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صباحٌة85.402005/2006االولانثىعراقٌةالربٌعً مسٌر وهاب ربابالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة84.822005/2006االولانثىعراقٌةابراهٌم الكرٌم عبد ازر االءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة84.132005/2006االولانثىعراقٌةسعٌد محمد محمود هبةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة82.532005/2006االولذكرعراقٌةحمٌد هادي الرضا عبد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة82.312005/2006االولذكرعراقٌةحسٌن فاضل عباس مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة82.302005/2006االولذكرعراقٌةمحمد نوري ٌاسرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة82.012005/2006االولذكرعراقٌةحسون سعٌد الحكٌم عبد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة80.882005/2006االولانثىعراقٌةجاسم سوزة جلٌل رسلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة80.812005/2006االولانثىعراقٌةاسطٌفو بطرس بسمةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة80.632005/2006االولانثىعراقٌةالغرب طه محمد جمال زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة80.572005/2006االولانثىعراقٌةعالمة ثانً لفته انوارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة80.092005/2006االولانثىعراقٌةزٌدان فتحً احمد سجىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة79.772005/2006االولانثىعراقٌةالجنابً هللا عبد كرٌم زمنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة79.662005/2006االولانثىعراقٌةعلً بشٌر محمد منارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة79.562005/2006االولذكرعراقٌةعودة فلٌح حمود حكٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة79.192005/2006االولانثىعراقٌةحمودي سلمان طارق رناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة79.062005/2006االولانثىعراقٌةمحمد محمود شاكر شذىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة77.972005/2006االولذكرعراقٌةحمزة سلمان شاكر كاظمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة77.842005/2006االولذكرعراقٌةعٌدان شنداخ قاسم عقٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة77.422005/2006االولذكرعراقٌةعمران االمٌر عبد هاشم عالءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة77.332005/2006االولانثىعراقٌةابراهٌم كمال الفتاح عبد حالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة77.312005/2006االولانثىعراقٌةعودة كاظم جواد االءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة77.092005/2006االولذكرعراقٌةمزبان مذبوب هامل محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة76.152005/2006االولذكرعراقٌةحسٌن محمد كامل علً حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة75.892005/2006االولانثىعراقٌةعباس خضر حارث انسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة75.832005/2006االولانثىعراقٌةجواد عزٌز ناطق استبرقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة75.072005/2006االولانثىعراقٌةسالم جبر فاخر سعدٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة74.882005/2006االولذكرعراقٌةمحمد محمود فاضل مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة73.352005/2006االولانثىعراقٌةشهاب احمد الستار عبد اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة73.312005/2006االولانثىعراقٌةسلمان عبد شرٌف فٌضاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة72.982005/2006االولذكرعراقٌةمحمود خالد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة72.932005/2006االولذكرعراقٌةاالمٌر عبد عباس حامد ٌاسرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة72.812005/2006االولذكرعراقٌةمكٌس مزعل علً قصًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة72.692005/2006االولذكرعراقٌةالخزرجً خلٌل كرٌم مرتضىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة72.162005/2006االولذكرعراقٌةحسٌن مهدي عقٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة72.002005/2006االولذكرعراقٌةثلج عواد احمد مالكالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة71.812005/2006االولذكرعراقٌةحسٌن ناصر تركً احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة71.812005/2006االولانثىعراقٌةمخور عبٌد اٌاد حنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة71.672005/2006االولانثىعراقٌةرشٌد كرٌم صبٌح شٌماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة71.642005/2006االولذكرعراقٌةمهوس احمد علً عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة70.762005/2006االولانثىعراقٌةصباح علً بسمةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة70.542005/2006االولانثىعراقٌةكنون جاسم المنعم عبد زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة70.352005/2006االولذكرعراقٌةمدهوش حسن علً حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة70.292005/2006االولذكرعراقٌةامٌن عزٌز علً غسانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة69.992005/2006االولانثىعراقٌةشبوط جاسم