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صباحٌة89.251991/1992االولذكرعراقٌةتوماس نشأت اركانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة86.791991/1992االولذكراردنٌةالصغٌر منجد احمد تٌسٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة84.751991/1992االولذكرعراقٌةسدٌع ثجٌل محمد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة84.661991/1992االولانثىعراقٌةبطرس طارق نغمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة82.641991/1992االولذكرعراقٌةصبري محمد مهدي ثامرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة81.371991/1992االولانثىاردنٌةشرٌف عزمً محمد هدىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة811991/1992االولذكرعراقٌةٌوسف بدٌع زٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة80.871991/1992االولانثىعراقٌةهللا عبد الغنً عبد رضا محمد لبٌبةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة78.331991/1992االولذكرعراقٌةناصر نورمان زٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة77.051991/1992االولذكرعراقٌةالعباس عبد حسٌن لٌثالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة76.61991/1992االولذكراردنٌةالحفٌظ عبد عٌسى سفٌانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة76.351991/1992االولذكراردنٌةعطا محمود حسانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة75.791991/1992االولذكراردنٌةاحمد هللا عبد حسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة75.461991/1992االولذكرعراقٌةسفٌا مٌخا ساالرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة75.391991/1992االولذكرعراقٌةنادر فرج قادر جمٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة74.21991/1992االولذكرعراقٌةمٌناكوس ابراهام هاٌكالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة741991/1992االولذكرعراقٌةوجٌه  سل با حسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة73.21991/1992االولذكرعراقٌةالراوي ناجً بشٌر انمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة71.841991/1992االولانثىعراقٌةمتً ٌونس حبٌب بانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة71.411991/1992االولذكرعراقٌةبولص رحٌم ابرٌل اٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة71.071991/1992االولانثىعراقٌةحسب سلوم شاكر رواءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة70.821991/1992االولانثىعراقٌةمنشد جلوب روافدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة70.691991/1992االولانثىعراقٌةالقزاز الرزاق عبد صباح زجلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة69.741991/1992االولذكرعراقٌةحسٌن علً جلٌل نزارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة69.431991/1992االولذكرعراقٌةعباس مهدي حسٌن علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة68.971991/1992االولذكرعراقٌةمحمود غضبان اسماعٌل محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة68.791991/1992االولذكرعراقٌةبابل حافظ رحٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة68.761991/1992االولذكراردنٌةعلٌان حسنً احمد حسنًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة68.611991/1992االولذكرعراقٌةالجبار عبد المنعم عبد اسامةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة68.431991/1992االولانثىعراقٌةعرعانو جبو مٌخائٌل نادٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة67.841991/1992االولذكرعراقٌةمحمد رمٌض الستار عبد الجبار عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة67.411991/1992االولانثىعراقٌةهالل ٌاسٌن زهراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة67.251991/1992االولانثىعراقٌةقاسم علً عباس مرٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة67.151991/1992االولذكرعراقٌةالرزاق عبد سعدي نمٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة67.121991/1992االولذكرسورٌةالنهار طارق زٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة67.051991/1992الثانًانثىعراقٌةعباس كاظم سعٌد هٌفاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة66.821991/1992االولذكرعراقٌةبطً ناٌف ٌوسف مازنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة66.791991/1992الثانًانثىعراقٌةاحمد ناٌف صادق امالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة66.661991/1992االولذكرعراقٌةاحمد النور عبد رٌاضالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة66.611991/1992االولانثىعراقٌةتوفٌق هنري جنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة66.611991/1992االولذكرعراقٌةرسن كاظم محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة66.531991/1992الثانًانثىعراقٌةعلوان حسٌن سحرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة66.481991/1992االولانثىعراقٌةجاسم هادي نغمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة66.431991/1992االولانثىعراقٌةمحمد اسعد نغمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة66.431991/1992الثانًذكرعراقٌةشمعون عكوبً صفاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة66.31991/1992االولانثىعراقٌةباقر جعفر محمد زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة66.071991/1992االولانثىلبنانٌةجعفر ندٌم سوسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة65.971991/1992االولانثىعراقٌةدوحً فاضل عبٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة65.711991/1992االولذكرعراقٌةعباس عاصً حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة65.691991/1992الثانًذكرعراقٌةجاسم محمد حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة65.661991/1992االولذكرعراقٌةموسى توما هرمز موسىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة65.481991/1992الثانًانثىعراقٌةعلوان محمد كاظم جنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة65.481991/1992الثانًانثىعراقٌةٌونس فاروق زٌنهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة65.381991/1992الثانًذكرعراقٌةسلمان حمٌد ناجً رؤوفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة65.331991/1992االولانثىعراقٌةمحمود محمد جابر لقاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة65.021991/1992االولانثىعراقٌةسلمان الستار عبد اٌمانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة64.871991/1992االولذكرعراقٌةحاٌف عباس ولٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة64.71991/1992االولانثىفلسطٌنٌةقزعاط محمود سعٌد حسناتالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة64.641991/1992االولذكرعراقٌةزبالة علً حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة641991/1992االولانثىعراقٌةمهدي الكرٌم عبد داود احالمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة641991/1992االولانثىعراقٌةابراهٌم توفٌق بانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة63.971991/1992الثانًانثىعراقٌةمنصور كامل لوناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة63.871991/1992الثانًانثىعراقٌةكرٌم حسٌن محمد زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة63.631991/1992الثانًذكرعراقٌةجاسم نصٌف عدنان احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة63.411991/1992االولانثىفلسطٌنٌةمحمد القادر عبد جابر منالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة63.291991/1992الثانًذكرلٌبًسالم احمد محمد طارقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة63.251991/1992االولانثىعراقٌةهللا فتح الٌاس انور لمٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة63.151991/1992االولذكرعراقٌةكاظم جواد كاظم جوادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة63.11991/1992االولانثىعراقٌةاالحد عبد بطرس فاروق فادٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة62.971991/1992االولذكرعراقٌةابراهٌم سمٌن علً حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة62.851991/1992االولذكرعراقٌةعٌدان نوري محمد مقدادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة62.691991/1992االولذكرعراقٌةابراهٌم باسم مؤنسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة62.581991/1992االولانثىعراقٌةمحمد كمال نغمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة62.581991/1992الثانًانثىعراقٌةسمٌر احمد جنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة62.251991/1992الثانًانثىعراقٌةٌوٌا صموئٌل ارتٌن اٌداالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة62.171991/1992االولذكرعراقٌةحمد شهاب محمود سمٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة62.171991/1992الثانًذكراردنٌةشمٌس ابو علً محمد جهادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة62.121991/1992الثانًانثىعراقٌةناشان الكسندر جوزٌف اسٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة62.021991/1992االولانثىعراقٌةالسلطان محمد قٌس سوزانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة61.941991/1992الثانًانثىعراقٌةفرج ناظم ٌوسف لوناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة61.921991/1992االولذكرعراقٌةعباس محمد جاسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة61.871991/1992الثانًانثىعراقٌةعبود نجم سهٌل اسماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة61.791991/1992الثانًانثىعراقٌةمحمد جاسم هللا عبد غٌداءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة61.561991/1992االولذكرعراقٌةالحدٌثً شحاذة خلٌل نذٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة61.381991/1992الثانًذكرعراقٌةاالصٌل المجٌد عبد حامد هللا عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة61.21991/1992الثانًانثىعراقٌةداود خلٌل جمال رحابالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة61.171991/1992االولذكرعراقٌةبدٌوي حسٌن عودة غالبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة61.021991/1992الثانًذكرعراقٌةحسٌن عبود نجم ضٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة60.971991/1992الثانًذكرعراقٌةحسن خلف رضا علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

