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صباحٌة90.002004/2005االولذكرعراقٌةطه جمٌل احسان علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة89.652004/2005االولانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل اكرم همسةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة88.982004/2005االولانثىعراقٌةالمجٌد عبد عطاء طالل رشاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة86.292004/2005االولذكرعراقٌةحمٌد محسن انمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة85.852004/2005االولانثىعراقٌةجاسم مكً جاسم فادٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة85.322004/2005االولانثىعراقٌةمشلش موزان مجٌد دنٌاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة83.722004/2005االولانثىعراقٌةعبود خضٌر محسن رٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة83.692004/2005االولانثىعراقٌةمحمد جون الرحمن عبد مهاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة83.182004/2005االولانثىعراقٌةالجادر حسن عماد سارةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة83.002004/2005االولانثىعراقٌةاسماعٌل واثق محمد الهامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة82.562004/2005االولذكرعراقٌةهللا حسب سامً احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة82.372004/2005االولانثىعراقٌةادم جورج نادٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة81.292004/2005االولانثىعراقٌةنعوم عزٌز الدٌن خٌر مًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة81.122004/2005االولانثىعراقٌةمنشد صبار سعدون سحرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة81.062004/2005االولانثىعراقٌةمنوال الرحٌم عبد هللا سعد موفق وسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة81.032004/2005االولانثىعراقٌةحزام محمد زٌدان فاطمةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة80.782004/2005االولانثىعراقٌةعلً محمد موسى عامر شهدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة80.392004/2005االولانثىعراقٌةخضٌر سلوم الحمزة عبد علٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة80.112004/2005االولانثىعراقٌةرعٌد كاظم علً فاطمةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة79.522004/2005االولانثىعراقٌةاحمد علً عباس انوارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة79.272004/2005االولذكرعراقٌةخنجر جلوب جاسم احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة78.462004/2005االولذكرعراقٌةجبارة رمٌض حسٌن فالحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة78.112004/2005االولانثىعراقٌةعبود نور عبد كامل ضٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة78.072004/2005االولانثىعراقٌةمحمد جاسم احمد منىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة78.012004/2005االولانثىعراقٌةفرج فارس الحسن عبد نادٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة77.932004/2005االولانثىعراقٌةسلمان داود مجٌد راوٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة77.822004/2005االولانثىعراقٌةهللا عبد سلمان حمٌد رشاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة77.672004/2005االولانثىعراقٌةجاسم محمد نور غفرانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة77.092004/2005االولانثىعراقٌةحسٌن كرٌم غازي اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة76.872004/2005االولانثىعراقٌةصالح ردٌف القادر عبد زمنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة76.872004/2005االولانثىعراقٌةرمضان حمٌد قاسم علٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة76.192004/2005االولذكرعراقٌةاٌشو متً جمٌل وفاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة76.182004/2005االولانثىعراقٌةخالد فاتح خالد اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة76.182004/2005الثانًذكرعراقٌةطه مصطفى الرحمن عبد سعدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة76.142004/2005االولانثىعراقٌةباقو توما اسحق لٌناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة76.012004/2005االولانثىعراقٌةٌوسف علً محمود نادٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة75.912004/2005االولانثىعراقٌةصادق ابراهٌم عباس زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة75.572004/2005االولانثىعراقٌةعلً حسٌن صباح نورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة75.422004/2005االولذكرعراقٌةظاهر حسٌن كرٌم علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة75.022004/2005االولذكرعراقٌةشبٌب الكاظم عبد اسامة مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة73.642004/2005االولانثىعراقٌةحٌدر علً حسن مرٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة73.422004/2005االولانثىعراقٌةعلوان ناجً علوان اسٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة73.382004/2005االولانثىعراقٌةعلوان خضٌر جاسم جوانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة73.192004/2005االولذكرعراقٌةعٌسى الحسٌن عبد علً ٌوسفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة72.982004/2005االولذكرعراقٌةمحسن