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صباحٌة83.381994/1995االولانثىعراقٌةالصفار فرج صبٌح سهادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة83.141994/1995االولانثىعراقٌةحسٌن آل علً محمد نوري أمالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة81.961994/1995االولذكرٌمانٌةالزغٌر أحمد محمد الولً عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة80.181994/1995االولذكرعراقٌةكاظم جواد مهدي صالحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة79.841994/1995االولانثىعراقٌةالحر عبد رحٌم حسن زٌنهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة79.631994/1995االولذكرعراقٌةمحمد سعٌد فائق ضٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة78.651994/1995االولانثىعراقٌةعبٌد أحمد انتصارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة77.11994/1995االولانثىعراقٌةحارث وادي سوادي سكنهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة76.81994/1995الثانًذكرعراقٌةالبٌاتً هللا عبد قحطان كنعانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة74.761994/1995االولانثىعراقٌةالطائً خضٌر علً عبد شذىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة74.671994/1995االولذكرعراقٌةالصفار علً حسٌن عالءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة74.321994/1995االولانثىعراقٌةحسن عبٌد كاظم اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة74.311994/1995االولذكرتونسٌةصالح بن عثمان بن تجانًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة74.031994/1995االولذكرعراقٌةعلً محمد مهدي مازنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة73.251994/1995االولذكرعراقٌةالبٌاتً ناجً فوزي هاردالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة73.021994/1995االولذكرعراقٌةاألمٌر عبد علً محمد حسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة73.011994/1995االولانثىعراقٌةعلً رضا أحمد ضمٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة72.811994/1995االولانثىعراقٌةٌحٌى سعٌد إبراهٌم نوالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة72.691994/1995االولذكرعراقٌةأحمد عباس فؤاد مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة72.661994/1995االولذكرعراقٌةحمٌد كاظم محمد عامرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة71.891994/1995االولانثىعراقٌةالسعدي علً محمد حسٌن أمالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة71.411994/1995االولانثىعراقٌةشكر موسى مهدي شٌماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة71.41994/1995االولانثىعراقٌةعبود علً األمٌر عبد أنعامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة71.331994/1995االولانثىعراقٌةبابا إبراهٌم أدي دالٌاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة71.191994/1995االولانثىعراقٌةحسن علً حسن دالٌاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة71.071994/1995االولذكرعراقٌةعلً حسن جمٌل عمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة71.071994/1995االولانثىعراقٌةمحمد ولً نادٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة70.931994/1995االولذكرعراقٌةظاهر شحٌت  طارق زٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة70.711994/1995االولذكرعراقٌةمنصور فاروق فنارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة70.561994/1995االولذكراردنٌةبكر أبو محمد أحمد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة70.341994/1995االولانثىعراقٌةعبود عبٌد عدنان فداءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة70.251994/1995االولذكراردنٌةمحمود ٌاسٌن حسٌن مالكالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة70.231994/1995االولذكرعراقٌةالسعٌد صالح حمدي اسامهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة70.131994/1995االولانثىعراقٌةقادر محمد أكرم سمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة69.891994/1995االولذكرعراقٌةالقبانً سلمان وائل أٌهمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة69.631994/1995االولذكرعراقٌةهاشم الحسٌن عبد رٌاضالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة69.621994/1995االولانثىعراقٌةوجدي محمد صباح فاطمةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة69.481994/1995االولذكرعراقٌةعذاب خضٌر فاضل مهندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة69.291994/1995االولانثىعراقٌةعواد فاضل عباس تماراالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة69.21994/1995االولذكرفلسطٌنٌةالعمله حسٌن حلمً أحمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة69.191994/1995االولذكرعراقٌةعبد جمٌل الوهاب عبد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة69.151994/1995االولذكرعراقٌةكزار الكاظم عبد موسىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة69.071994/1995االولانثىعراقٌةبهٌه هاشم صبري مناهلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة69.051994/1995االولذكرعراقٌةدري مجلً صبري علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة68.981994/1995االولانثىعراقٌةنصٌف