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صباحٌة84.371991/1992االولذكرعراقٌةصفوت محمد هشام عمرواالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة83.781991/1992االولذكرعراقٌةاواك ارشاك خاجٌك ارااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة81.681991/1992االولذكرعراقٌةغثوان النبً عبد حسنٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة81.031991/1992االولذكرعراقٌةصاحً مهدي صالحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة80.031991/1992االولذكراردنٌةالخطٌب احمد امٌن احمد ناصراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة79.931991/1992االولانثىعراقٌةٌونس محمد سحراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة79.431991/1992االولذكراردنٌةالجداٌة سلٌمان الرحٌم عبد محمد ناصراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة791991/1992االولذكرعراقٌةمحمد مشعل غساناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة78.841991/1992االولذكرٌمانٌةعلً هللا ضٌف محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة78.431991/1992االولذكرعراقٌةعبٌد خضٌر محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة77.531991/1992االولذكراردنٌةرداٌده محمد ٌوسف عباساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة75.671991/1992االولذكرٌمانٌةمحمد قائد الباقً عبد ابراهٌماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة75.561991/1992االولذكرعراقٌةسلوم احسان عالءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة75.151991/1992االولانثىعراقٌةعلً كاظم سوسناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة75.061991/1992االولانثىعراقٌةالحمٌد عبد الجبار عبد نهلةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة72.961991/1992االولانثىعراقٌةالعكابً كساره حمود جاسم الهاماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة72.151991/1992االولانثىعراقٌةالكعبً جواد علً هناءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة71.341991/1992االولذكراردنٌةٌونس الحاج فرحان شرٌفاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة71.311991/1992االولانثىعراقٌةسركان زٌد انتصاراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة70.931991/1992االولانثىعراقٌةرشٌد عدنان اسراءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة70.341991/1992االولذكرعراقٌةاحمد سعٌد مجلوم فهمًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة69.461991/1992االولانثىعراقٌةخضٌر حسن زهرهاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة681991/1992االولذكرعراقٌةحسٌن حسن فلٌح سامًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة67.461991/1992االولذكرعراقٌةعابد علوان ضاري احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة67.461991/1992االولذكرعراقٌةمحمد طرفة سلٌمان فضٌلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة67.431991/1992االولانثىعراقٌةابراهٌم محمد رفٌق عدوٌةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة67.121991/1992االولذكرعراقٌةهٌدوتوما اوشانة ٌوسفاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة66.351991/1992الثانًذكرعراقٌةسدخان عون عبد اٌوباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة66.341991/1992االولذكرعراقٌةحمزة مرزة مهدي فائزاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة66.311991/1992االولانثىعراقٌةجمٌل رمزي سوسناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة66.251991/1992االولانثىعراقٌةالطٌار هللا عبد حسن عادل هنداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة66.151991/1992االولذكرعراقٌةزوراي نجم ادٌب ئاكرياالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة66.111991/1992الثانًانثىعراقٌةالسالم عبد فٌصل لمىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة65.871991/1992االولانثىعراقٌةمهدي زٌدان زٌنباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة65.671991/1992االولذكرسنغالٌةالدٌن شمس محمد علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة65.591991/1992االولانثىعراقٌةداود سهام بٌداءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة65.541991/1992الثانًذكرعراقٌةطراد ساجت نجاحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة65.311991/1992االولذكرعراقٌةوداع مجهول رحٌماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة64.711991/1992االولذكرعراقٌةناجً القادر عبد علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة64.531991/1992االولذكرعراقٌةمشعل عطٌة لفتهاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة64.521991/1992الثانًذكرعراقٌةحسٌن موسى نعمة هٌثماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة64.51991/1992الثانًذكرعراقٌةمنشد شوٌع  كاظماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة64.41991/1992االولانثىعراقٌةاسماعٌل حسٌن سلٌم اشواقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة64.41991/1992االولانثىعراقٌةشاكر الرحمن عبد عفافاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة64.341991/1992االولذكرعراقٌةعلٌوي ابراهٌم احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة64.341991/1992الثانًذكرعراقٌةالكرٌم عبد محً حازم علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة64.211991/1992الثانًذكرعراقٌةعلً حمادي احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة64.111991/1992االولانثىعراقٌةشهاب سعٌد داود شذىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة64.091991/1992االولانثىعراقٌةعلوان الكرٌم عبد اسٌااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة63.961991/1992االولذكرعراقٌةكاظم جواد كاظماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة63.881991/1992الثانًذكرعراقٌةمحمد ثابت الرحمن عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة63.711991/1992االولذكرعراقٌةمجٌد محمود كاظماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة63.441991/1992الثانًذكرعراقٌةعبدالعزٌز رشٌد سامراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة63.111991/1992الثانًذكرعراقٌةسلمان اسماعٌل احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة62.981991/1992الثانًذكرعراقٌةفزع ضٌدان هادي كمالاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة62.961991/1992االولانثىعراقٌةمبارك رحٌم سلٌمهاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة62.931991/1992االولانثىعراقٌةفرج سعٌد رشٌد وفاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة62.711991/1992االولانثىعراقٌةاخرس عبد حمٌد االءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة62.591991/1992االولانثىعراقٌةلعٌبً جمٌل فاطمةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة62.291991/1992االولذكرعراقٌةحسون علً حسن قاسماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة62.281991/1992االولذكرعراقٌةعلً ابراهٌم فائزاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة62.211991/1992االولذكرعراقٌةالحسٌن عبد علً صالح حٌدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة62.181991/1992االولذكرعراقٌةشدهان محمود نزاراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة62.141991/1992االولذكرٌمانٌةالسندي  احمد محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة621991/1992الثانًذكرعراقٌةالرضا عبد مجٌد سالماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة61.781991/1992االولانثىعراقٌةعذٌب علوان الرضا عبد اخالصاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة61.671991/1992الثانًذكرعراقٌةشناوة كاظم نعٌماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة61.51991/1992االولانثىعراقٌةمزهر ناجً خدٌجهاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة61.411991/1992الثانًذكرعراقٌةمندٌل إبراهٌم عادلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة61.351991/1992الثانًذكرعراقٌةعزٌز سعٌد علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة61.31991/1992الثانًذكرعراقٌةعٌفان حمود احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة61.281991/1992الثانًانثىعراقٌةفلٌح مزعل فاطمةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة61.211991/1992الثانًذكرعراقٌةكاطع علٌوي فاضلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة61.141991/1992الثانًذكرعراقٌةفتاح محمد محمود كمالاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة61.121991/1992االولذكرعراقٌةعوده جودي حمادي حمزهاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة611991/1992االولذكرعراقٌةعبد منخً سعدوناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة611991/1992الثانًانثىعراقٌةعٌسى رشٌد سعدٌهاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة60.941991/1992الثانًذكرعراقٌةحمادي علً عدناناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة60.931991/1992االولانثىعراقٌةغضبان الحسن عبد سكنهاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة60.871991/1992الثانًذكرعراقٌةالظاهر خلف احمد حسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة60.71991/1992االولذكرعراقٌةرستم حسٌن طاهر صالحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة60.681991/1992االولذكرعراقٌةحسن حسٌن شاكر حسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة60.581991/1992الثانًذكرعراقٌةقادر دروٌش رسول احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة60.571991/1992الثانًذكرعراقٌةعبٌد راضً علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة60.561991/1992الثانًذكرعراقٌةمطر حسن عبٌد شعالناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة60.51991/1992االولذكرعراقٌةمحمد خضٌر ماهراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة60.41991/1992االولانثىعراقٌةصادق جعفر نهلةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة60.381991/1992الثانًذكرعراقٌةخضٌر الرضا عبد صادقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة60.191991/1992الثانًذكرعراقٌةعزٌز هاشم جبار حسناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

