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صباحٌة82.351990االولانثىعراقٌةكوماسكو منصور سلفاناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة81.671990االولذكرعراقٌةمحمد علً احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة80.271990االولانثىعراقٌةكرومً بطرس سعدٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة76.81990االولذكرعراقٌةعزره داود سالمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة75.451990االولذكرعراقٌةصالح مهدي احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة74.71990االولانثىعراقٌةاٌلٌا مٌخائٌل انغامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة74.0251990االولذكرعراقٌةابراهٌم عبدهللا محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة73.7751990االولانثىعراقٌةحنا شمعون رٌتاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة72.551990االولذكرعراقٌةمحمد احمد صفاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة72.0251990االولذكرعراقٌةعٌاده المحسن عبد فؤادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة71.51990االولانثىعراقٌةمرهد مدعوس بهٌجةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة71.3751990االولذكرعراقٌةحسن حمزة علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة70.371990االولذكرعراقٌةعبدالكرٌم النور عبد صباحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة69.121990االولانثىعراقٌةمحمد حكمت شهالءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة69.0251990االولذكرعراقٌةعودٌشد دنخا اكرمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة68.671990االولانثىعراقٌةابراهٌم ٌوسف دٌناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة68.451990االولذكرعراقٌةحسان زامل الرضا عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة68.321990االولانثىعراقٌةٌونان خالد منالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة68.31990االولانثىعراقٌةبطرس البرت فٌفانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة68.251990االولذكرعراقٌةنعناع حمد قاسم محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة67.91990االولانثىعراقٌةعزاوي رشٌد لمٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة67.71990الثانًذكرعراقٌةاللطٌف عبد عزٌز لٌثالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة67.321990االولانثىعراقٌةمرزوك صالح خلودالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة66.671990االولانثىعراقٌةشهاب كرٌم انعامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة66.321990االولذكرعراقٌةدروٌش محمد حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة65.951990الثانًذكرعراقٌةابراهٌم ناهض خالدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة65.771990االولذكرعراقٌةعبدالعزٌز ولٌد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة65.251990االولانثىعراقٌةرشٌد عبداالله سالفةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة64.91990االولانثىلبنانٌةسوٌد عصام سجرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة64.71990االولذكرسودانٌةعبدهلل الحسن محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة64.51990االولذكرعراقٌةحمزة االمٌر عبد مازنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة64.41990االولذكرعراقٌةحسن حٌدرمحمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة64.371990الثانًذكرعراقٌةوهاب جواد قحطانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة64.351990االولانثىعراقٌةفرج مكً زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة63.971990االولانثىعراقٌةبشٌر محمد مٌادةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة63.951990االولانثىعراقٌةاحمد علً امالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة63.781990الثانًذكرعراقٌةحنظل حسٌن عالءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة63.721990الثانًذكرعراقٌةجاسم صادق عباسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة63.71990الثانًذكرعراقٌةجاسم محمد كرٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة63.671990االولانثىعراقٌةباباسركٌس سورٌن سٌلفاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة63.671990الثانًانثىعراقٌةحمد عبدهللا عذراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة63.671990الثانًذكرعراقٌةرشٌد حمه هللا عبد نوزادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة63.551990الثانًذكرعراقٌةادرٌس حسن كفاحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة63.451990االولذكرعراقٌةمٌخو غازي سلوانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة63.351990الثانًانثىفلسطٌنٌةنافع العفو عبد ناهدةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة63.341990االولانثىعراقٌةخضر عبدالمطلب فردوسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة63.31990االولانثىعراقٌةمصطفى انور آنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة63.31990الثانًذكرعراقٌةعباس الجبار عبد حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة63.221990االولانثىعراقٌةناجً الكرٌم عبد مٌاسةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة63.121990االولانثىعراقٌةتقً الرضا عبد ضحىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة63.11990االولذكربحرٌنٌةعلً محسن عارفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة62.871990الثانًذكرفلسطٌنٌةمحمد صالح سمٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة62.151990االولذكرعراقٌةسلمان علً سالمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة62.121990االولذكرعراقٌةرمضان سامً مثنىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة61.971990االولانثىعراقٌةصبٌح ٌونس بتولالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة61.771990الثانًانثىعراقٌةاسماعٌل الصمد عبد هدىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة61.71990االولذكراردنٌةحسٌن تٌسٌر محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة61.681990االولذكرعراقٌةرشٌد زهٌر طالبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة61.671990االولانثىعراقٌةمحمد القادر عبد خشان بةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة61.51990االولانثىعراقٌةشمٌل رحٌمة كواكبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة61.341990االولذكرعراقٌةابراهٌم محمد الرحٌم عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة61.271990الثانًذكرعراقٌةبطرس ناظم ناهلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة61.251990االولانثىعراقٌةفٌصل قاسم ابتسامةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة611990االولانثىعراقٌةمحمد حمٌد مهابالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة60.851990الثانًانثىاردنٌةالرحمن عبد ناصر لطفٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة60.771990الثانًانثىعراقٌةالحمٌد عبد كنعان وئامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة60.681990االولانثىعراقٌةجاسم حمٌد نادٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة60.61990االولذكرعراقٌةجاسم محمد جاسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة60.571990االولانثىعراقٌةمحمد قاسم منىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة60.521990الثانًذكرعراقٌةعبداش ساري فالحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة60.471990االولذكرعراقٌةمحمد كرٌم غازيالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة59.951990االولانثىعراقٌةمحمد الرزاق عبد جنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة59.851990الثانًانثىعراقٌةاحمد جرجٌس اخالصالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة59.811990الثانًانثىعراقٌةمحمد صالح نابلسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة59.451990االولانثىعراقٌةداود جبرائٌل عاطرةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة59.231990الثانًذكرعراقٌةعبد حبٌب حامدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة59.121990االولذكرفلسطٌنٌةراضً محمد طارقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة58.871990الثانًذكرعراقٌةسلمان علً حسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة58.571990الثانًذكرعراقٌةمانع نعٌم ماجدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة58.171990االولذكرعراقٌةجاسم ولٌد خالدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة58.151990الثانًانثىعراقٌةٌاس حسٌن تغرٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة58.021990االولانثىعراقٌةٌاس عباس وفاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة57.951990الثانًانثىعراقٌةمحسن معن نهاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة57.871990االولانثىعراقٌةاسماعٌل خلٌل ساهرةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة57.851990الثانًذكرعراقٌةالرزاق عبد سعود عمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة57.811990االولانثىعراقٌةعبد سعدون سلمىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة57.751990الثانًذكرعراقٌةوفً مهدي حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة57.721990الثانًذكرعراقٌةحكمت جدوع صبريالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة57.671990الثانًانثىعراقٌةخلف اسماعٌل ثرٌاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

