
الدراسة نوعالتخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

صباحٌة87.821997/1998االولذكرعراقٌةبداي فرج كامل مشتاقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة84.541997/1998االولذكرعراقٌةحمد عواد سلمان سعدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة84.391997/1998االولذكرٌمانٌةالحداد سٌف محمد فٌصلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة81.581997/1998االولذكرعراقٌةعوٌد هللا عبد هالل فاٌزالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة80.231997/1998االولذكرعراقٌةعناد حسٌن علً حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة77.961997/1998االولانثىعراقٌةعلً محمد جاسم نضالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة77.871997/1998االولذكراردنٌةالحمد اسعد خالد ٌونسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة77.721997/1998االولانثىعراقٌةحسن جاسم هاشم رغدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة77.61997/1998االولذكرعراقٌةعبٌد صنكور حمٌد عادلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة77.251997/1998االولذكرعراقٌةنصٌف اسماعٌل عاصم عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة76.161997/1998االولذكرمورٌتانٌةالساسر ولد البشٌر محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة75.691997/1998االولذكراردنٌةغزالة ابو الخالق عبد محمودالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة75.371997/1998االولانثىعراقٌةحسٌن محمد جمٌلةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة75.151997/1998االولذكرعراقٌةخشٌب هادي حربً علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة74.521997/1998االولذكرتشاديسقٌفة روزي محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة74.051997/1998االولذكراردنٌةناجً جمٌل الدٌن صالح مهديالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة73.591997/1998االولذكراردنٌةعقل عٌسى موسى نهادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة73.591997/1998االولانثىعراقٌةاحمد محمد نبٌل وهادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة73.011997/1998االولانثىعراقٌةمحمود هللا عبد صحبت حنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة72.761997/1998االولذكرعراقٌةمحمد عطٌة حسن حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة71.691997/1998االولذكراردنٌةفرحان الرحمن عبد شاديالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة71.411997/1998االولانثىعراقٌةٌعقوب ٌوسف مٌخائٌل لٌناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة71.351997/1998االولانثىعراقٌةعنٌد هاشم سلمان شروقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة71.341997/1998االولذكراردنٌةالطورة حمد هارون محمد واصلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة70.421997/1998االولذكرعراقٌةسابط وادي محٌطالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة70.161997/1998االولانثىفلسطٌنٌةمحمد احمد محمود بشرىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة70.111997/1998االولانثىعراقٌةحسون حمٌد عبٌد اسماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة69.291997/1998االولذكرعراقٌةالعائذي علً وجعان ٌاسرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة69.141997/1998االولانثىعراقٌةالشوك الحمٌد عبد فاضل بسمةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة69.111997/1998االولانثىعراقٌةالباب شبٌب صباح ابتسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة69.091997/1998االولذكرعراقٌةمرقس بهنام عامر عديالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة68.921997/1998االولانثىعراقٌةسلمان محمود جاسم ربابالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة68.841997/1998االولذكراردنٌةمصلح سعٌد محمد انسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة68.831997/1998االولذكراردنٌةقنبر محمد حسن مرادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة68.731997/1998االولذكرعراقٌةصالح احمد القادر عبد اواتالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة68.451997/1998االولذكرعراقٌةارحٌمة حمٌد قاسم علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة68.361997/1998الثانًانثىعراقٌةخلٌفة حسن الرزاق عبد سهٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة68.321997/1998االولذكرعراقٌةحمد حمود عبٌد نعمانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة67.981997/1998االولذكرعراقٌةعواد حسن ابراهٌم زٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة67.961997/1998االولذكرعراقٌةحمزة سلٌم هاشم بشارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة67.931997/1998االولذكرعراقٌةالسامرائً عمر الدائم عبد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة67.91997/1998االولانثىعراقٌةسلمان ابراهٌم اسماعٌل نادٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة67.741997/1998االولانثىعراقٌةاللطٌف عبد محمد طه بانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة67.731997/1998الثانًذكرعراقٌةعبٌس علوان هادي محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة67.571997/1998االولانثىعراقٌةجبر كاظم