جبوري إبراهٌم شهالءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة68.981994/1995االولذكرعراقٌةعثمان شاكر الرزاق عبد عمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة68.741994/1995االولذكرعراقٌةإبراهٌم عزٌز صبري أحمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة68.691994/1995االولذكرعراقٌةصٌهر عزٌز رائدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة68.651994/1995الثانًذكرعراقٌةالمشهدانً جابر شمخً عبد سمٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة68.531994/1995الثانًذكرعراقٌةالصاحب عبد مذكور سامًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة68.341994/1995االولذكرعراقٌةالعكٌدي أحمد حسٌن نهادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة68.321994/1995االولذكراردنٌةالحداد فرٌخ انور زٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة68.251994/1995االولذكرعراقٌةحسن هللا عبد الرضا عبد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة68.251994/1995الثانًذكرعراقٌةعبٌد حمد زٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة68.221994/1995االولذكرعراقٌةمحمد حلومً صفاء عثمانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة68.221994/1995االولذكرعراقٌةالسدره محمد ٌعرب عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة68.081994/1995االولذكرعراقٌةمهدي صالح محمد رائدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة67.781994/1995االولانثىعراقٌةعارف نوري صباح هٌفًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة67.721994/1995االولانثىعراقٌةمطر جمعة وردالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة67.691994/1995االولذكراردنٌةالنابلسً حسن ٌوسف محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة67.621994/1995الثانًذكرعراقٌةالربٌعً معتوق المجٌد عبد حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة67.61994/1995االولذكرعراقٌةالسراجً زاٌر غازي اٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة67.591994/1995االولذكرعراقٌةعلوان عباس نعمه مؤٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة67.471994/1995االولانثىعراقٌةحبان سمر مادي ارام لوسًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة67.441994/1995االولذكرعراقٌةجواد األمٌر عبد بهاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة67.431994/1995االولانثىعراقٌةاالحمدي باقً غازي زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة67.421994/1995االولانثىعراقٌةسبهان محمد جبار خدٌجهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة67.381994/1995االولانثىعراقٌةطه علً رضا نازنٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة67.311994/1995االولذكرعراقٌةالدٌن جمال علً محسن محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة67.291994/1995االولانثىعراقٌةمحمد محمود داود هدىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة67.241994/1995االولذكرعراقٌةوسام انطوان نجٌب زٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة66.841994/1995االولذكرعراقٌةنفاوه الرازق عبد الكرٌم عبد سامرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة66.841994/1995االولذكرعراقٌةالعبٌدي حسن األمٌر عبد غسانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة66.711994/1995االولذكرعراقٌةالبٌاتً حسٌن عدي مازنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة66.671994/1995الثانًانثىعراقٌةحمادي جواد محمد بانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة66.641994/1995االولذكرعراقٌةعبٌد الحسٌن عبد رفعتالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة66.611994/1995االولانثىعراقٌةخلف قاسم سناءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة66.261994/1995االولذكرعراقٌةمحمد مهدي صالح علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة66.21994/1995االولذكرعراقٌةدٌج فكر سٌروب ارمٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة66.151994/1995االولانثىعراقٌةكاظم اسماعٌل علً جمانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة66.081994/1995االولانثىعراقٌةمحسن هللا حمد شاٌع نجالءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة661994/1995االولذكرعراقٌةمحسن حسٌن قاسم باسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة65.951994/1995االولذكرعراقٌةالرحمن عبد اسماعٌل حسٌن احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة65.81994/1995االولذكرعراقٌةالسلمانً جمٌل الوهاب عبد اسامهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة65.71994/1995االولذكرسودانٌةهللا عبد الشٌخ خلٌفة علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة65.621994/1995االولانثىاردنٌةسالم سالمه محمود حنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة65.561994/1995الثانًذكرعراقٌةمصطفى حسٌن صالح حسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة65.511994/1995االولذكرعراقٌةغسان حذام عبٌد رافدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة65.471994/1995الثانًذكرعراقٌةعبد حمادي حسٌن محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

