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صباحٌة84.791993/1994االولذكراردنٌةمحمود مرزوق فؤاداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة80.081993/1994االولانثىعراقٌةادرٌس هاشم الخضر عبد حناناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة75.881993/1994االولذكراردنٌةارشٌد المحسن عبد محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة75.361993/1994االولذكرعراقٌةحسن رائق الستار عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة75.311993/1994االولذكرعراقٌةسرهٌد هتٌمً احمد محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة74.321993/1994االولذكرعراقٌةعزٌز حسٌن ابراهٌم اٌاداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة73.631993/1994االولانثىعراقٌةسلمان موسى نبأاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة73.231993/1994االولانثىعراقٌةفاضل هانً هدٌلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة72.451993/1994االولانثىعراقٌةخلٌل فائق هالةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة71.231993/1994االولذكرعراقٌةنجم حمٌد سالماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة71.151993/1994االولانثىعراقٌةذهب جٌاد سحراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة70.721993/1994االولانثىعراقٌةعٌدان عطٌه حسن شذىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة70.341993/1994االولذكرعراقٌةالدلٌمً حمود مجبل سعداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة70.21993/1994االولذكرعراقٌةحصٌول زوٌر جاسماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة69.721993/1994االولذكرعراقٌةالقادر عبد احمد محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة69.621993/1994االولانثىعراقٌةااللوسً الحمٌد عبد سامً غادةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة68.841993/1994االولانثىعراقٌةصالح هنٌدي ستار انتصاراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة68.821993/1994االولذكرعراقٌةالشمري جبٌر جمٌل احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة68.431993/1994االولانثىعراقٌةعلً موسى فاطمةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة68.311993/1994االولذكرعراقٌةعلً حسٌن ناصراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة68.281993/1994االولانثىعراقٌةابراهٌم علً محمد الهاماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة68.281993/1994االولذكرعراقٌةحمد كاظم جواد رٌاضاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة68.231993/1994االولانثىعراقٌةحمزه الزهره عبد منتهىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة67.591993/1994الثانًذكرعراقٌةجٌاد محمد محسن سمٌراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة67.421993/1994االولذكرعراقٌةوهٌب محمد مصطفىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة67.241993/1994الثانًذكرعراقٌةالمالك عبد صادق عماراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة67.231993/1994االولانثىعراقٌةسلمان داود محمد راوٌةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة67.221993/1994االولانثىعراقٌةفلٌح علوان منتهىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة67.151993/1994االولذكرعراقٌةابراهٌم االمٌر عبد محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة67.131993/1994االولانثىعراقٌةجً الشوره اصلٌوا نجٌب رونقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة66.871993/1994االولانثىعراقٌةمصطفى رشٌد غازي سجىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة66.871993/1994الثانًذكرعراقٌةوادي مهدي كفاحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة66.861993/1994االولانثىعراقٌةكاظم حسٌن بهاء سناءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة66.861993/1994االولذكرعراقٌةبجاي زٌاره محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة66.861993/1994االولانثىعراقٌةاحمد سلمان ابراهٌم ندىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة66.841993/1994االولذكرعراقٌةكاظم حسٌن الدٌن عالءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة66.711993/1994االولذكرعراقٌةعبٌد عناد هللا عبد احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة66.681993/1994االولذكرعراقٌةمحسن مهدي صالح احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة66.611993/1994االولانثىعراقٌةعٌدان غٌدان الوهاب عبد اسراءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة66.461993/1994الثانًذكرعراقٌةعباس محمد سهٌل محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة66.11993/1994االولانثىعراقٌةالبناء كاظم علً مٌسوناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة65.911993/1994االولذكرعراقٌةصالح محمد الرحمن عبد عالءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة65.851993/1994االولذكرعراقٌةعوده عطشان مجٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة65.831993/1994االولانثىعراقٌةالجبوري حمود حسٌن مٌرفتاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة65.661993/1994االولانثىعراقٌةعبود