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صباحٌة87.61999/2000االولذكرعراقٌةتوفٌق محمد هادي صالحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة85.731999/2000الثانًذكرعراقٌةعلً محسن مجٌد كاملالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة82.181999/2000االولانثىعراقٌةهوٌرف عباس شٌماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة80.091999/2000االولانثىعراقٌةعباس فاضل زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة79.41999/2000االولذكرعراقٌةخضر رؤوف عدنان مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة77.431999/2000االولانثىعراقٌةالخزرجً حمٌد ٌاسٌن اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة76.861999/2000االولذكرعراقٌةمصطفى محمد اسعدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة76.271999/2000االولانثىعراقٌةاوٌت مٌناس جورج دالٌاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة75.871999/2000االولانثىعراقٌةمحمد نور صباح اٌناسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة75.281999/2000االولانثىعراقٌةمحمد مالك رفٌفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة75.071999/2000االولذكراردنٌةمحمد هللا عبد صالح خلدونالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة74.381999/2000االولذكرعراقٌةنوري هللا ٌد خالدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة74.271999/2000االولانثىعراقٌةالجبوري جوري حسٌن هٌفاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة74.241999/2000االولانثىعراقٌةمحسن هداب فزع فاطمةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة74.051999/2000االولانثىعراقٌةالزم صبٌح نوالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة73.831999/2000االولانثىعراقٌةاحمد عدنان رشاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة73.521999/2000االولانثىعراقٌةصالح محمد وسمً نادٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة72.671999/2000االولانثىعراقٌةالسودانً النبً عبد الكاظم عبد زٌنةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة72.141999/2000االولذكرعراقٌةحداوي اسماعٌل علً بشارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة71.851999/2000االولانثىعراقٌةجواد هادي محمود سلوىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة71.681999/2000االولانثىعراقٌةانوٌا خوشابة انوٌا شمٌرانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة71.561999/2000االولذكراردنٌةابراهٌم فواز رامزالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة71.531999/2000االولذكرعراقٌةالمحمداوي جسام احمد ٌونسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة71.431999/2000االولذكرعراقٌةخلٌل اسماعٌل مولود حارثالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة70.71999/2000االولانثىعراقٌةاحمد هللا عبد حسٌن تاراالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة70.661999/2000االولانثىعراقٌةاللطٌف عبد الرحمن عبد كنعان دٌناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة70.391999/2000االولانثىعراقٌةلطٌف علٌوي علً زٌنةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة69.991999/2000االولانثىعراقٌةالعبدلً رجب سعٌد منىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة69.371999/2000االولانثىعراقٌةعطوان خلف دالٌاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة69.261999/2000االولذكرعراقٌةلطٌف ابراهٌم ماجد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة69.231999/2000االولانثىعراقٌةالقبان فرحان ناجً زهراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة691999/2000االولذكرعراقٌةعبود حسن عباس خلدونالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة68.741999/2000االولانثىعراقٌةرمضان غلوم هللا عبد فرحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة68.561999/2000االولانثىعراقٌةكلو شمعون روئٌل فرجٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة68.11999/2000االولانثىعراقٌةراضً رزاق مطشر ربابالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة67.971999/2000االولانثىاردنٌةخضر محمود العزٌز عبد همسةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة67.771999/2000االولانثىاردنٌةسلٌمان شكري ودٌع مٌرناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة67.771999/2000الثانًانثىعراقٌةٌاسٌن وائل محمد االءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة67.751999/2000االولذكرعراقٌةصالح حمد هاديالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة67.591999/2000الثانًانثىعراقٌةعلً رضا حسون بشرىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة67.331999/2000االولانثىعراقٌةكرابٌت واغٌناك سوسٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة66.831999/2000االولذكرعراقٌةسمٌع جبر فٌصل حاكمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة66.761999/2000الثانًذكرعراقٌةالكرٌم عبد علً محمد صباح حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة66.531999/2000االولذكراردنٌةادرٌس موسى وجٌه رامًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة66.531999/2000الثانًذكرعراقٌةحمود