الزهرة عبد االءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة69.322005/2006االولانثىعراقٌةمحمد جاسم حنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة69.122005/2006االولانثىعراقٌةكسار خماس خضٌر ازهارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة69.002005/2006االولانثىعراقٌةالدوري هاشم طارق سارةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة68.992005/2006االولانثىعراقٌةفرج لفته عودة رشاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة68.692005/2006االولانثىعراقٌةمحمود علً اسماعٌل منتهىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة68.592005/2006االولذكرعراقٌةحمد عباس سامً علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة68.322005/2006االولانثىعراقٌةغالً سلمان طارق اٌناسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة68.312005/2006االولانثىعراقٌةصبٌح خشان جبٌر شٌماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة68.132005/2006االولذكرعراقٌةحسن محمد طارقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة67.932005/2006االولانثىعراقٌةخلٌل ابراهٌم خلف شٌماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة67.732005/2006االولانثىعراقٌةعلوان العباس عبد االمٌر عبد شٌماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة67.622005/2006االولانثىعراقٌةمحمد حسن حسٌن اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة67.582005/2006االولانثىفلسطٌنٌةمحمد ٌوسف نبٌل وفاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة67.582005/2006الثانًذكرعراقٌةبدع مهدي عقٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة67.262005/2006االولانثىعراقٌةاحمد شهاب قاسم زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة67.252005/2006االولانثىعراقٌةحمزة العباس عبد محمد اٌفانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة67.212005/2006االولانثىعراقٌةمحمود الحسٌن عبد محمد هبةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة67.152005/2006االولانثىعراقٌةولً محمد كامل منىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة67.092005/2006الثانًذكرعراقٌةناصر عشٌة محمد عالءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة66.302005/2006االولذكرعراقٌةالعزاوي فضلً تقً سعدي مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة66.082005/2006االولذكرعراقٌةسلمان داود عودة احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة65.992005/2006االولذكرعراقٌةجزاع خضٌر ابراهٌم رافدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة65.782005/2006االولانثىعراقٌةهللا جار دعدوش مطر زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة65.522005/2006االولذكرعراقٌةخضر ربع جبار بدٌعالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة65.402005/2006االولذكرعراقٌةعلً احمد الكرٌم عبد مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة65.322005/2006االولذكرعراقٌةحسن جواد كاظم امٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة65.312005/2006االولذكرعراقٌةالكرٌم عبد ٌحٌى محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة65.282005/2006االولذكرعراقٌةالكنانً مطلك احمد العابدٌن زٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة65.152005/2006االولانثىفلسطٌنٌةمحمد حجازي الفتاح عبد شٌرٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة65.092005/2006االولذكرعراقٌةكاظم جواد احمد بهاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة64.992005/2006االولانثىعراقٌةالمعادنً عبد غازي غٌداءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة64.992005/2006االولانثىعراقٌةحسٌن خلٌل انذار نورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة64.722005/2006االولانثىعراقٌةصالح فخري صالح هبةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة64.482005/2006االولانثىعراقٌةسالم حسن مزهر امانًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة64.272005/2006االولذكرعراقٌةداود عبد ٌاسٌن عمادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة63.972005/2006االولانثىعراقٌةاحمد قادر كمال جٌهانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة63.902005/2006االولذكرعراقٌةمحمود شكر ادهام باللالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة63.642005/2006االولانثىعراقٌةفلٌح انور عدنان اسٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة63.602005/2006االولذكرعراقٌةخضٌر عباس نعمة علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة63.502005/2006االولانثىعراقٌةالسعداوي كرٌم ٌونس هٌامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة62.832005/2006االولانثىعراقٌةالرضا عبد النبً عبد صباح ٌاسمٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة62.722005/2006االولانثىعراقٌةحمد فاضل اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة62.612005/2006االولذكرعراقٌةصالح مالك علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة62.462005/2006االولذكرعراقٌةابراهٌم حمود بدر غسانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

