

صباحٌة56.751990/1991االولذكرعراقٌةمرشد برسٌم صباحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة141

صباحٌة56.691990/1991االولانثىعراقٌةحسٌن كاظم حبٌب وداداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة142

صباحٌة56.591990/1991االولذكرعراقٌةخلٌل حسٌن مهدياالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة143

صباحٌة56.561990/1991الثانًذكرعراقٌةكاظم سعدي محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة144
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صباحٌة56.281990/1991الثانًانثىعراقٌةاللطٌف عبد منذر عائشةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة145

صباحٌة56.211990/1991الثانًذكرعراقٌةشرٌف جالل القادر عبد حسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة146

صباحٌة56.151990/1991الثانًذكرعراقٌةمحمد الرزاق عبد أحمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة147

صباحٌة56.121990/1991الثانًذكرعراقٌةالطائً حسون الهادي عبد سمٌراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة148

صباحٌة56.051990/1991الثانًذكرعراقٌةسالم علوان حسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة149

صباحٌة55.931990/1991الثانًانثىعراقٌةأسماعٌل خلٌل هناءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة150

صباحٌة55.811990/1991الثانًذكرعراقٌةوهٌب الرحمن عبد سامً قثماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة151

صباحٌة55.781990/1991الثانًانثىعراقٌةزغٌر جٌجان أحالماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة152

صباحٌة55.651990/1991الثانًذكرعراقٌةالبوتانً خالد علً محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة153

صباحٌة55.371990/1991الثانًذكرعراقٌةسباهً كزار قاسماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة154

صباحٌة55.181990/1991الثانًانثىعراقٌةحسون عاصً أنعاماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة155

صباحٌة55.091990/1991الثانًذكرعراقٌةالبدري هاشم حٌاوي ازاداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة156

صباحٌة55.091990/1991الثانًذكرعراقٌةمالي جادر حاكماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة157

صباحٌة55.061990/1991االولذكرعراقٌةمحمد الخالق عبد رافداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة158

صباحٌة53.931990/1991الثانًذكرفلسطٌنٌةحسن ٌحٌى مثنىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة159

صباحٌة52.931990/1991الثانًذكرعراقٌةكردي فرحان سمٌراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة160


