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صباحٌة80.511992/1993االولانثىعراقٌةموسى باقر نعمه ندىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة78.641992/1993االولانثىفلسطٌنٌةعواد أحمد الرحمن عبد فاتنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة76.961992/1993االولذكرعراقٌةصالح سلمان جاسم عالءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة76.881992/1993االولانثىعراقٌةخلف ٌاسٌن أحمد سناءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة76.371992/1993االولذكراردنٌةالغنً عبد سالم ٌاسٌن عامرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة75.551992/1993االولذكراردنٌةالجواد محمودعبد زامل أحمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة74.851992/1993االولانثىعراقٌةهمٌل سكر جمعه ذكرىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة74.411992/1993االولذكرعراقٌةهللا عبد عادل فنارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة74.41992/1993االولانثىعراقٌةٌوسف سعٌد خالد زٌنهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة74.031992/1993االولذكرعراقٌةزرٌقان خلٌل عٌسى مجديالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة73.771992/1993االولذكرعراقٌةابلحد وسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة73.621992/1993االولذكرعراقٌةخلٌل دناش هاشم علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة73.081992/1993االولذكرعراقٌةحسن محمد أحمد خالدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة72.971992/1993االولذكرعراقٌةعلً قربان اسماعٌل فراسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة72.391992/1993االولانثىاردنٌةالقصص محمود عمر سالمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة72.161992/1993االولانثىعراقٌةحمٌد عبٌد سلوىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة72.111992/1993االولذكرعراقٌةسلومً عبودي نجٌب اثٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة71.691992/1993االولانثىعراقٌةشكات عباس الدٌن عز علٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة71.661992/1993االولذكرعراقٌةحسٌن ذاكر مزاحم ماهرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة71.651992/1993االولذكرعراقٌةالهادي عبد الحمٌد عبد المنعم عبد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة71.611992/1993االولانثىعراقٌةسعٌد جورج سرابالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة71.591992/1993االولذكرعراقٌةالرزاق عبد الهادي عبد توفٌق حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة71.41992/1993االولذكرعراقٌةإبراهٌم الحسٌن عبد الستار عبد عمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة71.31992/1993االولذكرفلسطٌنٌةالقادر عبد محمد صبحً محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة71.111992/1993االولانثىعراقٌةفرحان الوهاب عبد عماد عالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة70.821992/1993االولانثىعراقٌةأحمد شهاب سامً رسالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة70.671992/1993االولذكرعراقٌةالعبودي علٌوي عبود عدنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة70.671992/1993االولانثىعراقٌةحسٌن باقر اسماعٌل لمٌسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة70.531992/1993االولذكرعراقٌةصادق اسحاق جالل رغدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة70.531992/1993االولانثىعراقٌةكسلى نعوم فائق غادهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة70.411992/1993االولذكرعراقٌةهللا فتح حسٌن نضٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة70.141992/1993االولذكرعراقٌةسعد مجٌد رشٌد حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة70.081992/1993االولانثىاردنٌةالشمري ذٌب كرم رماحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة70.041992/1993االولانثىعراقٌةداود نجٌب سرابالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة69.921992/1993االولانثىعراقٌةعونً ناجً جعفر مٌادةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة69.621992/1993الثانًذكرعراقٌةارحٌم االمٌر عبد رائدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة69.431992/1993االولانثىعراقٌةصادق الحسٌن عبد الصاحب عبد ناهدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة69.291992/1993االولذكرعراقٌةعالوي حوٌش محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة69.21992/1993االولذكرارتٌرٌهكرار اوشٌك عبدهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة69.061992/1993االولذكرعراقٌةفاضل أحمد فاضلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة68.941992/1993االولذكرعراقٌةعلً حسٌن محمد حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة68.831992/1993الثانًذكرعراقٌةالقادر عبد الوهاب عبد عدنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة68.571992/1993الثانًذكرعراقٌةحسٌن اسماعٌل طالب صباحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة68.41992/1993االولانثىعراقٌةجوزٌف اٌالجٌا سحرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة68.351992/1993االولانثىاردنٌةاحمد