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المسائٌة86.25922018/2017االولانثىعراقًكوثر احمد كاظم حمزةالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد4
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المسائٌة81.85262018/2017االولانثىعراقًحنٌن ماجد محمد حسٌنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد6

المسائٌة81.63992018/2017االولذكــرعراقًسٌف علً كاظم ضاحًالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد7

المسائٌة80.60852018/2017االولانثىعراقًرقٌة عدنان حمٌد هبولالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد8

المسائٌة80.38522018/2017االولذكــرعراقًاحمد واثق خٌري عبد هللاالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد9

المسائٌة79.67542018/2017االولانثىعراقًسالً سمٌر خلٌل ٌوسفالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد10
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المسائٌة78.96492018/2017االولذكــرعراقًنزار عبد الرضا داودالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد12

المسائٌة76.50112018/2017االولانثىعراقًزهراء عبد السادة عٌدان عبدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد13

المسائٌة75.95522018/2017االولانثىعراقًسرى محمد عبد الرضا حسنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد14

المسائٌة74.71192018/2017االولانثىعراقًزهراء احمد ٌحٌى معنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد15

المسائٌة74.45092018/2017االولانثىعراقًهند عماد طاهر خلفالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد16

المسائٌة74.21262018/2017االولذكــرعراقًمحمد حسٌن علً كاظمالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد17

المسائٌة74.17472018/2017االولانثىعراقًصبا شاكر ضاري علوانالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد18

المسائٌة73.95612018/2017االولانثىعراقًاٌات ضٌاء عبد الزهره خدامالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد19

المسائٌة73.77802018/2017االولانثىعراقًنبا محمد سهٌل عبٌدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد20

المسائٌة73.68162018/2017االولانثىعراقًاالء محمد ناجً رشٌدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد21

المسائٌة73.65162018/2017االولانثىعراقًهدى كرٌم محمود حسنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد22
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المسائٌة69.85072018/2017االولذكــرعراقًحٌدر مكً حمزة شطبالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد27
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المسائٌة67.72902018/2017الثانًذكــرعراقًعلً عادل عبد الحكٌم علًالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد36

المسائٌة67.51382018/2017االولانثىعراقًزهراء غنً سعٌد غنًالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد37

المسائٌة67.47352018/2017الثانًانثىعراقًدعاء عطاء عبد عفتانالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد38

المسائٌة66.76112018/2017االولانثىعراقًنبا خالد عباس رضاالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد39

المسائٌة66.42692018/2017الثانًذكــرعراقًاحمد ناطق عبد الهادي حسٌنالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد40

المسائٌة66.10282018/2017االولانثىعراقًطٌبة رعد كرومً ناجًالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد41

المسائٌة65.95972018/2017االولانثىعراقًٌسرى فاهم جاسم حمدالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد42

المسائٌة65.24572018/2017االولذكــرعراقًمحمد مؤٌد شاكر محمودالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد43

المسائٌة65.23542018/2017االولذكــرعراقًخضر عباس دهراب صالحالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد44

المسائٌة65.09762018/2017الثانًانثىعراقًنبا محمد كاظم عباسالمحاسبةاالدارة واالقتصادبغداد45
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