
              

تارٌخ التخرج

سنة التخرجالتقديرالمعدل الـدورالجنسالجنسيةاســــــم الطــــالبالقــســـمالكلــيـــةالجامعةت

2017/2016جـٌـدجـدا89.3452ًاالولانثىعراقًنور جواد كاظم وهبالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد1

2017/2016جـٌـدجـدا89.0130ًاالولانثىعراقًرسل مهدي مطرود رضاالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد2

2017/2016جـٌـدجـدا88.7209ًاالولذكــرعراقًسٌف عالء حسن عبد الحسٌنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد3

2017/2016جـٌـدجـدا88.6299ًاالولذكــرعراقًمحمد سلمان عٌدان عبد هللاالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد4

2017/2016جـٌـدجـدا88.4235ًاالولذكــرعراقًعلً عامر جواد كاظمالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد5

2017/2016جـٌـدجـدا86.9054ًاالولانثىعراقًنسرٌن عماد هادي صالحالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد6

2017/2016جـٌـدجـدا86.5945ًاالولذكــرعراقًخالد ناجً ناٌف عوادالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد7

2017/2016جـٌـدجـدا86.3030ًاالولذكــرعراقًاحمد عدنان نوري فؤادالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد8

2017/2016جـٌـدجـدا86.1052ًاالولانثىعراقًرشا جمال عجٌل محمدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد9

2017/2016جـٌـدجـدا84.7211ًاالولذكــرعراقًكرار رعد نعمة فٌاضالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد10

2017/2016جـٌـدجـدا83.7421ًاالولانثىعراقًجوان سامً محمد بشٌر دروٌشالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد11

2017/2016جـٌـدجـدا83.6830ًاالولانثىعراقًنور الهدى رضا مصطفى عبد الحسٌنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد12

2017/2016جـٌـدجـدا83.6247ًاالولانثىعراقًاٌمان خلٌل ابراهٌم حمدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد13

2017/2016جـٌـدجـدا83.4595ًاالولانثىعراقًشهالء ٌونس حربً هاديالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد14

2017/2016جـٌـدجـدا83.1269ًاالولذكــرعراقًمحمد شفٌق متعب خلٌلالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد15

2017/2016جـٌـدجـدا82.6990ًاالولذكــرعراقًمحمود شكر محمود شحاذةالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد16

2017/2016جـٌـدجـدا82.0633ًاالولانثىعراقًمرٌم ادٌب صادق جعفرالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد17

2017/2016جـٌـدجـدا81.8204ًاالولذكــرعراقًمحمد احمد فرحان مشوطالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد18

2017/2016جـٌـدجـدا81.4411ًاالولانثىعراقًمروة ناجً ناصر حسٌنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد19

2017/2016جـٌـدجـدا81.3692ًاالولانثىعراقًسوسن فالح حسن جعفرالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد20

2017/2016جـٌـدجـدا80.1314ًاالولانثىعراقًشهد عسكر موسى جعفرالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد21

2017/2016جـٌــــــد79.4847االولانثىعراقًنور محمد حسٌن عبد الهاديالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد22
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2017/2016جـٌــــــد79.0754االولانثىعراقًازهار كرٌم احمد علوانالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد23

2017/2016جـٌــــــد78.6407االولانثىعراقًنور مرتضى قاسم محمدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد24

2017/2016جـٌــــــد78.5440االولانثىعراقًاسراء حسٌن علً نجمالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد25

2017/2016جـٌــــــد78.3730االولذكــرعراقًاسامة اٌاد محمد االرنوطًالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد26

2017/2016جـٌــــــد78.3728االولانثىعراقًدنٌا اسماعٌل خلٌل خلفالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد27

2017/2016جـٌــــــد77.8011االولذكــرعراقًعلً فٌصل عوٌد كشاشالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد28

2017/2016جـٌــــــد77.0480االولانثىعراقًرفل خلٌل ابراهٌم معروفالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد29

2017/2016جـٌــــــد77.0311االولانثىعراقًدالٌا مثنى نوري جاسمالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد30

