
الدراسة نوعالتخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

صباحٌة92.422006/2007االولانثىعراقٌةعباس محمد عدنان شٌماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة90.362006/2007االولانثىعراقٌةمحمد حسن ٌونس والءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة87.972006/2007االولذكرعراقٌةشناوه محمد حسٌن احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة87.352006/2007االولانثىعراقٌةعلً الفتاح عبد هبةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة86.982006/2007االولانثىعراقٌةالعبٌدي المجٌد عبد عطاء طالل رناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة84.242006/2007االولذكرعراقٌةعبٌد كاظم علً ٌحٌىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة83.942006/2007االولذكرعراقٌةسلمان بشارة شاكر ضرغامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة83.072006/2007االولانثىعراقٌةٌاس احمد فرٌق ضحىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة82.592006/2007االولذكرعراقٌةهللا عبد محمد سلمان رسولالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة82.192006/2007االولانثىعراقٌةجاسم محمد ٌوسف نبراسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة81.842006/2007االولانثىعراقٌةعبو محجوب سامً شٌماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة81.812006/2007االولانثىعراقٌةمحمد زٌدان محمد غصونالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة81.352006/2007االولانثىعراقٌةصالح محمد سهام مروةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة81.272006/2007االولانثىعراقٌةحسن هلٌل فوزي حوراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة79.542006/2007االولانثىعراقٌةحسن محمد قاسم مروةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة79.232006/2007االولانثىعراقٌةرستم عنبر كمال صباالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة78.852006/2007االولذكرعراقٌةمحمد جمٌل صباح محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة78.562006/2007االولذكرعراقٌةبطً كاظم سعدون علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة78.482006/2007االولذكرعراقٌةوادي احمد صباح خالدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة78.272006/2007االولذكرعراقٌةهللا عبد محمد حمٌد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة78.242006/2007االولانثىعراقٌةغضب سدخان الكاظم عبد ذكرىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة77.412006/2007االولانثىعراقٌةحسٌن ابراهٌم حسٌن صفاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة77.332006/2007االولانثىعراقٌةناٌف محمود طالب وسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة77.212006/2007االولانثىعراقٌةالنعٌمً مجٌد سعٌد المجٌد عبد رسلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة76.652006/2007االولذكرلبنانٌةالجمال عماد حسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة75.482006/2007االولذكرعراقٌةعبد كشاش عباسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة75.242006/2007االولذكرعراقٌةكاظم جحٌنً عباس غسانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة75.142006/2007االولذكرعراقٌةالجنابً راشد عٌسى محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة75.112006/2007االولانثىعراقٌةموسى سعٌد رٌاض مرٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة74.862006/2007االولذكرعراقٌةظاهر كسار محمد مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة73.892006/2007االولانثىعراقٌةقادر سلمان الندى قطرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة73.562006/2007االولذكرعراقٌةخلف كعٌد نافع فٌصلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة73.472006/2007االولانثىعراقٌةعنان هادي ظاهر اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة72.982006/2007االولذكرعراقٌةجعفر خلٌل سعد مروانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة72.722006/2007االولذكرعراقٌةجواد صبري فاضل منتظرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة72.462006/2007االولانثىعراقٌةعطٌة الرضا عبد جالوي جنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة72.412006/2007االولذكرعراقٌةفرحان جبار فاضل عباسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة72.332006/2007االولانثىعراقٌةالهادي عبد نبٌل ورودالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة72.172006/2007االولذكرعراقٌةالعبٌدي كاظم ذٌاب محسن طارقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة72.082006/2007االولانثىعراقٌةحاتم عطا هندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة71.962006/2007االولذكرعراقٌةالحلفً خلف خضٌر حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة71.512006/2007االولانثىعراقٌةالشاهٌن فاضل علً ارٌجالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة70.582006/2007االولذكرعراقٌةمصطفى نجم عالء زٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة70.532006/2007االولانثىعراقٌةاحمد ناٌف نعٌم رؤىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة69.852006/2007االولانثىعراقٌةصٌهود