امٌن محمد اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة68.091992/1993االولانثىعراقٌةبوداغ ججو مٌخا مٌادةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة68.081992/1993االولذكرعراقٌةعبد رشٌد أحمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة68.051992/1993االولانثىعراقٌةناصر بو شلٌمون ماركرٌتالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة681992/1993الثانًذكرعراقٌةخلف هللا عبد محمد قاسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة67.961992/1993االولذكرعراقٌةبطرس كوركٌس بهنام عدنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة67.781992/1993االولانثىعراقٌةعٌسى األمٌر عبد زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة67.661992/1993االولذكرعراقٌةالعراقً الحسٌن عبد عصام نبٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة67.641992/1993االولانثىعراقٌةشمر سعٌد حربً زٌنهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة67.491992/1993االولانثىعراقٌةموسى جواد خالد ودالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة67.251992/1993االولانثىعراقٌةمحمد جاسم محمود سناءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة67.161992/1993االولذكرعراقٌةالحمٌد عبد وحٌد مروانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة67.151992/1993االولانثىعراقٌةابراهٌم الرحمن عبد السمٌع عبد شٌماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة66.861992/1993االولانثىعراقٌةزناد دروٌش سلمان ناهدةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة66.761992/1993االولانثىعراقٌةحجازي علً محمد أكرم اشواقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة66.751992/1993االولذكرعراقٌةلغٌوي جخٌور عباسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة66.681992/1993االولانثىعراقٌةمحمد فاضل خالد سهٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة66.511992/1993االولذكرعراقٌةالتمٌمً عبد عباس فاضلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة66.351992/1993الثانًانثىعراقٌةسعٌد عطا هدىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة66.321992/1993االولانثىعراقٌةمصطفى الخالق عبد نظامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة66.121992/1993االولذكرعراقٌةسركٌس برجاٌنك فهاكالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة66.071992/1993االولانثىعراقٌةبرروس سٌروب مارٌناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة66.061992/1993االولذكرعراقٌةكمال فتحً الدٌن كمالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة65.981992/1993الثانًذكرعراقٌةعلً حسٌن عبٌد الدٌن ضٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة65.951992/1993االولانثىعراقٌةحمودي صادق علً سهادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة65.931992/1993االولذكرعراقٌةعلً هللا عبد حسٌن بشارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة65.861992/1993االولانثىعراقٌةمحمد جبار جنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة65.731992/1993االولذكرعراقٌةموشً كولاير رائدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة65.721992/1993االولانثىعراقٌةجبر ثامر ٌاسر االءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة65.711992/1993االولانثىعراقٌةالبٌاتً ناموس علً ابتسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة65.671992/1993االولذكرعراقٌةسلمان مسلم خلٌل وئامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة65.531992/1993االولانثىعراقٌةالزبٌدي كاظم أحمد نهاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة65.421992/1993االولذكرعراقٌةجمٌل بطرس شمعون بشارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة65.181992/1993االولذكرعراقٌةتوما تماس متً حازم بشارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة65.061992/1993االولذكرعراقٌةاالعرجً صبار المجٌد عبد  فداءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة65.041992/1993االولذكرعراقٌةعزاوي داود غانم عمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة65.021992/1993االولانثىعراقٌةجلٌل علً زهراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة64.971992/1993االولانثىعراقٌةغرٌب علً الكرٌم عبد غسقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة64.831992/1993الثانًذكرعراقٌةخلف محمد سامً علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة64.81992/1993الثانًانثىعراقٌةطالب رؤوف زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة64.431992/1993االولانثىعراقٌةحسٌن فاضل نسرٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة64.421992/1993االولذكرعراقٌةشالش محمود جندي اسماعٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة64.411992/1993الثانًذكرعراقٌةعبود محمود صبٌح الكرٌم عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة64.391992/1993االولانثىعراقٌةصٌدان عزٌز كرٌم روٌدةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة64.31992/1993الثانًذكراردنٌةعلً فطٌن محمد حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

