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مسائٌة93.802004/2005االولانثىعراقٌةبٌرة كاكً ندىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

مسائٌة85.452004/2005االولذكرعراقٌةمحمد هادي جالل قصًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

مسائٌة83.592004/2005االولانثىعراقٌةفرحان محسن غانم لمٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

مسائٌة82.222004/2005االولانثىعراقٌةمحمد حسون سادة نجالءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

مسائٌة77.772004/2005االولانثىعراقٌةبطرس شاكر سمٌر سحرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

مسائٌة77.602004/2005االولانثىعراقٌةطعان شجاع علً صباالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

مسائٌة77.582004/2005االولذكرعراقٌةعباس جواد كاظم صالحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

مسائٌة77.382004/2005االولانثىعراقٌةسلمان داود عودة سندسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

مسائٌة77.252004/2005االولذكراردنٌةهللا عبد احمد الكرٌم عبد ماهرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

مسائٌة77.182004/2005االولانثىعراقٌةعلً محمد جواد حسٌن ندىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

مسائٌة77.132004/2005الثانًذكرعراقٌةعطٌة مطشر خلف علوانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

مسائٌة76.882004/2005االولذكرعراقٌةمجٌد الحسٌن عبد صدامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

مسائٌة76.752004/2005االولانثىعراقٌةالرحٌم عبد جودت الدٌن كمال نضالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

مسائٌة76.552004/2005االولانثىفلسطٌنٌةمحمد هاشم محمد فاتنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

مسائٌة76.192004/2005االولانثىعراقٌةراضً حسن نضالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

مسائٌة75.572004/2005االولذكرعراقٌةراضً حسن رسن عمادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

مسائٌة75.502004/2005االولانثىعراقٌةمهدي جاسم حمزة احالمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

مسائٌة74.972004/2005االولانثىعراقٌةعلً عٌسى غازي ندىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

مسائٌة74.632004/2005االولذكرعراقٌةمحمد الحسٌن عبد سنٌد شاكرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

مسائٌة73.452004/2005االولذكرعراقٌةفجر ابراهٌم صالح صالحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

مسائٌة73.432004/2005االولذكرعراقٌةالرزاق عبد توفٌق باسل وسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

مسائٌة73.192004/2005االولذكرعراقٌةبرٌسم جبر حسٌن رٌاضالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

مسائٌة72.672004/2005االولذكرعراقٌةفاضل محمود كامل حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

مسائٌة72.442004/2005االولذكرعراقٌةعلً عٌسى ٌوسف حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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مسائٌة72.422004/2005االولانثىعراقٌةمحمد القادر عبد احسان نورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

مسائٌة71.742004/2005االولذكرعراقٌةٌاسٌن سلمان ابراهٌم غانمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

مسائٌة71.672004/2005االولذكرعراقٌةمحمد الرؤوف عبد رشوانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

مسائٌة71.352004/2005االولذكرعراقٌةحاجم هللا عبد حسٌن نوفلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

مسائٌة71.262004/2005االولانثىعراقٌةسلمان جابر العزٌز عبد هناءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

مسائٌة71.172004/2005االولانثىعراقٌةشداد عباس نعمة فائزةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

مسائٌة70.852004/2005االولذكرعراقٌةصخً زعالن جعفر رشاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

مسائٌة69.982004/2005االولذكرعراقٌةسلمان محمود الكاظم عبد فؤادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

مسائٌة69.902004/2005االولذكرعراقٌةمهدي صالح جاسم فاروقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

مسائٌة69.862004/2005الثانًانثىعراقٌةسامً عزت سمٌر سارةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

مسائٌة69.472004/2005االولذكرعراقٌةفرج لفتة عودة عادلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

مسائٌة69.422004/2005االولذكرعراقٌةكاظم جواد محسن غٌثالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

مسائٌة69.132004/2005االولانثىعراقٌةهللا مال علً الوهاب عبد هبةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

مسائٌة69.062004/2005االولذكرعراقٌةلٌلو علً محمد رائدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

