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صباحٌة90.091993/1994االولانثىاردنٌةهللا عبد الرحمن عبد خالد شروقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة87.371993/1994االولذكرعراقٌةالصفار رضا مهدي فراسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة86.751993/1994االولذكرفلسطٌنٌةالبورنو الرؤوف عبد نعٌم نبٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة82.271993/1994االولانثىعراقٌةرؤوف محمود نزار اٌناسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة81.561993/1994االولذكراردنٌةالمبسط محمود حسٌن رامًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة80.981993/1994االولذكراردنٌةعزابه حماد احمد اكرمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة79.461993/1994االولذكرٌمانٌةناصر حسن هللا عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة79.111993/1994االولانثىعراقٌةالحلوانً ربٌع الحً عبد نضالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة78.821993/1994االولذكرعراقٌةكامل علً عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة78.641993/1994االولذكرعراقٌةالدلٌمً دهش جاسم رحٌم سنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة78.331993/1994االولانثىعراقٌةمحمد الجبار عبد نادٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة78.221993/1994االولانثىعراقٌةداود رؤوف خٌري نهاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة77.511993/1994االولذكرعراقٌةكركز سلمان محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة77.241993/1994االولانثىعراقٌةالقٌسً متً ٌونان وسناءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة75.521993/1994االولذكرمصرٌةمصطفى بدارن االمام عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة75.471993/1994االولانثىعراقٌةداود الرحٌم عبد كمال زٌنةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة74.851993/1994االولذكراردنٌةهندي عالن محمد اسماعٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة74.261993/1994االولذكرٌمانٌةعبده محمد  عبده الجبار عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة74.221993/1994االولذكرعراقٌةمحمد الرحٌم عبد الكرٌم عبد رامًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة74.131993/1994االولانثىعراقٌةادم نوري سالم دٌناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة72.591993/1994االولانثىعراقٌةالربٌعً مهدي الهادي عبد منالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة72.221993/1994االولانثىعراقٌةخورانً سورٌش شابا غربٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة71.961993/1994االولانثىفلسطٌنٌةخلٌل دٌب مازن دعاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة71.911993/1994االولانثىعراقٌةٌعقوب بشٌر غسان سدٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24