ابراهٌم صاحب هالةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة65.641993/1994االولذكرعراقٌةعلً مهدي محسن علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة65.611993/1994االولانثىعراقٌةمحسن صبحً ازهاراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة65.321993/1994االولذكرعراقٌةسلمان مصطفى احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة65.31993/1994االولانثىعراقٌةحسٌن غالم لٌلىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة65.211993/1994االولذكرعراقٌةحسان هالل العباس عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة65.071993/1994الثانًانثىعراقٌةحمود جاسم ناهدةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة64.831993/1994الثانًانثىعراقٌةٌسر محمد سندساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة64.741993/1994االولانثىعراقٌةزغٌر ساجد املاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة64.71993/1994االولانثىعراقٌةحسن احسان وسناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة64.681993/1994االولانثىعراقٌةالمحمودي زٌد علً خالدةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة64.661993/1994االولانثىعراقٌةمحمد فرج هاشم زٌنباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة64.621993/1994الثانًانثىعراقٌةحسٌن اسماعٌل حسٌن فاطمةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة64.581993/1994االولذكرعراقٌةكاطع اسماعٌل محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة64.531993/1994االولانثىعراقٌةوهٌب عباس ناجً سحراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة64.471993/1994االولذكرعراقٌةطه الرزاق عبد الرحمن عبد اسامةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة64.471993/1994الثانًذكرسودانٌةبابكر ابراهٌم محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة64.431993/1994االولانثىعراقٌةجابر ابراهٌم مرٌماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة64.391993/1994االولانثىعراقٌةمجٌد حمود وفاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة64.371993/1994االولانثىعراقٌةداود اللطٌف عبد ولٌد بسمةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة64.331993/1994االولذكرعراقٌةطلٌب فهد ٌاسٌن اٌسراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة64.231993/1994االولذكرعراقٌةدرج حمود الحسٌن عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة64.221993/1994االولذكرعراقٌةعمر موسى الجبار عبد عماراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة64.161993/1994االولانثىعراقٌةحاتم داود سلمان نغماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة64.151993/1994االولذكرعراقٌةعلً المحسن عبد محموداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة64.131993/1994االولانثىعراقٌةناصر عبود جاسم مدٌحةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة64.111993/1994الثانًذكرعراقٌةشخٌر حمزه حمٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة64.041993/1994االولانثىعراقٌةحمادي مخلف خالدةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة63.971993/1994االولانثىعراقٌةحسن صادق حكمت ندىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة63.941993/1994االولذكرعراقٌةعلً محمد رضا محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة63.931993/1994االولذكرعراقٌةحمد حمادي احمد عماراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة63.841993/1994االولذكرعراقٌةسعود حسٌن ضٌاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة63.711993/1994االولذكرعراقٌةحجام ٌوسف رحٌماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة63.71993/1994االولانثىعراقٌةمجٌد عباس مٌسوناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة63.671993/1994الثانًذكرعراقٌةرهٌف جبر ستاراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة63.651993/1994االولذكرعراقٌةسرمد كرٌم هاشماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة63.621993/1994االولذكرعراقٌةهادي علً جلٌل محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة63.551993/1994الثانًانثىعراقٌةحمود كاظم غصوناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة63.461993/1994االولذكرعراقٌةحسن محمود مارد باقراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة63.451993/1994االولانثىعراقٌةكاظم علً صالح تغرٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة63.291993/1994االولذكرعراقٌةالزركانً علً عبد سوزه احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة63.241993/1994االولذكرعراقٌةسماوي مكً سعداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة63.211993/1994االولانثىعراقٌةدهش جاسم نهاٌةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة63.171993/1994االولذكرعراقٌةناجً عباس اشرفاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة63.171993/1994االولانثىعراقٌةعلً ابراهٌم رزوقً جناناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