عبد فلايرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة67.441997/1998االولذكرعراقٌةخلف حسن داود رائدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة67.391997/1998االولذكرعراقٌةالمشهدانً الرزاق عبد هاشم عصامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة66.841997/1998الثانًانثىعراقٌةمحمد كاظم موسى مهاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة66.631997/1998االولانثىعراقٌةكرٌم غنً رزاق اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة66.631997/1998االولذكرعراقٌةحمٌد محمود فوزي نذٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة66.621997/1998االولانثىعراقٌةاالمٌر عبد محمد تغرٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة66.441997/1998االولانثىعراقٌةالعبٌدي علً محمد جاسم نادٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة66.21997/1998االولانثىعراقٌةالحسٌن عبد عمران االمٌر عبد حنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة66.171997/1998االولانثىعراقٌةالزركانً احمد الحسٌن عبد مٌادةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة66.161997/1998االولذكرعراقٌةالزبٌدي علً محمد صبري علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة66.011997/1998االولذكرعراقٌةالستار عبد الجبار عبد عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة65.81997/1998االولذكرعراقٌةباقر اسماعٌل مكً فراسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة65.711997/1998االولانثىعراقٌةجالل محمد صالح عبٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة65.431997/1998االولانثىعراقٌةمحمد اللطٌف عبد الرزاق عبد علٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة65.41997/1998االولذكرعراقٌةزامل الحسٌن عبد ضٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة65.081997/1998االولذكرعراقٌةهللا عبد ابراهٌم خلٌل محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة64.91997/1998االولذكراردنٌةخلٌل خلٌل هللا عبد خلٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة64.861997/1998االولذكرتونسٌةالصغٌر محمد بن االنوار محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة64.831997/1998االولذكرعراقٌةحسٌن عباس قٌسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة64.781997/1998االولانثىعراقٌةسلمان سدخان جبار ندىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة64.71997/1998االولذكراردنٌةهللا عبد احمد رشٌد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة64.521997/1998االولذكرعراقٌةمحمود خلف حسن مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة64.491997/1998االولانثىعراقٌةمحمد ٌوسف سمٌر منىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة64.381997/1998االولذكرعراقٌةدوٌشا جرجٌس انور رفلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة64.241997/1998االولذكراردنٌةجاروشة الرحٌم عبد القادر عبد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة64.031997/1998االولذكراردنٌةنوافلة محمد زاهً محمد رامًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة641997/1998االولذكراردنٌةالرحمن عبد مسعود هانً مجديالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة63.961997/1998االولذكرعراقٌةمعارج شاٌع جبار احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة63.771997/1998الثانًذكرعراقٌةمزبان عباس محمد باسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة63.691997/1998االولانثىعراقٌةستراك وهرام ارام سٌزاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة63.631997/1998االولذكرعراقٌةبكر بدٌع عزام ٌحٌىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة63.581997/1998االولذكرفلسطٌنٌةخلٌل احمد ابراهٌم زٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة63.461997/1998االولذكرعراقٌةمحمد جمعة سبتً عباسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة63.311997/1998الثانًذكراردنٌةٌونس موسى رضا محمد نهادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة63.31997/1998االولانثىعراقٌةٌاسٌن محمد حسام شٌماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة63.271997/1998االولذكراردنٌةالقضاة مصلح نهاد السالم عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة63.171997/1998االولانثىعراقٌةمحمد جاسم خضٌر احالمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة63.161997/1998االولانثىعراقٌةالسعدي الباقً محمد مٌسونالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة63.051997/1998االولانثىعراقٌةالرزاق عبد سعدي فتنةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة62.981997/1998االولانثىفلسطٌنٌةمرزوق محمد احمد اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة62.961997/1998االولذكراردنٌةعالونة احمد ذٌب ولٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة62.711997/1998االولانثىعراقٌةالكبٌسً الوهاب عبد لٌث مرٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة62.541997/1998الثانًذكرعراقٌةحمزة خلٌل محمد فراتالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة62.481997/1998االولذكرعراقٌةسلمان عبود هادي باسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