الدراسة نوعالتخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

صباحٌة71.81993/1994االولانثىعراقٌةالونداوي كامل صباح هدىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة71.621993/1994االولذكرعراقٌةرفو داود زهٌر راشدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة71.521993/1994االولذكرعراقٌةالٌاور علً محمد عصام علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة71.311993/1994االولذكرعراقٌةجواد االمٌر عبد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة71.031993/1994االولانثىعراقٌةالحسٌن عبد مجٌد رغدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة70.591993/1994االولذكرعراقٌةحسٌن جواد كاظم فؤادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة70.51993/1994االولذكرعراقٌةانما قهرمان رشٌد حمٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة70.241993/1994االولذكرعراقٌةالراوي محسن رمضان امجدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة70.161993/1994االولانثىعراقٌةابراهٌم هللا عبد صباالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة701993/1994االولانثىعراقٌةاحمد ناطق عائدهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة69.681993/1994االولذكرعراقٌةخربٌط جلٌل علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة69.641993/1994االولذكرعراقٌةالحٌالً مجٌد سفر ناصرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة69.411993/1994االولذكرعراقٌةاسطفٌان  حمٌد وسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة69.371993/1994االولذكرعراقٌةشمعون جمٌل بطرس ماجدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة69.241993/1994االولذكراردنٌةالشوابكة علً اسماعٌل نبٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة69.181993/1994االولانثىاٌرانٌةعلً هللا عبد علً كالوٌشالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة68.891993/1994االولذكراردنٌةخلٌل حنا اسكندر حناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة68.891993/1994االولذكرعراقٌةسٌف الرزاق عبد رٌاض سلوانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة68.881993/1994االولذكرعراقٌةحسن محمد هاشم محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة68.661993/1994االولذكرٌمانٌةالدٌن شمس محمد علً احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة68.621993/1994االولذكرعراقٌةمنصور حوٌش هادي عدنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة68.611993/1994االولذكرعراقٌةاحمد ٌونس عصام مقدامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة68.591993/1994االولانثىعراقٌةحسٌن عبد نعٌم سندسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة68.421993/1994االولذكرعراقٌةناٌل عبد فاضل عباسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة68.371993/1994االولذكرعراقٌةالنجار حسٌن هادي بسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة68.31993/1994االولذكرعراقٌةصالح محمد طارق محمد اٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة68.261993/1994االولانثىعراقٌةالحسٌنً جرجٌس ادور وسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة68.11993/1994االولذكراردنٌةالحاج حسٌن عقاب اٌمنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة68.011993/1994الثانًانثىعراقٌةٌوسف ٌعقوب نزار وسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة67.691993/1994االولذكرعراقٌةثابت جمٌل احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة67.691993/1994االولذكراردنٌةحامده ابو صالح عدنان ٌاسرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة67.51993/1994االولذكرعراقٌةدبٌس كاظم محمد سعدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة67.321993/1994االولانثىعراقٌةالكاظم صاحب صباح اشواقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة67.211993/1994االولذكرعراقٌةهللا مال موفق معنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة66.981993/1994االولذكرعراقٌةالزبٌدي صالح علً احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة66.921993/1994االولذكرعراقٌةعبود مهدي صبري حسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة66.911993/1994االولذكرعراقٌةشٌاع جواد عاصم مشتاقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة66.911993/1994الثانًذكرعراقٌةسعٌد نوري سعٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة66.521993/1994االولذكرعراقٌةجواد عمران رٌاض سرمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة66.51993/1994الثانًذكرعراقٌةاالمً كاظم هلٌل علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة66.461993/1994االولانثىعراقٌةالصفار عباس رشٌد اسماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة66.331993/1994االولانثىعراقٌةسعٌد الرحمن عبد اٌناسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة65.881993/1994االولذكرعراقٌةعلً محمد جبار ٌاسٌن حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة65.781993/1994االولذكرعراقٌةحمودي سعٌد ناجً علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة65.731993/1994االولانثىعراقٌةالجنابً صالح عصام شهدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة65.531993/1994االولانثىعراقٌةالشمري نعمان عدنان سعادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة65.221993/1994االولذكرفلسطٌنٌةالزٌر خلٌل محمد موسىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة65.041993/1994االولانثىعراقٌةعمادي احمد مصطفى سوزانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة64.931993/1994االولانثىعراقٌةشمعون هرمز شوكت نغمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة64.861993/1994االولذكرعراقٌةعباس غرٌب ابراهٌم محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة64.831993/1994االولذكرعراقٌةمسعود هاشم حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة64.831993/1994االولانثىعراقٌةحسن الستار عبد فاتنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة64.831993/1994االولذكرعراقٌةناجً صبحً فراسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة64.71993/1994االولذكرعراقٌةادرٌس مطلب خالد مهندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة64.561993/1994االولذكرعراقٌةالزٌدي نوشً محمد هٌثمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة64.51993/1994االولذكرعراقٌةمٌخا مٌخائٌل نبٌل وسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة64.461993/1994الثانًانثىعراقٌةنور الجبار عبد هٌامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة64.371993/1994االولانثىعراقٌةعطٌه حسٌن ٌاسر االءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة64.081993/1994الثانًذكرعراقٌةالمختار االئمه عبد مجٌد اكرمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة64.071993/1994االولذكرفلسطٌنٌةمحمد سلٌم اركانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة63.981993/1994الثانًذكرعراقٌةالحسٌن عبد علً محمد عٌسىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة63.961993/1994الثانًانثىعراقٌةفٌاض عوده جمعه هٌفاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة63.911993/1994الثانًذكرعراقٌةاسحق منصور رمزي زٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة63.811993/1994االولذكرعراقٌةوهاب الرزاق عبد ظافرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة63.781993/1994االولانثىعراقٌةعباس حسٌن علً فخرٌهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

صباحٌة63.661993/1994االولانثىعراقٌةٌوسف المهدي عبد مٌسونالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

صباحٌة63.571993/1994االولانثىاردنٌةالرحمن عبد القادر عبد محمد حمامهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

صباحٌة63.471993/1994الثانًانثىعراقٌةحسن جواد محمد ومٌضالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

صباحٌة63.441993/1994االولذكرعراقٌةجواد المطلب عبد مشتاقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

صباحٌة63.231993/1994االولذكرعراقٌةحسٌن هللا شكر محمود اسامهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

صباحٌة63.061993/1994االولذكرعراقٌةطعمه مانع هٌثمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

صباحٌة62.991993/1994االولانثىعراقٌةهادي رضا هادي مروجالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96



الدراسة نوعالتخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

صباحٌة62.961993/1994االولذكرعراقٌةاسكندر ودٌع فاديالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

صباحٌة62.911993/1994االولذكرعراقٌةحسٌن محمد عالءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

صباحٌة62.871993/1994االولذكرعراقٌةمشختً اسماعٌل شعبانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

صباحٌة62.71993/1994االولذكرعراقٌةناجً محمد اسعد مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

صباحٌة62.671993/1994الثانًذكرعراقٌةشفٌق محمود ناطق اٌثارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

صباحٌة62.471993/1994االولذكرعراقٌةخلٌل الرحمن عبد بسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

صباحٌة62.341993/1994االولذكرعراقٌةعلً شنٌور عودة علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

صباحٌة62.231993/1994االولانثىعراقٌةحسن موسى سً اماالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