صباحٌة63.161993/1994الثانًانثىعراقٌةنادر ظاهر حبٌب اسماءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

صباحٌة63.131993/1994االولانثىعراقٌةمعٌن حسون وحٌد سلوىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

صباحٌة63.111993/1994االولذكرعراقٌةصخً كاظم ماجداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

صباحٌة63.031993/1994االولذكرعراقٌةحسن سلٌمان اسماعٌلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

صباحٌة631993/1994االولانثىعراقٌةجواد المعطً عبد اٌناساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

صباحٌة62.991993/1994االولانثىعراقٌةعلً ملبس مطشر ثجٌلةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

صباحٌة62.941993/1994الثانًذكرعراقٌةلعٌبً جاسم محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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صباحٌة62.881993/1994االولذكرعراقٌةلطٌف مندٌل سعٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

صباحٌة62.881993/1994االولذكرعراقٌةحسٌن ٌاسٌن السالم عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

صباحٌة62.831993/1994الثانًانثىعراقٌةٌاسر قاسم نعٌمهاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

صباحٌة62.691993/1994االولانثىعراقٌةحٌدر غازي نهلهاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

صباحٌة62.661993/1994االولانثىعراقٌةالجبار عبد عارف انور نغماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

صباحٌة62.661993/1994الثانًانثىعراقٌةالعبٌدي عٌسى المنعم عبد رفاةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

صباحٌة62.661993/1994الثانًانثىعراقٌةالرحمن عبد فاضل لمىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

صباحٌة62.651993/1994االولانثىعراقٌةجواد محمد طالب سوسناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

صباحٌة62.641993/1994االولذكرعراقٌةجاسم احمد فوزي سمٌراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105

صباحٌة62.451993/1994الثانًانثىعراقٌةالجاف علً احمد مٌادةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة106

صباحٌة62.441993/1994الثانًذكرعراقٌةالجنابً زٌد حاتم الكرٌم عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة107

صباحٌة62.41993/1994االولانثىعراقٌةمسعد ناهً زٌنباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة108

صباحٌة62.291993/1994الثانًانثىعراقٌةهٌدان جبار مائدةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة109

صباحٌة62.241993/1994االولانثىعراقٌةمهدي صالح باناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة110

صباحٌة62.241993/1994االولانثىعراقٌةتوما بوٌا ندىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة111

صباحٌة62.191993/1994االولانثىعراقٌةجاسم هاشم سحراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة112

صباحٌة62.171993/1994الثانًذكرعراقٌةجابر متعب سالماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة113

صباحٌة62.111993/1994االولذكرعراقٌةاسماعٌل راضً حمٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة114

صباحٌة62.041993/1994االولانثىعراقٌةسلٌم طاهر محمد الهاماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة115

صباحٌة61.911993/1994االولانثىعراقٌةوسمً رحٌم عزٌز خلوداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة116

صباحٌة61.861993/1994الثانًذكرعراقٌةمصطفى الخالق عبد عصاماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة117

صباحٌة61.851993/1994الثانًانثىعراقٌةعلً الحسن عبد ندىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة118

صباحٌة61.831993/1994االولانثىعراقٌةرشٌد رضا نازحمه بهاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة119

صباحٌة61.781993/1994االولذكرعراقٌةعلً عبد جاسم عادلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة120
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صباحٌة61.431993/1994الثانًانثىعراقٌةحمود مشكور موحان عبٌراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة121

صباحٌة61.421993/1994االولانثىعراقٌةحسن محمد محمد اٌناساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة122

صباحٌة61.291993/1994االولانثىعراقٌةاحمد جاسم صالح رباباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة123

صباحٌة61.291993/1994االولانثىعراقٌةاالمٌن ابراهٌم احمد سندساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة124

صباحٌة61.281993/1994االولانثىعراقٌةمهدي صالح شروقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة125

صباحٌة61.221993/1994االولذكرعراقٌةمناع جٌاد تركًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة126

صباحٌة61.051993/1994الثانًذكرعراقٌةخضٌر سفٌح كامل حاتماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة127

صباحٌة61.011993/1994االولانثىعراقٌةالربٌعً علوان نجم زٌنباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة128

صباحٌة61.011993/1994الثانًانثىعراقٌةهادي حمادي جاسم فاطمةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة129

صباحٌة60.981993/1994الثانًذكرعراقٌةجاسم حمادي طه حمادياالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة130

صباحٌة60.981993/1994الثانًانثىعراقٌةخضر الجلٌل عبد منىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة131

صباحٌة60.941993/1994الثانًانثىعراقٌةالسودانً سعد سالم قسمةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة132

صباحٌة60.741993/1994االولذكرعراقٌةالجمٌلً جاسم عماش الفتاح عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة133

صباحٌة60.731993/1994االولانثىعراقٌةنجم غازي نضالاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة134

صباحٌة60.721993/1994الثانًانثىعراقٌةوهٌب كهمً صبٌح علٌهاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة135

صباحٌة60.641993/1994الثانًذكرعراقٌةمحمد عبوله المناف عبد عدناناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة136

صباحٌة60.591993/1994االولذكرعراقٌةداود سراج محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة137

صباحٌة60.581993/1994الثانًذكرعراقٌةفتاح علً احمد رٌاضاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة138

صباحٌة60.551993/1994الثانًذكرعراقٌةالزهره عبد جبار ستاراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة139

صباحٌة60.541993/1994الثانًانثىعراقٌةعبود شراد محبٌس اٌماناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة140

صباحٌة60.481993/1994االولانثىعراقٌةالجبار عطٌوي جلٌل صفاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة141

صباحٌة60.461993/1994االولانثىعراقٌةعباس حمٌد رشٌد بٌداءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة142

صباحٌة60.411993/1994االولانثىعراقٌةخلف صالح هللا عبد ابتساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة143