عباس الجلٌل عبد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة66.291999/2000االولذكرفلسطٌنٌةابراهٌم مروان محمد ابراهٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة66.161999/2000الثانًانثىعراقٌةخضٌر ٌاسٌن خالد رناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة65.911999/2000االولذكرعراقٌةمحمد جسام نجم ٌاسرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة65.871999/2000االولذكرعراقٌةعبٌد ناجً عمران حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة65.81999/2000االولذكرعراقٌةحسٌن محمد احمد رٌاضالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة65.591999/2000االولانثىعراقٌةعلوان محمد مرزوك ذكرىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة65.491999/2000الثانًذكرعراقٌةالسراي عرٌبً جمعة الرضا عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة65.421999/2000االولذكرعراقٌةالجبوري محمد علً كرٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة65.211999/2000الثانًذكرعراقٌةعون عبد عباس طالب مشتاقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة651999/2000االولانثىعراقٌةالمدلل الجبار عبد حازم مهاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة64.541999/2000الثانًانثىعراقٌةالجبوري الرحمن عبد ولٌد مٌسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة64.491999/2000الثانًذكرعراقٌةعذافة حسن حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة64.411999/2000االولانثىعراقٌةعلً سلمان صباح علٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة64.391999/2000االولانثىعراقٌةكوفً حمودي اٌناسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة63.791999/2000االولذكرعراقٌةالسبتً هندي حلٌم انورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة63.731999/2000االولانثىعراقٌةخضٌر سعٌد ادور رناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة63.541999/2000االولذكرعراقٌةمرتضى حبٌب مكً علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة63.541999/2000االولذكرعراقٌةمهدي صالح محمد فراسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة63.51999/2000االولذكرعراقٌةاحمد الرحمن عبد صمٌم زاناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة63.421999/2000الثانًانثىعراقٌةالوهاب عبد محمد رسلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة63.381999/2000االولذكرٌمانٌةسعٌد سٌف دحان فؤادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة63.351999/2000االولانثىعراقٌةقسري صموئٌل جورج هبةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة63.341999/2000االولانثىعراقٌةحمٌد مهدي شٌبة منىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة63.211999/2000الثانًذكراردنٌةعاٌش علً محمد هٌثمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة63.151999/2000االولذكرعراقٌةراضً غازي بهاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة63.081999/2000االولذكرٌمانٌةالراشدي محمد صالح حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة62.951999/2000الثانًانثىاردنٌةعلً محمود علً عبٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة62.911999/2000الثانًذكرعراقٌةرفو داود بهنام نصارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة62.791999/2000الثانًذكرٌمانٌةمقبل هزاع شائق وائلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة62.731999/2000الثانًذكرعراقٌةوحٌد احمد شهاب عباسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة62.711999/2000االولانثىعراقٌةهرمز اسطٌفو بطرس بلسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة62.481999/2000الثانًانثىعراقٌةسلطان ابراهٌم زهٌر نهىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة62.471999/2000الثانًذكرعراقٌةالغفار عبد الحمٌد عبد الرزاق عبد صالحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة62.441999/2000الثانًذكراردنٌةالرزاق عبد جمال محمد رائدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة62.381999/2000الثانًذكراردنٌةجابر الرحٌم عبد الكرٌم عبد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة62.341999/2000الثانًانثىعراقٌةعمران عباس سلوم زهرةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة61.981999/2000االولذكراردنٌةصالح حسن خلٌل محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة61.61999/2000الثانًذكرعراقٌةمصطفى الوهاب عبد ناطقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة61.251999/2000الثانًانثىعراقٌةالعزاوي ابراهٌم خلٌل نغمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة61.171999/2000الثانًانثىعراقٌةاٌلٌا جبرائٌل جاكلٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة61.091999/2000الثانًذكرفلسطٌنٌةمصطفى مرشد مصطفى انمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة61.021999/2000االولانثىعراقٌةعلً قاسم محمد نادٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة61.011999/2000الثانًذكرعراقٌةرزٌج كرٌم محسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة60.931999/2000االولانثىعراقٌةحمزة محمد احمد مٌسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