مسائٌة68.402004/2005االولانثىعراقٌةعلً عبد نجم زٌنةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

مسائٌة68.092004/2005االولانثىعراقٌةجودة عربً عباس فرحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

مسائٌة68.002004/2005االولذكرعراقٌةاحمد القادر عبد كٌالنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

مسائٌة67.992004/2005االولذكرعراقٌةمعٌفً حسٌن محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

مسائٌة67.752004/2005الثانًذكرعراقٌةعلً االمٌر عبد سمٌر حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

مسائٌة67.622004/2005الثانًذكرعراقٌةجوٌد كاظم حسٌب سٌفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

مسائٌة67.402004/2005االولذكرعراقٌةعٌد ختالن جالب عدنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

مسائٌة67.272004/2005االولانثىعراقٌةخلف سلمان كٌطان هناءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

مسائٌة67.142004/2005االولانثىعراقٌةمنشد حسن جبار سماحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

مسائٌة67.132004/2005االولذكرعراقٌةسلمان داود قاسم ثامرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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مسائٌة66.992004/2005االولذكرعراقٌةسرحان الحسٌن عبد زٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

مسائٌة66.852004/2005االولذكرعراقٌةعلً سوٌد الحسٌن عبد اٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

مسائٌة66.792004/2005االولذكرعراقٌةصالح ابراهٌم عمر محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

مسائٌة66.662004/2005االولذكرعراقٌةحسٌن ناصر لطٌف زٌدونالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

مسائٌة66.662004/2005االولذكرعراقٌةحمادي جاسم سلمان محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

مسائٌة66.262004/2005االولانثىعراقٌةالمهدي عبد حنتوش هادي امانًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

مسائٌة66.132004/2005االولذكرعراقٌةحسونً جبر الواحد عبد عباسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

مسائٌة66.092004/2005الثانًذكرعراقٌةمحمد حمود خلف ٌثمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

مسائٌة65.952004/2005االولذكرعراقٌةحسون اسعد االمٌر عبد صالحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

مسائٌة65.652004/2005االولذكرعراقٌةالوهاب عبد الرزاق عبد مزهر ٌاسرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

مسائٌة65.612004/2005االولذكرعراقٌةحسٌن محمد الستار عبد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

مسائٌة65.492004/2005االولذكرعراقٌةابراهٌم فهد بدر صهٌبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

مسائٌة65.412004/2005االولانثىعراقٌةحسٌن خماس سبع رشاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

مسائٌة65.392004/2005الثانًذكرعراقٌةطوفان نجم كاظم حسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

مسائٌة65.362004/2005االولذكرعراقٌةهللا عبد نجم ابراهٌم مازنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

مسائٌة65.282004/2005الثانًذكرعراقٌةناٌف محمد نجاح احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

مسائٌة65.282004/2005الثانًانثىعراقٌةحسٌن موسى محمد اسماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

مسائٌة65.272004/2005االولانثىعراقٌةلطٌف خزعل غازي سوزانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

مسائٌة65.242004/2005االولذكرعراقٌةبدٌوي جدوع هراطة سامًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

مسائٌة64.902004/2005االولانثىعراقٌةرحٌم احمد مجٌد غصونالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

مسائٌة64.842004/2005االولذكرعراقٌةلعٌوس ماهود حمود طارقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

مسائٌة64.812004/2005االولذكرعراقٌةابراهٌم علً عبد توفٌق علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

مسائٌة64.82004/2005الثانًانثىعراقٌةمحمد جاسم حمٌد رؤىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

مسائٌة64.762004/2005االولذكرعراقٌةاحمد حسن علً مٌثمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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مسائٌة64.682004/2005الثانًانثىعراقٌةتوفٌق محمد عامر شٌماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

مسائٌة64.642004/2005االولذكرعراقٌةرضا العبد مصطفى هللا عبد ثائرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

مسائٌة64.572004/2005االولذكرعراقٌةحمود العباس عبد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

مسائٌة64.562004/2005االولذكرعراقٌةابراهٌم خلٌل صالحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

