
الدراسة نوعالتخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

مسائٌة95.502005/2006االولانثىعراقٌةجواد كاظم فاضل لمٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

مسائٌة91.172005/2006االولانثىعراقٌةعمر خطاب فائق فاطمةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

مسائٌة91.142005/2006االولذكرعراقٌةحسٌن سلمان الرحمن عبد مهندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

مسائٌة90.742005/2006االولانثىعراقٌةاحمد الرزاق عبد اكرم سجىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

مسائٌة90.662005/2006االولذكرعراقٌةالسعٌدي سكر معله دخٌل جبارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

مسائٌة86.342005/2006االولانثىعمانٌةالحمٌدانً داود محمد ربابالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

مسائٌة84.712005/2006االولانثىعراقٌةحدٌد ناصر نصرت شٌماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

مسائٌة84.352005/2006االولانثىعراقٌةسلٌمان احمد الكرٌم عبد مٌسونالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

مسائٌة82.942005/2006االولانثىعراقٌةموسى الحسٌن عبد حسٌن بدورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

مسائٌة82.652005/2006االولانثىعراقٌةعلً كاظم محمود استبرقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

مسائٌة82.162005/2006االولانثىعراقٌةراشد وناس ابراهٌم املالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

مسائٌة81.892005/2006االولانثىعراقٌةعبد عباس رسول جنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

مسائٌة81.812005/2006االولانثىعراقٌةالعزٌز عبد حسٌن علً ٌاسمٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

مسائٌة81.442005/2006االولانثىعراقٌةحسن فلٌح جواد خالدةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

مسائٌة81.012005/2006االولذكرعراقٌةمعروف الفتاح عبد الوهاب عبد عمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

مسائٌة80.732005/2006االولانثىعراقٌةكاظم حسن فاضل غٌداءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

مسائٌة80.632005/2006االولذكرفلسطٌنٌةعلٌان الرحٌم عبد محمد الرحمن عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

مسائٌة79.062005/2006االولذكرعراقٌةهراطة فٌاض صالح خمٌسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

مسائٌة78.112005/2006االولانثىعراقٌةعلً جعفر جلٌل دنٌاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

مسائٌة77.932005/2006االولذكرعراقٌةالجابري نجف عبد علً خالدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

مسائٌة77.902005/2006االولانثىعراقٌةحسٌن مخلف ابراهٌم تغرٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

مسائٌة77.872005/2006االولذكرعراقٌةهللا عبد حسن فاضل حسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

مسائٌة77.532005/2006االولذكرعراقٌةعلً حسن محمد ظافرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

مسائٌة77.472005/2006االولانثىعراقٌةالبٌضانً محسن علً مٌسونالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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مسائٌة77.032005/2006االولانثىعراقٌةمصطفى الرحٌم عبد الرحمن عبد نجالءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

مسائٌة76.422005/2006االولانثىعراقٌةعلوان كناوي خلوقً بانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

مسائٌة75.652005/2006االولانثىعراقٌةنصٌف محمود عدنان بسمةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

مسائٌة74.712005/2006االولذكرعراقٌةفارة حمٌد كامل ثائرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

مسائٌة74.632005/2006االولذكرعراقٌةجاسم عباس حمدان نجٌبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

مسائٌة74.602005/2006االولذكرعراقٌةالنعٌمً محمد خلف احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

مسائٌة74.322005/2006االولذكرعراقٌةجدوع كاظم خضٌر رحٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

مسائٌة74.282005/2006االولانثىعراقٌةمحمد الرحمن عبد عرفان اسٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

مسائٌة73.342005/2006االولذكرعراقٌةهادي االمٌر عبد الدٌن صالح محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

مسائٌة73.132005/2006االولذكرعراقٌةمحمد محمود شاكر عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

مسائٌة72.832005/2006االولانثىعراقٌةعودة عطٌه صكبان عذراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

مسائٌة72.742005/2006االولذكرعراقٌةفهٌد كرٌم جبار فراسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

مسائٌة72.172005/2006االولذكرعراقٌةحمودي لفته شاكر حامدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

مسائٌة72.122005/2006االولانثىعراقٌةحسٌن جاسم جواد سمٌرةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

