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صباحٌة86.282002/2003االولذكرعراقٌةمخلف عبد ناجً فراسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة82.752002/2003االولذكرعراقٌةكرم مرزا عٌسى فالحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة81.372002/2003االولذكرعراقٌةالربٌعً منشد جلوب قاسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة81.202002/2003االولانثىعراقٌةاالعظمً محمود عطا هندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة80.332002/2003االولانثىعراقٌةهللا نصر حبٌب غضبان خلودالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة80.032002/2003االولانثىعراقٌةالنبً عبد صالح نورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة79.842002/2003االولذكراردنٌةمصطفى اللطٌف عبد موسى محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة79.492002/2003االولذكرعراقٌةجٌاد محمد جاسم لٌثالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة79.382002/2003االولانثىعراقٌةالراوي مالك محمد نوراالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة78.462002/2003االولذكرعراقٌةجلهوم رحم كاظم مرادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة77.422002/2003االولذكرعراقٌةدروٌش ساٌر خلٌفة حمٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة77.412002/2003االولانثىعراقٌةرداس عبد حمٌد تغرٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة77.002002/2003االولانثىعراقٌةالجبوري خلف نصرت زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة76.922002/2003االولذكرعراقٌةوهٌب حسن قاسم علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة75.802002/2003االولانثىعراقٌةمهدي محمود منال زٌنةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة75.352002/2003االولانثىاردنٌةالسرٌانً فرحان باسم عبٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة75.162002/2003االولذكرعراقٌةمحمد باسل أٌناسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة75.072002/2003االولانثىعراقٌةشاكر رفٌق كمال ٌاسمٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة74.872002/2003االولانثىعراقٌةهللا عبد الرزاق عبد محمد أسماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة74.682002/2003االولانثىعراقٌةصالح سلمان صمٌم نورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة74.642002/2003االولانثىعراقٌةاحمد الكرٌم عبد رشٌد رشاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة74.522002/2003االولانثىعراقٌةعباس عبد نزار شهالءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة73.972002/2003االولانثىعراقٌةحنا القس جرجٌس ابراهٌم حالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة73.742002/2003االولانثىعراقٌةحسٌن كرٌم غازي صباالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة73.612002/2003االولذكرعراقٌةحسن حمٌد الستار عبد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة73.442002/2003االولذكرعراقٌةحداوي عزٌز نجاحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة73.352002/2003االولانثىعراقٌةشنتاف محمود عامر هدىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة72.882002/2003االولذكرعراقٌةخلف حمٌد كرٌم محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة72.712002/2003االولانثىعراقٌةجاسم محمد صالح نسرٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة71.932002/2003االولذكرعراقٌةاحمد علٌوي الخالق عبد ٌاسرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة71.912002/2003االولذكرعراقٌةمحمود علً عبد محمود سٌفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة71.762002/2003االولذكراردنٌةبعٌش فائق سعد فارسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة71.52002/2003االولانثىعراقٌةخدر شنتة ابراهٌم شٌماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة71.442002/2003االولانثىعراقٌةاسود علوان كامل اسماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة71.382002/2003االولانثىعراقٌةجاسم محمد جبار منىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة71.072002/2003االولذكرعراقٌةكاظم علٌوي محمد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة71.042002/2003االولذكرعراقٌةحمٌد زهٌر علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة70.982002/2003االولذكرعراقٌةبدر خلف خضٌر محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة70.822002/2003االولانثىعراقٌةجحٌل ثجٌل جلٌل وسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة70.542002/2003االولانثىعراقٌةلوٌس عدنان جونً زٌنةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة70.482002/2003االولانثىعراقٌةسلطان محمد عطشان امنهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة70.482002/2003االولانثىعراقٌةسلٌمان حمدون مٌسر علٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة69.832002/2003االولذكراردنٌةسالمة صالح صبحً اٌمنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة69.722002/2003االولانثىعراقٌةشذر مفتن عزٌز كفاحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة69.692002/2003االولذكراردنٌةعباس ٌاسٌن محمد عمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة69.472002/2003االولانثىعراقٌةخضٌر االمٌر عبد رناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة69.362002/2003االولذكراردنٌةالحورانً علً محمد طالل سمٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة69.042002/2003االولانثىعراقٌةعلً عٌدان مبدر منىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة69.022002/2003االولذكرٌمانٌةعمران هللا عبد محمد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة68.892002/2003االولانثىعراقٌةاسد فرج جواد نغمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة68.852002/2003االولذكرعراقٌةحسٌن ناصر عباس سرمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة68.832002/2003االولذكرعراقٌةسلٌمان حمادي جاسم محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة68.752002/2003االولانثىعراقٌةمحمد نعمان صباح هدىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة68.552002/2003الثانًذكرٌمانٌةالجبار عبد الباري عبد احمد عدلًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة68.342002/2003االولذكرعراقٌةرٌحان رزٌج هللا مال عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة68.292002/2003االولذكرعراقٌةهادي الرحمن عبد سٌفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة68.022002/2003االولذكرعراقٌةاحمد فرحان هللا عبد ماجدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة67.782002/2003االولذكرعراقٌةعلً جاسم عراك ٌاسرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة67.602002/2003االولانثىعراقٌةحسن الزهرة عبد المهدي عبد زٌنةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة67.602002/2003االولذكرعراقٌةمحمد محمود شاكر عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة67.532002/2003االولذكرعراقٌةحسٌن علً هاتف رفعتالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة67.522002/2003االولذكرعراقٌةعناد الحسٌن عبد جاسم ماجدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة67.502002/2003االولانثىعراقٌةالوهاب عبد العزٌز عبد سعد اٌناسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة67.482002/2003االولذكرعراقٌةمهدي رسول جالل علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة67.122002/2003االولذكراردنٌةعساف محمود الرحمن عبد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة67.092002/2003االولانثىعراقٌةخضٌر عاصً محسن زٌنةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة67.092002/2003االولذكرعراقٌةحماش علً حسٌن عادلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة67.042002/2003االولانثىعراقٌةغانم خضٌر هاشم نورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة66.892002/2003االولانثىعراقٌةاحمد مدلول القادر عبد بشرىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة66.792002/2003االولذكرعراقٌةصحن حسٌن محمد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة66.702002/2003االولذكرعراقٌةحسٌن حسن سعدي حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة66.542002/2003االولانثىعراقٌةسلمان خماس زكً زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة66.122002/2003االولانثىعراقٌةحمودي جاسم نصٌف رشاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة66.022002/2003االولانثىعراقٌةالوهاب عبد حسٌن محمد رغدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة65.822002/2003االولانثىعراقٌةاحمد محمد عمر زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة65.692002/2003االولانثىعراقٌةعفصان حٌدر احمد ٌسرىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة65.572002/2003االولذكرعراقٌةاالمٌر عبد محمود الرزاق عبد حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة65.402002/2003االولانثىعراقٌةموسى راجً غسان ربىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة65.242002/2003االولانثىعراقٌةاصطٌفو منصور كامل مٌدٌاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة65.162002/2003االولذكرعراقٌةحمٌد هاشم خزعل حامدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة65.152002/2003الثانًذكرعراقٌةعكله كرٌم عباس علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة65.112002/2003االولذكرعراقٌةعالوي كرٌم رائدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة65.052002/2003االولانثىعراقٌةعلً قربان مكً صباالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة65.022002/2003االولانثىعراقٌةولً حسن سامً مٌساءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة64.962002/2003االولذكرعراقٌةمحمود شكور مبارك محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة64.842002/2003االولذكرعراقٌةحمود حرٌجة علً فراسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة64.722002/2003االولانثىعراقٌةعلً جبار عدنان هبةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة64.662002/2003الثانًذكرعراقٌةالحلفً مطشر رحٌم هللا عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة64.552002/2003االولانثىعراقٌةجاسم حسن علً رشاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