صباحٌة60.331993/1994الثانًذكرعراقٌةالطائً محمد عبد حسٌن عربًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة144
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صباحٌة60.251993/1994الثانًذكرعراقٌةسهل جهد نعٌماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة145

صباحٌة60.141993/1994الثانًذكرعراقٌةعمران عٌال خالداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة146

صباحٌة60.111993/1994االولانثىعراقٌةعلً اسماعٌل سعدي رجاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة147

صباحٌة60.051993/1994الثانًذكرعراقٌةعباس عاشور عباس فاضلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة148

صباحٌة60.021993/1994الثانًذكرعراقٌةٌونس هوٌدي كاظم حٌدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة149

صباحٌة59.861993/1994الثانًذكرعراقٌةطالل ناٌف سعود عادلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة150

صباحٌة59.781993/1994االولانثىعراقٌةخلف حماد خلف ساجدهاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة151

صباحٌة59.731993/1994الثانًانثىعراقٌةعلً خضر ٌاسٌن رابعةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة152

صباحٌة59.721993/1994االولانثىعراقٌةجاسم نصٌف ابراهٌم حمدٌةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة153

صباحٌة59.71993/1994االولانثىعراقٌةجاسم هاشم انتصاراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة154

صباحٌة59.631993/1994الثانًذكرعراقٌةذٌاب عدنان غساناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة155

صباحٌة59.611993/1994الثانًذكرعراقٌةحبٌب عبد عٌسى علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة156

صباحٌة59.611993/1994الثانًذكرعراقٌةمراد فالح مراداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة157

صباحٌة59.61993/1994االولانثىعراقٌةالجمالً عٌسى رضا محمد تغرٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة158

صباحٌة59.61993/1994الثانًذكرعراقٌةرحمن ٌونس محسناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة159

صباحٌة59.521993/1994الثانًذكرعراقٌةجواد علً محمد احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة160

صباحٌة59.441993/1994االولانثىعراقٌةشمعون حنا موشً عامرةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة161

صباحٌة59.421993/1994االولانثىعراقٌةمجٌد كاظم لطٌف سناءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة162

صباحٌة59.411993/1994االولانثىعراقٌةٌوسف الهادي عبد اخالصاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة163

صباحٌة59.371993/1994االولانثىعراقٌةمحً فائق اٌناساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة164

صباحٌة59.361993/1994االولذكرعراقٌةمحمد شحاذه حمٌد محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة165

صباحٌة59.291993/1994الثانًذكرعراقٌةعٌسى امٌر مكًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة166

صباحٌة59.221993/1994االولذكرعراقٌةسلمان منصور حسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة167

صباحٌة59.211993/1994االولانثىعراقٌةالداغستانً مراد علً هدىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة168
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صباحٌة59.211993/1994الثانًذكرعراقٌةهللا فتح هللا عبد ناظماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة169

صباحٌة59.171993/1994االولذكرعراقٌةعسكر نوري محمد رٌاضاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة170

صباحٌة59.071993/1994الثانًذكرعراقٌةصالح محمد جبار محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة171

صباحٌة58.931993/1994الثانًذكرعراقٌةمعرض كرم طالباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة172

صباحٌة58.891993/1994الثانًذكرعراقٌةحمزة محمد كاظماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة173

صباحٌة58.831993/1994الثانًذكرعراقٌةحمودي عبد حسن محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة174

صباحٌة58.781993/1994الثانًذكرعراقٌةخلف فٌصل غازياالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة175

صباحٌة58.581993/1994الثانًذكرعراقٌةحمد سعود كاظم سلماناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة176

صباحٌة58.561993/1994الثانًذكرعراقٌةحسن الستار عبد خالداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة177

صباحٌة58.481993/1994الثانًذكرعراقٌةالجبوري كرٌم ابراهٌم فتحًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة178

صباحٌة58.461993/1994االولذكرعراقٌةبرٌونً اللطٌف عبد ٌاسراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة179

صباحٌة58.341993/1994االولذكرعراقٌةرسول طاهر محمد ارياالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة180

صباحٌة58.321993/1994الثانًانثىعراقٌةنعمه الواحد عبد صدام سهٌلةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة181

صباحٌة58.31993/1994االولانثىعراقٌةصالح محمود شاكر شٌماءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة182

صباحٌة58.291993/1994االولذكرعراقٌةعلً حسن علٌوي صالحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة183

صباحٌة58.241993/1994الثانًذكرعراقٌةعمران فتاح مسلماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة184