اسود نعمة حسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة72.932004/2005االولانثىعراقٌةمحمد هللا عبد نجم رشاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة72.432004/2005االولانثىعراقٌةسعٌد بشقة ابراهٌم جالل فرحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة72.252004/2005االولذكرعراقٌةغضٌب داغر رشك سعدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة72.082004/2005االولانثىعراقٌةرسول قاسم ستار رناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة71.982004/2005االولذكراردنٌةسالم لطفً عصام زٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة71.882004/2005االولانثىعراقٌةالعكٌلً حافظ هللا جار املالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة71.492004/2005االولذكرعراقٌةفرهود علً حسن رائدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة71.332004/2005االولذكرعراقٌةعبد حمدان محمد نصرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة70.772004/2005االولانثىعراقٌةفارس عطٌة جبر سندسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة70.462004/2005االولانثىعراقٌةحسن علً الكرٌم عبد اسٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة70.452004/2005االولانثىعراقٌةالخدادي هللا عبد الهادي عبد هدىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة70.142004/2005االولذكرعراقٌةجاسم زغٌر صبري اسامةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة69.882004/2005االولذكرعراقٌةسرٌع مراد هادي نعمةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة69.772004/2005االولانثىعراقٌةالالمً مجٌد العباس عبد هدٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة69.462004/2005االولذكرعراقٌةشاهٌن رشٌد عبود لٌثالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة69.032004/2005االولذكرعراقٌةحسٌن شرٌف شكر احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة68.952004/2005االولذكرعراقٌةالسادة عبد كاظم حسٌن محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة68.892004/2005االولانثىعراقٌةحسن عكار جواد طالب زٌنةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة68.812004/2005االولانثىعراقٌةالرزاق عبد علً محمد مٌاسةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة68.762004/2005االولذكرعراقٌةابراهٌم طالب هادي هٌثمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة68.732004/2005االولذكرعراقٌةمرٌوش سالم رحٌم مهندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة68.702004/2005االولانثىعراقٌةصادق قاسم صادق شٌماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة68.252004/2005االولذكرعراقٌةحمٌد كاظم ناهض محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة68.242004/2005االولذكرعراقٌةالنداوي ذٌاب محمد حسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة68.212004/2005االولانثىعراقٌةاسحق ابلحد وسام رؤىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة67.662004/2005االولذكرعراقٌةفٌاض محمد الزهرة عبد كرارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة67.522004/2005االولذكرعراقٌةغزال سلٌمان محمود عٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة67.432004/2005االولانثىفلسطٌنٌةلطٌف فاٌز منٌر سناءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة67.182004/2005االولذكرعراقٌةالرزاق عبد كاظم فاروق عامرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة67.142004/2005االولذكرعراقٌةحمادي هللا عبد محمد وسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة66.882004/2005االولذكرعراقٌةعودة مجٌد محمود فراسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة66.472004/2005االولانثىعراقٌةمهدي صالح طارق رٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة66.102004/2005االولانثىعراقٌةحنا ٌوسف اسحق ماجدةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة66.092004/2005االولانثىعراقٌةفلحً خالد ولٌد وجدانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة66.072004/2005االولانثىعراقٌةحسن جبر علً رشاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة66.062004/2005االولانثىعراقٌةمحمد جاسم جواد فرحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة65.892004/2005االولانثىعراقٌةحٌدر محمد مظفر غفرانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة65.522004/2005االولذكرعراقٌةاحمد علً رشٌد باسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة65.522004/2005االولانثىعراقٌةالراوي الغفور عبد احمد سٌناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة65.482004/2005االولذكرعراقٌةسلمان داود سلٌم ماهرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة65.182004/2005االولانثىعراقٌةسدخان عاجل قاسم سهادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة64.982004/2005االولانثىعراقٌةمحمد جاسم الجبار عبد علٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة64.882004/2005الثانًذكرعراقٌةشهاب ٌعقوب الٌق حسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة64.792004/2005االولذكرعراقٌةالموسوي سمٌر خضٌر علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