2017/2016جـٌــــــد76.9680االولانثىعراقًطٌبة فالح حسن ناصرالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد31

2017/2016جـٌــــــد76.5516االولذكــرعراقًعلً سلٌم وحٌد هاديالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد32

2017/2016جـٌــــــد75.5833االولذكــرعراقًمروان مطلب حسٌن خلٌلالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد33

2017/2016جـٌــــــد75.0116االولذكــرعراقًصالح دلف دهش حسٌنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد34

2017/2016جـٌــــــد74.8183االولذكــرعراقًمروان مزاحم محمد خلٌلالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد35

2017/2016جـٌــــــد74.7699االولذكــرعراقًمشتبى محمد علً حسٌنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد36

2017/2016جـٌــــــد74.5226االولانثىعراقًهند قٌس علً دروٌشالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد37

2017/2016جـٌــــــد74.4135االولذكــرعراقًخضر عبد الكاظم محسن محمدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد38

2017/2016جـٌــــــد74.4019االولانثىعراقًسجى طه عبد الرزاق لٌلوالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد39

2017/2016جـٌــــــد74.3052االولانثىعراقًنزهة علً حسٌن حبٌبالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد40

2017/2016جـٌــــــد74.2897االولانثىعراقًعبٌر فائق جودي محمودالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد41

2017/2016جـٌــــــد74.2119االولانثىعراقًهند رٌاض جودي صالحالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد42

2017/2016جـٌــــــد73.8038االولذكــرعراقًحسن عبد الحمٌد عدنان جابرالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد43

2017/2016جـٌــــــد73.7078االولانثىعراقًزهراء قاسم نعٌم اسماعٌلالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد44

2017/2016جـٌــــــد72.9176الثانًذكــرعراقًعباس خلٌل درٌبً شحلالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد45

2017/2016جـٌــــــد72.8730االولانثىعراقًزٌنب حامد جواد كاظمالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد46

2017/2016جـٌــــــد72.8690االولانثىعراقًمرٌم جمال سعدون علوانالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد47
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2017/2016جـٌــــــد72.4542االولانثىعراقًجمانة حسٌن جاسم عبودالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد48

2017/2016جـٌــــــد72.3690االولانثىعراقًرٌام رعد هادي صالحالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد49

2017/2016جـٌــــــد72.3188االولانثىعراقًرضٌة كاطع عطٌة خشانالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد50

2017/2016جـٌــــــد71.9376االولانثىعراقًفرح عامر متعب حسٌنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد51

2017/2016جـٌــــــد71.6788االولذكــرعراقًمحمد فاضل فلٌح حسنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد52

2017/2016جـٌــــــد71.4223االولانثىعراقًهدٌل احمد عبد المنعم ابراهٌمالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد53

2017/2016جـٌــــــد70.8140االولانثىعراقًرقٌة كرٌم محٌسن سبهانالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد54

2017/2016جـٌــــــد70.7057االولانثىعراقًنشمٌة كاظم مهدي علًالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد55

2017/2016جـٌــــــد70.5857االولانثىعراقًمروج صباح مٌرة جعفرالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد56

2017/2016جـٌــــــد70.2809االولانثىعراقًدالٌا محمد جمعة حسٌنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد57

2017/2016جـٌــــــد70.2314االولذكــرعراقًنورس هشام فلٌح مهديالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد58

2017/2016جـٌــــــد70.0899االولانثىعراقًمرٌم رعد هنري جمٌلالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد59

2017/2016جـٌــــــد70.0626االولذكــرعراقًمصطفى رحٌم كاظم عبودالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد60

2017/2016مـتـوسـط69.9314الثانًذكــرعراقًعزٌز زٌاد فاروق محمدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد61

2017/2016مـتـوسـط69.9149االولانثىعراقًرنا عباس محمد عوادالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد62

2017/2016مـتـوسـط69.8740االولانثىعراقًضحى كرٌم علً سلٌمالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد63

2017/2016مـتـوسـط69.8323الثانًانثىعراقًامنة حمٌد محمد داودالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد64

