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صباحٌة88.232001/2002االولذكرٌمانٌةالدٌن شرف حمود حسٌن حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة81.692001/2002االولانثىعراقٌةالفتالوي مجٌد ناجً لٌلىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة81.412001/2002االولانثىعراقٌةمحمود كاظم عواد فاتنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة80.582001/2002االولذكرعراقٌةالمالكً حسن اخلٌف عبد حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة78.992001/2002االولذكرعراقٌةرستم اسد سالم عمادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة78.972001/2002االولذكراردنٌةالناطور احمد عطا حمزةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة77.392001/2002االولانثىاردنٌةحماد موسى سمٌح الناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة76.642001/2002االولانثىعراقٌةهللا عبد جمال افٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة75.752001/2002االولذكراردنٌةالشوٌكً محمد اكرم طلعتالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة74.892001/2002االولذكراردنٌةخلف ٌوسف طه ٌوسفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة74.562001/2002االولانثىعراقٌةالربٌعً عبد حسٌن المحسن عبد ازهارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة74.182001/2002االولانثىعراقٌةٌحٌى آل باقر توفٌق سوسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة72.572001/2002االولانثىعراقٌةمحمد جاسم رشاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة72.442001/2002االولانثىعراقٌةعلً محمد جاسم علٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة71.932001/2002االولانثىعراقٌةمشلوش مجبل الحسٌن عبد رقٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة71.922001/2002االولذكرعراقٌةهللا عبد رشٌد مزاحم نبٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة71.892001/2002االولانثىعراقٌةالبٌضانً كطوف هادي زٌنةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة71.882001/2002االولذكراردنٌةالسلٌمات الفتاح عبد احمد ٌاسرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة71.522001/2002االولذكرعراقٌةمحمد سالم غانم حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة71.122001/2002االولذكرعراقٌةهلول رزاق شاكر امجدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة71.112001/2002االولذكرفلسطٌنٌةمنصور سرحان المجٌد عبد انورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة71.112001/2002االولانثىعراقٌةعبٌد احمد لٌناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة70.992001/2002الثانًذكراردنٌةعبد جمٌل جمال مهندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة70.652001/2002االولذكرٌمانٌةمنٌف سعٌد احمد الرحمن عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة70.442001/2002االولانثىعراقٌةالفضلً صبٌح جمال اسٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة69.882001/2002االولذكرٌمانٌةالجائفً محمد هللا عبد نجٌبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة69.782001/2002االولانثىعراقٌةعٌسى الحمٌد عبد المجٌد عبد هندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة69.512001/2002االولذكراردنٌةناصر محمد جهاد اسامةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة69.412001/2002االولذكرعراقٌةكاظم رسن قحطان غسانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة69.382001/2002االولانثىعراقٌةالداودي علً محمد خلٌل دالٌاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة69.292001/2002االولذكرعراقٌةكرٌم علً جاسم محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة69.042001/2002االولذكرعراقٌةحسن امٌن قاسم حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة68.942001/2002االولذكراردنٌةالبرغوثً جبر طلعت غسانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة68.162001/2002االولذكرفلسطٌنٌةعلً حسٌن رغدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة68.122001/2002االولذكراردنٌةالشرمان مصطفى محمود جاللالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة68.082001/2002االولانثىعراقٌةالجاف حسن محمد عذراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة682001/2002الثانًذكرعراقٌةخلف زٌدان احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة67.772001/2002االولانثىعراقٌةناظم الحسٌن عبد انتصارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة67.432001/2002االولذكراردنٌةالنمر كامل بركات منذرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة67.382001/2002االولذكرعراقٌةمهدي صالح المطلب عبد حارثالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة67.232001/2002االولانثىعراقٌةالكرٌم عبد مصطفى حسٌن رناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة67.072001/2002االولذكرعراقٌةجاسم رضا فخري وسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة67.032001/2002االولانثىاردنٌةحجلة ابو محمد مصطفى هبةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة66.982001/2002االولانثىعراقٌةحسٌن حسٌن مراد زٌنةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة66.662001/2002االولانثىعراقٌةكاغد شهٌب الجلٌل عبد جنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة66.612001/2002االولذكرعراقٌةٌوسف ثاجب جمٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة66.222001/2002االولانثىعراقٌةدٌوان جبر صدام كوثرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة65.882001/2002االولذكراردنٌةالقاسم نمر محمد اٌمنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة65.812001/2002االولذكرعراقٌةخلف ابراهٌم سلمان حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة65.452001/2002االولانثىعراقٌةالطحان علً محمد مزهر هدىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة65.152001/2002االولانثىعراقٌةسكران حسن غازي نبراسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة65.132001/2002االولانثىعراقٌةنعمان ثابت ممدوح حالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة64.962001/2002الثانًذكرعراقٌةمحمد احمد جمال احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة64.962001/2002الثانًذكرعراقٌةزٌارة ترف نعٌمة بشارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة64.822001/2002االولانثىعراقٌةمغاس بدن مهدي رناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة64.622001/2002االولذكراردنٌةمشعل سبتً صالح خالدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة64.562001/2002االولانثىعراقٌةشبٌب احمد عدنان عبٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة64.432001/2002االولانثىعراقٌةبطرس لٌون بطرس هٌلداالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة64.282001/2002االولانثىعراقٌةعلوان داود عدنان رناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة64.152001/2002االولانثىعراقٌةاحمد عمر الباري عبد شٌماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة64.062001/2002االولانثىعراقٌةسلمان الجبار عبد محمود نادٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة63.932001/2002الثانًانثىعراقٌةطاهر مجٌد طاهر شٌماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة63.782001/2002االولذكرعراقٌةجبر فارس كرٌم حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة63.752001/2002االولذكراردنٌةفاٌز سلٌم محمد عصامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة63.522001/2002االولانثىعراقٌةهذال محمد ثامر اسٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة63.422001/2002االولانثىعراقٌةموسى الحسٌن عبد عبٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة63.372001/2002االولانثىعراقٌةمهدي صابر جمعة شٌماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة63.372001/2002االولانثىعراقٌةسلمان محمود منذر نٌرانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة63.082001/2002االولذكرعراقٌةمري شنٌشل فاضل فراسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة62.962001/2002الثانًذكرٌمانٌةرٌمانً صالح هللا ضٌف علً محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة62.912001/2002الثانًذكرعراقٌةحسن اصغر علً مؤٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة62.872001/2002االولانثىعراقٌةالهادي عبد مجٌد عامر زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة62.832001/2002االولذكرعراقٌةمطشر علٌوي االمٌر عبد رعدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة62.772001/2002االولانثىعراقٌةسلمان محمد سعٌد رشاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة62.722001/2002االولانثىعراقٌةعلً ناهً الحسٌن عبد بٌداءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة62.612001/2002االولانثىعراقٌةلفته فاخر رٌسان سعادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة62.472001/2002االولذكرعراقٌةالٌاسري ٌوسف حسن مؤٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة62.392001/2002االولذكرعراقٌةاسعد داود عزٌز خضر هانًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة62.292001/2002االولانثىعراقٌةعلً قربان اسماعٌل راوٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة62.282001/2002االولذكرعراقٌةعبٌد نعٌمة صالحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة62.252001/2002االولانثىعراقٌةصالح هادي حسن االءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة62.192001/2002االولذكرعراقٌةحسن حسٌن محمد نبٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة622001/2002االولذكراردنٌةحسٌن ابراهٌم هللا عبد ابراهٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة622001/2002االولانثىعراقٌةاسماعٌل هانً ابراهٌم شهبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة61.982001/2002االولذكرعراقٌةالتمٌمً الحسٌن عبد موفق مهٌمنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة61.692001/2002االولذكرعراقٌةرشٌد المنعم عبد ابراهٌم رافدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة61.542001/2002الثانًذكراردنٌةفواقنة احمد عودة احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة61.492001/2002االولذكرعراقٌةسرٌح مخلف حمدي عمادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة61.222001/2002االولذكرعراقٌةعلً دوٌش ساهً محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

