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صباحٌة81.091994/1995االولانثىعراقٌةاحمد الباري عبد بشرىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة79.031994/1995االولانثىعراقٌةالسامرائً محمد جاسم اسماءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة78.471994/1995االولانثىعراقٌةالسلطان جواد فاضل سجىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة77.991994/1995االولانثىعراقٌةسلوم محمد تأمٌماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة76.721994/1995االولانثىعراقٌةالعباسً عباس بكر رجب ندىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة76.311994/1995االولانثىعراقٌةالباقً عبد حٌدر جالل نسرٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة75.881994/1995االولانثىعراقٌةمهودد كرٌم هللا عبد مٌثاقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة75.861994/1995االولذكرعراقٌةمصطفى علً احمد حساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة74،421994/1995االولانثىعراقٌةعباس عبود فاضل رجاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة73.61994/1995االولانثىعراقٌةناجً محمود شذىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة72.951994/1995االولانثىعراقٌةالحلفً ٌدن درجال احراراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة72.031994/1995االولانثىعراقٌةطالب علً جبر هناءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة71.821994/1995االولذكرعراقٌةلصلوص زاجً غالباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة71.381994/1995االولانثىعراقٌةعطٌة مهنا حسن نهاداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة71.331994/1995االولانثىعراقٌةمحمد قاسم هشام دعاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة70.311994/1995االولانثىعراقٌةخضر هاشم قاسم حناناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة70.311994/1995االولانثىعراقٌةماٌول كوركه مٌره مهااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة70.261994/1995االولانثىعراقٌةصالح مهدي صالح هدىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة70.151994/1995االولذكرٌمانٌةردمان هللا عبد احمد انوراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة70.041994/1995االولانثىعراقٌةجبر خلف سرحان نهلةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة69.441994/1995االولذكرعراقٌةالزبٌدي ٌاسٌن سعدي خالداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة69.231994/1995الثانًانثىعراقٌةجاسم العباس عبد حبٌب منتهىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة68.151994/1995االولانثىعراقٌةبشٌر خالوي رزاق حناناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة67.741994/1995االولانثىعراقٌةاسود شبٌب عباس بتولاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة67.621994/1995الثانًانثىعراقٌةالمجٌد عبد سمٌر هدٌلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة67.611994/1995االولانثىعراقٌةجمعة عباس محمود خلوداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة67.141994/1995االولانثىعراقٌةالزبٌدي خلٌل علً باناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة66.911994/1995االولذكرعراقٌةرزاق علً رزاقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة66.91994/1995االولانثىعراقٌةطاهر احمد حسٌن خولةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة66.91994/1995الثانًانثىعراقٌةجاسم الكرٌم عبد وداداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة66.391994/1995االولانثىعراقٌةالعبٌدي هللا عبد عزٌز سهاداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة66.371994/1995االولذكرعراقٌةمرداس ابراهٌم ٌوسفاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة66.311994/1995االولذكرعراقٌةذٌنة ابو عطٌة جباراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة66.291994/1995االولانثىعراقٌةهاشم رضا خماس اشواقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة66.061994/1995الثانًانثىعراقٌةعباس خضٌر هدٌلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة65.621994/1995االولانثىعراقٌةالقرٌشً كرٌم عبٌد هناءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة65.561994/1995االولانثىفلسطٌنٌةعٌسى حسن محمد سهاداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة65.441994/1995االولذكرعراقٌةغضبان الطٌف غٌالن خالداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة65.291994/1995الثانًذكرعراقٌةعلكم حسن جباري هللا عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة65.271994/1995االولانثىعراقٌةالربٌعً وحٌد الحسٌن عبد املاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة65.181994/1995االولذكرعراقٌةاحمد محمد خورشٌد رائداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة65.041994/1995الثانًذكرعراقٌةعلوان جمعة حسٌن علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة64.951994/1995االولانثىعراقٌةالزم كاظم زٌنباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة64.841994/1995االولانثىعراقٌةحلبوص عبد نجم بركاناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة64.791994/1995االولذكراردنٌةالخصاونه سعٌد فائق محمد زٌاداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة64.771994/1995الثانًذكرعراقٌةحسن عوٌد منصوراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة64.271994/1995االولذكرعراقٌةحمد علً احمد حمٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة64.271994/1995االولانثىعراقٌةالشمري فلً جودة سعدٌةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة64.241994/1995االولانثىعراقٌةجادر محٌلً شاطر ابتساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة64.171994/1995االولذكرعراقٌةعالوي سحاب حامد اسعداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة63.841994/1995االولانثىعراقٌةصادق حسون حسٌن اٌماناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة63.591994/1995االولانثىعراقٌةحسن ضٌاء لقاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة63.481994/1995االولذكرعراقٌةردعان خزعل عطٌة علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة63.391994/1995االولانثىعراقٌةعامر كاظم حسٌن اسٌلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة63.281994/1995االولانثىعراقٌةالحسٌن عبد حمٌد اشواقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة63.281994/1995االولذكرعراقٌةالحسٌن عبد االمٌر عبد سعداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة63.171994/1995االولانثىعراقٌةطاهر رضا سعٌد سحراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة63.111994/1995االولانثىعراقٌةالحسٌن عبد فلٌح محمد زهرةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة62.951994/1995االولذكرعراقٌةالجلٌل عبد غانم احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة62.941994/1995االولانثىعراقٌةاحمد حقً اوج اسٌلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة62.921994/1995الثانًذكرعراقٌةكرٌم مصطاف محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة62.911994/1995االولذكرعراقٌةمحمود نشمً هٌثماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة62.551994/1995االولذكرعراقٌةجبر مزهر شالل رائداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة62.531994/1995الثانًانثىعراقٌةجاسم الرضا عبد علٌاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة62.481994/1995الثانًانثىعراقٌةحمود عبد كاظم سعدٌةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة62.341994/1995االولانثىعراقٌةالتكرٌتً صالح محمد اشراقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة62.311994/1995االولانثىعراقٌةعبد مجٌد كاظم املاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة62.051994/1995الثانًذكرعراقٌةخضٌر مهدي صالحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة61.991994/1995االولانثىعراقٌةعباس محمود شاكر ابتساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة61.821994/1995الثانًذكرعراقٌةمحسن طاهر شاكر عادلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة61.721994/1995االولانثىعراقٌةاحمد شهاب عدنان االءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة61.721994/1995االولانثىعراقٌةالالمً فرج كباشً منتهىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة61.721994/1995الثانًانثىعراقٌةمحسن الحسٌن عبد آسٌااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة61.591994/1995الثانًذكرعراقٌةجوٌر هللا علً عبد عادلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة61.541994/1995االولانثىعراقٌةعباس عبد ابراهٌم املاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة61.21994/1995االولانثىعراقٌةالطائً علوان حسٌن احمد سمٌرةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة61.21994/1995الثانًانثىعراقٌةداود سلٌم بدري كلودٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة61.131994/1995الثانًانثىعراقٌةنعمت عزت عدنان جماناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة60.931994/1995االولذكرعراقٌةعٌسى هاشم هللا عبد احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة60.931994/1995الثانًذكرعراقٌةعبٌد حسون حبٌب هادياالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة60.91994/1995الثانًذكرعراقٌةطعٌمة عثمان كاظماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة60.881994/1995االولانثىعراقٌةجواد حسن طلب سعاداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة60.861994/1995الثانًذكرعراقٌةحسٌن عبد جبار كمالاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة60.851994/1995االولذكرعراقٌةحسٌن عفن علٌوي حسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة60.851994/1995االولانثىعراقٌةزبون محمد راضً زٌنباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة60.841994/1995االولانثىعراقٌةجٌاد فلٌح علً ضحىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة60.531994/1995االولذكرعراقٌةصالح ابراهٌم عٌدان حساناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة60.51994/1995االولانثىعراقٌةزنكنه غرٌب مهدي ناسكاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة60.221994/1995الثانًذكرعراقٌةعطشان صكبان محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