مهاوي عباس فرحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة69.762006/2007االولذكرعراقٌةحمد رجب حمٌد لٌثالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة69.172006/2007االولانثىعراقٌةعٌسى حمادي غافل زهراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة68.942006/2007االولانثىفلسطٌنٌةسلٌم علً محمد علً رشاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة68.702006/2007االولانثىعراقٌةالعزاوي علً الكرٌم عبد االءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة68.622006/2007االولانثىعراقٌةحسن شاكر احمد اسٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة68.482006/2007االولذكرعراقٌةسلمان داود باسم احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة68.432006/2007االولذكرعراقٌةالعامري حمادي ابراهٌم خلٌل عامرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة68.302006/2007االولذكرعراقٌةالدٌن محً مهدي عالء اوسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة68.302006/2007االولذكرعراقٌةهالل شلش مثنىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة67.842006/2007االولذكرعراقٌةالنعٌمً رجب غنً صباح اوسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة67.752006/2007االولانثىعراقٌةحسٌن احمد عدنان سارةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة66.992006/2007الثانًذكرعراقٌةخلف حسٌن خضٌر عديالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة66.892006/2007االولانثىعراقٌةمحمود علً اسماعٌل سماهرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة66.742006/2007االولانثىعراقٌةلفته هاشم علً تٌسٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة66.622006/2007االولذكرعراقٌةشمبة ابراهٌم ماجد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة66.332006/2007االولانثىعراقٌةبالل الحمٌد عبد عماد دالٌاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة66.252006/2007االولذكرعراقٌةالالمً علً جمعة عناد رائدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة65.902006/2007الثانًذكرعراقٌةسعد حسٌن عزٌز حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة65.312006/2007الثانًانثىعراقٌةكشاش العالً عبد جاسم بٌداءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة65.162006/2007االولذكرعراقٌةسلطان شجاع فؤاد مخلدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة65.022006/2007االولذكرعراقٌةبجاي داخل فهد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة65.012006/2007االولذكرعراقٌةفعٌل سعدون رعدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة64.992006/2007الثانًذكرعراقٌةالمحمداوي حسٌن حمادي كاظم احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة64.952006/2007الثانًانثىعراقٌةحسٌن سالم رٌاض مٌسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة64.832006/2007االولانثىعراقٌةعباس محسن الجبار عبد لقاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة64.692006/2007الثانًذكرعراقٌةالمالكً طاهر محمد الكاظم عبد وسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة64.582006/2007الثانًذكرعراقٌةصادق جبار ستار اثٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة64.032006/2007االولذكرعراقٌةالساعدي عداي كاظم مناتً احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة63.842006/2007االولذكرعراقٌةحمد مصطاف عادل مهندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة63.712006/2007االولذكرعراقٌةابراهٌم الرحمن عبد سعد قصًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة63.692006/2007الثانًانثىعراقٌةخلف نعٌم حسن نورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة63.592006/2007الثانًذكرعراقٌةمعروف صالح جمال خالدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة63.552006/2007الثانًذكرعراقٌةدروٌش حمود سعٌد حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة63.432006/2007االولذكرعراقٌةالخماسً زٌدان سلٌم حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة63.422006/2007االولذكرعراقٌةالمفرجً حسٌن عبد ولٌد خالدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة63.402006/2007االولانثىعراقٌةغازي عبادة فالح سرىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة63.262006/2007االولذكرعراقٌةفٌاض محمد غازي حسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة63.102006/2007االولذكرعراقٌةالعامري صالح مهدي صالح حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة63.042006/2007االولذكرعراقٌةساهر حسٌن جبار عالءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة62.982006/2007االولانثىعراقٌةاسماعٌل راسم منارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة62.912006/2007االولذكرعراقٌةخضٌر ٌاسٌن طه عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة62.712006/2007االولذكرعراقٌةالمكصوصً فضل الحسٌن عبد حسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة62.682006/2007الثانًذكرعراقٌةخلٌفة طه ضٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة62.632006/2007االولذكرعراقٌةعلً حسٌن جبار علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

