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صباحٌة94.0892014/2013االولذكــرعراقًالعامري كاظم حسٌن علً عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد1

صباحٌة89.2392014/2013االولانثىعراقًالجاف كمر حٌدر جاسم رواءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد2

صباحٌة88.2942014/2013االولانثىعراقًاالعظمً الرحمن عبد محمد دعاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد3

صباحٌة87.3432014/2013االولانثىعراقًالربٌعً عكال عسكر ٌحٌى زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد4

صباحٌة87.2632014/2013االولذكــرعراقًالحلً محسن ابراهٌم محمد فؤاد ابراهٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد5

صباحٌة85.5652014/2013االولانثىعراقًظاهر حمزة ٌاسر سارةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد6

صباحٌة85.2532014/2013االولذكــرعراقًالعانً محمد علً طه حافظالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد7

صباحٌة84.7892014/2013االولذكــرعراقًالجامع علً حسٌن ربٌع زاهرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد8

صباحٌة83.4662014/2013االولانثىعراقًالجبوري رضا محمد هللا عبد كمال دعاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد9

صباحٌة82.8042014/2013االولانثىعراقًكوٌد زغٌر مجٌد جنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد10

صباحٌة82.4922014/2013االولذكــرعراقًنعمان فؤاد مازن سرمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد11

صباحٌة82.4512014/2013االولانثىعراقًابراهٌم عواد موحان رغدةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد12

صباحٌة82.2662014/2013االولانثىعراقًالتكرٌتً بكر عرب عدنان نادٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد13

صباحٌة82.0742014/2013االولذكــرعراقًسلمان عباس زٌاد عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد14

صباحٌة81.9172014/2013االولانثىعراقًالقٌسً مهدي صالح باسم رسلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد15

صباحٌة81.9152014/2013االولذكــرعراقًالطلبً عطٌه حاتم ابراهٌم احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد16

صباحٌة81.8972014/2013االولانثىعراقًسلمان صالح مهدي اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد17

صباحٌة81.8272014/2013االولانثىعراقًشجٌري محمد خلف هللا عبد نورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد18

صباحٌة81.7712014/2013االولانثىعراقًالعانً خلف خلٌل اسماعٌل اساورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد19

صباحٌة81.6562014/2013االولانثىعراقًحسٌن جبر علً سناءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد20

صباحٌة81.3692014/2013االولذكــرعراقًسلمان ابراهٌم الكرٌم عبد عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد21

صباحٌة81.3522014/2013االولذكــرعراقًمحمد ال ابراهٌم اللطٌف عبد شوقً علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد22

صباحٌة79.8352014/2013االولانثىعراقًسعٌد علً بالسم جٌانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد23

صباحٌة79.3812014/2013االولانثىعراقًبطرس عزٌز عالء نادٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد24
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صباحٌة78.9732014/2013االولانثىعراقًمحمد الحسٌن عبد موفق سهٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد25

صباحٌة78.7962014/2013االولذكــرعراقًكاظم حمادي ماجد كرارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد26

صباحٌة78.6982014/2013االولانثىعراقًالالمً هزاع سعٌد ناجً اٌاتالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد27

صباحٌة78.5432014/2013االولانثىعراقًالمهداوي علً جابر عباس طٌفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد28

صباحٌة78.2492014/2013االولذكــرعراقًمحمود علوان المجٌد عبد مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد29

صباحٌة78.0912014/2013االولانثىعراقًسلمان داود فخري امالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد30

صباحٌة78.0272014/2013االولذكــرعراقًالجنابً ساجت هللا عبد نجم محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد31

صباحٌة77.9612014/2013االولانثىعراقًالقرٌشً حسن مهدي جلٌل حنٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد32

صباحٌة77.9352014/2013االولذكــرعراقًغولً القره نعٌمة حسٌن صبار علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد33

صباحٌة77.8412014/2013االولانثىعراقًغنام عبٌد كرٌم ندىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد34

صباحٌة77.6722014/2013االولذكــرعراقًالتمٌمً محمد كاظم متعب عباسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد35