صباحٌة60.921991/1992الثانًانثىعراقٌةحسن الكرٌم عبد ناظم ندىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

صباحٌة60.821991/1992الثانًذكرعراقٌةحسٌن قهرمان محمود عباسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

صباحٌة60.461991/1992االولانثىعراقٌةسلمان سلطان حمٌد هٌامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

صباحٌة60.461991/1992الثانًذكرعراقٌةالشواف ملك عبد جمٌل حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

صباحٌة60.431991/1992الثانًانثىعراقٌةاحمد ناهض ولٌد زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

صباحٌة60.391991/1992االولانثىعراقٌةالقٌسً صالح نجم منىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

صباحٌة60.291991/1992الثانًذكرعراقٌةاالمٌر عبد عدنان غسانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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صباحٌة60.281991/1992االولذكرعراقٌةفتحً عزت فضاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

صباحٌة60.251991/1992الثانًانثىعراقٌةالعمر الحمٌد عبد عدنان بانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

صباحٌة60.171991/1992الثانًانثىعراقٌةكامل نوري انتصارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

صباحٌة59.891991/1992الثانًانثىعراقٌةتٌتو شموئٌل نوالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

صباحٌة59.741991/1992الثانًانثىعراقٌةمطرود ابراهٌم خلٌل انعامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

صباحٌة59.631991/1992الثانًذكرعراقٌةمتً ٌوسف جمالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

صباحٌة59.611991/1992الثانًانثىعراقٌةظاهر كاظم امالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

صباحٌة59.561991/1992الثانًذكرعراقٌةسعٌد ابراهٌم مشرف رفعتالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

صباحٌة59.481991/1992االولذكرعراقٌةمهدي جمعة صبحً علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105

صباحٌة59.411991/1992الثانًانثىعراقٌةالغنً علً محً علً ازهارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة106

صباحٌة59.411991/1992الثانًانثىعراقٌةجبار جعفر قدوري سعادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة107
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