صباحٌة65.451994/1995االولانثىعراقٌةهامل كرٌم الزهرة عبد رجاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

صباحٌة65.431994/1995االولانثىعراقٌةسعٌد محمد سالم زٌنهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

صباحٌة65.371994/1995االولذكرعراقٌةناصر اٌوب عبد كرٌم احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

صباحٌة65.271994/1995االولانثىعراقٌةججون سلٌم جوزٌف صباالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

صباحٌة65.21994/1995االولانثىعراقٌةهللا فتح علً محمد سمٌرةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

صباحٌة65.191994/1995االولانثىعراقٌةالجلٌل عبد احسان علً سهٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

صباحٌة65.151994/1995االولانثىعراقٌةالكمالً علً الحمٌد عبد رقٌهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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صباحٌة65.151994/1995االولذكرعراقٌةمجٌد سعٌد محسن فراسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

صباحٌة65.131994/1995االولانثىعراقٌةرحٌم سعدون حمٌد منىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

صباحٌة651994/1995االولذكرعراقٌةتومان الحر عبد نبٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

صباحٌة64.971994/1995االولانثىعراقٌةحمادي كاظم حكمت غٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

صباحٌة64.931994/1995االولانثىعراقٌةعلً جعفر حسن اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

صباحٌة64.91994/1995االولانثىعراقٌةجاسم الهادي عبد محسن املالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

صباحٌة64.841994/1995االولانثىعراقٌةالزبٌدي عطٌه عٌدان االءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

صباحٌة64.591994/1995الثانًذكرعراقٌةسالم جابر ستارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

صباحٌة64.571994/1995االولذكرعراقٌةداود اللطٌف عبد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105

صباحٌة64.561994/1995االولذكرعراقٌةشفٌق سلمان فالح سالمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة106

صباحٌة64.551994/1995االولذكرعراقٌةٌوحنا ابراهٌم ٌوبرت ماجدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة107

صباحٌة64.361994/1995الثانًانثىعراقٌةالباوي محمد علٌوي سلٌمةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة108

صباحٌة64.061994/1995االولذكرعراقٌةسطم الكرٌم عبد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة109

صباحٌة64.051994/1995االولذكرعراقٌةسطم خاشع صالحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة110

صباحٌة63.821994/1995االولانثىعراقٌةمنخً الرحمن عبد اٌناسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة111

صباحٌة63.791994/1995االولذكرعراقٌةاحمد صالح ٌحٌى رعدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة112

صباحٌة63.741994/1995االولانثىعراقٌةالسلطانً عبد حاتم عدوٌهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة113

صباحٌة63.681994/1995االولذكرعراقٌةهللا عبد الرحمن عبد علً سمٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة114

صباحٌة63.651994/1995االولانثىعراقٌةخلف نعمه هناءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة115

صباحٌة63.441994/1995االولذكرعراقٌةهللا عبد جعفر عبدهللا محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة116

صباحٌة63.411994/1995االولذكرعراقٌةداود كامل فرٌد درٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة117

صباحٌة63.371994/1995االولذكرعراقٌةعمر خطاب عامر لٌثالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة118

صباحٌة63.351994/1995االولذكرعراقٌةشمخً كاظم انوارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة119

صباحٌة63.081994/1995االولانثىعراقٌةحسن مولود رحومً زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة120



الدراسة نوعالتخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

صباحٌة631994/1995االولذكرعراقٌةصالح احمد سالم اٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة121

صباحٌة62.991994/1995االولانثىعراقٌةفالمرز حسٌن جهان سوسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة122

صباحٌة62.831994/1995االولانثىعراقٌةٌزل حطحوط عطا الهامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة123

صباحٌة62.831994/1995الثانًانثىعراقٌةنضار عوده شاكر سؤددالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة124

صباحٌة62.71994/1995الثانًذكرعراقٌةراضً علً فاضل نجاحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة125

صباحٌة62.361994/1995االولذكرعراقٌةعلً منصور منٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة126

صباحٌة62.251994/1995الثانًذكراردنٌةخلف عبد محمد قدريالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة127

صباحٌة62.11994/1995الثانًانثىعراقٌةفرحان درهان شرٌف رٌماجالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة128