صباحٌة64.071992/1993الثانًذكرعراقٌةظاهر سلمان شعٌل سالمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

صباحٌة64.031992/1993الثانًانثىعراقٌةمحمد حسن سهادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

صباحٌة63.951992/1993االولذكرعراقٌةلفته مدلول عباس مجبلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

صباحٌة63.841992/1993الثانًذكرعراقٌةالخطٌب شاكر موفق بشارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

صباحٌة63.671992/1993االولذكرعراقٌةعلٌوي دهٌري سمٌر محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

صباحٌة63.611992/1993الثانًذكرعراقٌةجعفر موسى ماهرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

صباحٌة63.471992/1993الثانًانثىعراقٌةسلمان جودت سهٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96



الدراسة نوعالتخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

صباحٌة63.341992/1993االولذكرعراقٌةعبود كاظم اٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

صباحٌة63.31992/1993االولذكرعراقٌةالرزاق عبد مكً حسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

صباحٌة63.271992/1993االولانثىعراقٌةمحمد حسٌن الكرٌم عبد اسماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

صباحٌة63.221992/1993االولذكرعراقٌةرمزي ابراهٌم خالدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

صباحٌة63.161992/1993االولذكرعراقٌةحسٌن مظفر فائزالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

صباحٌة63.081992/1993االولذكرعراقٌةالالمً خنجر فٌصل غازيالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

صباحٌة62.941992/1993االولذكرعراقٌةارتنٌق ٌعقوب السالم عبد اٌسرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

صباحٌة62.941992/1993االولذكرعراقٌةٌاسٌن طه سامًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

صباحٌة62.871992/1993الثانًذكرعراقٌةشاكر رفٌق كمال آثٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105

صباحٌة62.851992/1993االولانثىعراقٌةابراهٌم تٌمور زٌرٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة106

صباحٌة62.831992/1993االولذكرعراقٌةحسٌن شلش حسونً قاسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة107

صباحٌة62.811992/1993االولذكرعراقٌةالقادري الدٌن محً اٌاد بشارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة108

صباحٌة62.711992/1993االولذكرعراقٌةالسلوم علً الرحمن عبد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة109

صباحٌة62.711992/1993الثانًانثىعراقٌةالعلوان الخالق عبد قحطان زهراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة110

صباحٌة62.71992/1993االولذكرعراقٌةالسعد علً حمٌد رائدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة111

صباحٌة62.641992/1993االولذكرعراقٌةعون عبد خلف حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة112

صباحٌة62.521992/1993االولذكرعراقٌةحمودي حمٌد رضاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة113

صباحٌة62.491992/1993الثانًانثىعراقٌةمحمد محمود مجٌد ثرٌاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة114

صباحٌة62.421992/1993االولذكرعراقٌةحبٌب الرحمن عبد إبراهٌم حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة115

صباحٌة62.41992/1993االولانثىعراقٌةاالبراهٌمً خوشابا سالم أحالمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة116

صباحٌة62.281992/1993االولذكرعراقٌةحسٌن البر كرٌم فاضلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة117

صباحٌة62.271992/1993الثانًذكرعراقٌةالركابً جبر جٌاد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة118

صباحٌة62.171992/1993الثانًانثىعراقٌةالنمري ذٌب كرم روالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة119

صباحٌة62.11992/1993االولذكرسورٌةٌعمور أدٌب محمد معتزالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة120
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صباحٌة62.11992/1993الثانًذكرعراقٌةخان كاكه محمود نجاهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة121

صباحٌة62.081992/1993االولذكرعراقٌةعلً محمد ٌوسف صالحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة122

صباحٌة62.021992/1993االولذكرعراقٌةعٌدان الحسٌن عبد المهدي عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة123

صباحٌة61.961992/1993االولانثىعراقٌةالربٌعً مسلم جمٌل بانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة124

صباحٌة61.881992/1993الثانًانثىعراقٌةسلمان عبد خضٌر احالمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة125

صباحٌة61.811992/1993الثانًذكراردنٌةسكران ابو حسٌن  محمد زٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة126

صباحٌة61.651992/1993االولانثىعراقٌةحبٌب األمٌر عبد لقاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة127

صباحٌة61.631992/1993االولذكرعراقٌةالحدو محمود حامد محمودالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة128

صباحٌة61.561992/1993االولذكرعراقٌةحسن بكً علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة129

صباحٌة61.511992/1993االولذكرعراقٌةالجنابً كاظم ناجح طالبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة130

صباحٌة61.491992/1993الثانًذكرعراقٌةحسٌن عباس الصاحب عبد هٌثمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة131

صباحٌة61.471992/1993االولذكرعراقٌةاحمد كسار فوزيالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة132

صباحٌة61.461992/1993االولانثىعراقٌةحسن هللا عبد حنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة133

صباحٌة61.441992/1993االولذكرعراقٌةشمعون فرج رافدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة134

صباحٌة61.351992/1993الثانًذكرعراقٌةحرٌو علً رسول حازمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة135

صباحٌة61.271992/1993الثانًانثىعراقٌةهللا عبد محمد حارث االءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة136

صباحٌة61.221992/1993االولذكرعراقٌةصالح مهدي كمال محمودالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة137