2017/2016مـتـوسـط69.7245االولانثىعراقًسندس عبد هللا احمد علًالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد65

2017/2016مـتـوسـط69.5130الثانًانثىعراقًشذى احمد فاضل حسٌنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد66

2017/2016مـتـوسـط69.0978االولانثىعراقًفاطمة احمد داود عطٌةالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد67

2017/2016مـتـوسـط69.0202االولانثىعراقًحنٌن ولٌد هادي محمدسعٌدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد68

2017/2016مـتـوسـط68.8823االولانثىعراقًفاطمة الزهراء جعفر غازي مشتتالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد69

2017/2016مـتـوسـط68.8816الثانًذكــرعراقًعلً خالد جمٌل عباسالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد70

2017/2016مـتـوسـط68.7695االولانثىعراقًسرى محمد عباس محمودالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد71

2017/2016مـتـوسـط68.5063الثانًذكــرعراقًخنفر عبد الحمٌد درع علً الجمٌلًالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد72
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2017/2016مـتـوسـط68.3961االولذكــرعراقًعبد الغفور ثاٌر عبد طعانالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد73

2017/2016مـتـوسـط68.3950االولانثىعراقًهند حسون عبد هللا علٌويالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد74

2017/2016مـتـوسـط68.3021االولذكــرعراقًحٌدر حقً اسماعٌل عبودالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد75

2017/2016مـتـوسـط68.1683االولذكــرعراقًكرار محمد رهٌف زغٌرالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد76

2017/2016مـتـوسـط68.0838االولانثىعراقًاٌمان كامل دنبوس ناصرالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد77

2017/2016مـتـوسـط68.0261االولانثىعراقًالزهراء عامر عبد الصاحب عنتٌكالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد78

2017/2016مـتـوسـط68.0028االولذكــرعراقًامٌر علً كامل جبارالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد79

2017/2016مـتـوسـط67.7757االولذكــرعراقًعالء كاظم جبر فٌصلالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد80

2017/2016مـتـوسـط67.2180االولذكــرعراقًعمر رحٌم حمود سلمانالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد81

2017/2016مـتـوسـط67.1366االولذكــرعراقًٌوسف محمد خزعل جبر السودانًالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد82

2017/2016مـتـوسـط66.8469االولذكــرعراقًكمال باسم فوزي عبد االمٌرالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد83

2017/2016مـتـوسـط66.7526االولذكــرعراقًعبد هللا كامل كلف مطرالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد84

2017/2016مـتـوسـط66.6297االولذكــرعراقًحمزة ظافر كاظم علًالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد85

2017/2016مـتـوسـط66.4754االولذكــرعراقًجعفر محمد ماهود حمٌدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد86

2017/2016مـتـوسـط66.1823الثانًانثىعراقًعذراء سمٌر عاشور جمعةالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد87

2017/2016مـتـوسـط66.1609االولذكــرعراقًمرتضى حسن مهدي رجبالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد88

2017/2016مـتـوسـط66.1045االولذكــرعراقًصادق قاسم طالب عبد النبًالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد89

2017/2016مـتـوسـط65.5207االولذكــرعراقًحسٌن صادق جاسب زاملالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد90

2017/2016مـتـوسـط65.2640االولانثىعراقًمٌسم محمود اغا حسنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد91

2017/2016مـتـوسـط65.2545االولذكــرعراقًبشٌر اسود بشٌر خضٌرالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد92

2017/2016مـتـوسـط64.9588االولذكــرعراقًاٌمن غالب عبد الخالق عبد هللاالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد93

2017/2016مـتـوسـط64.8207االولذكــرعراقًعلً اسماعٌل  محمد عباسالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد94

2017/2016مـتـوسـط64.7671االولذكــرعراقًمحمد طاهر كاظم جاسمالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد95

2017/2016مـتـوسـط64.5973الثانًانثىعراقًرسل جمال داود محمدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد96

2017/2016مـتـوسـط63.8990الثانًذكــرعراقًحسٌن علً جبر خلفالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد97
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2017/2016مـتـوسـط63.6542االولذكــرعراقًحسٌن علً قاسم عبدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد98