صباحٌة60.621999/2000الثانًانثىعراقٌةكاظم الحر عبد مالك سمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

صباحٌة60.61999/2000الثانًذكرعراقٌةالحالدي سوٌدان الكرٌم عبد ٌاسرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

صباحٌة60.581999/2000االولذكرعراقٌةالكرٌم عبد ازر سفٌانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

صباحٌة60.551999/2000االولانثىعراقٌةكشمولة بهجت طالب ٌسرىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

صباحٌة60.541999/2000االولذكرفلسطٌنٌةعاشور ماجد منذرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

صباحٌة60.341999/2000الثانًذكرعراقٌةالفتاح عبد اكرم الهانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

صباحٌة60.251999/2000الثانًذكراردنٌةزٌادة حسن مصطفى رائدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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صباحٌة60.211999/2000االولانثىعراقٌةكرٌم مزعل فٌصل اخالصالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

صباحٌة60.181999/2000الثانًذكرعراقٌةعلوان هادي حسٌن عالءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

صباحٌة60.161999/2000الثانًانثىعراقٌةعباس الحسٌن عبد عباس مهاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

صباحٌة60.071999/2000الثانًذكرعراقٌةٌعقوب ٌوسف سالم بشارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

صباحٌة60.021999/2000الثانًانثىعراقٌةهللا عبد سلطان علً سناءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

صباحٌة59.981999/2000الثانًذكرعراقٌةفرج جبار محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

صباحٌة59.971999/2000الثانًانثىعراقٌةصالح رجب صبري وسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

صباحٌة59.621999/2000الثانًانثىعراقٌةمحمد لفته فاضل صفاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

صباحٌة59.581999/2000الثانًانثىعراقٌةمحمد هٌر العزٌز عبد وردةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105

صباحٌة59.491999/2000االولذكرعراقٌةالغفور عبد مؤٌد فارسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة106

صباحٌة59.381999/2000الثانًذكرعراقٌةعلً حمد نجم ناهضالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة107

صباحٌة59.361999/2000الثانًذكرعراقٌةابراهٌم محمود شاكر محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة108

صباحٌة59.351999/2000الثانًذكرعراقٌةهللا عبد علً ناجً حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة109

صباحٌة59.351999/2000الثانًذكرعراقٌةمنوخ سرحان صبار ولٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة110

صباحٌة59.341999/2000الثانًذكرعراقٌةالخزرجً فرهود غنً توفٌقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة111

صباحٌة59.311999/2000الثانًذكرعراقٌةعٌسى مهدي صبٌح محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة112

صباحٌة59.271999/2000الثانًذكرعراقٌةالغرٌري عبود الحمٌد عبد حسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة113

صباحٌة59.161999/2000الثانًانثىعراقٌةكاظم توفٌق هشام نورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة114

صباحٌة59.131999/2000الثانًذكرعراقٌةخلف صالح حسن خٌريالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة115

صباحٌة58.981999/2000الثانًذكراردنٌةابراهٌم خضر فٌصل اسامةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة116

صباحٌة58.951999/2000الثانًانثىعراقٌةاالمٌر عبد صفاء شٌماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة117

صباحٌة58.881999/2000االولذكرعراقٌةالعامري عبد علوان كامل مازنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة118

صباحٌة58.871999/2000الثانًذكرعراقٌةحسن الرحمن عبد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة119

صباحٌة58.841999/2000الثانًانثىعراقٌةالحسٌن عبد الرزاق عبد الخالق عبد املالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة120
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صباحٌة58.721999/2000الثانًانثىعراقٌةعلوان حسٌن علً مٌعادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة121

صباحٌة58.641999/2000الثانًذكراردنٌةصالح محمد صالح محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة122

صباحٌة58.591999/2000الثانًانثىعراقٌةصالح مهدي فاضل افراحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة123

صباحٌة58.591999/2000الثانًذكراردنٌةاسماعٌل احمد الفتاح عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة124

صباحٌة58.561999/2000الثانًانثىفلسطٌنٌةصالح ٌوسف ٌوسف سونٌاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة125