صباحٌة62.462005/2006الثانًذكرعراقٌةمطلك حسٌن كرٌم مالكالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

صباحٌة62.402005/2006االولانثىعراقٌةٌاسٌن كاظم اسٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

صباحٌة62.212005/2006االولذكرعراقٌةحمد وهٌب محمود عالءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

صباحٌة62.162005/2006االولذكرعراقٌةمصطفى الوهاب عبد الكرٌم عبد حاتمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

صباحٌة62.072005/2006االولذكرعراقٌةناجض جبار جاسم احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

صباحٌة62.062005/2006الثانًذكرعراقٌةالخٌالنً حسٌن هللا عبد غانمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

صباحٌة61.842005/2006الثانًانثىفلسطٌنٌةمحمد شعبان احمد حنٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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صباحٌة61.822005/2006االولانثىعراقٌةمحٌسن رشٌد دخٌل اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

صباحٌة61.542005/2006االولانثىعراقٌةاحمد شهاب محمد اسٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

صباحٌة61.382005/2006الثانًذكرعراقٌةالعتابً جبر سمٌر ضٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

صباحٌة61.372005/2006االولانثىعراقٌةحسن جواد محمد نركزالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

صباحٌة61.282005/2006االولذكرعراقٌةناصر علً سٌفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

صباحٌة61.062005/2006االولانثىعراقٌةحمزة عبود كرٌم هدٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

صباحٌة60.852005/2006الثانًانثىعراقٌةالعكٌلً مفرج وناس نهىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

صباحٌة60.802005/2006الثانًانثىعراقٌةحسن ناظم رواءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

صباحٌة60.662005/2006االولانثىعراقٌةجبر غضبان الواحد عبد االءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105

صباحٌة60.622005/2006الثانًانثىعراقٌةالقادر عبد ٌاسٌن طه نورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة106

صباحٌة60.582005/2006االولانثىعراقٌةدروٌش عزٌز عالوي غفرانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة107

صباحٌة60.472005/2006االولذكرعراقٌةشاوردي عباس كاظم عباسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة108

صباحٌة60.242005/2006االولانثىعراقٌةزغٌر فهد حسٌن رؤىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة109

صباحٌة60.182005/2006االولذكرعراقٌةمحمد كسار محمد مازنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة110

صباحٌة60.142005/2006الثانًذكرعراقٌةسدخان شمخً غازي عقٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة111

صباحٌة59.972005/2006الثانًذكرعراقٌةٌحٌى دوهان كاظمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة112

صباحٌة59.932005/2006الثانًذكرعراقٌةمحمد قاسم باسل الحمزةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة113

صباحٌة59.882005/2006االولانثىعراقٌةٌونس سعد زامل رشاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة114

صباحٌة59.692005/2006الثانًانثىعراقٌةمحمد كاظم الرزاق عبد زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة115

صباحٌة59.682005/2006االولانثىعراقٌةبالسم عدنان حنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة116

صباحٌة59.532005/2006االولذكرمصرٌةخطاب العزٌز عبد محسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة117

صباحٌة59.532005/2006االولذكرعراقٌةفرج محمد حكمت محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة118

صباحٌة59.522005/2006الثانًذكرعراقٌةوهبً محمود شاكر محمودالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة119

صباحٌة59.482005/2006االولذكرعراقٌةعوٌد محسن علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة120
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صباحٌة59.462005/2006االولانثىعراقٌةمحمد عٌسى فادي اٌناسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة121

صباحٌة59.412005/2006الثانًذكرعراقٌةعلً ابراهٌم حطٌحط ثائرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة122

صباحٌة59.272005/2006الثانًذكرعراقٌةكاظم جواد موسى محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة123

صباحٌة59.092005/2006االولذكرعراقٌةالحمٌد عبد محمد امٌن اسامةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة124

صباحٌة59.032005/2006الثانًانثىعراقٌةحسٌن عطٌة محمد نغمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة125