مسائٌة71.842005/2006االولذكرعراقٌةموسى الودود عبد موسى عمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

مسائٌة71.822005/2006االولانثىعراقٌةبٌج حسب حسن سامً سندسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

مسائٌة71.652005/2006االولانثىعراقٌةهللا عبد سامً منارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

مسائٌة71.502005/2006االولانثىعراقٌةابراهٌم احمد جاسم رشاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

مسائٌة71.192005/2006االولانثىعراقٌةمهدي هادي صالح سالمةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

مسائٌة71.182005/2006االولذكرعراقٌةحسن هرموش كامل عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

مسائٌة71.132005/2006االولذكرعراقٌةاحمد حقً اوج محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

مسائٌة70.552005/2006االولانثىعراقٌةعلً الرحٌم عبد محمد رجاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

مسائٌة70.422005/2006االولذكرعراقٌةحسن عنكود جاسم سالمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

مسائٌة70.112005/2006االولذكرعراقٌةدروٌش مهدي فوزي عدنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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مسائٌة69.902005/2006االولانثىعراقٌةالباقً عبد الوهاب عبد اسامة نهلةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

مسائٌة69.682005/2006الثانًانثىعراقٌةكمر حسن الهادي عبد ازهارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

مسائٌة69.272005/2006االولذكرعراقٌةفرج جرٌو محمد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

مسائٌة69.062005/2006االولذكرعراقٌةعودة راضً حمٌد ضٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

مسائٌة69.032005/2006االولذكرعراقٌةصالح مهدي عباس احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

مسائٌة68.802005/2006االولانثىعراقٌةمحمود ابراهٌم خلٌل لقاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

مسائٌة68.642005/2006االولذكرعراقٌةعباس علً ٌونس علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

مسائٌة68.592005/2006االولذكرعراقٌةالرماح االمٌر عبد قٌصر عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

مسائٌة68.532005/2006االولذكرعراقٌةناصر عبٌد حمٌد حازمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

مسائٌة68.352005/2006االولذكرعراقٌةحمادي علً حسٌن علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

مسائٌة68.322005/2006االولذكرعراقٌةاحمد محمد راسم علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

مسائٌة67.922005/2006االولذكرعراقٌةدروٌش عباس محمد مهديالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

مسائٌة67.432005/2006االولانثىعراقٌةسعٌد محمود فؤاد سوالفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

مسائٌة67.342005/2006الثانًانثىعراقٌةهللا فٌض موسى انور نورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

مسائٌة67.332005/2006االولذكرعراقٌةعلً مطر كاظم حمٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

مسائٌة67.232005/2006االولذكرعراقٌةحمٌد جواد هلٌل سامحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

مسائٌة66.932005/2006االولذكرعراقٌةالعزي سعٌد جمال قصًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

مسائٌة66.602005/2006االولذكرعراقٌةعزٌز ساجت محسن محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

مسائٌة66.472005/2006االولذكرعراقٌةمحمد ابراهٌم غازي عمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

مسائٌة66.102005/2006الثانًذكرعراقٌةحمادي علً محمد ماهرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

مسائٌة65.832005/2006االولانثىعراقٌةحسن حسون علً سرىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

مسائٌة65.812005/2006االولذكرعراقٌةحمزة احمد ابراهٌم صباحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

مسائٌة65.202005/2006االولانثىعراقٌةاحمد محمد حمٌد وجدانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

مسائٌة65.162005/2006االولذكرعراقٌةالسادة عبد االمٌر عبد هاتف علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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مسائٌة65.152005/2006االولذكرعراقٌةهللا عبد احمد شهاب محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

مسائٌة64.962005/2006االولذكرعراقٌةسالمه محمد حمد عٌسىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

مسائٌة64.932005/2006االولذكرعراقٌةٌحٌى الجبار عبد اٌاد انمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

مسائٌة64.842005/2006االولانثىعراقٌةشعٌا عزٌز صباح نوراالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

مسائٌة64.722005/2006االولانثىعراقٌةابراهٌم خماس قدوري نورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

مسائٌة64.682005/2006االولذكرعراقٌةمحمود عبد صالح مدحتالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