صباحٌة60.11994/1995االولذكرعراقٌةابراهٌم خلٌل رعداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

صباحٌة60.11994/1995الثانًذكرعراقٌةحامً خلٌل رفعتاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

صباحٌة59.841994/1995االولانثىعراقٌةحسن بالسم سالم دٌنااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

صباحٌة59.81994/1995االولذكرعراقٌةالدلٌمً فرحان سلٌمان داوداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

صباحٌة59.791994/1995االولذكرعراقٌةسالم علً مخٌلف زاهراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

صباحٌة59.771994/1995الثانًانثىعراقٌةعبد حسٌن محمد نادٌةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

صباحٌة59.641994/1995االولانثىعراقٌةحربً كاظم جبار خدٌجةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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صباحٌة59.631994/1995االولانثىعراقٌةشندي قاسم ٌحٌى جناناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

صباحٌة59.621994/1995االولذكرعراقٌةعلٌوي حسٌن علً رعداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

صباحٌة59.51994/1995الثانًانثىعراقٌةجاسم علٌوي ناجً اشواقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

صباحٌة59.261994/1995الثانًذكرعراقٌةحٌاوي حسن علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

صباحٌة59.121994/1995االولذكرعراقٌةخلف هاشم عادلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

صباحٌة58.941994/1995الثانًانثىعراقٌةرحٌم رحٌم لمٌاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

صباحٌة58.931994/1995الثانًانثىعراقٌةسكران كاظم نضالاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

صباحٌة58.881994/1995الثانًذكرعراقٌةابراهٌم المحسن عبد زٌدان خلٌلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

صباحٌة58.841994/1995الثانًانثىعراقٌةشمال هاشم شٌماءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105

صباحٌة58.761994/1995الثانًذكرعراقٌةحسن محمد احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة106

صباحٌة58.741994/1995االولذكرعراقٌةعلً محمد جٌاد حازماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة107

صباحٌة58.71994/1995االولانثىعراقٌةعواد محسن رقٌةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة108

صباحٌة58.71994/1995الثانًانثىعراقٌةذنون المجٌد عبد كنعان رشااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة109

