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صباحٌة92.3472010/2011االولانثىعراقًعلً حسٌن هاشم افراحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة86.8072010/2011االولذكــرعراقًالجبوري سالم لطٌف مامون ٌاسرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة84.72010/2011االولانثىعراقًعبد هاشم دراج اشراقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة81.8012010/2011االولذكــرعراقًالعلوش علً برٌهً محمود علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة81.1792010/2011االولانثىعراقًكرم شاغً احمد رقٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة80.1632010/2011االولانثىعراقًالكرٌم عبد سعودي عادل نورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة77.492010/2011االولانثىعراقًهادي عاصً اسماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة76.9932010/2011االولانثىعراقًمحمد حسٌن مهدي اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة76.8172010/2011االولانثىعراقًالشمري كنطار كاظم سعدون رناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة75.7452010/2011االولانثىعراقًالحسٌن عبد الحسن عبد كامل شهالءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة75.4682010/2011االولذكــرعراقًسلٌمان فاضل ولٌد رانديالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة75.4182010/2011االولانثىعراقًهللا عبد خلف تركً اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة74.2592010/2011االولذكــرعراقًعلوان حمزة نصٌف جاللالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة74.0262010/2011االولانثىعراقًاحمد مجٌد محمود دعاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة73.9132010/2011االولانثىعراقًداود اللطٌف عبد محمد اطٌافالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة73.7962010/2011االولانثىعراقًرحمة محمد الحسن عبد سارةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة73.5192010/2011االولذكــرعراقًالدلٌمً رٌحان حمادي قمر محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة73.3382010/2011االولذكــرعراقًالشكري صبري غازي احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة72.5972010/2011الثانًذكــرعراقًمحمد الرزاق عبد ضرار بكرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة72.2592010/2011االولانثىعراقًهللا فٌض القادر عبد سعد الناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة71.8712010/2011االولانثىعراقًنجم ناٌف نوفل نبراسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة71.8612010/2011االولانثىعراقًسلمان فاضل عباس فاتنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة71.7352010/2011االولانثىعراقًجمٌل طه جمٌل استبرقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة71.7152010/2011االولذكــرعراقًصالح مهدي محمد هللا عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة71.6072010/2011االولانثىعراقًهللا نصر ال الطوٌل محمد حسٌن مرتضى هبةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة71.5832010/2011االولانثىعراقًصالح رجب عامر اسماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة71.3592010/2011االولذكــرعراقًالقرٌشً محمد جحٌف مشعان حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة71.142010/2011االولانثىعراقًالعكٌدي خلٌل حمٌد مروان نورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة71.0232010/2011االولانثىعراقًالعزاوي الحمٌد عبد محمد نزهان بسمةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة70.7152010/2011االولانثىعراقًمعروف ابراهٌم خلٌل عذراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة70.332010/2011االولانثىعراقًمهدي سلمان داود هدٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة70.2892010/2011االولذكــرعراقًالمندالوي احمد ولً سالم سامانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة70.2142010/2011االولانثىعراقًالفتالوي جبر توفٌق الرضا عبد زٌنةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة70.1942010/2011االولانثىعراقًالفالحً عواد رشٌد ٌوسف ندىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة70.1542010/2011االولذكــرعراقًالشندي مهدي فاضل جعفر خلدونالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة69.9672010/2011االولذكــرعراقًالقٌسً رزوقً علً خالد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة69.4232010/2011االولانثىعراقًالسعدي صخً كرٌم كاظم نوارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة68.8152010/2011االولانثىعراقًالحجاج النبً عبد عٌدي ولٌد حوراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة68.6482010/2011االولذكــرعراقًالطٌار محمد جاسم احمد ٌاسرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة68.492010/2011االولذكــرعراقًالزوبعً محمد سهٌل حسٌن سالمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة68.4272010/2011االولانثىعراقًالربٌعً باقر حسن نعمة رندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة68.3172010/2011االولذكــرعراقًالوائلً منصور ٌاس عقٌل حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة68.2382010/2011االولانثىعراقًحسٌن هادي طالب اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة68.1022010/2011االولانثىعراقًهللا عبد عطٌه لطٌف منتهىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة68.0892010/2011االولذكــرعراقًالحمٌداوي نوٌصر كاطع مجٌد حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة67.472010/2011االولانثىعراقًاالعظمً جمعة الدائم عبدالحمٌدعبد بانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة67.4312010/2011االولذكــرعراقًاالركً مبارك كاظم نوري احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة67.3322010/2011االولذكــرعراقًالمسقطً جعفر جواد جلٌل حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة67.2462010/2011االولذكــرعراقًالمعموري شرٌدة عبٌد حمٌد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة67.2092010/2011االولانثىعراقًسكران محمد الستار عبد علٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة67.132010/2011االولذكــرعراقًالٌاسٌن حسٌن حسن طالب حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة67.0892010/2011االولذكــرعراقًالموسوي قاسم عباس رٌاض عباسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة66.9692010/2011االولانثىعراقًجعٌفري عبد خضٌر محمد صفاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة66.6832010/2011االولذكــرعراقًالتمٌمً جواد جعفر موسى جعفرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة66.2482010/2011االولانثىعراقًالعامري حمد كاظم خلٌل شٌماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة66.1692010/2011االولذكــرعراقًعلً الحسن عبد هللا عبد ماهرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة65.9652010/2011الثانًانثىعراقًعباس خمٌس علً سارةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة65.9622010/2011الثانًذكــرعراقًالخزرجً حسٌن الكرٌم عبد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة65.8422010/2011الثانًانثىعراقًالٌاسري مرهج خضٌر كرٌم هناءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة65.8282010/2011االولانثىعراقًالشمري حربً برغوث سلمان رقٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة65.7732010/2011االولذكــرعراقًقلولوس آغا علً اكرم احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة65.3292010/2011االولانثىعراقًالمفرجً هجر كرٌم صالح عبٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة65.2842010/2011االولذكــرعراقًالسعدي علً هللا عبد حمٌد صباحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة65.1322010/2011الثانًذكــرعراقًالعبٌدي مهدي صالح احمد صفاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة65.052010/2011االولذكــرعراقًرداد حسٌن ٌاسر نبٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة64.9012010/2011االولانثىعراقًالجبوري خمٌس جاسم كرٌم رشاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة64.8972010/2011االولذكــرعراقًجابر جاسم عالء ابراهٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة64.8312010/2011االولذكــرعراقًالربٌعً علً حسٌن حسن مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة64.8232010/2011االولذكــرعراقًالتمٌمً كزار بدن طارق زٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة64.8152010/2011االولذكــرعراقًالجبوري اسماعٌل محمد باسل مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة64.7952010/2011االولذكــرعراقًالجمٌلً مسربت علً احمد ابراهٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة64.6962010/2011الثانًذكــرعراقًالدلٌمً جاسم هللا عبد المجٌد عبد عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة64.5472010/2011االولذكــرعراقًالنعٌمً عباس خضٌر محمد جاسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة64.512010/2011االولانثىعراقًالدباس علوان حاتم فاضل سارةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة64.3042010/2011االولانثىعراقًالموسوي ٌاسٌن نوري موسى منتهىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة64.2662010/2011االولذكــرعراقًصالح حسٌن ٌاسٌن عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة64.1922010/2011الثانًذكــرعراقًهالل فهد جبار مضرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة64.0562010/2011االولانثىعراقًالنعٌمً قدوري محمد سعد مرٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة64.0082010/2011االولانثىعراقًاسماعٌل مجٌد نوزاد نبٌل شهدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة63.9692010/2011الثانًذكــرعراقًخلٌفة خلٌل اسماعٌل اٌمنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة63.9652010/2011االولذكــرعراقًحماد برغوث خمٌس رائدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة63.9212010/2011االولذكــرعراقًالعانً حمادي شفٌق خمٌس عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة63.832010/2011االولذكــرعراقًابراهٌم محمود شاكر محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة63.7362010/2011الثانًانثىعراقًعلً عبد الكرٌم عبد صباح االءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة63.6092010/2011االولذكــرعراقًالعلوانً نجاد عزار ابراهٌم القادر عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة63.5532010/2011االولذكــرعراقًالحسنً جواد صالح الكرٌم عبد انسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة63.5492010/2011االولانثىعراقًحمدان الرزاق عبد خلٌل سارةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة63.5032010/2011االولذكــرعراقًالموسوي عبد جاسم رحمان لٌثالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة63.4672010/2011االولذكــرعراقًالنجفً عبٌد نعمة جاسم سٌفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

