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صباحٌة87.562003/2004االولانثىعراقٌةتوما متً بشٌر ساراالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة87.162003/2004االولذكرٌمانٌةصالح محمد محسن ناٌفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة85.112003/2004االولذكرعراقٌةمحمد لطٌف ابراهٌم الرحٌم عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة84.502003/2004االولذكراردنٌةحورانً محمد نعمان محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة83.142003/2004االولذكرعراقٌةمحمود احمد دٌمً علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة83.072003/2004االولذكراردنٌةعلٌان محمد موسى محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة81.432003/2004االولذكرعراقٌةمحمود عباس فاضل حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة81.262003/2004االولانثىعراقٌةعلً حسٌن احمد هبةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة81.062003/2004االولذكرعراقٌةعلً مقطاع صباح احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة80.822003/2004االولذكراردنٌةشحادة ٌوسف شحادةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة79.722003/2004االولانثىعراقٌةعباس محسن سعد دنٌاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة79.622003/2004االولذكراردنٌةعواد احمد سمٌر زٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة79.482003/2004االولانثىعراقٌةعلً حاتم فاضل همسةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة79.152003/2004االولانثىعراقٌةغاوي علً صباح منارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة79.062003/2004االولذكراردنٌةالنجار احمد طاٌل رامًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة78.982003/2004االولانثىعراقٌةهللا عبد سامً شذىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة78.252003/2004االولانثىعراقٌةدحام مفتن صالح هدىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة77.992003/2004االولذكرعراقٌةحمادي احمد محمد عمادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة77.782003/2004االولانثىعراقٌةمحمد جاسم كاظم فرحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة77.402003/2004االولانثىعراقٌةفرحان مبدر فاروق رشاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة77.332003/2004االولذكرعراقٌةجاسم الكاظم عبد راضً محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة76.622003/2004االولذكرعراقٌةحسٌن محمد ابراهٌم خلدونالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة76.572003/2004االولانثىعراقٌةجاسم نصٌف كمال رغدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة76.562003/2004االولذكرعراقٌةكاظم فارس طارقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة76.322003/2004االولانثىعراقٌةحمد رزوقً جهاد مسارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة76.312003/2004االولذكرعراقٌةعلً محمد ابراهٌم عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة76.152003/2004االولذكرعراقٌةغدٌر محمود حكمان محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة75.822003/2004االولذكرعراقٌةكاظم الحسٌن عبد كرٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة75.752003/2004االولانثىعراقٌةهرمز سمٌر بلسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة75.482003/2004االولانثىعراقٌةالعامري عبد شكر سعدون رفلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة75.342003/2004االولانثىعراقٌةسعٌد ٌونس ٌحٌى االءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة75.282003/2004االولانثىعراقٌةعلٌوي محمد موسى نسرٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة74.672003/2004االولذكرعراقٌةالربٌعً محمد جواد اٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة74.642003/2004االولانثىعراقٌةحاجم الستار عبد صائب ثرٌاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة74.452003/2004االولانثىعراقٌةلطٌف االمٌر عبد ماجد نورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة74.202003/2004االولذكرعراقٌةخلف ذٌاب فرج احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة74.182003/2004االولانثىعراقٌةمحمد طالب محسن فاتنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة73.832003/2004االولذكرعراقٌةناصر عبد كاظم عامرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة73.752003/2004االولذكرعراقٌةواجد شرموخ جاسب سعدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة73.042003/2004االولذكراردنٌةعماٌرة محمد علً توفٌقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة72.952003/2004االولانثىعراقٌةاسماعٌل الرحمن عبد منذر بسمةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة72.842003/2004االولذكرعراقٌةعلً عباس الكاظم عبد مؤٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة72.812003/2004االولانثىعراقٌةالجبوري كرٌم حسٌن انتصارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة72.612003/2004االولانثىعراقٌةهاشم رضا محمد رفٌفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة72.602003/2004االولانثىعراقٌةٌعقوب ابراهٌم خلٌل رناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة72.262003/2004االولذكرعراقٌةبحر زناد غازي فٌصلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة72.242003/2004االولانثىعراقٌةجاسم هللا عبد سعدون زٌنةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة72.032003/2004االولذكرعراقٌةكرٌم مهدي العابدٌن زٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة72.002003/2004االولانثىعراقٌةغوٌلً عودة عباس امنةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة71.912003/2004االولذكراردنٌةالشطرات راغب سعٌد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة71.352003/2004االولانثىعراقٌةمطرود مهدي نعمان رجاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة71.312003/2004االولانثىعراقٌةابراهٌم مسعد محمد محمد اٌبانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة71.232003/2004االولذكرعراقٌةالجبوري سلمان عبد مصطفى باللالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة71.052003/2004االولانثىعراقٌةعلً محمد شاكر اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة70.792003/2004االولذكرعراقٌةعلً خلٌفة حمدي الحمٌد عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة70.742003/2004االولذكرعراقٌةفنجان عبد سعٌد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة70.722003/2004االولانثىعراقٌةظاهر حمدان عاصً وسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة70.652003/2004االولانثىعراقٌةرحومً ابراهٌم خٌري لٌناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة70.212003/2004االولذكرعراقٌةجعفر حمٌد زهٌر حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة70.162003/2004االولانثىفلسطٌنٌةكلوب محمود ربٌع لمٌسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة70.042003/2004االولانثىعراقٌةجدوع ابراهٌم خلٌل سهىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة69.682003/2004االولذكرعراقٌةعلً محمود هاشم الكرٌم عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة69.622003/2004االولذكرعراقٌةمحمد جاسم الواحد عبد حاتمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة69.612003/2004االولذكرعراقٌةمنصور خلف الرزاق عبد سمٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة69.472003/2004االولذكرعراقٌةمطر كاظم جودي مشتاقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة69.102003/2004االولانثىعراقٌةالحاتم بشٌر عادل تمارةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة69.052003/2004االولذكرفلسطٌنٌةبدٌع عزٌز اركانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة69.032003/2004االولانثىعراقٌةعبٌد سهٌم اسٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة68.942003/2004االولانثىعراقٌةكاظم صالح كاظم شمسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة68.822003/2004االولذكرعراقٌةخلف غائب صباح احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة68.812003/2004االولذكرعراقٌةمحمد عباس فاضل حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة68.692003/2004االولذكرعراقٌةمحمد جاسم سعدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة68.682003/2004االولذكرعراقٌةفضل كرٌدي عباس غسانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة68.622003/2004االولذكرعراقٌةحسٌن كاظم محمد لٌثالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة68.592003/2004االولانثىعراقٌةعبٌد عطٌة عبد بٌداءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة68.562003/2004االولذكرعراقٌةهللا عبد عطا مولود قتٌبةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة68.542003/2004االولانثىعراقٌةالنعٌمً احمد فاضل نبراسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة68.532003/2004الثانًذكرعراقٌةمهدي قاسم حسٌن ٌاسرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة68.412003/2004االولانثىعراقٌةزنكنة ابراهٌم فرج لمٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة68.372003/2004االولذكرعراقٌةحمادي جاسم حسٌن لواءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة68.072003/2004االولانثىعراقٌةمروان نوري لطفً هدٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة68.042003/2004االولذكرعراقٌةحمد حمٌد مجٌد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة68.002003/2004االولانثىعراقٌةحبٌب ظاهر صاحب امالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة67.492003/2004االولذكرعراقٌةعلٌوي عبد فوزي كرٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة67.482003/2004االولانثىعراقٌةٌاس خلٌل كرٌم رناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة67.472003/2004الثانًانثىعراقٌةحسٌن محمد الجبار عبد اٌناسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة67.302003/2004االولانثىعراقٌةالوهاب عبد الرضا عبد محمد هبةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة67.202003/2004االولذكرعراقٌةحسن عبود علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة67.112003/2004االولذكراردنٌةهللا العبد نمر قاٌض عالءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