صباحٌة61.981994/1995الثانًذكرعراقٌةحسن رشاد فائز عمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة129

صباحٌة61.951994/1995الثانًذكرعراقٌةثابت سلمان طالبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة130

صباحٌة61.891994/1995الثانًانثىعراقٌةالنبً عبد محمد الحسٌن عبد قمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة131

صباحٌة61.861994/1995االولانثىعراقٌةحنون النبً عبد سحرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة132

صباحٌة61.841994/1995الثانًانثىعراقٌةفرج قاسم عبٌد ابتهاجالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة133

صباحٌة61.721994/1995االولانثىعراقٌةبرٌري عباس محمد اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة134

صباحٌة61.681994/1995االولانثىعراقٌةحمودي سعدون رشاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة135

صباحٌة61.661994/1995االولذكرعراقٌةهاشم المهدي عبد سجادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة136

صباحٌة61.651994/1995االولانثىعراقٌةعلً اركان هٌامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة137

صباحٌة61.641994/1995الثانًذكرعراقٌةكاظم مصطفى محمد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة138

صباحٌة61.581994/1995االولذكرعراقٌةهرمز مٌخائٌل لؤيالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة139

صباحٌة61.561994/1995االولذكرعراقٌةحسون مهدي حسٌن مهديالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة140

صباحٌة61.531994/1995الثانًانثىعراقٌةحسن الغنً عبد عباس زهراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة141

صباحٌة61.491994/1995االولذكرعراقٌةالحمدانً األمٌر عبد عباس سالمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة142

صباحٌة61.421994/1995الثانًذكرعراقٌةالركابً اسماعٌل رشٌد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة143

صباحٌة61.391994/1995االولانثىعراقٌةهللا عبد حسن علً سهٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة144
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صباحٌة61.371994/1995االولذكرعراقٌةرشٌد الرحمن عبد عصام فراسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة145

صباحٌة61.241994/1995االولذكرعراقٌةخضر جان حمه فاتح محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة146

صباحٌة61.161994/1995الثانًانثىعراقٌةالتكرٌتً شاكر طلعت لناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة147

صباحٌة61.11994/1995االولذكرعراقٌةزغٌدان اسماعٌل شكر سعدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة148

صباحٌة60.861994/1995االولذكرعراقٌةكاظم علوان عصوب عضٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة149

صباحٌة60.851994/1995الثانًانثىعراقٌةوهاب محمد نوالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة150

صباحٌة60.841994/1995الثانًذكرعراقٌةفرنسٌس فتوحً سمٌر سامرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة151

صباحٌة60.821994/1995االولذكرعراقٌةخلٌفه طراد ناصرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة152

صباحٌة60.721994/1995االولانثىعراقٌةالكرٌم عبد الدٌن عالء محمد هدىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة153

صباحٌة60.71994/1995االولذكرعراقٌةالطائً ناصر هادي علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة154

صباحٌة60.691994/1995الثانًذكرعراقٌةفرحان المحسن عبد صالحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة155

صباحٌة60.681994/1995االولذكرعراقٌةحسٌن عدي حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة156

صباحٌة60.541994/1995االولذكرعراقٌةسلٌم شناوه امٌن بهاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة157

صباحٌة60.421994/1995االولذكرعراقٌةحسن مهدي محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة158

صباحٌة60.411994/1995الثانًذكرعراقٌةسعد الرضا عبد باقر محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة159

صباحٌة60.251994/1995الثانًذكراردنٌةاللوافٌه خلف مهدي فرحانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة160

صباحٌة60.21994/1995الثانًذكرفلسطٌنٌةبدراٌن ٌوسف المجٌد عبد خالدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة161

صباحٌة60.21994/1995الثانًانثىعراقٌةماطلً جونً نهلةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة162

صباحٌة60.061994/1995االولذكرعراقٌةكاشً عبود محمد قاسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة163

صباحٌة60.041994/1995الثانًذكرعراقٌةالراوي ذٌب رجب هللا خٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة164

صباحٌة60.011994/1995الثانًذكرعراقٌةالحسٌن عبد جمعة حسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة165

