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صباحٌة83.761996/1997االولذكرعراقٌةالكبٌسً صالح ٌحٌى لورنساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة73.681996/1997االولذكرعراقٌةجعفر الكرٌم عبد خلٌل حٌدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة73.531996/1997االولذكرٌمانٌةالدٌن شجاع حسن المؤمن عبد هٌثماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة73.511996/1997االولذكرٌمانٌةمحمد حسٌن الغفار عبد بكاراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة72.31996/1997االولانثىعراقٌةحسن مسلم شاكر حمدٌةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة71.841996/1997االولذكراردنٌةالزعبً علً خلف ولٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة71.091996/1997االولانثىعراقٌةالمهداوي حمادي رزوقً عذراءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة70.471996/1997االولذكرعراقٌةالتمٌمً موسى جاسم خلف حٌدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة70.261996/1997االولانثىعراقٌةالخشالً ناموس مهدي هدىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة69.91996/1997االولذكراردنٌةالشبلً محمود محمد علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة69.851996/1997االولذكرعراقٌةالمالكً علً محمد الحسٌن عبد عدياالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة69.581996/1997االولانثىعراقٌةالجنابً سلمان حسن فلٌح بٌاناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة69.161996/1997االولذكرعراقٌةعلً حسٌن محمود علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة68.041996/1997االولانثىعراقٌةجٌاد بستور الزهرة عبد سهٌلةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة681996/1997االولذكرعراقٌةالحٌدري ٌوسف امٌن طه ٌاسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة67.961996/1997االولانثىعراقٌةالموسوي ناصر جلٌل صبٌحةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة67.011996/1997االولذكرفلسطٌنٌةهللا عبد قاسم عونً باسماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة66.981996/1997االولانثىعراقٌةعناد جاسم سرحان وسناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة66.791996/1997االولانثىعراقٌةالعبادي نشمً الكاظم عبد وسناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة66.541996/1997الثانًذكرعراقٌةالعبودي حسٌن بلبول طالب عماراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة66.241996/1997الثانًذكرعراقٌةجابر عباس قاسم حمٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة661996/1997االولذكرعراقٌةالنبً عبد سعٌد محمد علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة65.891996/1997الثانًذكرعراقٌةعطٌة حمد فاضل حسناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة65.461996/1997الثانًانثىعراقٌةمحمد الهادي عبد محمود هدٌلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة65.421996/1997الثانًذكرعراقٌةحسٌن علً لؤياالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة65.131996/1997الثانًانثىعراقٌةالغرٌباوي عجٌل خضٌر زٌنباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة64.771996/1997االولذكرعراقٌةالجبوري حسن محمود داود سعداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة64.71996/1997الثانًذكرعراقٌةعلً محمد جاسم نبٌلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة64.581996/1997الثانًانثىعراقٌةمحمد حسٌن عدنان نضالاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة64.281996/1997الثانًذكرعراقٌةمحمد مجٌد محمد عمراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة641996/1997االولذكرفلسطٌنٌةصادق صالح سلٌم خلٌل محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة63.831996/1997االولذكرعراقٌةعلٌوي كاظم جاسم عماراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة63.531996/1997الثانًذكرعراقٌةامٌن شرٌف محمد خلٌلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة63.161996/1997االولذكرعراقٌةحسٌن جاسم محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة62.941996/1997االولانثىعراقٌةندٌم محمود زهٌر هدٌراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة62.861996/1997االولانثىعراقٌةعلً ناصر ٌحٌى سكٌنةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة62.851996/1997االولذكرعراقٌةهلل ما محمود عبود محموداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة62.81996/1997االولذكرعراقٌةمجٌت هللا عبد نذٌراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة62.781996/1997الثانًذكرعراقٌةخلٌفة ٌوسف رشٌد محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة62.581996/1997الثانًذكرعراقٌةكطاع جاسم علً سمٌراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة62.521996/1997االولذكرعراقٌةالهوٌدي حسٌن عزٌز سلٌم رائداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة62.421996/1997الثانًانثىعراقٌةكاظم جواد فردوساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة62.371996/1997الثانًانثىعراقٌةحسن جبر حمٌد زهرةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة62.31996/1997االولذكرعراقٌةخلف علوان حسٌن الرحمن عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة62.261996/1997الثانًانثىعراقٌةالزهٌري راضً سعد وداداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة62.211996/1997الثانًانثىعراقٌةحمادي الجبار عبد فاطمةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة62.151996/1997الثانًانثىعراقٌةحسٌن خلف جمٌلةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة62.021996/1997االولانثىعراقٌةالزبٌدي محمد سامً لمىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة61.961996/1997الثانًذكرعراقٌةالدباغ جمٌل سعدون بشاراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة61.951996/1997الثانًذكرعراقٌةرداد ادخٌل خالداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة61.721996/1997الثانًذكرعراقٌةحمٌد عٌسى عماداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة61.711996/1997الثانًذكرعراقٌةالدلٌمً عبود محمد جمٌل محموداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة61.531996/1997االولانثىعراقٌةٌاسٌن خطاب عمر منىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة61.271996/1997االولذكرعراقٌةكاظم عبد عباس فاضلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة61.271996/1997الثانًذكرعراقٌةعبٌد نافع هللا عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة61.241996/1997الثانًانثىعراقٌةمحمد بدن ٌوسف كلثوماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة61.211996/1997الثانًذكرعراقٌةرزوقً جبار حٌدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة61.161996/1997االولانثىعراقٌةمحمود خماس زٌنةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة60.911996/1997الثانًذكراردنٌةالسرخً هللا عبد علً زكرٌااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة60.861996/1997االولانثىعراقٌةدروٌش عبد سعد غٌداءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة60.831996/1997الثانًذكرعراقٌةصالح محمد احمد محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة60.821996/1997الثانًذكرعراقٌةحسٌن ارحٌمة نعمة هادياالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة60.81996/1997الثانًذكرعراقٌةالجنابً مطلب خلف صالح خضٌراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة60.751996/1997الثانًذكرعراقٌةالحمٌد عبد عثمان محمد اسامةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة60.51996/1997الثانًذكرعراقٌةاحمد حسٌن علً اٌاداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة60.281996/1997االولذكرعراقٌةفرهود ظاهر صباحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة60.231996/1997الثانًذكرعراقٌةعبد حسون حمود صالحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة601996/1997الثانًانثىعراقٌةكاظم علٌوي المهدي عبد نسرٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة59.931996/1997االولذكرعراقٌةغزال جواد حسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة59.911996/1997االولذكرعراقٌةحسٌن محمد جاسماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة59.861996/1997االولذكرعراقٌةالخفاجً لفته صباح مهنداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة59.811996/1997االولذكرعراقٌةحسٌن صكبان كاظماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة59.771996/1997الثانًذكرعراقٌةهللا عبد صابر عٌسىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة59.651996/1997الثانًذكرعراقٌةالتمٌمً الكرٌم عبد توفٌق مصطفىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة59.61996/1997االولذكرعراقٌةعلً ابراهٌم محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة59.541996/1997الثانًذكرعراقٌةصالح سلطان صالحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة59.481996/1997الثانًذكرعراقٌةمسلم دوحً كاظم محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة59.421996/1997الثانًذكرعراقٌةعلً حسٌن صبٌح حٌدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة59.411996/1997االولذكرعراقٌةخلف دروٌش هللا عبد مصطفىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة59.281996/1997االولذكرعراقٌةالشمخً حسن عباس كاظماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة59.241996/1997الثانًانثىعراقٌةجاسم بهلول نهاداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة59.071996/1997الثانًذكرعراقٌةالعبٌدي سلمان داود ابراهٌم خالداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة59.061996/1997االولذكرعراقٌةاحمد محمد جاسم محموداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة59.061996/1997الثانًانثىعراقٌةجلٌل مهدي مشارقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة59.051996/1997الثانًذكرعراقٌةبندر خلف سامًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة58.961996/1997االولذكرعراقٌةسبتً جعفر هادي مؤٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة58.951996/1997االولذكرعراقٌةحمد الوهاب عبد حمزة ضٌاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة58.731996/1997الثانًذكرعراقٌةالجنابً شلتاع علً حسن خمٌساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة58.641996/1997الثانًذكرعراقٌةابراهٌم عبد احمد عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