مسائٌة64.542005/2006االولانثىعراقٌةالقزاز حسٌن العظٌم عبد سوزانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

مسائٌة64.422005/2006االولانثىعراقٌةجالب ٌاسر محمد فرحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

مسائٌة64.152005/2006االولذكرعراقٌةالالمً مسعد بشٌر اسامةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

مسائٌة64.072005/2006االولانثىعراقٌةخلٌل الرحمن عبد هناديالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

مسائٌة63.912005/2006االولذكرعراقٌةاحمد علً حسٌن حمٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

مسائٌة63.722005/2006االولانثىعراقٌةشاكر محمود عالء وجدانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

مسائٌة63.662005/2006الثانًذكرعراقٌةحسٌن كاظم جواد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

مسائٌة63.202005/2006االولانثىعراقٌةمصخً طالب الحسن عبد رشاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

مسائٌة62.932005/2006االولذكرعراقٌةتركً ابراهٌم الحمٌد عبد نوفلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

مسائٌة62.922005/2006االولانثىعراقٌةاحمد محمد العزٌز عبد نسرٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

مسائٌة62.882005/2006االولذكرعراقٌةهرمز ٌوسف خالد ٌوسفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

مسائٌة62.802005/2006االولذكرعراقٌةمحمد حسون كرٌم علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

مسائٌة62.792005/2006الثانًذكرعراقٌةمرشد النبً عبد زٌدان مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

مسائٌة62.772005/2006االولذكرعراقٌةمحمد عباس محمد سعدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

مسائٌة62.762005/2006االولذكرعراقٌةعبد فاضل حمد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

مسائٌة62.712005/2006االولذكرعراقٌةشهاب محمد كامل محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

مسائٌة62.622005/2006الثانًذكرعراقٌةجزاع حمود مصطفى عدنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

مسائٌة62.372005/2006الثانًانثىعراقٌةمزبان طاهر طارق علٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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مسائٌة62.052005/2006االولانثىعراقٌةمحمد عزت الوهاب عبد همسةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

مسائٌة61.852005/2006االولذكراردنٌةالسالم عبد عثمان سعٌد عادلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

مسائٌة61.752005/2006االولذكرعراقٌةصالح حمٌد قٌس احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

مسائٌة61.742005/2006االولذكرعراقٌةجمعة الدائم عبد الحمٌد عبد انسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

مسائٌة61.562005/2006االولذكرعراقٌةمناتً محسن خلف محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

مسائٌة61.352005/2006الثانًانثىعراقٌةقاسم ابراهٌم عبد سهٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

مسائٌة60.832005/2006الثانًانثىعراقٌةمحمد مطرود حسٌن ابتسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

مسائٌة60.682005/2006االولذكرعراقٌةشٌال احمد محمد اسامةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

مسائٌة60.372005/2006الثانًانثىعراقٌةالزبٌدي احمد صادق باسمةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105

مسائٌة60.302005/2006االولانثىعراقٌةحمادي مهدي صالح هدىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة106

مسائٌة59.972005/2006االولذكرعراقٌةمحمٌد حسٌن نعٌم محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة107

مسائٌة59.882005/2006الثانًذكرعراقٌةعباس خضٌر هٌالن مهندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة108

مسائٌة59.872005/2006االولذكرعراقٌةحسن عبد ابراهٌم قاسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة109

مسائٌة59.782005/2006الثانًذكرعراقٌةكاظم هادي صباح علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة110

مسائٌة59.732005/2006االولذكرعراقٌةنجم سعدون حاتم معتزالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة111

مسائٌة59.632005/2006الثانًذكرعراقٌةسعد ناصر صباح انورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة112

مسائٌة59.562005/2006االولانثىعراقٌةسباهً محمد عبد مهاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة113

مسائٌة59.502005/2006االولذكرعراقٌةفرج رحٌمة سلمان احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة114

مسائٌة59.352005/2006االولذكرعراقٌةكاظم علً حسٌن قٌسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة115

مسائٌة59.292005/2006الثانًذكرعراقٌةعمران فٌاض علً شاملالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة116

مسائٌة59.202005/2006الثانًانثىعراقٌةعلً عباس علً اسٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة117