صباحٌة58.141993/1994الثانًذكرعراقٌةعلً محمد تقً الرضا عبد عماراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة185

صباحٌة58.091993/1994الثانًذكرعراقٌةهللا عبد خرٌب جباري علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة186

صباحٌة57.931993/1994االولذكرعراقٌةاحمد اسامة احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة187

صباحٌة57.931993/1994االولانثىعراقٌةصبار فرحان احمد ازهاراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة188

صباحٌة57.891993/1994االولذكرعراقٌةناصر حسٌن فاضل حٌدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة189

صباحٌة57.791993/1994االولانثىعراقٌةحٌدر طاهر الرضا عبد بلسماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة190

صباحٌة57.741993/1994الثانًذكرعراقٌةعلً محٌسن قاسماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة191

صباحٌة57.681993/1994الثانًانثىعراقٌةعلً محمد جواناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة192
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صباحٌة57.581993/1994االولانثىعراقٌةتركً جلوب حسن زٌنباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة193

صباحٌة57.441993/1994الثانًانثىعراقٌةجرجٌس جوزٌف شذىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة194

صباحٌة57.411993/1994الثانًانثىعراقٌةالربٌعً عبطان عبد خٌرٌهاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة195

صباحٌة57.391993/1994الثانًانثىعراقٌةمحسن هللا عبد كمٌلةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة196

صباحٌة57.351993/1994الثانًذكرعراقٌةكاظم االمٌر عبد ٌوسفاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة197

صباحٌة57.291993/1994الثانًذكرعراقٌةفاضل محسن علً محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة198

صباحٌة57.241993/1994االولذكرعراقٌةاحمد صالح محمد اسامةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة199

صباحٌة57.21993/1994الثانًذكرعراقٌةكاطع كاظم جواداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة200

صباحٌة57.161993/1994الثانًذكرعراقٌةسلمان فرج هاشم خلٌلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة201

صباحٌة57.081993/1994االولانثىعراقٌةمحمود مطشر فرحان ابتساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة202

صباحٌة57.081993/1994الثانًذكرعراقٌةزغٌر هبول طعمه فٌصلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة203

صباحٌة57.081993/1994الثانًانثىعراقٌةمسلم جبار ندىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة204

صباحٌة57.031993/1994الثانًذكرعراقٌةالدلٌمً محمد جاسم عادلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة205

صباحٌة56.81993/1994الثانًذكرتونسٌةحمري هللا عبد عماراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة206

صباحٌة56.791993/1994الثانًذكرعراقٌةخلف حبٌب مجٌد حبٌباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة207

صباحٌة56.721993/1994الثانًذكرعراقٌةهللا عبد هللا فتح محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة208

صباحٌة56.521993/1994الثانًذكرعراقٌةصبحً جواد محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة209

صباحٌة56.461993/1994االولانثىعراقٌةكناوي محمد تركٌهاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة210

صباحٌة56.411993/1994االولانثىعراقٌةاحمد مولود رسلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة211

صباحٌة56.331993/1994االولذكرعراقٌةمحمد ابراهٌم الرزاق عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة212

صباحٌة56.321993/1994الثانًذكرعراقٌةشرٌف محمد كاظم حامداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة213

صباحٌة56.291993/1994الثانًذكرعراقٌةسلمان احمد ستاراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة214

صباحٌة56.281993/1994الثانًذكرعراقٌةعالوي عبٌس سلمان علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة215

صباحٌة56.191993/1994الثانًانثىعراقٌةهللا عبد كاظم اسماءحسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة216



الدراسة نوعالتخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

صباحٌة56.121993/1994الثانًذكرعراقٌةصفر حسن محموداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة217

صباحٌة56.021993/1994الثانًانثىعراقٌةبٌرام وهاب نبٌههاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة218

صباحٌة55.671993/1994الثانًذكرعراقٌةسعٌد عبد محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة219

صباحٌة55.461993/1994الثانًذكرعراقٌةحسٌن ربٌع جبار ستاراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة220

صباحٌة55.271993/1994الثانًذكرعراقٌةمحمد جاسم محمد احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة221

صباحٌة55.031993/1994الثانًانثىعراقٌةحسٌن رؤوف املاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة222

صباحٌة54.751993/1994الثانًذكرعراقٌةفدعوس هالل صالحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة223

صباحٌة54.621993/1994الثانًذكرعراقٌةشمخً صبري مسعداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة224

صباحٌة54.271993/1994الثانًذكرعراقٌةكردي نجم سالماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة225