صباحٌة59.971994/1995االولذكرعراقٌةالحسٌن عبد محسن رشٌد غنًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة166

صباحٌة59.961994/1995االولانثىعراقٌةمراح حمزه كاظم هدىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة167

صباحٌة59.891994/1995االولانثىعراقٌةٌوسف صادق نبأالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة168
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صباحٌة59.881994/1995الثانًذكرعراقٌةجوده طاهر رحٌم عباسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة169

صباحٌة59.821994/1995الثانًذكرعراقٌةمروكً اكرام هشامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة170

صباحٌة59.791994/1995االولذكرعراقٌةمكاوي مهدي موسىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة171

صباحٌة59.751994/1995الثانًانثىعراقٌةالشمري جبار كرٌم فاتنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة172

صباحٌة59.741994/1995الثانًذكرعراقٌةٌوحنا هرمز موفقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة173

صباحٌة59.731994/1995االولانثىعراقٌةالحسٌن عبد المطلب عبد الهامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة174

صباحٌة59.671994/1995الثانًانثىعراقٌةالبٌاتً عباس رجاء بانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة175

صباحٌة59.611994/1995الثانًانثىعراقٌةزاٌر مسلم عبد رغداءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة176

صباحٌة59.611994/1995الثانًذكرعراقٌةحامد خالد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة177

صباحٌة59.531994/1995الثانًانثىعراقٌةالعلً محسن حمودي ابتسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة178

صباحٌة59.491994/1995الثانًانثىعراقٌةعباس كرٌم عبود اشراقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة179

صباحٌة59.471994/1995االولانثىعراقٌةعلً محمد حسٌن كاظم سعادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة180

صباحٌة59.391994/1995الثانًذكرعراقٌةمحمود هاشم محمود عمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة181

صباحٌة59.331994/1995االولذكرعراقٌةعلً طعمه مهديالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة182

صباحٌة59.331994/1995الثانًانثىعراقٌةمهدي سلمان شاكر هدٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة183

صباحٌة59.321994/1995االولانثىعراقٌةفرٌد فوزي نغمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة184

صباحٌة59.21994/1995الثانًذكرعراقٌةعلً محمد علً عبد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة185

صباحٌة59.011994/1995الثانًذكرعراقٌةكاظم عطٌه منصورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة186

صباحٌة58.81994/1995الثانًذكرعراقٌةالعبٌدي رضا بدر صالحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة187

صباحٌة58.781994/1995الثانًذكرعراقٌةعلً حسٌن غزوانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة188

صباحٌة58.671994/1995الثانًانثىعراقٌةحطٌن ثامر سهادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة189

صباحٌة58.641994/1995الثانًذكرعراقٌةعلً رضا ضٌاء احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة190

صباحٌة58.591994/1995الثانًذكرعراقٌةصالح عبد مطلك حمٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة191

صباحٌة58.561994/1995الثانًذكرعراقٌةالجبوري الوهاب عبد باسم عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة192
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صباحٌة58.551994/1995الثانًذكرعراقٌةمحمود الحسٌن عبد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة193

صباحٌة58.541994/1995الثانًانثىعراقٌةعطٌه كاطع هدٌهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة194

صباحٌة58.291994/1995الثانًذكرعراقٌةمحمود شاكر محمود رائدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة195

صباحٌة58.261994/1995الثانًذكرعراقٌةجاسم احمد عادلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة196

صباحٌة58.191994/1995الثانًذكرعراقٌةحمودي جعفر حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة197

صباحٌة58.131994/1995الثانًانثىعراقٌةراشد محسن داخل حنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة198

صباحٌة57.971994/1995االولذكرعراقٌةابراهٌم علً محمد وضاحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة199

صباحٌة57.891994/1995الثانًانثىعراقٌةالساعدي جعفر عباس ابتسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة200

صباحٌة57.731994/1995الثانًذكرعراقٌةجواد طالب احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة201

صباحٌة57.481994/1995الثانًذكرعراقٌةمحمد كامل اٌنالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة202