مسائٌة59.132005/2006الثانًذكرعراقٌةمخلف عبد هللا عبد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة118

مسائٌة59.112005/2006االولذكرعراقٌةكاظم علً محمد مجبل محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة119

مسائٌة59.062005/2006االولذكرعراقٌةمحمد عباس محمد عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة120
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مسائٌة59.022005/2006الثانًذكرعراقٌةكاظم خلف ٌاسٌن مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة121

مسائٌة58.942005/2006الثانًذكرعراقٌةالكنعان احمد سالم علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة122

مسائٌة58.782005/2006االولانثىعراقٌةالرزاق عبد غازي زكً شٌماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة123

مسائٌة58.722005/2006االولذكرعراقٌةعالوي محمود ابراهٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة124

مسائٌة58.662005/2006االولذكرعراقٌةخلٌل غلٌم حامد ثائرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة125

مسائٌة58.612005/2006الثانًذكرعراقٌةدرع احمد انسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة126

مسائٌة58.532005/2006االولانثىعراقٌةمجٌد العزٌز عبد رعد هبهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة127

مسائٌة58.492005/2006الثانًذكرعراقٌةفهد محمود هللا عفا عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة128

مسائٌة58.452005/2006الثانًذكرعراقٌةحافظ ماضً الكاظم عبد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة129

مسائٌة58.312005/2006االولانثىعراقٌةلفته جونً عقٌل اٌالفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة130

مسائٌة58.302005/2006االولذكرعراقٌةحدحود كرٌم ٌحٌى مشرقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة131

مسائٌة58.132005/2006االولذكرعراقٌةعلٌوي سلومً داود عالءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة132

مسائٌة58.032005/2006الثانًذكرعراقٌةزٌارة علً هٌثمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة133

مسائٌة57.832005/2006االولذكرعراقٌةالغنً عبد حاتم طالل احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة134

مسائٌة57.832005/2006الثانًذكرعراقٌةنجم محمد بحر ماهرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة135

مسائٌة57.702005/2006الثانًذكرعراقٌةالوهاب عبد المجٌد عبد عامر علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة136

مسائٌة57.672005/2006الثانًانثىعراقٌةباقر المولى عبد زٌاد ودادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة137

مسائٌة57.652005/2006الثانًذكرعراقٌةمري كاظم السادة عبد سالمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة138

مسائٌة57.512005/2006الثانًذكرعراقٌةعلً محمد فؤاد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة139

مسائٌة57.382005/2006الثانًانثىعراقٌةٌوسف فخري ٌوسف نبراسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة140

مسائٌة57.022005/2006الثانًذكرعراقٌةمروع عبود طالب حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة141

مسائٌة56.952005/2006الثانًانثىعراقٌةحسٌن علً هللا امانة اوفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة142

مسائٌة56.792005/2006الثانًذكرعراقٌةسلمان رفٌق اسعد رامًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة143

مسائٌة56.782005/2006االولذكرعراقٌةزغٌر ناهً صبري نهادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة144
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مسائٌة56.642005/2006الثانًذكرعراقٌةحسن ابراهٌم زٌد حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة145

مسائٌة56.642005/2006الثانًذكرعراقٌةمحمد حسٌن عدنان عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة146

مسائٌة56.392005/2006االولذكرعراقٌةمحسن صبري نذٌر حسنٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة147

مسائٌة56.122005/2006االولذكرعراقٌةلجً عبٌد خلف انورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة148

مسائٌة55.832005/2006الثانًذكرعراقٌةصالح محمد ٌونس علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة149

مسائٌة55.792005/2006الثانًذكرعراقٌةالمجٌد عبد السالم عبد فٌصل اسامةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة150

مسائٌة55.542005/2006الثانًذكرعراقٌةمهدي عامر عطا زٌدونالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة151

مسائٌة55.222005/2006الثانًانثىعراقٌةسهٌل حسن ناهض اكرامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة152

مسائٌة54.622005/2006الثانًذكرعراقٌةحمودي سلمان خمٌس عالءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة153