صباحٌة60.121991/1992االولذكرعراقٌةعطشان فرحان بارياالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

صباحٌة60.021991/1992الثانًذكرعراقٌةابراهٌم خالد قتٌبةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

صباحٌة601991/1992االولانثىعراقٌةصالح فاضل عباس اسراءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

صباحٌة59.941991/1992االولذكرعراقٌةعٌدان جبار لٌثاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

صباحٌة59.521991/1992االولذكرعراقٌةحٌاوي جعفر عبٌد علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

صباحٌة59.421991/1992الثانًانثىعراقٌةمنصور انطوان كالدساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

صباحٌة59.371991/1992الثانًذكرعراقٌةحبٌب محسن كرٌماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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صباحٌة59.321991/1992الثانًذكرعراقٌةمهنا مجباس بندر نافعاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

صباحٌة59.281991/1992االولذكرعراقٌةعبود  رشم محمد باسماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

صباحٌة591991/1992االولذكرعراقٌةابراهٌم هللا عبد شكراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

صباحٌة58.961991/1992الثانًانثىعراقٌةسفٌح كاطع كاظم بشرىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

صباحٌة58.961991/1992الثانًانثىعراقٌةفٌحان علوان حمزه سناءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

صباحٌة58.831991/1992الثانًذكرعراقٌةدرجال عبد نوري ربٌعاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

صباحٌة58.791991/1992االولذكرعراقٌةالشمري ختالن محمد حاجماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

صباحٌة58.761991/1992الثانًذكرعراقٌةسلمان علً اللطٌف عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