صباحٌة61.192001/2002االولانثىعراقٌةالعسلً الكاظم عبد محمد رباالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

صباحٌة60.772001/2002االولانثىعراقٌةسلمان حسٌن احمد زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

صباحٌة60.632001/2002الثانًذكرعراقٌةعبد حمود محسن عالويالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

صباحٌة60.552001/2002الثانًذكرعراقٌةالسامرائً اللطٌف عبد ناطق مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

صباحٌة60.412001/2002االولانثىعراقٌةمحسن عدنان اسٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

صباحٌة60.352001/2002االولذكرعراقٌةشخٌر عودة الكاظم عبد نبٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

صباحٌة60.252001/2002الثانًذكرعراقٌةمحمد جاسم خلف اٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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صباحٌة60.222001/2002الثانًانثىعراقٌةداود سلمان داود سارةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

صباحٌة60.152001/2002االولذكرعراقٌةجوٌد الحسٌن عبد نجم مشرقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

صباحٌة60.092001/2002االولذكرعراقٌةصحن الرزاق عبد حسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

صباحٌة59.972001/2002االولذكرعراقٌةفتخٌر جودة حازم رائدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

صباحٌة59.972001/2002االولذكرعراقٌةحودي بشٌر خالد ولٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

صباحٌة59.932001/2002االولانثىعراقٌةقاسم االمٌر عبد سمراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

صباحٌة59.822001/2002الثانًذكرعراقٌةكاظم محسن غٌالن احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

صباحٌة59.812001/2002الثانًذكرعراقٌةرضا علً محمد جواد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

صباحٌة59.722001/2002الثانًانثىعراقٌةمراد كرٌم علً همسةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105
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