صباحٌة62.191993/1994الثانًذكرعراقٌةمحمد حسٌن ضٌدان سعدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105

صباحٌة62.111993/1994الثانًانثىعراقٌةكٌورك زراٌر ناٌريالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة106

صباحٌة61.991993/1994االولذكرعراقٌةالمجٌد عبد ودٌع ماجد بركانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة107

صباحٌة61.931993/1994االولانثىعراقٌةالطالبانً هللا سٌف خلٌل جوانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة108

صباحٌة61.91993/1994االولذكرعراقٌةردٌف منذر درٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة109

صباحٌة61.831993/1994الثانًذكرعراقٌةسالم حمادي الغفور عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة110

صباحٌة61.771993/1994الثانًانثىعراقٌةدوس نوري سوزانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة111

صباحٌة61.731993/1994االولذكرمصرٌةالترٌاقً وسٌم محمد السعٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة112

صباحٌة61.71993/1994االولذكرعراقٌةعلً حسٌن علً ظافرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة113

صباحٌة61.691993/1994االولانثىعراقٌةالطٌار عباس علً موسى جنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة114

صباحٌة61.681993/1994االولذكرعراقٌةجابر هوٌل محسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة115

صباحٌة61.551993/1994الثانًانثىعراقٌةٌعقوب محسن سوادي زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة116

صباحٌة61.481993/1994الثانًذكرعراقٌةالمقصوصً فاضل زاٌد باسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة117

صباحٌة61.481993/1994الثانًذكرعراقٌةرومعً جلوب علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة118

صباحٌة61.331993/1994الثانًذكرعراقٌةالكبٌسً حسٌن نافع محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة119

صباحٌة61.231993/1994االولذكرعراقٌةعباس الرضا عبد عباس بسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة120
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صباحٌة61.181993/1994االولانثىعراقٌةالخفاجً غزال كرٌم أسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة121

صباحٌة61.151993/1994االولذكرعراقٌةبشٌر رؤوف الكرٌم عبد مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة122

صباحٌة61.081993/1994االولذكرعراقٌةاالمٌر عبد محمود شاكرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة123

صباحٌة61.051993/1994االولذكرعراقٌةمحسن جاسم محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة124

صباحٌة60.791993/1994الثانًانثىعراقٌةالجواد علً محمد الرحمن عبد رفاهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة125

صباحٌة60.781993/1994الثانًذكرعراقٌةالجبار عبد طاهر قصًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة126

صباحٌة60.771993/1994الثانًانثىعراقٌةالبدري سلمان جواد زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة127

صباحٌة60.541993/1994الثانًانثىعراقٌةالمعلم تحسٌن عدنان اسٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة128

صباحٌة60.51993/1994االولانثىعراقٌةمحمود شٌت طارق اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة129

صباحٌة60.491993/1994االولذكرعراقٌةالخفاجً حسٌن علً عبد ماهرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة130

صباحٌة60.311993/1994الثانًانثىعراقٌةمرهون غنً فرٌد غادةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة131

صباحٌة60.291993/1994الثانًذكرعراقٌةسلطان جبار علً محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة132

صباحٌة60.271993/1994االولانثىعراقٌةحسٌن حمود خالد زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة133

صباحٌة60.181993/1994االولذكرعراقٌةمحمود صالح هاديالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة134

صباحٌة60.081993/1994االولذكرعراقٌةهللا سعد احمد مصطفى سرمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة135

صباحٌة59.991993/1994الثانًذكرعراقٌةالبصام الرزاق عبد حسٌن علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة136

صباحٌة59.861993/1994الثانًذكرعراقٌةالجبوري عبد موسى علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة137

صباحٌة59.851993/1994الثانًذكرعراقٌةحمد لطٌف احسانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة138

صباحٌة59.781993/1994الثانًذكرعراقٌةمحمد عباس جمال قتٌبةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة139

صباحٌة59.751993/1994الثانًذكرعراقٌةفاضل علً موفق ٌاسرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة140

صباحٌة59.691993/1994الثانًذكرعراقٌةحسونً طاهر رشٌد ٌسارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة141

صباحٌة59.351993/1994االولذكرعراقٌةكاظم احمد كاظم محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة142

صباحٌة59.31993/1994الثانًذكرعراقٌةالنداوي محمد رجب نوري صباحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة143

صباحٌة59.281993/1994االولذكرعراقٌةخضر ٌوسف العابدٌن زٌن احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة144
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صباحٌة59.21993/1994الثانًذكرعراقٌةبندر حسٌن الحمٌد عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة145

صباحٌة59.131993/1994االولانثىعراقٌةخالد صالح محمد شٌماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة146

صباحٌة59.091993/1994الثانًذكرعراقٌةمهدي صالح عباس لواءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة147

صباحٌة59.061993/1994الثانًانثىعراقٌةعلوان شاكر علوان احالمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة148