صباحٌة58.431996/1997االولانثىعراقٌةعمر الكرٌم عبد ابتساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

صباحٌة58.231996/1997الثانًذكرعراقٌةجاسم علً احمد منٌراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

صباحٌة58.051996/1997الثانًذكرعراقٌةهللا عبد محمد صالحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

صباحٌة58.011996/1997االولذكرعراقٌةالشمري علً مدلول محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

صباحٌة57.991996/1997الثانًذكرعراقٌةحسٌن داود بدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

صباحٌة57.931996/1997الثانًذكرعراقٌةحاتم ناسً صبر رحٌماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

صباحٌة57.871996/1997الثانًانثىعراقٌةالجبوري جبار غازي اشواقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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صباحٌة57.711996/1997االولانثىعراقٌةمرٌهج شاطً توفٌق سهاداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

صباحٌة57.681996/1997االولذكرعراقٌةخلف سلمان صالح علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

صباحٌة57.651996/1997االولذكرعراقٌةخلف سهٌل عبود علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

صباحٌة57.631996/1997الثانًذكرعراقٌةالدلٌمً مخلف خزعل علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

صباحٌة57.561996/1997الثانًانثىعراقٌةعبٌد عباس احمد ناهدةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

صباحٌة57.541996/1997الثانًانثىعراقٌةمحمد بكال صباح افراحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

صباحٌة57.31996/1997الثانًذكرعراقٌةعباس محمود عباس باسماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

صباحٌة57.291996/1997الثانًذكرعراقٌةشالكة كرٌم حاتماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

صباحٌة57.281996/1997االولانثىعراقٌةاالمٌر عبد نظام فٌاناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105

صباحٌة57.271996/1997الثانًذكرعراقٌةصبري فلٌح اكرم ماهراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة106

صباحٌة57.071996/1997الثانًذكرعراقٌةحسٌن محمد محمود حسناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة107

صباحٌة56.831996/1997الثانًذكرعراقٌةاسماعٌل محسن صالح مهدياالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة108

صباحٌة56.821996/1997الثانًذكرعراقٌةشنٌو بوهان محسن سهٌلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة109

صباحٌة56.741996/1997الثانًذكرعراقٌةخمٌس الحسن عبد نزاراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة110

صباحٌة55.91996/1997الثانًانثىعراقٌةالمندالوي منصور هاشم نسرٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة111

صباحٌة55.831996/1997الثانًانثىعراقٌةعلً محمد جاسم نضالاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة112

صباحٌة55.81996/1997الثانًذكرعراقٌةعمٌر رٌكان عماراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة113

صباحٌة55.691996/1997الثانًذكرعراقٌةكاظم عباس علً عباساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة114

صباحٌة55.461996/1997الثانًذكرعراقٌةالجنابً هاشم خلٌل محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة115