مسائٌة64.502004/2005االولذكرعراقٌةعلً الحسٌن عبد ابراهٌم خالدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

مسائٌة64.422004/2005االولذكرعراقٌةمنصور منشد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

مسائٌة64.322004/2005االولانثىعراقٌةمحمد جاسم مروان القوس زٌنةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

مسائٌة64.272004/2005االولذكرعراقٌةالكرٌم عبد حسن سلٌم سرمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

مسائٌة64.262004/2005الثانًذكرعراقٌةاسعد صباح خضٌر ٌاسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

مسائٌة64.152004/2005االولانثىعراقٌةالهٌد نوري غٌداءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

مسائٌة64.002004/2005االولذكرعراقٌةمحمد طارق خالدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

مسائٌة63.942004/2005االولذكرعراقٌةدروٌش محمد كرٌم سالمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

مسائٌة63.662004/2005االولذكرعراقٌةالحسن عبد الزهرة عبد علً حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

مسائٌة63.642004/2005الثانًانثىعراقٌةصالح خماس سامً ربابالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

مسائٌة63.552004/2005االولانثىعراقٌةعوض سالم نوالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

مسائٌة63.382004/2005الثانًذكرعراقٌةغانم سلمان شراد راغبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

مسائٌة63.092004/2005االولذكرعراقٌةمحمد عبد اسد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

مسائٌة63.012004/2005االولذكرعراقٌةفٌصل سعد عدنان محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

مسائٌة62.792004/2005االولذكرعراقٌةعنٌد محمود كامل محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

مسائٌة62.602004/2005االولذكرعراقٌةداود جوٌعد محمد كرٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

مسائٌة62.282004/2005االولذكرعراقٌةعطٌة حمزة محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

مسائٌة62.062004/2005االولذكرعراقٌةمنصور جبار قاسم محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

مسائٌة62.052004/2005االولذكرعراقٌةكاظم عبٌد شاٌع عمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

مسائٌة61.692004/2005الثانًانثىعراقٌةحسٌن علوان ابراهٌم عهودالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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مسائٌة61.492004/2005الثانًانثىعراقٌةاسماعٌل حسٌن حسن مرفتالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

مسائٌة61.432004/2005االولانثىعراقٌةمحمود سعٌد محمد سهٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

مسائٌة61.302004/2005االولذكرعراقٌةمحمد هللا عبد جاسم عباسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

مسائٌة61.182004/2005االولذكرعراقٌةفرحان سلٌمان حمٌد عمادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

مسائٌة61.162004/2005الثانًذكرعراقٌةعلً محمد كاظم علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

مسائٌة61.062004/2005االولانثىعراقٌةصالح حامد ٌاسٌن اسماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

مسائٌة60.882004/2005االولذكرعراقٌةاللطٌف عبد صفوان محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

مسائٌة60.882004/2005الثانًذكرعراقٌةحسٌن الهادي عبد عالءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

مسائٌة60.842004/2005الثانًانثىعراقٌةعلً محمد حسٌن منىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105

مسائٌة60.502004/2005الثانًانثىعراقٌةرشٌد محمد علً محمد المجٌد عبد امالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة106

مسائٌة60.492004/2005االولذكرعراقٌةتاٌه منهل فٌصل غزوانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة107

مسائٌة60.472004/2005االولانثىعراقٌةصالح مهدي فوزي فاتنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة108

مسائٌة60.332004/2005االولذكرعراقٌةعبٌد عناد عباس اٌسرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة109

مسائٌة60.272004/2005الثانًذكرعراقٌةالزم سفٌح محمد حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة110

مسائٌة60.262004/2005الثانًذكرعراقٌةالكرٌم عبد جواد عالء وسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة111

مسائٌة60.242004/2005الثانًذكرعراقٌةشالل خلف صبحً ٌاسرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة112

مسائٌة60.152004/2005الثانًذكرعراقٌةحسن محمد محسن امٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة113

مسائٌة60.062004/2005الثانًذكرفلسطٌنٌةالقادر عبد محمود نواف اٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة114