صباحٌة61.191992/1993االولانثىعراقٌةالعبٌدي خرخاش حسن سهادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة138

صباحٌة61.161992/1993االولذكرعراقٌةذٌبان عمر رضاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة139

صباحٌة61.161992/1993الثانًذكرعراقٌةخزعل سعٌد ناجً سعدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة140

صباحٌة61.091992/1993االولذكرعراقٌةموسى إبراهٌم خالدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة141

صباحٌة61.041992/1993االولذكرعراقٌةاالبراهٌم عبد حسٌن كرٌم حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة142

صباحٌة61.041992/1993االولذكرعراقٌةسبتً حمٌد سلمان عمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة143

صباحٌة60.91992/1993الثانًذكرعراقٌةرحٌم عزٌز خالدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة144
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صباحٌة60.891992/1993الثانًانثىعراقٌةحمد عباس زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة145

صباحٌة60.871992/1993الثانًانثىعراقٌةمٌخائٌل  ناصف زٌنةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة146

صباحٌة60.861992/1993الثانًذكرعراقٌةمحمد عدنان ثائرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة147

صباحٌة60.841992/1993الثانًذكرعراقٌةحسٌن صالح الوهاب عبد باسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة148

صباحٌة60.791992/1993االولانثىعراقٌةالخٌاط إبراهٌم الجلٌل عبد اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة149

صباحٌة60.71992/1993االولانثىعراقٌةبهجت هللا عبد لمىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة150

صباحٌة60.691992/1993الثانًانثىعراقٌةصالح هللا عبد سعدون االءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة151

صباحٌة60.651992/1993االولانثىعراقٌةجاسم الحسٌن عبد هادي اٌمانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة152

صباحٌة60.651992/1993الثانًانثىعراقٌةطه حسٌن الجبار عبد سهادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة153

صباحٌة60.641992/1993االولذكرفلسطٌنٌةفرحان قواطٌن حسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة154

صباحٌة60.611992/1993االولذكرفلسطٌنٌةعثمان اللطٌف عبد عثمان امٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة155

صباحٌة60.481992/1993الثانًانثىعراقٌةحامد السالم عبد رٌاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة156

صباحٌة60.471992/1993االولذكرعراقٌةسعود رشٌد كمال إبراهٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة157

صباحٌة60.41992/1993الثانًانثىعراقٌةاسماعٌل حمودي حنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة158

صباحٌة60.331992/1993االولذكرعراقٌةبابا عمانوئٌل بنٌامٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة159

صباحٌة60.31992/1993االولانثىعراقٌةالكرٌم عبد ماهر مًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة160

صباحٌة60.251992/1993الثانًذكرعراقٌةفهد لفته خالدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة161

صباحٌة60.21992/1993الثانًذكرعراقٌةملهون كاظم جوادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة162

صباحٌة60.161992/1993االولانثىعراقٌةعباس نصٌف ضحىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة163

صباحٌة60.111992/1993االولانثىعراقٌةجاسم علً محمد جنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة164

صباحٌة60.051992/1993الثانًذكرعراقٌةعباس عنٌد رزٌج جلٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة165

صباحٌة60.041992/1993الثانًذكرعراقٌةحسٌن صبري احمد سرمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة166

صباحٌة60.021992/1993االولذكرعراقٌةدخٌل غنً درٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة167

صباحٌة59.931992/1993االولذكرعراقٌةمحمود علً بابا احمد كاكالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة168
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صباحٌة59.91992/1993الثانًذكرعراقٌةامٌن محمد صالح محمد حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة169

صباحٌة59.861992/1993االولذكرعراقٌةحسن جعفر صبٌح عمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة170

صباحٌة59.791992/1993الثانًانثىعراقٌةعوده احمد ابراهٌم روٌدهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة171

صباحٌة59.791992/1993الثانًذكرعراقٌةنورفان مٌخائٌل كامٌرانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة172

صباحٌة59.771992/1993الثانًذكرعراقٌةشابا بهنام جمٌل نادرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة173

صباحٌة59.661992/1993االولذكرعراقٌةالحاج مهدي عباس عاصمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة174

صباحٌة59.611992/1993االولذكرعراقٌةالصمٌدعً اسماعٌل بشٌر االءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة175

صباحٌة59.571992/1993االولانثىعراقٌةاحمد ابراهٌم روٌدةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة176

صباحٌة59.571992/1993الثانًذكرعراقٌةكٌطان حسٌن علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة177