صباحٌة59.031993/1994الثانًذكرعراقٌةالوائلً رمضان عبود سلمانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة149

صباحٌة58.951993/1994الثانًانثىعراقٌةكاطع جرجٌس انطوان ندىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة150

صباحٌة58.711993/1994االولذكرعراقٌةمحمد رٌاض رافدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة151

صباحٌة58.71993/1994االولذكرعراقٌةعلوان االمٌر عبد محمودالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة152

صباحٌة58.581993/1994الثانًذكرعراقٌةجبار طه حسٌن علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة153

صباحٌة58.511993/1994الثانًذكرعراقٌةهامل حكمت عادلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة154

صباحٌة58.481993/1994الثانًذكرعراقٌةٌوسف المهدي عبد ٌوسفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة155

صباحٌة58.441993/1994الثانًذكرعراقٌةفرحان عبد مطر محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة156

صباحٌة58.441993/1994الثانًانثىعراقٌةعلً محمد هادي مٌعادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة157

صباحٌة58.421993/1994الثانًذكرعراقٌةاحمد حسٌن قادر سامانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة158

صباحٌة58.361993/1994الثانًذكرعراقٌةالعانً ناصر محمود محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة159

صباحٌة58.291993/1994الثانًانثىعراقٌةالجنابً خلف حمٌد زاهدهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة160

صباحٌة58.291993/1994الثانًذكرعراقٌةعبٌد حسٌن كاطع محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة161

صباحٌة58.281993/1994االولانثىعراقٌةجدو بنٌامٌن مرٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة162

صباحٌة58.261993/1994الثانًذكرعراقٌةعلً صفر حسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة163

صباحٌة58.211993/1994الثانًانثىعراقٌةشاهر صالح حسن نهرٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة164

صباحٌة58.131993/1994الثانًانثىعراقٌةتوما صبري نهلةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة165

صباحٌة58.061993/1994الثانًذكرعراقٌةالحمٌد عبد المطلب عبد حمٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة166

صباحٌة57.921993/1994االولذكرعراقٌةحسٌن الجلٌل عبد شهٌد سنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة167

صباحٌة57.881993/1994الثانًذكرعراقٌةسلمان جبار االمٌر عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة168
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صباحٌة57.841993/1994الثانًذكرعراقٌةصالح عالوي حسٌن علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة169

صباحٌة57.821993/1994االولذكرعراقٌةخلف قنٌر دخٌل محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة170

صباحٌة57.771993/1994الثانًذكرعراقٌةهللا عبد حسٌن علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة171

صباحٌة57.741993/1994الثانًذكرعراقٌةالرزاق عبد زهٌر حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة172

صباحٌة57.51993/1994الثانًذكرعراقٌةمحمد الرحمن عبد كاروانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة173

صباحٌة57.21993/1994الثانًانثىعراقٌةمحسن فالح حسٌن هٌفاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة174

صباحٌة57.161993/1994الثانًذكرعراقٌةمحمد خمٌس سبع علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة175

صباحٌة56.881993/1994الثانًذكرعراقٌةكٌورك صبحً رائدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة176

صباحٌة56.831993/1994الثانًانثىعراقٌةالجزائري عبد جابر بانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة177

صباحٌة56.551993/1994الثانًانثىعراقٌةحمودي هللا عبد ابتسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة178

صباحٌة56.461993/1994الثانًذكرعراقٌةداخل بجاي محسن جمالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة179

صباحٌة56.441993/1994الثانًذكرعراقٌةعزٌز ظاهر داخل عزٌزالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة180

صباحٌة56.351993/1994الثانًانثىعراقٌةالرحمن عبد العزٌز عبد اٌسرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة181

صباحٌة56.341993/1994الثانًانثىعراقٌةهللا عبد توفٌق سعدون مٌادةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة182

صباحٌة56.241993/1994الثانًذكرعراقٌةعزٌز صالح قادر عمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة183

صباحٌة56.141993/1994الثانًذكرعراقٌةالبدري مجمان اسماعٌل رٌاضالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة184

صباحٌة56.051993/1994الثانًذكرعراقٌةعلً زوري راضً محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة185

صباحٌة55.111993/1994الثانًذكرعراقٌةمحمود القادر عبد زكً محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة186

صباحٌة55.091993/1994الثانًذكرعراقٌةعلً حسٌن محمد عباسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة187

صباحٌة54.981993/1994الثانًانثىعراقٌةخلٌل ابراهٌم نادٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة188

صباحٌة54.751993/1994الثانًذكرعراقٌةالحاج جاسم منعم ٌاسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة189

صباحٌة54.721993/1994الثانًانثىعراقٌةاسحاق مٌخو بطرس سرهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة190

صباحٌة53.261993/1994الثانًذكرعراقٌةصكبان علً حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة191


