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مسائٌة90.042003/2004االولانثىعراقٌةاسماعٌل ابراهٌم حازم سهٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

مسائٌة88.122003/2004االولانثىعراقٌةعلً منٌر محمد نوارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

مسائٌة87.872003/2004االولذكرعراقٌةمحمد مشعل هادي رٌاضالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

مسائٌة83.842003/2004االولانثىعراقٌةمحمد مهدي االله عبد ظاللالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

مسائٌة83.762003/2004االولانثىعراقٌةكاظم شكر لطٌف اكرامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

مسائٌة83.32003/2004االولانثىعراقٌةجاسم نصٌف خٌرو لمٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

مسائٌة82.232003/2004االولذكرعراقٌةحسن فلٌح محمد الفقار ذوالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

مسائٌة82.212003/2004االولانثىعراقٌةنجم هللا عبد كافًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

مسائٌة80.222003/2004االولانثىعراقٌةعباس جعفر طه امٌرةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

مسائٌة79.852003/2004االولذكرعراقٌةكرٌم جبار حسٌن باسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

مسائٌة77.422003/2004االولذكرعراقٌةمصطفى قاسم فرٌد باسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

مسائٌة77.352003/2004االولذكرعراقٌةعبد تركً رشٌد حاتمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

مسائٌة76.672003/2004االولذكرعراقٌةخلٌل سدخان جاسم خالدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

مسائٌة75.892003/2004االولانثىعراقٌةمنسً رحٌم بشرىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

مسائٌة75.382003/2004االولذكرعراقٌةاحمد المع بري علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

مسائٌة75.162003/2004االولذكرعراقٌةعبٌد خلف دحام عامرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

مسائٌة75.152003/2004االولانثىعراقٌةنعوم حنا عادل زٌنةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

مسائٌة74.152003/2004االولانثىعراقٌةسلٌمان الفادى عبد ندىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

مسائٌة74.122003/2004االولانثىعراقٌةحسن محمد ناجً شفاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

مسائٌة73.812003/2004االولذكرعراقٌةالحسٌن عبد كاظم صبحً احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

مسائٌة73.232003/2004االولانثىعراقٌةجاسم عبد منتهىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

مسائٌة73.092003/2004االولذكرعراقٌةمحمد عبد مجٌد رائدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

مسائٌة73.012003/2004االولذكرعراقٌةمجٌد صادق عبد نجمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

مسائٌة72.732003/2004االولانثىعراقٌةتوفٌق محمد طارق زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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مسائٌة72.672003/2004االولذكرعراقٌةكاظم حسون علً الحسٌن عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

مسائٌة72.462003/2004االولذكرعراقٌةمهدي غنً طالب علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

مسائٌة72.242003/2004االولانثىعراقٌةنوري الرزاق عبد الستار عبد نورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

مسائٌة72.12003/2004االولانثىعراقٌةجوسً جان صباح لمىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

مسائٌة71.782003/2004االولذكرعراقٌةعثمان محمد سمٌر غٌثالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

مسائٌة71.682003/2004االولذكرعراقٌةفرحان ورور عادل خالدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

مسائٌة71.552003/2004االولذكرعراقٌةمحمود فرج محمد نعمانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

مسائٌة71.542003/2004االولذكرعراقٌةعباس كاظم سلمان بسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

مسائٌة71.532003/2004االولذكرعراقٌةٌوسف حسٌن علً سعدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

مسائٌة71.52003/2004االولانثىعراقٌةهللا عبد احمد اسماعٌل سهادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

مسائٌة71.52003/2004االولذكرعراقٌةمحمود مصطفى حسٌن علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

مسائٌة71.492003/2004االولانثىعراقٌةمنصور علً عبد حٌدر زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

مسائٌة71.442003/2004االولذكرعراقٌةجاسم حمودي عبد عقٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

مسائٌة71.322003/2004االولانثىعراقٌةعجٌل جمٌل سعٌد سوسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

مسائٌة71.292003/2004االولذكرعراقٌةهللا عبد نعمة المهدي عبد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

مسائٌة70.882003/2004االولانثىعراقٌةكاظم علً حسٌن شٌماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

مسائٌة70.592003/2004االولذكرعراقٌةجوهر محسن الحسٌن عبد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

مسائٌة70.452003/2004االولانثىعراقٌةمحسن حسن الجبار عبد امالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

مسائٌة70.382003/2004االولذكرعراقٌةالعمٌري حمود عبد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

مسائٌة70.352003/2004االولذكرعراقٌةحسٌن حمٌد ماجدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

مسائٌة70.302003/2004االولذكرعراقٌةحسن علً محمد جاسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