2017/2016مـتـوسـط63.6476الثانًذكــرعراقًكاظم صادق محمد ٌوسفالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد99

2017/2016مـتـوسـط63.6190الثانًذكــرعراقًشامل عامر خمٌس زٌدانالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد100

2017/2016مـتـوسـط63.5742الثانًذكــرعراقًناصر عالء خلٌل اسماعٌلالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد101

2017/2016مـتـوسـط63.3603االولذكــرعراقًحسٌن ثابت حسٌن علًالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد102

2017/2016مـتـوسـط63.3354الثانًانثىعراقًاسماء علً جاسم سدخانالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد103

2017/2016مـتـوسـط63.1052الثانًانثىعراقًحنان خالد علً عبدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد104

2017/2016مـتـوسـط63.0971الثانًانثىعراقًغفران مزهر حبٌب ناٌفالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد105

2017/2016مـتـوسـط63.0814االولانثىعراقًحنٌن محمد زامل زبون ساعديالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد106

2017/2016مـتـوسـط63.0619الثانًانثىعراقًطٌبة ولٌد خالد سالمالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد107

2017/2016مـتـوسـط63.0528الثانًانثىعراقًفرح كرٌم عبد الحسٌن محمدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد108

2017/2016مـتـوسـط62.9040الثانًذكــرعراقًاحمد ثامر محمد احمدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد109

2017/2016مـتـوسـط62.6459االولذكــرعراقًمحمد فاضل عباس محمدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد110

2017/2016مـتـوسـط62.6059الثانًذكــرعراقًاٌمن خضٌر حسٌن عنادالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد111

2017/2016مـتـوسـط62.5788الثانًذكــرعراقًمحمد عبد هللا صادق ابراهٌمالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد112

2017/2016مـتـوسـط62.3766االولذكــرعراقًانس طارق حسٌن علوانالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد113

2017/2016مـتـوسـط62.2123االولذكــرعراقًمروان قاسم محمد حسنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد114

2017/2016مـتـوسـط62.1583االولذكــرعراقًاحمد سداد كاظم محمدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد115

2017/2016مـتـوسـط62.1088االولذكــرعراقًحبٌب رعد شالل حبٌبالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد116

2017/2016مـتـوسـط62.0192الثانًذكــرعراقًمحمد جدعان علً جاسمالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد117

2017/2016مـتـوسـط61.9361االولذكــرعراقًمصطفى محمد فلٌح حسنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد118

2017/2016مـتـوسـط61.7321الثانًانثىعراقًمروة عبد الشكور محمود الجبوريالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد119

2017/2016متوسط61.7221الثانًذكــرعراقًموسى عاٌز خلٌف مطشرالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد120

2017/2016مـتـوسـط61.7042الثانًذكــرعراقًحسام حسٌب مصطفى الٌاسالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد121

2017/2016مـتـوسـط61.4854االولذكــرعراقًمحمد رضا نفل مهديالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد122
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2017/2016مـتـوسـط61.4342االولذكــرعراقًعبد هللا لٌث بهجت حسنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد123

2017/2016مـتـوسـط61.3914الثانًذكــرعراقًمروان محً خلف جاسمالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد124

2017/2016مـتـوسـط61.2521الثانًانثىعراقًفاطمة مظفر كامل علًالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد125

2017/2016مـتـوسـط60.9552الثانًذكــرعراقًاحمد عباس حمٌد معارجالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد126

2017/2016مـتـوسـط60.8930الثانًذكــرعراقًعباس علً رحٌمة عودةالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد127

2017/2016مـتـوسـط60.8685االولذكــرعراقًطٌف خضر عٌادة مطرالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد128

2017/2016مـتـوسـط60.6597الثانًذكــرعراقًكرار علً محٌبس شاتًالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد129

2017/2016مـتـوسـط60.5000الثانًذكــرعراقًكرار مهدي خلٌف حسٌنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد130

2017/2016مـتـوسـط60.4783الثانًذكــرعراقًكاظم جواد كاظم سرٌحالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد131