صباحٌة67.032003/2004االولانثىعراقٌةداود محمد باسم هدىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

صباحٌة66.932003/2004االولانثىعراقٌةعنبر سلمان علً نجاةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

صباحٌة66.902003/2004االولانثىعراقٌةحسن الحسٌن عبد مهدي بسعادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

صباحٌة66.892003/2004االولانثىعراقٌةسلطان الرزاق عبد السالم عبد هبةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

صباحٌة66.852003/2004االولانثىعراقٌةحمودي عوٌد نزهت قصواءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

صباحٌة66.832003/2004االولذكرعراقٌةراضً مطر سبتً ثامرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

صباحٌة66.792003/2004االولذكرعراقٌةسلمان داود احمد رٌاضالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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صباحٌة66.782003/2004االولذكرعراقٌةهلوس مطرود سلمان بشارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

صباحٌة66.752003/2004االولانثىعراقٌةحسٌن احمد حاتم شٌماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

صباحٌة66.632003/2004االولذكرعراقٌةالبندر عامر مبارك محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

صباحٌة66.482003/2004االولذكرعراقٌةعبود خلٌفة سالمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

صباحٌة66.372003/2004االولانثىعراقٌةالعلً سلمان هللا عبد عبٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

صباحٌة66.242003/2004االولانثىعراقٌةالعزاوي شاكر اسعد بانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

صباحٌة66.242003/2004االولذكرعراقٌةحسٌن علوان حمٌد مؤٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

صباحٌة66.092003/2004الثانًذكرعراقٌةحسٌن كاظم جواد حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

صباحٌة66.042003/2004االولذكرعراقٌةشهاب عباس هاشم ولٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105

صباحٌة66.012003/2004االولذكرعراقٌةعلً حسن هادي غزوانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة106
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