صباحٌة77.1922014/2013االولانثىعراقًالسلمانً محمد جاسم احمد رناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد36

صباحٌة77.0492014/2013االولذكــرعراقًمشٌهد حمود فخري ٌاسرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد37

صباحٌة77.0472014/2013االولذكــرعراقًالكاظمً محمد عبد جاسم احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد38

صباحٌة76.992014/2013االولانثىعراقًالبهادلً خلف كرٌم اٌناسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد39

صباحٌة76.9232014/2013االولانثىعراقًساجت محمد هادي مروةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد40

صباحٌة76.8292014/2013االولانثىعراقًناجً محمود عباس فرات نورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد41

صباحٌة76.752014/2013االولانثىعراقًحمٌد جهاد فاضل دعاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد42

صباحٌة76.2112014/2013االولانثىعراقًصالح علً حسٌن ورودالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد43

صباحٌة75.8192014/2013االولانثىعراقًالحسن عبد الزم موسى زهرةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد44

صباحٌة75.4422014/2013االولانثىعراقًجوٌبراوي ذهب علً الحسٌن عبد نوراالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد45

صباحٌة75.1222014/2013االولانثىعراقًالطائً علٌوي االمٌر عبد محمد سارةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد46

صباحٌة75.1112014/2013االولانثىعراقًابراهٌم ٌاسٌن ثامر شمسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد47

صباحٌة75.0872014/2013االولانثىعراقًالعبٌدي االمٌر عبد صائب نبٌل ٌاسمٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد48
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صباحٌة74.7072014/2013االولانثىعراقًالعامري حسن عباس مؤٌد فجرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد49

صباحٌة74.5012014/2013االولانثىعراقًالعزي عباس لفته عباس الفتالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد50

صباحٌة73.6942014/2013االولذكــرعراقًعوٌد محمود ولٌد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد51

صباحٌة73.542014/2013االولانثىعراقًالٌاسٌن حٌدر كاظم جواد رقٌهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد52

صباحٌة73.5272014/2013االولذكــرعراقًالحمدانً فٌاض مطر محمود سٌفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد53

صباحٌة73.5052014/2013االولانثىعراقًباٌه محمد نجاح هدىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد54

صباحٌة73.382014/2013االولانثىعراقًالربٌعً علً ذٌبان طالل سارةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد55

صباحٌة73.3612014/2013االولانثىعراقًالبٌاتً مصطفى لطٌف صالح شهدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد56

صباحٌة73.3252014/2013االولانثىعراقًحمٌد رشٌد ادٌب مروةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد57

صباحٌة73.1672014/2013االولذكــرعراقًالتمٌمً عبد احمد وائل سٌفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد58

صباحٌة73.1152014/2013االولذكــرعراقًالذنون علً حسن قصً سنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد59

صباحٌة73.1062014/2013االولانثىعراقًالصمٌدعً علً هاشم رعد زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد60

صباحٌة73.0962014/2013االولذكــرعراقًالالمً علً مصطفى علً عمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد61

صباحٌة72.8382014/2013االولذكــرعراقًاالحمدي هللا عبد ناٌف محمد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد62

صباحٌة72.5972014/2013االولذكــرعراقًٌوسف مجٌد حسٌن علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد63

صباحٌة72.5842014/2013االولانثىعراقًمحمد عباس جعفر سارةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد64

صباحٌة72.5452014/2013االولانثىعراقًابراهٌم رستم طالب زهراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد65

صباحٌة72.1392014/2013االولانثىعراقًخلف ٌاسٌن عدنان ارٌجالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد66

صباحٌة72.1262014/2013االولذكــرعراقًالساعدي سلمان حسٌن سٌفً ابراهٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد67

صباحٌة72.0912014/2013االولانثىعراقًخصاف صدام ماجد مرؤهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد68

صباحٌة72.0782014/2013االولانثىعراقًحلفه الشٌخ داود هاشم القادر عبد سمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد69

صباحٌة71.5632014/2013االولانثىعراقًالقرٌشً سهٌل نجم خلف ابتهاجالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد70