مسائٌة59.952004/2005الثانًانثىعراقٌةالحمٌد عبد كمال علً علٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة115

مسائٌة59.902004/2005الثانًذكرعراقٌةخومان كرٌم قحطانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة116

مسائٌة59.772004/2005الثانًذكرعراقٌةكاطع حسن علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة117

مسائٌة59.542004/2005الثانًذكرعراقٌةسرحان هللا عبد خلٌل خالدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة118

مسائٌة59.512004/2005الثانًذكرعراقٌةسلمان الرزاق عبد عٌسى الرحمن عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة119

مسائٌة59.222004/2005الثانًذكرعراقٌةكاظم علوان سلمان محمودالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة120
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مسائٌة59.112004/2005االولذكرعراقٌةنبات وهٌب صدام علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة121

مسائٌة59.012004/2005الثانًذكرعراقٌةعواد علً عديالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة122

مسائٌة58.972004/2005الثانًانثىعراقٌةحسن محمد علً مٌسونالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة123

مسائٌة58.782004/2005الثانًذكرعراقٌةتقً محمد ماجد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة124

مسائٌة58.522004/2005الثانًذكرعراقٌةاسود جلوي غالبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة125

مسائٌة58.322004/2005الثانًانثىعراقٌةعلً كاظم ودادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة126

مسائٌة58.012004/2005الثانًذكرعراقٌةخلف اسماعٌل محمودالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة127

مسائٌة57.912004/2005الثانًانثىعراقٌةالرضا عبد الجلٌل عبد حربً رفاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة128

مسائٌة57.792004/2005الثانًانثىعراقٌةمحمد احمد سلمان بٌروزالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة129

مسائٌة57.722004/2005الثانًذكرعراقٌةسهو عبود خلف زٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة130

مسائٌة57.702004/2005الثانًذكرعراقٌةفهمً محمود فاروق حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة131

مسائٌة57.412004/2005الثانًذكرعراقٌةهللا عبد نجم الوهاب عبد ستارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة132

مسائٌة57.262004/2005الثانًذكرعراقٌةالجبار عبد سعدون علً فراسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة133

مسائٌة57.162004/2005الثانًانثىعراقٌةمجٌد هاشم ضٌاء هدٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة134

مسائٌة57.072004/2005الثانًانثىعراقٌةمنشد تالً وسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة135

مسائٌة56.582004/2005الثانًذكرعراقٌةمندٌل كاظم ابراهٌم محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة136

مسائٌة56.572004/2005الثانًذكرعراقٌةهللا عبد محمد جسام فراسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة137

مسائٌة56.502004/2005الثانًذكرعراقٌةسبع شناوة عبد حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة138

مسائٌة56.402004/2005الثانًذكرعراقٌةعلً عبد محمد قاسم احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة139

مسائٌة56.382004/2005الثانًانثىعراقٌةعلً محمد الرضا عبد زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة140

مسائٌة56.352004/2005الثانًذكرعراقٌةاسماعٌل خلٌل صباح احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة141

مسائٌة56.342004/2005الثانًذكرعراقٌةمحمد حمٌد فؤاد دلشادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة142

مسائٌة56.262004/2005الثانًذكرعراقٌةاحمد عمر خطاب عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة143

مسائٌة56.162004/2005الثانًانثىعراقٌةالوهاب عبد احمد مصطفى هدىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة144
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مسائٌة56.122004/2005الثانًذكرعراقٌةمحمد فهد داخل احسانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة145

مسائٌة56.052004/2005الثانًذكرعراقٌةامٌن احمد هاشم حسانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة146

مسائٌة56.042004/2005الثانًذكرعراقٌةسلمان عبد رشٌد حمٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة147

مسائٌة55.862004/2005الثانًانثىعراقٌةاسماعٌل العزٌز عبد ناطق اسٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة148

مسائٌة54.282004/2005الثانًذكرعراقٌةمحمد فتاح عاصم باللالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة149