مسائٌة70.222003/2004االولذكرعراقٌةداود ابراهٌم اسامة عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

مسائٌة69.702003/2004االولانثىعراقٌةالشهابً حمادي ابراهٌم انعامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

مسائٌة69.182003/2004االولذكرعراقٌةكاظم رضا جعفرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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مسائٌة69.092003/2004االولذكرعراقٌةحاٌف عبد اسماعٌل ظافرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

مسائٌة68.972003/2004االولذكرفلسطٌنٌةمحمد توفٌق عادل احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

مسائٌة68.972003/2004االولانثىعراقٌةشفٌق تاج نهلةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

مسائٌة68.612003/2004االولانثىعراقٌةمحمد حسٌن ابراهٌم اشواقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

مسائٌة68.462003/2004االولذكرعراقٌةجوهر مناتً الكرٌم عبد عالءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

مسائٌة68.422003/2004االولانثىعراقٌةجاسم احمد صبري افراحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

مسائٌة68.232003/2004االولذكرعراقٌةحسٌن قاسم الزم محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

مسائٌة68.092003/2004االولانثىعراقٌةالرضا عبد السادة عبد طاهر اسمهانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

مسائٌة67.762003/2004االولانثىعراقٌةالزٌادي عبد جوان هادي انوارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

مسائٌة67.702003/2004االولذكرعراقٌةسلمان داود الغفور عبد سالمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

مسائٌة67.622003/2004االولذكرعراقٌةعضاب شراد عكاب شرادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

مسائٌة67.552003/2004االولذكرعراقٌةمهدي ٌحٌى اسماعٌل علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

مسائٌة67.382003/2004االولانثىعراقٌةراضً صخر جعفر غفرانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

مسائٌة67.292003/2004االولانثىعراقٌةهادي منذر سعادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

مسائٌة67.042003/2004االولذكرعراقٌةظاهر حسٌن كاظم جوادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

مسائٌة67.002003/2004االولانثىعراقٌةعلً الهادي عبد فؤاد منىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

مسائٌة66.992003/2004االولذكرعراقٌةكاظم جواد سعدي قصًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

مسائٌة66.972003/2004االولذكرعراقٌةحمادي عباس خضٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

مسائٌة66.852003/2004االولانثىعراقٌةمحمد كاظم صادق شذىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

مسائٌة66.842003/2004االولانثىعراقٌةحنا ٌونس رمزي مرٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

مسائٌة66.712003/2004االولذكرعراقٌةسلٌمان خلٌل هادي اٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

مسائٌة66.632003/2004االولذكرعراقٌةعثمان الجبار عبد احسانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

مسائٌة66.32003/2004االولانثىعراقٌةفٌحان علوان حمزة سوسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

مسائٌة66.172003/2004االولذكرعراقٌةحالوة ابراهٌم اسماعٌل علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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مسائٌة65.872003/2004االولانثىعراقٌةغضٌب مرهون فائق سهٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

مسائٌة65.872003/2004االولذكرعراقٌةنادر الوهاب عبد مهند الوهاب عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

مسائٌة65.752003/2004االولانثىعراقٌةاحمد منتصر نورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

مسائٌة65.662003/2004االولذكرعراقٌةعلً تقً علً غسانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

مسائٌة65.652003/2004االولذكرعراقٌةجٌاد حسن علً احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

مسائٌة65.552003/2004االولذكرعراقٌةالمٌاحً كاظم حسٌب حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

مسائٌة65.482003/2004االولذكرعراقٌةشالل عبد موفق عمادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

مسائٌة65.382003/2004االولانثىعراقٌةشهاب حمدان محً نٌرانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

مسائٌة65.232003/2004االولانثىعراقٌةالرزاق عبد مصطفى االله عبد وسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

مسائٌة65.142003/2004االولذكرعراقٌةشالل حمدان فرحان نبٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

مسائٌة65.022003/2004االولذكرعراقٌةرمضان شعبان علً عمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

مسائٌة64.632003/2004االولذكرعراقٌةمحمود شاكر حمٌد شاكرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

مسائٌة64.62003/2004االولذكرعراقٌةحمد علً عباس رٌاضالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

مسائٌة64.572003/2004االولذكرعراقٌةجاسم نصٌف عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

مسائٌة64.492003/2004االولذكرعراقٌةحسن فلٌح محمد مقدادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

مسائٌة64.282003/2004االولذكرعراقٌةهللا عبد الحق عبد ودٌع احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

مسائٌة64.162003/2004االولذكرعراقٌةعباس سلوم حمدي اسماعٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

مسائٌة64.142003/2004الثانًانثىعراقٌةمحسن مرتضى حسٌن اسماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