صباحٌة62.431997/1998االولانثىعراقٌةعداي بدر سعد رغدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

صباحٌة62.391997/1998االولذكرعراقٌةاحمد رضا احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

صباحٌة62.31997/1998االولذكراردنٌةسنٌنة ابو هللا عبد رضوان معتصمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

صباحٌة62.271997/1998االولانثىعراقٌةتوماس جوزٌف فكتور عبٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

صباحٌة62.241997/1998االولذكراردنٌةالعتٌبً احمد راغب عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

صباحٌة62.211997/1998الثانًذكرعراقٌةهللا عبد هادي محمد عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

صباحٌة62.181997/1998االولانثىعراقٌةاالمٌر عبد انور زهراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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صباحٌة62.121997/1998االولانثىعراقٌةحمود كاظم طارق انتصارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

صباحٌة62.091997/1998االولانثىعراقٌةنهاد سلٌم ادور زٌنةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

صباحٌة62.011997/1998االولانثىعراقٌةسعٌد رجب محمد اٌمانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

صباحٌة621997/1998االولانثىعراقٌةنوزة سعٌد حكمت دالٌاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

صباحٌة61.711997/1998الثانًذكرعراقٌةمحمد كرٌم حافظ محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

صباحٌة61.641997/1998االولذكرعراقٌةثجٌل فالح كاظم هاديالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

صباحٌة61.641997/1998الثانًذكرعراقٌةصخً سالم ستارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

صباحٌة61.541997/1998الثانًانثىعراقٌةالواحد عبد جمٌل هللا فتح سهىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

صباحٌة61.511997/1998االولذكرعراقٌةعوٌنة محسن مسلم رائدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105

صباحٌة61.471997/1998االولذكرعراقٌةخلٌل مصطفى كمالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة106

صباحٌة61.211997/1998االولذكرعراقٌةعلً ابراهٌم علً فراسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة107

صباحٌة61.191997/1998االولذكرعراقٌةصالح محمد فاٌق محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة108

صباحٌة61.151997/1998االولانثىعراقٌةروٌش حبٌب طاهر انتصارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة109

صباحٌة61.061997/1998االولذكرسورٌةسلوم خالد عثمان طرٌفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة110

صباحٌة60.991997/1998الثانًانثىعراقٌةناٌدار داود سوزانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة111

صباحٌة60.941997/1998الثانًانثىعراقٌةطابو صبري انوارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة112

صباحٌة60.841997/1998الثانًذكرعراقٌةسمٌر عبد عراك حذٌفةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة113

صباحٌة60.721997/1998االولذكرعراقٌةمصطفى ابراهٌم فاضل كمالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة114

صباحٌة60.711997/1998الثانًانثىعراقٌةعلً محمد قاسم غٌداءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة115

صباحٌة60.351997/1998االولانثىعراقٌةصادق جعفر رغدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة116

صباحٌة60.331997/1998االولذكرعراقٌةشوندي سرٌد محسن رٌاضالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة117

صباحٌة60.041997/1998الثانًذكرعراقٌةصالح غنً سعد حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة118

صباحٌة59.961997/1998الثانًذكرعراقٌةاحمد حسٌن احمد زٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة119

صباحٌة59.91997/1998الثانًذكرعراقٌةحمادي جاسم هادي صالحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة120
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صباحٌة59.871997/1998الثانًانثىعراقٌةالزبٌدي حسٌن حبٌب شذىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة121

صباحٌة59.851997/1998االولذكرعراقٌةسلطان سوٌف احمد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة122

صباحٌة59.61997/1998االولذكرعراقٌةحسٌن علً شٌاع تمٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة123

صباحٌة59.571997/1998االولانثىعراقٌةعلٌوي صالح احمد سهادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة124

صباحٌة59.561997/1998االولذكرعراقٌةراشد مرهج زٌدان رسولالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة125

صباحٌة59.51997/1998الثانًذكرعراقٌةعودة حسن محً محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة126