صباحٌة62.572006/2007االولانثىعراقٌةالقرٌشً راشد عطا منتهىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

صباحٌة62.352006/2007االولانثىعراقٌةابراهٌم امٌن نجاة االءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

صباحٌة62.252006/2007االولذكرعراقٌةكرٌم قاسم رٌاض علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

صباحٌة62.192006/2007االولذكرعراقٌةعثمان محمد ٌوسف هللا عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

صباحٌة62.152006/2007الثانًانثىعراقٌةاحمد ٌوسف خلٌل ذكرىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

صباحٌة62.142006/2007الثانًذكرعراقٌةجمٌل مصطفى ازاد عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

صباحٌة62.132006/2007االولذكرعراقٌةالجابري حسن جاسم سعدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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صباحٌة62.092006/2007االولذكرعراقٌةخضٌر كاظم علً حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

صباحٌة62.012006/2007الثانًذكرعراقٌةعلً رحٌم محمد بشتٌوانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

صباحٌة61.802006/2007االولذكرعراقٌةهللا عبد نجم ابراهٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

صباحٌة61.722006/2007االولذكرعراقٌةموسى علً رافتالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

صباحٌة61.662006/2007االولذكرعراقٌةعباس الكاظم عبد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

صباحٌة61.662006/2007الثانًذكرعراقٌةمحسن حمد الهادي عبد بشٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

صباحٌة61.482006/2007االولذكرعراقٌةابراهٌم قندٌل خضٌر صالحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

صباحٌة61.332006/2007االولذكرعراقٌةهللا خلف مجٌسر حسن راضًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

صباحٌة61.182006/2007االولانثىعراقٌةمحمد احمد فائق وعدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105

صباحٌة61.172006/2007الثانًذكرعراقٌةجعفر عٌسى المنعم عبد مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة106

صباحٌة60.982006/2007االولانثىعراقٌةخماس علوان عباس سناءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة107

صباحٌة60.962006/2007االولانثىعراقٌةمحمد جاسم مجٌد هدٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة108

صباحٌة60.872006/2007االولذكراردنٌةٌونس محمد ابراهٌم صبري بسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة109

صباحٌة60.742006/2007االولانثىعراقٌةحمٌد رجب سعد نورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة110

صباحٌة60.672006/2007الثانًانثىعراقٌةعزٌز كرٌم محمد هناءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة111

صباحٌة60.622006/2007الثانًذكرعراقٌةباقر محمد جعفر علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة112

صباحٌة60.582006/2007الثانًذكرعراقٌةتاٌه اسماعٌل خالد الولٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة113

صباحٌة60.512006/2007الثانًذكرعراقٌةراضً عبد مهدي علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة114

صباحٌة60.252006/2007الثانًذكرعراقٌةابراهٌم صادق قٌس عمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة115

صباحٌة60.142006/2007الثانًذكرعراقٌةعباس محمد جاسم علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة116

صباحٌة60.082006/2007االولذكرعراقٌةعبد برهان الخالق عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة117

صباحٌة60.042006/2007الثانًذكرعراقٌةمحمود ندا كوان سٌفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة118

صباحٌة59.952006/2007الثانًذكرعراقٌةمحمود شكٌر مهدي بشارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة119

صباحٌة59.832006/2007الثانًانثىعراقٌةدحام عبد نجم وفاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة120
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صباحٌة59.742006/2007الثانًذكرعراقٌةاالمارة العالً عبد احمد حازم اشرفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة121

صباحٌة59.572006/2007الثانًانثىعراقٌةنعمة جلوب خضٌر زهراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة122

صباحٌة59.552006/2007الثانًانثىعراقٌةعثمان نوماس هالةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة123

صباحٌة59.482006/2007الثانًذكرعراقٌةخضٌر ٌونس علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة124