مسائٌة64.092003/2004االولانثىعراقٌةفرٌح ٌاسٌن طه وصالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

مسائٌة63.972003/2004االولانثىعراقٌةعزٌز بشٌر عادل فرحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

مسائٌة63.832003/2004االولذكرعراقٌةشباط مزبان محمد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

مسائٌة63.552003/2004االولانثىعراقٌةصاحب احمد بهجت مٌسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

مسائٌة63.532003/2004االولانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل اسماعٌل تحرٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

مسائٌة63.462003/2004االولذكرعراقٌةمحمود صاحب ضٌاء محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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مسائٌة63.352003/2004االولذكرعراقٌةخلٌفة زٌدان خالد اسامةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

مسائٌة63.312003/2004االولذكرعراقٌةسلمان حمادي الرحمن عبد فائقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

مسائٌة63.262003/2004االولذكرعراقٌةكاظم موسى سلمان غالبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

مسائٌة63.142003/2004االولذكرعراقٌةخضٌر جبوري رشٌد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

مسائٌة63.012003/2004االولذكرعراقٌةاللطٌف عبد شوكت فائق فهدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

مسائٌة632003/2004االولانثىعراقٌةعلً محمد حكمت رضابالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

مسائٌة632003/2004الثانًذكرعراقٌةالحٌالً صالح عبد حامد اشرفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

مسائٌة62.592003/2004االولذكرعراقٌةفلٌح علً شحاذة رافعالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

مسائٌة62.592003/2004االولانثىعراقٌةعالً عودة عباس فاطمةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105

مسائٌة62.582003/2004االولذكرعراقٌةهللا سعد حمٌد مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة106

مسائٌة62.532003/2004االولانثىعراقٌةمحمد حسن مهدي سلوىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة107

مسائٌة62.512003/2004الثانًانثىعراقٌةالجبار عبد عارف مثنى لمىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة108

مسائٌة62.462003/2004االولذكرعراقٌةحمزة الجبار عبد سامً سامًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة109

مسائٌة62.132003/2004االولذكرعراقٌةمخلف حمد محمد قاسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة110

مسائٌة61.922003/2004االولذكرعراقٌةمهدي حسٌن علً حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة111

مسائٌة61.772003/2004الثانًذكرعراقٌةهللا عبد عباس شوقً احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة112

مسائٌة61.692003/2004الثانًذكرعراقٌةخلٌل صخً محمد جاسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة113

مسائٌة61.642003/2004االولانثىعراقٌةعبود مطلك هادي انهارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة114

مسائٌة61.622003/2004االولانثىعراقٌةكشمر الزهرة عبد نجم جنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة115

مسائٌة61.562003/2004االولذكرعراقٌةاحمد عباس سمٌر محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة116

مسائٌة61.412003/2004االولانثىعراقٌةجبر حسٌن االمٌر عبد صباالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة117

مسائٌة61.342003/2004الثانًانثىعراقٌةصالح حمد فاطمةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة118

مسائٌة61.312003/2004االولذكرعراقٌةالوهاب عبد الرحٌم عبد فتحً احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة119

مسائٌة61.222003/2004االولانثىعراقٌةحٌدر رشاد ٌاسٌن سمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة120
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مسائٌة61.152003/2004الثانًذكرعراقٌةاحمد القادر عبد محمد بشٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة121

مسائٌة61.052003/2004الثانًانثىعراقٌةسوران عطوان حمود كرٌمةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة122

مسائٌة61.042003/2004االولانثىعراقٌةالدٌن بهاء حكمت طلعت ندىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة123

مسائٌة60.992003/2004االولانثىعراقٌةندا احمد محً جنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة124

مسائٌة60.942003/2004الثانًذكرعراقٌةمهدي صالح وعدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة125

مسائٌة60.892003/2004االولذكرعراقٌةحمادي علً محمد عامرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة126

مسائٌة60.772003/2004االولذكرعراقٌةعباس حمزة حسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة127

مسائٌة60.752003/2004االولانثىعراقٌةالجعفري غضٌب مهدي ختامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة128

مسائٌة60.532003/2004االولذكرعراقٌةدحام غالً الحمٌد عبد رائدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة129

مسائٌة60.472003/2004الثانًذكرعراقٌةاحمد مهدي حسن علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة130

مسائٌة60.422003/2004الثانًذكرعراقٌةمزعل هللا عبد عبٌد عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة131

مسائٌة60.022003/2004االولذكرعراقٌةاسماعٌل احمد اسماعٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة132

مسائٌة59.992003/2004الثانًذكرعراقٌةمحمد رسن غلٌم كرٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة133