صباحٌة59.341997/1998الثانًذكرعراقٌةمحسن رسول شاكر احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة127

صباحٌة59.251997/1998الثانًذكرعراقٌةعلً محمد النبً عبد بشارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة128

صباحٌة59.161997/1998االولذكرعراقٌةمحمد مصطفى سلٌمان احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة129

صباحٌة59.121997/1998االولذكرعراقٌةأمٌن حمد الخالق عبد سامانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة130

صباحٌة58.711997/1998االولذكرعراقٌةناصر لطٌف حاتم اكرمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة131

صباحٌة58.351997/1998الثانًذكرعراقٌةعباس علوان جلوب محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة132

صباحٌة58.31997/1998الثانًذكرعراقٌةالدلٌمً علً عبد هاشم علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة133

صباحٌة58.151997/1998الثانًانثىعراقٌةسعد كاسب رغدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة134

صباحٌة58.111997/1998الثانًانثىعراقٌةالفون حسٌب غانم هندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة135

صباحٌة58.011997/1998االولانثىعراقٌةكاظم حسن فالح فاتنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة136

صباحٌة57.911997/1998الثانًذكرعراقٌةهللا مال الجواد عبد زٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة137

صباحٌة57.891997/1998الثانًذكرعراقٌةهللا عبد ابراهٌم جبوري احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة138

صباحٌة57.861997/1998الثانًانثىعراقٌةالعامري سكران العباس عبد مدٌحةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة139

صباحٌة57.631997/1998االولانثىعراقٌةخضٌر حسن اٌوب عبد زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة140

صباحٌة57.631997/1998الثانًذكرعراقٌةسبتً الجبار عبد نزار زٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة141

صباحٌة57.311997/1998الثانًذكرعراقٌةالٌاس توما غانم عديالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة142

صباحٌة57.011997/1998االولذكرعراقٌةخلف حسن علً حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة143

صباحٌة56.961997/1998الثانًذكرعراقٌةتالً خلف محمد مازنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة144
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صباحٌة56.941997/1998االولانثىعراقٌةعودٌش نمرود متً جانٌتالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة145

صباحٌة56.931997/1998االولذكرعراقٌةمحمد جاسم سعٌد صالحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة146

صباحٌة56.841997/1998االولانثىعراقٌةنوري محمد معن محمد لٌنةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة147

صباحٌة56.791997/1998الثانًذكرعراقٌةخٌون نهاري عدنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة148

صباحٌة56.641997/1998الثانًذكرعراقٌةحسن محمد دلشادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة149

صباحٌة56.441997/1998الثانًانثىعراقٌةحسن علٌوي عبد نعٌمةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة150

صباحٌة56.311997/1998الثانًانثىسورٌةقنفود حسن احمد هندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة151

صباحٌة56.151997/1998الثانًانثىعراقٌةجوٌدة نوري زٌنةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة152

صباحٌة56.11997/1998الثانًذكرعراقٌةحسٌن حمود عباس صاحبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة153

صباحٌة56.091997/1998الثانًذكرسورٌةحسٌن خلٌل محمد اٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة154

صباحٌة56.041997/1998الثانًذكرعراقٌةخلف جابر كرٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة155

صباحٌة55.961997/1998الثانًذكرعراقٌةعلً عباس فاضل مقدادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة156

صباحٌة55.961997/1998الثانًانثىعراقٌةحمدي سامً مصطفى مالكالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة157

صباحٌة55.621997/1998الثانًانثىعراقٌةمطلك فرحان ساجدةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة158

صباحٌة55.591997/1998الثانًذكرعراقٌةدبً نعمة سرحان مؤٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة159

صباحٌة551997/1998االولذكرعراقٌةداود محمد محمود رائدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة160

صباحٌة54.351997/1998الثانًذكرعراقٌةفرج كرٌم هللا عبد عدنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة161

صباحٌة52.261997/1998الثانًانثىعراقٌةفنجان العباس عبد هانً سحرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة162