صباحٌة64.72004/2005االولذكرعراقٌةعبٌد مصطفى فراسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

صباحٌة64.622004/2005االولانثىعراقٌةعٌسى عبود نوفل بلسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

صباحٌة64.512004/2005االولذكرعراقٌةناهً حمٌد احمد رافدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

صباحٌة64.382004/2005االولذكرعراقٌةمصطفى الستار عبد الجبار عبد نصرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

صباحٌة64.382004/2005االولذكرعراقٌةثامر راضً عادل وسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

صباحٌة63.92004/2005االولانثىعراقٌةمذكور جبار علً اسماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

صباحٌة63.812004/2005االولذكرعراقٌةعباس محمد جاسم فراسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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صباحٌة63.472004/2005االولذكرعراقٌةنور مولً غالب علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

صباحٌة63.412004/2005االولانثىعراقٌةاحمد شهاب فاضل زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

صباحٌة63.262004/2005االولانثىعراقٌةجبر عٌه رزاق شٌماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

صباحٌة63.252004/2005االولذكرعراقٌةمحمد علً حسٌن اٌمنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

صباحٌة62.942004/2005االولانثىعراقٌةالفتالوي عباس محمد عدنان حنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

صباحٌة62.712004/2005الثانًذكرعراقٌةحمودي احمد شهاب محمودالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

صباحٌة62.682004/2005االولذكرعراقٌةخضٌر علوان عدنان بشارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

صباحٌة62.672004/2005االولانثىعراقٌةمحمد جاسم خضر لٌلىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

صباحٌة62.452004/2005الثانًذكرعراقٌةسلمان حسٌن سٌفً ارشدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105

صباحٌة62.372004/2005االولانثىعراقٌةرضا مجٌد سعٌد هٌامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة106

صباحٌة62.132004/2005الثانًذكرعراقٌةالربٌعً تولة سٌد قاسم فراسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة107

صباحٌة61.982004/2005االولانثىعراقٌةجواد حمود علً لٌناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة108

صباحٌة61.802004/2005الثانًانثىعراقٌةوناس جودة فاضل اشواقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة109

صباحٌة61.722004/2005الثانًذكرمصرٌةزٌدان ابراهٌم محمد ابراهٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة110

صباحٌة61.672004/2005االولذكرعراقٌةمرتضى محمد كاظم وسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة111

صباحٌة61.652004/2005االولذكرعراقٌةبرهً سامً الدٌن سٌفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة112

صباحٌة61.552004/2005الثانًذكرعراقٌةمحمد بدر عبدهللا علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة113

صباحٌة61.522004/2005االولانثىعراقٌةحبٌب حسن سعدي ارٌجالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة114

صباحٌة61.502004/2005االولانثىعراقٌةحسٌن حسن طالب سهىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة115

صباحٌة61.492004/2005الثانًذكرعراقٌةحسٌن الحلٌم عبد اسماعٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة116

صباحٌة61.492004/2005الثانًذكرعراقٌةالدلٌمً علً عبد لطٌف منتصرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة117

صباحٌة61.402004/2005االولذكرفلسطٌنٌةالناصر محمود ربحً اسعدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة118

صباحٌة61.052004/2005الثانًانثىعراقٌةدروٌش محمد الرضا عبد بتولالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة119
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صباحٌة60.052004/2005الثانًانثىعراقٌةمخلف شحاذة ناجً اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة126
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صباحٌة59.612004/2005الثانًذكرعراقٌةرحمة زغٌر غازي قٌصرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة129

صباحٌة59.562004/2005الثانًذكرعراقٌةمحمد حسٌن صدامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة130

صباحٌة59.202004/2005االولذكرعراقٌةجاسم علوان ابراهٌم منذرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة131

صباحٌة59.082004/2005االولذكرعراقٌةنزام حمٌد عبٌد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة132

صباحٌة59.062004/2005الثانًذكراردنٌةالقادر عبد رشٌد احمد اٌمنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة133

صباحٌة59.062004/2005الثانًذكرعراقٌةجابر علً حسن فراسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة134

صباحٌة58.942004/2005االولذكرعراقٌةنهار خلف محسن مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة135

صباحٌة58.842004/2005االولانثىعراقٌةهللا عبد مكً عدنان خدٌجةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة136

صباحٌة58.792004/2005الثانًانثىعراقٌةسلمان البو حسٌن ناصر رجاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة137
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صباحٌة58.472004/2005الثانًذكرعراقٌةخلف محسن علً حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة139

صباحٌة58.232004/2005الثانًذكرعراقٌةمراد حسٌن محمد تحسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة140

صباحٌة57.522004/2005الثانًانثىعراقٌةمحمود محمد بروٌز شٌرٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة141

صباحٌة57.312004/2005الثانًانثىعراقٌةعلوان عباس ولٌد اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة142

صباحٌة57.252004/2005الثانًذكرعراقٌةثابت رشٌد شدهان رائدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة143

صباحٌة56.902004/2005االولذكراردنٌةحماد الجبار عبد الدٌن عالءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة144
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