صباحٌة57.61990الثانًانثىعراقٌةكاظم اسعد سندسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

صباحٌة57.571990الثانًذكرعراقٌةعلً عثمان علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

صباحٌة57.521990الثانًانثىعراقٌةالحمٌد عبد حازم بانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

صباحٌة57.451990الثانًانثىاردنٌةهاشم علً صونٌاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

صباحٌة57.371990الثانًانثىعراقٌةمولود الدٌن نجم سامٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

صباحٌة57.321990االولذكرعراقٌةسعٌد محمد ستارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

صباحٌة57.311990االولانثىعراقٌةمحمد جاسم سناءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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صباحٌة57.071990االولانثىعراقٌةقاسم عبٌد سحرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

صباحٌة56.871990الثانًذكرعراقٌةعلوان صادق مثنىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

صباحٌة56.771990االولانثىعراقٌةمحمد فاضل مٌادةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

صباحٌة56.761990االولانثىعراقٌةمحمود حسون سندسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

صباحٌة56.61990الثانًذكرعراقٌةعلً حسٌن علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

صباحٌة56.41990الثانًانثىفلسطٌنٌةالفتاح عبد مفٌد فداءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

صباحٌة55.951990الثانًذكرعراقٌةامٌن مجٌد بشٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

صباحٌة55.71990االولانثىعراقٌةقاسم النبً عبد دنٌاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

صباحٌة55.621990الثانًانثىعراقٌةطاهر انور بانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105

صباحٌة55.421990الثانًانثىعراقٌةاسحاق شمعون اولٌفٌاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة106

صباحٌة55.41990الثانًانثىعراقٌةسعٌد الواحد عبد هالةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة107

صباحٌة55.221990الثانًانثىعراقٌةعبٌد سعٌد ازهارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة108

صباحٌة55.221990الثانًذكرفلسطٌنٌةدغباج خلٌل جبر خلٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة109

صباحٌة55.11990الثانًانثىعراقٌةوهٌب قاسم نازكالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة110

صباحٌة54.941990االولانثىعراقٌةسلمان محمد هدىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة111

صباحٌة54.71990الثانًانثىعراقٌةسامً محمد لمٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة112

صباحٌة54.51990الثانًانثىعراقٌةحسٌن نوري  جٌمهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة113

صباحٌة54.471990الثانًانثىعراقٌةالدٌن محً محمد ماهرةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة114

صباحٌة54.421990الثانًانثىعراقٌة*خضر كرٌم بحارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة115

صباحٌة54.41990الثانًذكرعراقٌةعطٌه عطٌة علً عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة116

صباحٌة54.371990االولذكرعراقٌةردٌف عدنان علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة117

صباحٌة53.51990الثانًانثىعراقٌةمحمود محسن املالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة118

صباحٌة53.131990الثانًانثىعراقٌةعباس خضٌر ناهدةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة119

صباحٌة52.321990الثانًانثىعراقٌةصادق ٌونس سمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة120

صباحٌة51.521990االولذكرعراقٌةٌوسف فاضل اٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة121

صباحٌة50.371990الثانًانثىعراقٌةٌعقوب كاظم حمدٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة122