صباحٌة63.4492010/2011االولانثىعراقًالسعدي صالح خماس سامً مروةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

صباحٌة63.1652010/2011االولانثىعراقًالطائً عبطان مظلوم صباح فاطمةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

صباحٌة63.1382010/2011االولانثىعراقًحسن غازي فٌصل سرىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

صباحٌة63.0882010/2011االولانثىعراقًمحمد العزٌز عبد بهاء سرىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

صباحٌة63.0012010/2011الثانًذكــرعراقًمحمد هللا عبد حمٌد فارسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

صباحٌة62.9972010/2011االولذكــرعراقًابراهٌم مصطفى محمد مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

صباحٌة62.8532010/2011االولذكــرعراقًاالمامً الحمٌد عبد ابراهٌم باسم عمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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صباحٌة62.852010/2011االولذكــرعراقًمنصورالخزرجً عبدالوهاب عبدالرحمن اٌمنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

صباحٌة62.8312010/2011الثانًانثىعراقًزاٌر حسن ابراهٌم نهىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

صباحٌة62.8272010/2011االولذكــرعراقًدرج عاٌد مجٌد قٌصرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

صباحٌة62.6012010/2011االولذكــرعراقًعجاج حمٌد عطا عصام مهندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100
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صباحٌة61.9242010/2011الثانًذكــرعراقًحسون سعٌد الحكٌم عبد ٌوسفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105
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صباحٌة54.2922010/2011الثانًذكــرعراقًغانم عزٌز عدنان امجدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة200

صباحٌة54.1282010/2011الثانًذكــرعراقًحسٌن عودة الواحد عبد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة201

صباحٌة54.0932010/2011الثانًذكــرعراقًشاغاتً حسٌن جبار مٌثمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة202

صباحٌة53.8922010/2011الثانًذكــرعراقًجلوي دحام صبري صفاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة203

صباحٌة53.8072010/2011الثانًذكــرعراقًشرقً محمد سعد سٌفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة204

صباحٌة53.6312010/2011الثانًذكــرعراقًصالح جمٌل عواد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة205

صباحٌة53.3072010/2011الثانًذكــرعراقًحمزة محمد جاسم مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة206

صباحٌة52.8462010/2011الثانًذكــرعراقًعلً معارج سلمان نزارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة207