صباحٌة59.531992/1993االولذكرعراقٌةالسلمان صالح مهدي ثامرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة178

صباحٌة59.451992/1993االولذكرعراقٌةناجً هللا عبد كمال نوزادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة179

صباحٌة59.421992/1993االولانثىعراقٌةعلً احمد رودٌستاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة180

صباحٌة59.411992/1993االولذكرعراقٌةهاشم رضا كاظم حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة181

صباحٌة59.41992/1993الثانًانثىعراقٌةاسماعٌل جاسم زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة182

صباحٌة59.371992/1993االولانثىعراقٌةاالحد عبد عٌسى صبٌح رغدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة183

صباحٌة59.371992/1993الثانًذكرعراقٌةوهٌب اسماعٌل ابراهٌم ٌوسفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة184

صباحٌة59.361992/1993الثانًذكرعراقٌةفرحان جراد علً حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة185

صباحٌة59.351992/1993الثانًانثىعراقٌةابراهٌم الصاحب عبد رقٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة186

صباحٌة59.31992/1993الثانًذكرعراقٌةدنون زٌدان ولٌد زٌدانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة187

صباحٌة59.251992/1993الثانًانثىعراقٌةعلً محمد كامل زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة188

صباحٌة59.181992/1993االولذكرعراقٌةهاشم شمس محمد هاشمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة189

صباحٌة59.091992/1993االولانثىعراقٌةاالحمودي حسون كامل هدىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة190

صباحٌة59.081992/1993الثانًانثىعراقٌةكاظم عباس حسن سونهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة191

صباحٌة59.041992/1993االولذكرعراقٌةمحمد راهً صباح لقاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة192
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صباحٌة58.991992/1993الثانًذكرعراقٌةالطٌار عزٌز الصاحب عبد عزٌزالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة193

صباحٌة58.931992/1993الثانًذكرعراقٌةابراهٌم نجٌب محمد امجدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة194

صباحٌة58.751992/1993االولذكرعراقٌةالحسن عبد هادي علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة195

صباحٌة58.741992/1993االولذكرعراقٌةجعفر حسن رمضان صالحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة196

صباحٌة58.631992/1993الثانًذكرسورٌةسلٌم مجلً خلدونالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة197

صباحٌة58.631992/1993الثانًانثىعراقٌةالدهوكً احمد  قسٌم لٌالنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة198

صباحٌة58.61992/1993االولذكرعراقٌةالحسن عبد األمٌر عبد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة199

صباحٌة58.561992/1993الثانًانثىعراقٌةعبود طعٌمه هادي زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة200

صباحٌة58.531992/1993الثانًذكرعراقٌةالحسٌن عبد الزهرة عبد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة201

صباحٌة58.451992/1993الثانًذكرعراقٌةالكرٌماوي الحسن عبد عنبر حسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة202

صباحٌة58.381992/1993الثانًذكرعراقٌةسعٌد آل حسن شاكر ربٌعالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة203

صباحٌة58.371992/1993الثانًذكرعراقٌةمحمد جاسم خمٌس اللطٌف عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة204

صباحٌة58.331992/1993االولانثىعراقٌةصبحً ظاهر انتصارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة205

صباحٌة58.311992/1993الثانًذكرعراقٌةالسعٌد مهدي صادق اسعدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة206

صباحٌة58.291992/1993الثانًذكرعراقٌةقاسم حاتم آحسانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة207

صباحٌة58.291992/1993الثانًذكرعراقٌةالدلٌمً خلف عبد عادلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة208

صباحٌة58.21992/1993االولذكرعراقٌةمهدي صالح سبع طارقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة209

صباحٌة58.191992/1993االولذكرعراقٌةارحٌم األمٌر عبد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة210

صباحٌة58.161992/1993الثانًانثىعراقٌةحسٌن لطٌف عبٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة211

صباحٌة58.041992/1993االولانثىعراقٌةعباس طاهر جاسم بشرىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة212

صباحٌة57.961992/1993الثانًذكرعراقٌةسوسوبٌان داود فارتان ماسٌسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة213

صباحٌة57.941992/1993الثانًذكرعراقٌةالتمٌمً حسٌن مظلوم طالبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة214

صباحٌة57.921992/1993الثانًذكرعراقٌةاحمد شهاب محمود عامرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة215

