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مسائٌة85.432002/2003االولانثىعراقٌةحسٌن جٌهان لٌلىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

مسائٌة82.132002/2003االولانثىعراقٌةخمٌس مجٌد خلٌل فاتنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

مسائٌة81.752002/2003االولانثىعراقٌةمهدي الدائم عبد زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

مسائٌة81.602002/2003االولانثىعراقٌةمحمد مصطفى احمد سٌبرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

مسائٌة79.032002/2003االولذكرعراقٌةالتمٌمً كاظم محمد كاظمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

مسائٌة76.942002/2003االولانثىعراقٌةالكرٌم عبد مصطفى الحمٌد عبد سوسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

مسائٌة76.802002/2003االولانثىعراقٌةداخل وحواح عبد سعادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

مسائٌة76.772002/2003االولذكرعراقٌةكمال ٌوسف طارق قحطانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

مسائٌة75.782002/2003االولانثىعراقٌةشفً ٌاسر جاسب نسرٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

مسائٌة74.052002/2003االولذكرعراقٌةصرفٌان ٌوسف كامل ٌوسفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

مسائٌة71.422002/2003االولانثىعراقٌةجاسم دخٌل داود مٌسونالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

مسائٌة71.232002/2003االولذكرعراقٌةقادر الرحمن عبد طارق زٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

مسائٌة70.932002/2003االولانثىعراقٌةٌاسٌن اللطٌف عبد رعد رناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

مسائٌة70.442002/2003االولذكرعراقٌةنجم هللا عبد رعد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

مسائٌة68.852002/2003االولذكرعراقٌةالرزاق عبد هللا ضٌف قصًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

مسائٌة68.692002/2003االولانثىعراقٌةصادق ابراهٌم خلٌل ابتسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

مسائٌة68.632002/2003االولذكرعراقٌةاحمد سعٌد حمدي محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

مسائٌة68.612002/2003االولانثىعراقٌةعلً جبر عباس اسٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

مسائٌة68.552002/2003االولذكرعراقٌةسلمان مهدي صبٌح عمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

مسائٌة68.402002/2003االولانثىعراقٌةدروٌش الحق عبد موفق سوزانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

مسائٌة67.972002/2003االولذكرعراقٌةالحسٌن عبد مسلم صالح احسانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

مسائٌة67.792002/2003االولانثىعراقٌةمناتً الكرٌم عبد اقبالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

مسائٌة67.372002/2003االولذكرفلسطٌنٌةحسٌن حسونة حسنً رسمًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

مسائٌة67.002002/2003االولانثىعراقٌةاحمد مهدي فالح نورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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مسائٌة66.812002/2003االولذكراردنٌةالكرٌم عبد احمد الكرٌم عبد عامرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

مسائٌة66.742002/2003االولذكرعراقٌةعٌسى هللا عبد صباح احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

مسائٌة66.672002/2003االولذكرعراقٌةنصٌف محمد مصطفى كرٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

مسائٌة66.462002/2003االولانثىعراقٌةصالح خماس ابراهٌم هبةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

مسائٌة66.392002/2003االولذكرعراقٌةمهٌدي سعود صالح الرحمن عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

مسائٌة66.242002/2003االولذكرعراقٌةفرحان خلف ٌاسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

مسائٌة66.022002/2003االولانثىعراقٌةاصطٌفان ٌوسف خلٌل مهاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

مسائٌة65.882002/2003االولانثىعراقٌةحرز محمود سعدٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

مسائٌة65.812002/2003االولانثىعراقٌةمحمد حلو رشٌد مٌسونالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

مسائٌة65.592002/2003االولانثىعراقٌةعباس خضٌر عباس انعامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

مسائٌة65.552002/2003االولانثىعراقٌةمحمد جاسم احمد انعامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

مسائٌة65.432002/2003االولذكرعراقٌةحمزة عماد مهندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

مسائٌة64.952002/2003االولذكرعراقٌةجاسم نصٌف محمودالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

مسائٌة64.702002/2003االولذكرعراقٌةفلٌح علً محمد جاسم باسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

مسائٌة64.452002/2003االولذكرعراقٌةمحمد فتاح عاصم محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

مسائٌة64.422002/2003االولانثىعراقٌةٌاسٌن حمودي داغر اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

مسائٌة64.352002/2003االولذكرعراقٌةهللا سعد الغفور عبد حمٌد طهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

مسائٌة64.312002/2003االولانثىعراقٌةعبد حسون موسى  رغدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

مسائٌة64.312002/2003االولذكرعراقٌةحمٌد االمٌر عبد حامد همامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

مسائٌة64.042002/2003االولانثىعراقٌةكاظم محمد خزعل زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

مسائٌة64.012002/2003االولانثىعراقٌةهللا عبد الودود عبد عامر االءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

مسائٌة63.902002/2003االولانثىعراقٌةجسام الرزاق عبد ربابالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

مسائٌة63.862002/2003االولانثىعراقٌةعباس احمد عادل علٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