صباحٌة58.511999/2000االولذكرعراقٌةٌاسٌن حمٌد كاظم حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة126

صباحٌة58.491999/2000الثانًانثىعراقٌةجلهوم سالم داود سنارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة127

صباحٌة58.461999/2000الثانًذكرعراقٌةالجلٌل عبد سعد حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة128

صباحٌة58.351999/2000الثانًذكراردنٌةاالشقر احمد صالح وسٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة129

صباحٌة58.291999/2000الثانًذكرٌمانٌةحسن احمد ادٌبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة130

صباحٌة58.271999/2000الثانًذكرعراقٌةعلوان محمد جاسم حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة131

صباحٌة58.271999/2000الثانًانثىعراقٌةحربٌت االحد عبد وسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة132

صباحٌة58.221999/2000الثانًذكرعراقٌةحسانً مرتضى احمد وسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة133

صباحٌة58.181999/2000الثانًانثىعراقٌةالعانً الرحمن عبد نزار علٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة134

صباحٌة58.161999/2000الثانًذكرعراقٌةعبٌد شاٌع احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة135

صباحٌة58.051999/2000الثانًذكرعراقٌةتوفٌق شفٌق عماد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة136

صباحٌة58.051999/2000الثانًذكراردنٌةٌاسر محمد رائدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة137

صباحٌة57.891999/2000الثانًذكرعراقٌةابراهٌم فواز لطٌف محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة138

صباحٌة57.611999/2000الثانًذكرعراقٌةالحسن عبد ٌوسف عمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة139

صباحٌة57.391999/2000الثانًانثىعراقٌةالقادر عبد الجبار عبد لٌث فرحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة140

صباحٌة57.381999/2000الثانًذكرعراقٌةناٌف مظهر فراسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة141

صباحٌة57.221999/2000الثانًذكراردنٌةشبول علً محمد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة142

صباحٌة57.221999/2000الثانًانثىعراقٌةظاهر كمال هندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة143

صباحٌة57.161999/2000الثانًذكرعراقٌةكرٌم حسن مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة144
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صباحٌة57.151999/2000الثانًانثىعراقٌةحمود عناد العباس عبد اٌالفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة145

صباحٌة57.111999/2000الثانًذكرعراقٌةالعبٌدي حسن حمٌد حمزةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة146

صباحٌة57.111999/2000الثانًذكرعراقٌةحسن فاضل عديالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة147

صباحٌة57.081999/2000الثانًانثىعراقٌةكاظم جواد كاظم دٌناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة148

صباحٌة571999/2000الثانًذكرعراقٌةسبع خلٌل مثنىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة149

صباحٌة56.871999/2000الثانًانثىعراقٌةحمود مشكور علً انسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة150

صباحٌة56.581999/2000الثانًذكرفلسطٌنٌةابراهٌم محمد عاشور محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة151

صباحٌة56.321999/2000الثانًانثىعراقٌةعلً عبد حسٌن هادي شٌماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة152

صباحٌة56.151999/2000االولانثىعراقٌةالوهاب عبد احمد ضحىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة153

صباحٌة56.151999/2000الثانًانثىعراقٌةكاظم فوزي انتصارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة154

صباحٌة55.931999/2000الثانًانثىعراقٌةالجنابً حلٌم محمود انوارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة155

صباحٌة55.581999/2000الثانًانثىعراقٌةصادق علً حسٌن اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة156

صباحٌة55.521999/2000الثانًذكرعراقٌةحسن الرزاق عبد الباقً عبد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة157

صباحٌة55.491999/2000الثانًذكرعراقٌةكاظم جاسم بهلول عباسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة158

صباحٌة55.271999/2000الثانًانثىعراقٌةالحسٌن عبد صبار محمد مٌسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة159

صباحٌة55.11999/2000الثانًذكرعراقٌةغلً القره مزعل رشٌد حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة160

صباحٌة54.981999/2000الثانًذكرعراقٌةامجد حسن عباس حامدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة161

صباحٌة54.711999/2000الثانًانثىعراقٌةرشٌد علً حسن زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة162