صباحٌة57.921992/1993الثانًذكرٌمانٌةحسان مقبل  عبده العلٌم عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة216
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صباحٌة57.911992/1993الثانًانثىعراقٌةٌوسف حسٌن ناصر جنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة217

صباحٌة57.91992/1993الثانًذكرعراقٌةالتمٌمً جاسم حرش عمادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة218

صباحٌة57.881992/1993الثانًذكرعراقٌةعلً محمد جبار ماهرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة219

صباحٌة57.861992/1993االولانثىعراقٌةعلً حسٌن مجٌد ندىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة220

صباحٌة57.821992/1993االولذكرعراقٌةراشد سند الكاظم عبد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة221

صباحٌة57.791992/1993الثانًانثىعراقٌةصكر كرٌم اخالصالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة222

صباحٌة57.771992/1993الثانًذكرعراقٌةالشاخٌن نجم ٌوسف محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة223

صباحٌة57.771992/1993الثانًانثىعراقٌةمهدي صالح قاسم مٌادةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة224

صباحٌة57.721992/1993الثانًذكرعراقٌةمحمد مهدي محمد باسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة225

صباحٌة57.661992/1993االولذكرعراقٌةحسن طالب مشتاقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة226

صباحٌة57.661992/1993الثانًانثىعراقٌةمنصور محمد نادٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة227

صباحٌة57.561992/1993الثانًانثىعراقٌةحسٌن ناصر انتصارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة228

صباحٌة57.521992/1993االولذكرعراقٌةاللطوف عبود خالد عبودالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة229

صباحٌة57.471992/1993الثانًذكرعراقٌةالخالدي  دلبوش غازي حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة230

صباحٌة57.341992/1993الثانًانثىعراقٌةهاشم علً مراد فاطمةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة231

صباحٌة57.211992/1993االولانثىعراقٌةحمادي حسن صادق سهٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة232

صباحٌة57.061992/1993الثانًانثىعراقٌةراضً عبود باقر دالٌاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة233

صباحٌة57.061992/1993الثانًذكرعراقٌةمحمد شاكر رعد عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة234

صباحٌة56.731992/1993الثانًانثىعراقٌةالشٌخلً محمد قاسم آنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة235

صباحٌة56.651992/1993الثانًانثىعراقٌةحسٌن فخري محمد انسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة236

صباحٌة56.561992/1993الثانًذكرارتٌرٌهعمر صالح عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة237

صباحٌة56.511992/1993الثانًذكرعراقٌةالجبوري محمد خضٌر طالبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة238

صباحٌة56.441992/1993الثانًذكرعراقٌةاحمد حسٌن علً اٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة239

صباحٌة56.291992/1993الثانًذكرعراقٌةهادي عباس ٌاسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة240
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صباحٌة56.251992/1993الثانًانثىعراقٌةاحمد محمد عادل املالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة241

صباحٌة56.251992/1993الثانًذكرعراقٌةمصطفى محمود حسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة242

صباحٌة56.191992/1993الثانًذكرعراقٌةباتول لفته جاسم محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة243

صباحٌة55.941992/1993االولذكرعراقٌةهاشم حمٌد غالب ٌاسرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة244

صباحٌة55.931992/1993الثانًذكرعراقٌةحمودي عباس فاضل عمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة245

صباحٌة55.911992/1993الثانًذكرعراقٌةنوري شفٌق نوري شفٌقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة246

صباحٌة55.871992/1993الثانًذكرعراقٌةمروكً حنا رائدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة247

صباحٌة55.821992/1993االولذكرعراقٌةالعاصً سلٌمان داود احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة248

صباحٌة55.821992/1993الثانًذكرعراقٌةمحمود سبتً عوسج حمٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة249

صباحٌة55.791992/1993الثانًانثىعراقٌةحبر شاكر حسٌن سعادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة250

صباحٌة55.661992/1993الثانًانثىعراقٌةالساعدي زٌبق سعٌد ازهارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة251

صباحٌة55.631992/1993الثانًذكرعراقٌةرستم رحمن سلمان حلمًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة252

صباحٌة55.461992/1993الثانًذكرعراقٌةمهدي عبٌد محمود جمعةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة253

صباحٌة53.851992/1993الثانًانثىعراقٌةحسٌن فلٌح قدوري سالفهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة254

صباحٌة53.661992/1993الثانًانثىعراقٌةعلً حسٌن ناصر نهىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة255

صباحٌة58.581992/1993االولانثىعراقٌةالقس زٌا جبرائٌل أمٌرهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة256