صباحٌة58.952005/2006الثانًانثىعراقٌةعبادة مرهش علوان رانٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة126

صباحٌة58.932005/2006االولانثىعراقٌةالحمٌد عبد طالب عدنان رانٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة127

صباحٌة58.872005/2006الثانًانثىعراقٌةحمٌد الرزاق عبد حسٌن سرىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة128

صباحٌة58.822005/2006الثانًذكرعراقٌةعودة كشٌش محسن هاديالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة129

صباحٌة58.772005/2006االولانثىعراقٌةالدلٌمً مصٌخ فٌحان حمود علٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة130

صباحٌة58.752005/2006االولانثىعراقٌةمحمد عودة عزٌز ودٌانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة131

صباحٌة58.732005/2006االولذكرعراقٌةاسد عباس عدنان مروانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة132

صباحٌة58.672005/2006الثانًانثىعراقٌةخلف حمادي فوزي وئامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة133

صباحٌة58.632005/2006الثانًذكرعراقٌةادهم مسرهد عادل ماهرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة134

صباحٌة58.582005/2006الثانًذكرعراقٌةعبد االمٌر عبد درعالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة135

صباحٌة58.532005/2006الثانًذكرعراقٌةزنٌن عبٌد سامً احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة136

صباحٌة58.352005/2006الثانًانثىعراقٌةالحسناوي مهدي صالح فاطمةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة137

صباحٌة58.282005/2006االولانثىعراقٌةقدوري عدنان محمد مروىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة138

صباحٌة58.252005/2006الثانًانثىعراقٌةالسودانً عبادة دوحً غازي رؤىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة139

صباحٌة57.902005/2006الثانًانثىعراقٌةامٌن محمد هللا عبد نجم اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة140

صباحٌة57.832005/2006االولانثىعراقٌةجواد عبود الهادي عبد اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة141

صباحٌة57.772005/2006الثانًذكرعراقٌةكعٌد الزم كرٌم سلٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة142

صباحٌة57.692005/2006االولذكرعراقٌةمحمد طاهر كاظم محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة143

صباحٌة57.072005/2006الثانًانثىعراقٌةداود حمزة االمٌر عبد داللالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة144
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صباحٌة57.042005/2006االولانثىعراقٌةهللا عبد منصور شهالءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة145

صباحٌة56.952005/2006الثانًذكرعراقٌةناصر كرٌم علً ابراهٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة146

صباحٌة56.632005/2006الثانًذكرعراقٌةسعدون مناتً جاسم سامرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة147

صباحٌة56.572005/2006الثانًذكرعراقٌةعزٌز حسن خالد ثائرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة148

صباحٌة56.442005/2006الثانًانثىعراقٌةخلٌل حمودي سالم تغرٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة149

صباحٌة56.252005/2006االولذكرعراقٌةمحمود فرٌح محمد خالدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة150

صباحٌة56.182005/2006االولانثىعراقٌةاحمد ابراهٌم مراد رناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة151

صباحٌة56.172005/2006الثانًذكرعراقٌةجزاع عبد سمٌر سامرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة152

صباحٌة56.152005/2006الثانًانثىعراقٌةخضر محمد باسم اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة153

صباحٌة55.892005/2006الثانًانثىعراقٌةخلف جمٌل محمود رسلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة154

صباحٌة55.802005/2006الثانًانثىعراقٌةعلً ابراهٌم عامر سهٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة155

صباحٌة55.662005/2006الثانًانثىعراقٌةجوٌعد خزٌم مهدي كفاحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة156

صباحٌة55.352005/2006الثانًذكرعراقٌةابراهٌم خلٌل مهندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة157

صباحٌة53.802005/2006الثانًذكرعراقٌةشارع شاكر مخلص اوسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة158

صباحٌة53.692005/2006الثانًذكرعراقٌةخٌون طاهر عواد سمٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة159

صباحٌة53.662005/2006الثانًذكرعراقٌةسلمان عبد حمٌد ماهرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة160