صباحٌة64.492002/2003االولذكرعراقٌةحسٌن رشٌد حمٌد اٌسرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

صباحٌة64.412002/2003االولانثىعراقٌةهاشم حبٌب الرزاق عبد فردوسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

صباحٌة64.332002/2003االولذكرعراقٌةقنبر حسٌن عدنان عالءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

صباحٌة64.22002/2003االولذكرعراقٌةسلمان عصام مقدامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

صباحٌة63.962002/2003االولانثىعراقٌةحسن محمد قاسم سرىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

صباحٌة63.932002/2003االولانثىعراقٌةربٌعة الهادي عبد احمد اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

صباحٌة63.762002/2003االولانثىعراقٌةزغٌر هاشم راضً وفاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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صباحٌة63.742002/2003االولانثىعراقٌةالعزاوي محمد جاسم فرحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97
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صباحٌة63.602002/2003االولذكرعراقٌةالقرٌشً حسٌن االمٌر عبد واثقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

صباحٌة63.542002/2003االولذكرعراقٌةالمنهل بحٌبح رٌسان هشامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

صباحٌة63.442002/2003االولذكرعراقٌةعلً الحسٌن عبد ابراهٌم احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101
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صباحٌة63.252002/2003االولذكراردنٌةالمعادٌن سالم فالح احسانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

صباحٌة63.172002/2003االولانثىعراقٌةعلوص شنبارة كامل اٌناسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105

صباحٌة63.042002/2003االولذكرعراقٌةهادي رشٌد هادي مثنىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة106
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