صباحٌة59.212006/2007االولذكرعراقٌةعبود داود سلمان حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة125

صباحٌة58.872006/2007الثانًذكرعراقٌةمحمد عبٌد حسن احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة126

صباحٌة58.832006/2007االولانثىعراقٌةالمالكً فزع خالد سالم سارةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة127

صباحٌة58.632006/2007الثانًذكرعراقٌةعباس علً مطلب عباسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة128

صباحٌة58.592006/2007االولذكرعراقٌةمحسن الحسٌن عبد حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة129

صباحٌة58.522006/2007الثانًذكرعراقٌةالنصراوي عبٌد عباس امٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة130

صباحٌة58.212006/2007الثانًذكرعراقٌةبجاي مطرود صالح محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة131

صباحٌة58.172006/2007الثانًذكرعراقٌةتعٌب مهوس عباس علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة132

صباحٌة58.152006/2007الثانًذكرعراقٌةعباس جاسم احمد شهابالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة133

صباحٌة58.082006/2007االولانثىعراقٌةمخٌلف العظٌم عبد حسٌن ٌاسمٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة134

صباحٌة58.002006/2007الثانًانثىعراقٌةبدٌر حمٌد هاشم سعد سارةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة135

صباحٌة57.752006/2007الثانًذكرعراقٌةحسن طه ٌاسٌن اركانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة136

صباحٌة57.682006/2007الثانًانثىعراقٌةعباس شعٌل امراح سوسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة137

صباحٌة57.682006/2007الثانًذكرعراقٌةحسٌن سلمان عصام معتزالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة138

صباحٌة57.462006/2007الثانًذكرعراقٌةكرٌم القادر عبد فؤاد محمد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة139

صباحٌة57.182006/2007الثانًانثىعراقٌةحسن احمد اٌاد سارةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة140

صباحٌة57.152006/2007الثانًذكرعراقٌةكاظم احمد محمد مهندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة141

صباحٌة57.092006/2007االولذكرعراقٌةهللا نصر حسٌن ناصر حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة142

صباحٌة56.932006/2007الثانًذكرعراقٌةزغٌر حسٌن صالح امجدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة143

صباحٌة56.882006/2007الثانًذكرعراقٌةمحمد جعفر الرزاق عبد عالءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة144
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صباحٌة56.772006/2007الثانًذكرعراقٌةغاوي حسن كاظم عديالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة145

صباحٌة56.732006/2007الثانًانثىعراقٌةسٌحان جاسم حسٌن سارةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة146

صباحٌة56.432006/2007الثانًذكرعراقٌةاحمد الدٌن صالح محمد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة147

صباحٌة56.342006/2007الثانًذكرعراقٌةجالب حسٌن النبً عبد سمٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة148

صباحٌة56.332006/2007الثانًذكرعراقٌةاحمد مصلح فٌاض باسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة149

صباحٌة56.102006/2007الثانًذكرعراقٌةكسار غرٌب غٌدان محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة150

صباحٌة56.022006/2007الثانًذكرعراقٌةشرٌمط سلمان خضٌر زٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة151

صباحٌة55.832006/2007الثانًذكرعراقٌةمحمود حسان عدنان منتصرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة152

صباحٌة55.502006/2007االولانثىعراقٌةعٌدان كاظم محمد اٌناسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة153

صباحٌة55.442006/2007الثانًذكرعراقٌةثوٌنً شوكت خضٌر وائلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة154

صباحٌة54.792006/2007الثانًذكرعراقٌةعباس عامر نٌكوالي عامرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة155

صباحٌة54.732006/2007االولذكرعراقٌةرعد سحٌل عبٌد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة156

صباحٌة54.732006/2007الثانًذكرعراقٌةجودة علً فاخر مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة157

صباحٌة54.682006/2007الثانًذكرعراقٌةعلٌوي ابراهٌم سعود احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة158

صباحٌة53.562006/2007الثانًذكرعراقٌةخضٌر جابر حسٌن منتظرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة159