صباحٌة57.41994/1995الثانًذكرعراقٌةسلمان ناجً رمزيالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة203

صباحٌة57.241994/1995االولانثىعراقٌةحسن كشكول سرابالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة204

صباحٌة57.171994/1995الثانًذكرعراقٌةالجنابً فرج العظٌم عبد فاضلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة205

صباحٌة57.071994/1995االولانثىعراقٌةالشٌخ قاسم سالم سلوىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة206

صباحٌة57.051994/1995الثانًذكرعراقٌةبٌتً نعمة علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة207

صباحٌة571994/1995الثانًانثىعراقٌةهللا عبد القادر عبد طارق اٌناسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة208

صباحٌة56.921994/1995الثانًانثىعراقٌةعلً الرزاق عبد نوري بانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة209

صباحٌة56.91994/1995االولانثىعراقٌةمحمود خلف شكر سعادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة210

صباحٌة56.91994/1995الثانًانثىعراقٌةاألمٌر عبد الصمد عبد اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة211

صباحٌة56.861994/1995الثانًذكرعراقٌةحسٌن الحسن عبد صادق منتصرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة212

صباحٌة56.821994/1995الثانًانثىعراقٌةحسن الباقً عبد اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة213

صباحٌة56.751994/1995الثانًذكرعراقٌةطه توفٌق باسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة214

صباحٌة56.721994/1995االولذكرعراقٌةحنا مروكً ابلحد عمادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة215

صباحٌة56.561994/1995الثانًانثىعراقٌةمنصور شرٌف جبار حنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة216
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صباحٌة56.561994/1995الثانًانثىعراقٌةعباس حسٌن هناءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة217

صباحٌة56.441994/1995الثانًذكرعراقٌةحمود جاسم هللا عبد ستارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة218

صباحٌة56.41994/1995االولذكرعراقٌةالواحد عبد سعدون جمالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة219

صباحٌة56.41994/1995الثانًذكرعراقٌةجمعة حسٌن علً محمودالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة220

صباحٌة56.231994/1995الثانًذكرعراقٌةالحمٌد عبد المجٌد عبد هٌثمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة221

صباحٌة56.191994/1995الثانًذكرعراقٌةجاسم علً الحكٌم عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة222

صباحٌة56.121994/1995الثانًذكرعراقٌةجبر كاظم اٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة223

صباحٌة56.11994/1995الثانًذكرعراقٌةجواد محمد حسون احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة224

صباحٌة55.941994/1995الثانًذكرعراقٌةمحمود ناصر حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة225

صباحٌة55.821994/1995الثانًذكرعراقٌةداود رحٌم عدنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة226

صباحٌة55.761994/1995الثانًذكرعراقٌةكاظم رحٌم باسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة227

صباحٌة55.761994/1995الثانًذكرعراقٌةاحمد حمود مجٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة228

صباحٌة55.71994/1995الثانًذكرعراقٌةالشٌخ الرزاق عبد عصام احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة229

صباحٌة55.621994/1995الثانًذكرعراقٌةٌوسف عباس علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة230

صباحٌة55.361994/1995الثانًذكرعراقٌةفلٌح عبد صالحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة231

صباحٌة55.141994/1995الثانًذكرعراقٌةصالح خالد باسلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة232

صباحٌة55.111994/1995الثانًذكرعراقٌةعٌسى زاهر اسعدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة233

صباحٌة55.11994/1995الثانًانثىعراقٌةشهٌب الرحمن عبد اشواقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة234

صباحٌة54.81994/1995الثانًانثىعراقٌةعبد جابر لمىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة235

صباحٌة54.781994/1995الثانًانثىعراقٌةحسٌن نوري سمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة236

صباحٌة54.571994/1995االولانثىعراقٌةحمٌد كامل اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة237

صباحٌة54.541994/1995الثانًذكرعراقٌةحمزه هادي راسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة238

صباحٌة54.391994/1995الثانًذكرعراقٌةعقرب فخري الحافظ عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة239

صباحٌة53.691994/1995الثانًانثىعراقٌةخورشٌد عادل انعامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة240