صباحٌة58.681994/1995الثانًذكرعراقٌةموسى عمران سلماناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة110

صباحٌة58.661994/1995الثانًذكرعراقٌةحبٌب احمد حسن محموداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة111

صباحٌة58.551994/1995الثانًانثىعراقٌةكنٌر محمد امتثالاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة112

صباحٌة58.531994/1995االولذكرعراقٌةهندي علٌوي الوهاب عبد بساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة113

صباحٌة58.511994/1995االولانثىعراقٌةسعٌد محمد خالد اٌناساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة114

صباحٌة58.51994/1995االولانثىعراقٌةالجلبً توفٌق صالح سهٌراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة115

صباحٌة58.361994/1995االولذكرعراقٌةمحمد ابراهٌم علً حسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة116

صباحٌة58.31994/1995الثانًانثىعراقٌةبدٌر شفً فرج لٌلىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة117

صباحٌة58.191994/1995الثانًانثىعراقٌةعطٌة حعفر صادق ماجدةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة118

صباحٌة58.191994/1995الثانًذكرعراقٌةحمٌد جاسم مبدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة119

صباحٌة58.151994/1995الثانًانثىعراقٌةالعاللً حمٌد رسول منٌر منالاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة120
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صباحٌة58.141994/1995الثانًانثىعراقٌةطاهر عناد ناجً وئاماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة121

صباحٌة58.091994/1995الثانًانثىعراقٌةراضً مطلك عباس اٌماناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة122

صباحٌة58.041994/1995الثانًذكرعراقٌةداخل عباس صباحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة123

صباحٌة57.751994/1995الثانًذكرعراقٌةعباس االمٌر عبد علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة124

صباحٌة57.751994/1995الثانًانثىعراقٌةشنٌن عبد فاطمةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة125

صباحٌة57.741994/1995االولانثىعراقٌةعوٌد محمد ابتهالاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة126

صباحٌة57.741994/1995الثانًانثىعراقٌةشعالن حسن محمد ازهاراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة127

صباحٌة57.651994/1995الثانًانثىعراقٌةغفور محمد مٌاسماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة128

صباحٌة57.481994/1995الثانًانثىعراقٌةطاهر بشٌر سلمان آمنةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة129

صباحٌة57.461994/1995االولذكرعراقٌةصالح الكرٌم عبد ٌعرب تغلباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة130

صباحٌة57.431994/1995الثانًذكرعراقٌةاحمد حربً صباحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة131

صباحٌة57.321994/1995الثانًذكرعراقٌةكزار ناظم عدناناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة132

صباحٌة57.261994/1995الثانًذكرعراقٌةرسن كاطع جبار باسماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة133

صباحٌة57.151994/1995الثانًانثىعراقٌةهللا جار الحسٌن عبد وهاب صباحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة134

صباحٌة56.971994/1995الثانًذكرعراقٌةالطائً عاروض علوان هادياالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة135

صباحٌة56.931994/1995الثانًذكرعراقٌةحسٌن علٌوي فاضلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة136

صباحٌة56.91994/1995الثانًذكرعراقٌةمصلح ابراهٌم اسماعٌل عماداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة137

صباحٌة56.681994/1995الثانًانثىعراقٌةجٌاد سرحان هدٌةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة138

صباحٌة56.611994/1995الثانًذكرعراقٌةحمد ناٌف متكال صداماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة139

صباحٌة56.611994/1995الثانًانثىعراقٌةصلبوخ علوان فاضل علٌهاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة140

صباحٌة56.491994/1995الثانًذكرعراقٌةحمدان الحسن عبد عباساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة141

صباحٌة56.331994/1995الثانًانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل ندىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة142

صباحٌة56.211994/1995االولذكرعراقٌةحسٌن علً خالداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة143

صباحٌة561994/1995الثانًذكرعراقٌةجاسم نصٌف احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة144
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صباحٌة55.941994/1995الثانًانثىعراقٌةعباس عبد مزعل صبٌحةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة145

صباحٌة55.721994/1995الثانًذكرعراقٌةسرور عطٌة حمد صباراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة146

صباحٌة55.721994/1995الثانًذكرعراقٌةجبر صافً محسناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة147

صباحٌة55.631994/1995الثانًانثىعراقٌةالحمد عمران انذار غفراناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة148

صباحٌة55.61994/1995الثانًذكرعراقٌةكاظم جواد حساناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة149

صباحٌة54.941994/1995االولذكرعراقٌةعلٌوي حسٌن حمٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة150

صباحٌة54.941994/1995الثانًذكرعراقٌةالسامرائً نعٌم طارق علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة151

صباحٌة54.31994/1995الثانًانثىعراقٌةهادي كرٌم احالماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة152

صباحٌة54.31994/1995الثانًذكرعراقٌةالجنابً هتٌمً داود عواداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة153

صباحٌة54.221994/1995الثانًانثىعراقٌةظاهر جسام كامل تغرٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة154

صباحٌة53.821994/1995الثانًانثىعراقٌةلفته رحٌم صبٌحةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة155