مسائٌة59.942003/2004االولذكرعراقٌةجٌاد الكرٌم عبد فراسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة134

مسائٌة59.942003/2004الثانًذكرعراقٌةناصر حسٌن جاسم هاديالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة135

مسائٌة59.772003/2004االولذكرعراقٌةمحمد جاسم ولٌد محمودالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة136

مسائٌة59.762003/2004الثانًذكرعراقٌةالكرٌم عبد مصطفى الحمٌد عبد عامرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة137

مسائٌة59.742003/2004االولذكرعراقٌةحسٌن العظٌم عبد مؤٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة138

مسائٌة59.692003/2004الثانًانثىعراقٌةحسن ورٌوش سالم سمارةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة139

مسائٌة59.612003/2004االولذكرعراقٌةفضول راضً شاكر لٌثالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة140

مسائٌة59.452003/2004الثانًذكرعراقٌةٌاسٌن مصطفى محمود محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة141

مسائٌة59.452003/2004الثانًذكرعراقٌةجعفر سعدون مسلم نزارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة142

مسائٌة59.342003/2004االولانثىعراقٌةعزٌز بشٌر عادل رندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة143

مسائٌة59.322003/2004االولانثىعراقٌةجدوع محمد نضالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة144
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مسائٌة59.32003/2004االولانثىعراقٌةسلمان نعمان منذر وسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة145

مسائٌة59.082003/2004االولذكرعراقٌةجواد علً عبد الجبار عبد احسانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة146

مسائٌة59.032003/2004الثانًذكرعراقٌةهالل احمد علً هاللالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة147

مسائٌة58.982003/2004االولذكرعراقٌةالوهاب عبد الكرٌم عبد هادي وضاحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة148

مسائٌة58.572003/2004االولانثىعراقٌةاحمد صبحً حسٌن علٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة149

مسائٌة58.552003/2004االولذكرعراقٌةموسى عمران مزهر عديالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة150

مسائٌة58.512003/2004الثانًذكرعراقٌةجاسم كاظم الحسٌن عبد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة151

مسائٌة58.342003/2004االولذكرعراقٌةعلً حسن محمد كرٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة152

مسائٌة58.292003/2004الثانًذكرعراقٌةسلمان داود طاهر لٌثالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة153

مسائٌة58.252003/2004االولانثىعراقٌةعباس جواد اٌاد علٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة154

مسائٌة57.852003/2004الثانًانثىعراقٌةرشٌد اٌاد فرحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة155

مسائٌة57.852003/2004الثانًذكرعراقٌةمجٌد سفر ماجدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة156

مسائٌة57.842003/2004الثانًذكرعراقٌةعبٌد الزهرة عبد محمد براءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة157

مسائٌة57.812003/2004الثانًذكرعراقٌةكرٌم محسن محمد حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة158

مسائٌة57.72003/2004الثانًذكرعراقٌةصالح ابراهٌم نذٌر احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة159

مسائٌة57.472003/2004الثانًذكرعراقٌةنجم احمد جمال محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة160

مسائٌة57.312003/2004الثانًذكرعراقٌةطوٌهر زوٌر عودة علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة161

مسائٌة57.232003/2004الثانًانثىعراقٌةعلً شون صفر علً رشاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة162

مسائٌة57.152003/2004االولذكرعراقٌةهللا عبد سلمان داود عادلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة163

مسائٌة56.862003/2004الثانًذكرعراقٌةعباس خضٌر عزٌز حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة164

مسائٌة56.772003/2004الثانًذكرعراقٌةصخً حسٌن راضً رحٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة165

مسائٌة56.72003/2004الثانًانثىعراقٌةٌحٌى محمد نورةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة166

مسائٌة56.562003/2004الثانًذكرعراقٌةمحمود حسن كامل احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة167

مسائٌة56.352003/2004الثانًذكرعراقٌةخلٌل جٌاد كمال امجدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة168
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مسائٌة56.252003/2004الثانًذكرعراقٌةظاهر قاسم جمال محمودالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة169

مسائٌة55.922003/2004الثانًانثىعراقٌةمحمود حامد فاطمةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة170

مسائٌة55.372003/2004الثانًذكرعراقٌةالسودان ابراهٌم سودان احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة171

مسائٌة55.322003/2004االولانثىعراقٌةمحمد جسام عباس عدوٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة172

مسائٌة54.992003/2004الثانًذكرعراقٌةٌونس عبد الهادي عبد مهندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة173

مسائٌة53.572003/2004الثانًذكرعراقٌةنوروز عون عبد مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة174