مسائٌة63.622002/2003الثانًانثىعراقٌةصالح محمد سعد ثناءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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مسائٌة63.492002/2003االولذكرعراقٌةاحمد حبٌب عاٌد دلٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

مسائٌة63.442002/2003االولذكرعراقٌةكعٌد شسنٌن هللا خٌر علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

مسائٌة63.192002/2003االولذكرعراقٌةجاسم اسماعٌل الرزاق عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

مسائٌة63.082002/2003االولذكرعراقٌةمحمد عباس ابراهٌم عادلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

مسائٌة62.912002/2003االولانثىعراقٌةعطٌة علً محمد اسد بٌداءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

مسائٌة62.822002/2003االولذكرعراقٌةصخً حسن فالح هٌثمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

مسائٌة62.672002/2003االولانثىعراقٌةناصر محل عباس ابتسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

مسائٌة62.662002/2003االولذكرعراقٌةبكر الحاج حسن سعدي اصٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

مسائٌة62.612002/2003االولذكرعراقٌةمحمد فدعوس عبود حمٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

مسائٌة62.502002/2003االولذكرعراقٌةحسون هندي هادي محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

مسائٌة62.442002/2003االولانثىعراقٌةحسٌن علً غازي خالدةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

مسائٌة62.432002/2003االولذكرعراقٌةعلً حسٌن علً حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

مسائٌة62.402002/2003االولذكرعراقٌةمحمد سلمان عدنان خالدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

مسائٌة62.322002/2003االولانثىعراقٌةسلمان جابر العزٌز عبد سلوىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

مسائٌة62.292002/2003االولذكرعراقٌةصادق فلٌح كاظم صالحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

مسائٌة61.592002/2003االولذكرعراقٌةحافظ دعٌش هاشم عامرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

مسائٌة61.392002/2003االولذكرعراقٌةسلمان عنبر محمد قاسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

مسائٌة61.242002/2003االولذكرعراقٌةسلٌمان ابراهٌم سلٌمان حمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

مسائٌة61.212002/2003االولذكرعراقٌةالمجٌد عبد علً حاتم مظفرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

مسائٌة61.192002/2003االولذكرعراقٌةالحسٌن عبد مسلم محمد عالءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

مسائٌة61.112002/2003االولذكرعراقٌةشتٌت غالً الواحد عبد طاللالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

مسائٌة60.992002/2003االولذكرعراقٌةمحمد سعودي الستار عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

مسائٌة60.912002/2003االولذكرعراقٌةصالح رجب حمٌد محمودالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

مسائٌة60.852002/2003االولانثىعراقٌةجواد عدنان جنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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مسائٌة60.672002/2003االولذكرعراقٌةعلً جاسم حسٌن عدنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

مسائٌة60.652002/2003االولذكرسورٌةالعلً حمٌد مولود همامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

مسائٌة60.642002/2003الثانًانثىعراقٌةمنصور جورج فائزةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

مسائٌة60.582002/2003االولذكرعراقٌةمشاري عباس الجبار عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

مسائٌة60.292002/2003االولذكرعراقٌةحندو علوان احمد رائدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

مسائٌة60.062002/2003االولذكرعراقٌةمحمود شاكر سمٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

مسائٌة59.882002/2003االولانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل اسماعٌل جنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

مسائٌة59.822002/2003االولذكرعراقٌةمحمود صالح الحسٌن عبد سعدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

مسائٌة59.722002/2003االولذكرعراقٌةاحمد حمٌد عماد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

مسائٌة59.592002/2003الثانًذكرعراقٌةنعمة تحسٌن مهندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

مسائٌة59.562002/2003الثانًانثىعراقٌةالفتاح عبد هللا عبد حالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

مسائٌة58.952002/2003االولذكرعراقٌةجواد هللا عبد قاسم احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

مسائٌة58.672002/2003االولانثىعراقٌةمحسن رضا انسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

مسائٌة58.602002/2003الثانًذكرعراقٌةخضٌر محمد كاظمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

مسائٌة58.532002/2003االولذكرعراقٌةمحمد جاسم علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

مسائٌة58.352002/2003الثانًانثىعراقٌةمحمد صالح مهاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

مسائٌة57.972002/2003االولانثىعراقٌةاحمد مهدي حسٌن حرقاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

مسائٌة57.912002/2003الثانًانثىعراقٌةكاظم ابراهٌم خولةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

مسائٌة57.852002/2003االولذكرعراقٌةالغرٌري حمود عبد خلٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

مسائٌة57.772002/2003الثانًانثىعراقٌةعودة محمود نادٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

مسائٌة55.962002/2003االولذكرعراقٌةصالح هللا عبد علً محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

مسائٌة55.572002/2003الثانًذكرعراقٌةموحان مسلم داخل مٌثمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

مسائٌة55.202002/2003الثانًذكرعراقٌةبهٌر حطاب جاسب الرزاق عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

مسائٌة54.622002/2003الثانًذكرعراقٌةمثنى المهدي عبد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96