2017/2016مـتـوسـط60.4190الثانًذكــرعراقًحٌدر خلٌل هاشم ماردالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد132

2017/2016مـتـوسـط60.4021الثانًذكــرعراقًحمزة عماد اسماعٌل عبد هللاالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد133

2017/2016مـتـوسـط60.3990الثانًانثىعراقًجوانه جلٌل مفتن وجرالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد134

2017/2016مـتـوسـط60.1900الثانًانثىعراقًاٌناس جاسب جبر حافظالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد135

2017/2016مـتـوسـط60.0869الثانًذكــرعراقًعقٌل غازي لعٌبً شوٌلالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد136

2017/2016مـتـوسـط60.0785الثانًانثىعراقًمنى جهاد علً جاسمالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد137

2017/2016مـتـوسـط60.0423الثانًانثىعراقًزٌنب سعد قاسم هاشمالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد138

2017/2016مـتـوسـط60.0021الثانًذكــرعراقًحمزة هاشم سعدون سلٌمانالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد139

2017/2016مقـــبـول59.7888الثانًذكــرعراقًسجاد حكمان خلٌفة حسنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد140

2017/2016مقـــبـول59.6566الثانًذكــرعراقًحسن فالح حسن حسونالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد141

2017/2016مقـــبـول59.2530الثانًذكــرعراقًمرتضى غاندي حاتم محمدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد142

2017/2016مقـــبـول59.1099الثانًذكــرعراقًٌوسف جابر قاسم جاسمالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد143

2017/2016مقـــبـول59.0295الثانًذكــرعراقًجبران ظمٌر ناصر كاظمالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد144

2017/2016مقـــبـول58.7961الثانًانثىعراقًنور محمد كاظم عباس المحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد145

2017/2016مقـــبـول58.3752الثانًذكــرعراقًمحمد كاظم مطنش الساعديالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد146

2017/2016مقـــبـول58.2597الثانًانثىعراقًسنار جعفر جاسم مباركالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد147
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2017/2016مقـــبـول58.2157الثانًذكــرعراقًحسام حمد جبٌر خربٌطالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد148

2017/2016مقـــبـول58.0628الثانًذكــرعراقًهشام عباس خضٌر عباسالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد149

2017/2016مقـــبـول57.8433الثانًانثىعراقًنورس فاضل خلف علوانالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد150

2017/2016مقـــبـول57.6023الثانًذكــرعراقًاسامة حامد مجٌد رشٌدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد151

2017/2016مقـــبـول57.0540الثانًانثىعراقًسرى ٌحٌى فارس عجةالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد152

2017/2016مقـــبـول56.9949االولانثىعراقًمهجة عالء كامل جاسمالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد153

2017/2016مقـــبـول56.6647االولذكــرعراقًاحمد علوان حسون حمٌدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد154

2017/2016مقـــبـول56.4188الثانًذكــرعراقًرائد خضٌر عباس حسٌنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد155

2017/2016مقـــبـول56.3771الثانًذكــرعراقًابراهٌم جبار خلٌل كاظمالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد156

2017/2016مقـــبـول56.0640االولذكــرعراقًعلً بشٌر سلطان ثوٌنًالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد157

2017/2016مقـــبـول56.0533الثانًذكــرعراقًحسن عبد الستار عبد الجبار حسنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد158

2017/2016مقـــبـول56.0438االولانثىعراقًنٌران بسمان حسن علوانالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد159

2017/2016مقـــبـول55.6847الثانًانثىعراقًاٌة عبد الخالق مهودر عجٌلالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد160

2017/2016مقـــبـول55.6683الثانًذكــرعراقًمصطفى علً عبد خلفالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد161

2017/2016مقـــبـول55.5859الثانًذكــرعراقًعبد الرحمن قاسم صالح مهديالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد162

2017/2016مقـــبـول55.1090الثانًذكــرعراقًمحمد سعدي محمد عبد الحسٌنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد163

2017/2016مقـــبـول54.8033االولذكــرعراقًعلً رٌاض عاشور مطرالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد164
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