صباحٌة71.0772014/2013االولانثىعراقًغالم هللا عبد نجم ندىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد71

صباحٌة70.9692014/2013االولانثىعراقًاحمد علً ٌاسٌن عذراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد72
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صباحٌة70.9562014/2013االولانثىعراقًفرج محمود حسام شٌماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد73

صباحٌة70.9162014/2013االولذكــرعراقًالجنٌد فاٌق فائز الجبار عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد74

صباحٌة70.7542014/2013االولانثىعراقًٌونس ذنون السالم عبد رسلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد75

صباحٌة70.6882014/2013االولذكــرعراقًعٌسى رمزي رائد لٌثالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد76

صباحٌة70.4062014/2013االولذكــرعراقًالالمً ثجٌل زامل الحسٌن عبد ضٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد77

صباحٌة70.2252014/2013االولذكــرعراقًكضٌب كاظم عواد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد78

صباحٌة70.1272014/2013االولذكــرعراقًعبد مهنا خالد غالبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد79

صباحٌة70.0212014/2013االولذكــرعراقًالدلٌمً احمد جابر قاسم حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد80

صباحٌة702014/2013االولذكــرعراقًالدراجً علوان سلمان الحسن عبد حسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد81

صباحٌة69.8072014/2013االولانثىعراقًالربٌعً ناجً سعٌد محمد مرٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد82

صباحٌة69.7642014/2013االولذكــرعراقًصادق محمد الوهاب عبد مازنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد83

صباحٌة69.7562014/2013االولذكــرعراقًطه عزاوي ماجد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد84

صباحٌة69.4482014/2013االولذكــرعراقًالجمٌلً الحسٌن عبد جواد كاظم امٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد85

صباحٌة69.4022014/2013االولذكــرعراقًالقٌسً فٌروز كٌالن لٌث حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد86

صباحٌة69.3432014/2013االولانثىعراقًعلً عباس محمود ظاللالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد87

صباحٌة69.2312014/2013االولانثىعراقًالبحرانً علً فاضل مهدي رسلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد88

صباحٌة69.0352014/2013االولانثىعراقًجاسم عٌدان حسن اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد89

صباحٌة69.0352014/2013االولذكــرعراقًالجوهر حسٌن علً عباس لٌثالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد90

صباحٌة68.9372014/2013االولانثىعراقًناصر سلمان سامً نورسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد91

صباحٌة68.5882014/2013االولذكــرعراقًدروٌش طارق زٌاد نوارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد92

صباحٌة68.5452014/2013االولذكــرعراقًالوائلً حسٌن االمٌر عبد مالك امٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد93

صباحٌة68.462014/2013االولذكــرعراقًبٌرم محسن رضا علً ضرغامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد94

صباحٌة68.3762014/2013االولانثىعراقًالمالكً مرجان برٌتو وحٌد طٌبةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد95

صباحٌة68.3212014/2013االولذكــرعراقًالزٌدي حمودي شهاب سعدي حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد96
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صباحٌة68.122014/2013االولانثىعراقًالبلداوي عبٌد علً محمد سرىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد97

صباحٌة67.2082014/2013االولانثىعراقًالكالبً عباس سلمان محمد هالةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد98

صباحٌة67.1412014/2013االولذكــرعراقًاسماعٌل حسٌن صالح احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد99

صباحٌة66.9832014/2013االولذكــرعراقًالشمري محمد جاسم محمد طٌفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد100

صباحٌة66.9082014/2013االولانثىعراقًالعزاوي علً عبد سلمان حسن اسٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد101

صباحٌة66.8962014/2013االولانثىعراقًابراهٌم اسماعٌل العظٌم عبد رٌامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد102

صباحٌة66.8622014/2013االولانثىعراقًالقٌسً محمود عطا قٌس اٌناسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد103

صباحٌة66.6232014/2013االولانثىعراقًجتان محمد كاظم مروةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد104

صباحٌة66.5662014/2013االولانثىعراقًالعطار حمٌد االله عبد رعد صفاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد105
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