صباحٌة58.621991/1992الثانًذكرعراقٌةعسكر ٌوسف ابراهٌماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105

صباحٌة58.591991/1992االولانثىعراقٌةوانٌس كٌورك انٌتااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة106

صباحٌة58.591991/1992االولذكرعراقٌةهللا جار الزم محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة107

صباحٌة58.591991/1992االولانثىعراقٌةفتحً محمود نجاةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة108

صباحٌة58.551991/1992االولذكرعراقٌةشمعون ٌشو عود كمالاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة109

صباحٌة58.521991/1992االولذكرعراقٌةعبود الستار عبد سعداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة110

صباحٌة58.51991/1992الثانًذكرعراقٌةحمٌد محمد عارفاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة111

صباحٌة58.251991/1992الثانًانثىعراقٌةمحمد عبٌد فوزٌةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة112

صباحٌة58.221991/1992الثانًذكرعراقٌةعلً عبد ٌاسٌن طهاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة113

صباحٌة57.971991/1992الثانًذكرعراقٌةسلمان داود لفته سلماناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة114

صباحٌة57.91991/1992االولذكرعراقٌةمحٌسن عبد عٌسى سالماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة115

صباحٌة57.881991/1992الثانًذكرسودانٌةسلٌمان علً ذهب حاتماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة116

صباحٌة57.841991/1992الثانًذكرعراقٌةناصر علً حسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة117

صباحٌة57.771991/1992الثانًذكرعراقٌةكاظم جاسم عباس فاضلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة118

صباحٌة57.631991/1992الثانًذكرعراقٌةحسٌن طربوش ناصر عباساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة119

صباحٌة57.441991/1992الثانًذكرعراقٌةعلوان عمادمكطوفاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة120
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صباحٌة57.431991/1992االولانثىعراقٌةعلً حسٌن شروقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة121

صباحٌة57.351991/1992الثانًذكرعراقٌةاسماعٌل خلٌل حكمتاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة122

صباحٌة57.311991/1992االولذكرعراقٌةعزوز شاكر طالباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة123

صباحٌة57.281991/1992الثانًذكرعراقٌةعبد عٌسى حمزهاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة124

صباحٌة57.251991/1992االولذكرعراقٌةحلو ربح اللطٌف عبد مصطفىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة125

صباحٌة57.221991/1992الثانًذكرعراقٌةمخلف جٌجان مهدي مطلكاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة126

صباحٌة57.211991/1992الثانًذكرعراقٌةجمعة ثابت حساناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة127

صباحٌة57.021991/1992االولذكرعراقٌةداود كامل لٌثاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة128

صباحٌة57.011991/1992الثانًانثىعراقٌةمحمد ابراهٌم ثقهاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة129

صباحٌة56.821991/1992الثانًذكرعراقٌةرؤوف نبٌل فارساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة130

صباحٌة56.621991/1992االولذكرعراقٌةالعبٌدي سرحان محمد جاسم هٌثماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة131

صباحٌة56.611991/1992الثانًذكرعراقٌةصالح علً محمد باسماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة132

صباحٌة56.611991/1992الثانًذكرعراقٌةخالطً الرضا عبد هاشماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة133

صباحٌة56.581991/1992الثانًذكرعراقٌةدهام ناٌف محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة134

صباحٌة56.311991/1992الثانًذكرعراقٌةناصر محمد هللا عبد عباساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة135

صباحٌة56.111991/1992االولذكرعراقٌةجاسم جدوع خضٌر سرحاناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة136

صباحٌة56.081991/1992الثانًذكرعراقٌةابراهٌم صالح الرحمن عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة137

صباحٌة55.961991/1992االولانثىعراقٌةناصر وحودي اللطٌف عبد هدىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة138

صباحٌة55.931991/1992الثانًذكرعراقٌةجبوري حمزة علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة139

صباحٌة55.891991/1992الثانًذكرعراقٌةسلومً موسى رضااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة140

صباحٌة55.281991/1992الثانًذكرعراقٌةصكر عذافه حسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة141

صباحٌة54.871991/1992االولذكرعراقٌةجواد احمد علً حسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة142

صباحٌة54.861991/1992الثانًذكرعراقٌةكحٌل نعمة عامراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة143

صباحٌة54.821991/1992الثانًذكرعراقٌةالسامرائً حسٌن محمد ابراهٌماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة144
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صباحٌة53.691991/1992الثانًذكرعراقٌةامٌن محمد علً هٌوااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة146

صباحٌة53.661991/1992الثانًذكرعراقٌةالعطار احمد غنً جودتاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة147

صباحٌة53.51991/1992الثانًذكرعراقٌةرحال هللا عبد طالباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة148


