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مسائٌة81.892006/2007االولانثىعراقٌةالتمٌمً صالح مجٌد مدٌحةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

مسائٌة81.822006/2007االولانثىعراقٌةعلوان كاظم زهٌر مروةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

مسائٌة80.742006/2007االولانثىعراقٌةابراهٌم خضٌر طالب ابتسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

مسائٌة80.742006/2007االولذكرعراقٌةصالح خماس الستار عبد حسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

مسائٌة77.252006/2007االولذكرعراقٌةجعفر الحسٌن عبد الزهرة عبد فؤادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

مسائٌة75.352006/2007االولانثىعراقٌةمحمد الرزاق عبد سمٌر ابتسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

مسائٌة75.222006/2007االولذكرعراقٌةزغٌر محسن احمد مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

مسائٌة74.122006/2007االولذكرعراقٌةرضا جواد محمد ابراهٌم زٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

مسائٌة72.722006/2007االولذكرعراقٌةعلٌوي ابراهٌم سمٌر احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

مسائٌة72.712006/2007االولذكرعراقٌةمحمد حسن هللا عبد رٌاحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

مسائٌة72.682006/2007االولذكرعراقٌةنزال علً حسٌن وسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

مسائٌة72.352006/2007االولذكرعراقٌةحسٌن محسن الرحمن عبد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

مسائٌة72.172006/2007االولذكرعراقٌةحمٌدي عجٌل اللطٌف عبد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

مسائٌة71.432006/2007االولذكرعراقٌةظاهر بخٌت صالح ابراهٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

مسائٌة70.972006/2007االولذكرعراقٌةمطرود علوان هللا مال علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

مسائٌة70.682006/2007االولذكرعراقٌةاسماعٌل مخلص خلٌل محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

مسائٌة70.132006/2007االولانثىعراقٌةاحمد غازي صباح زٌنةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

مسائٌة69.832006/2007االولذكرعراقٌةالعامري جواد عامر حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

مسائٌة69.122006/2007االولذكرعراقٌةالعتبً حسٌن علً عبد حسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

مسائٌة68.632006/2007االولذكرعراقٌةكاظم ضاعن عبٌد الجبار عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

مسائٌة68.532006/2007االولذكرعراقٌةكاظم علوان حسٌن اشرفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

مسائٌة68.432006/2007االولذكرعراقٌةٌوسف ٌاسٌن دوحً وسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

مسائٌة68.132006/2007االولذكرعراقٌةمحمد زاٌر هادي حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

مسائٌة67.932006/2007االولذكرعراقٌةعروز بدر هاشم عالءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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مسائٌة67.922006/2007االولانثىعراقٌةسعٌد نوري باسل رؤىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

مسائٌة67.842006/2007االولانثىعراقٌةعبد عباس رسول بشرىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

مسائٌة67.622006/2007االولذكرعراقٌةابراهٌم رضا محمد زٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

مسائٌة66.742006/2007االولذكرعراقٌةالتمٌمً حسن عباس جاسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

مسائٌة66.062006/2007االولذكرعراقٌةحسن مفتن ابراهٌم علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

مسائٌة65.872006/2007االولذكرعراقٌةحمد علً صالح السالم عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

مسائٌة65.792006/2007االولذكرعراقٌةخلف فرج محمد جاسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

مسائٌة65.562006/2007االولذكرعراقٌةمجٌد الجبار عبد الستار عبد سعدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

مسائٌة65.452006/2007االولذكرعراقٌةعلً عباس محمد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

مسائٌة65.372006/2007االولانثىعراقٌةخلف شوٌش اسماعٌل هندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

مسائٌة64.712006/2007الثانًذكرعراقٌةالحمٌد عبد حسن المنعم عبد مهندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

مسائٌة64.702006/2007االولذكرعراقٌةمحمد الرزاق عبد كاظم مؤٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

مسائٌة64.272006/2007االولذكرعراقٌةكاظم شاكر محمود سرمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

مسائٌة64.262006/2007االولذكرعراقٌةغضبان كرٌم كاظم محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

مسائٌة64.102006/2007االولانثىعراقٌةعلً محسن محمود سهىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

مسائٌة63.722006/2007االولذكرعراقٌةمهدي حمٌد مجٌد براءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

مسائٌة63.262006/2007الثانًذكرعراقٌةعبد علً صالح رباحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

مسائٌة63.062006/2007الثانًانثىعراقٌةالرضا عبد جلوب علً افراحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

مسائٌة63.052006/2007الثانًذكرعراقٌةعبد زغٌر جلٌل حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

مسائٌة62.932006/2007االولذكرعراقٌةكرٌم عواد جمال عمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

مسائٌة62.902006/2007االولذكرعراقٌةالجبوري علً حسٌن علً محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

مسائٌة62.622006/2007الثانًذكرعراقٌةحسن محمد قاسم الكرٌم عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

مسائٌة62.172006/2007االولانثىعراقٌةبالل الحمٌد عبد عماد ٌاسمٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

مسائٌة62.062006/2007االولانثىعراقٌةعجٌل انور كٌالن بسمةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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مسائٌة61.972006/2007االولذكرعراقٌةصالح علً حسٌن رسولالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

مسائٌة61.682006/2007االولانثىعراقٌةحمادي حسن جمٌل سعادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

مسائٌة61.652006/2007الثانًذكرعراقٌةبطرس الٌاس اسحق كرمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

مسائٌة61.642006/2007الثانًذكرعراقٌةحربً احمد حسن مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

مسائٌة61.562006/2007الثانًذكرعراقٌةالشمري معٌلً محسن سٌفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

مسائٌة61.512006/2007االولانثىعراقٌةمحمد احمد سلمان سحرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

مسائٌة61.462006/2007الثانًذكرعراقٌةصالح الكرٌم عبد عامر الكرٌم عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

مسائٌة61.302006/2007االولذكرعراقٌةٌونس مناحً عبد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

مسائٌة61.272006/2007االولذكرعراقٌةالعامري نجم عبد مجٌد خالدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

مسائٌة61.202006/2007االولذكرعراقٌةالساعدي حسن مزهر سمٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

مسائٌة61.132006/2007االولانثىعراقٌةمجباس سبع فتحً رؤىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

مسائٌة61.122006/2007الثانًذكرعراقٌةمحمد عبود طه خلٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

مسائٌة61.062006/2007الثانًذكرعراقٌةمحمد جابر كاظم حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

مسائٌة60.692006/2007الثانًذكرعراقٌةسوادي منصور كاظم ضٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

مسائٌة60.622006/2007االولذكرعراقٌةعلً خزام عاشور عالءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

مسائٌة60.332006/2007الثانًانثىعراقٌةجمعة هالل حامد فاتنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

مسائٌة60.222006/2007الثانًذكرعراقٌةجاسم وهٌب حمزة اكرمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

مسائٌة60.162006/2007الثانًانثىعراقٌةمطلك خلف رحٌم عبٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

مسائٌة60.092006/2007الثانًانثىعراقٌةذرب مرشد قاسم سوزانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

مسائٌة60.082006/2007الثانًذكرعراقٌةحسٌن صادق عدنان حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

مسائٌة60.052006/2007الثانًانثىعراقٌةعطٌة جاسم فرج اروىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

مسائٌة59.922006/2007الثانًذكرعراقٌةشوكه خلف مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

مسائٌة59.92006/2007الثانًذكرعراقٌةعلً صالح سلمان علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

مسائٌة59.742006/2007االولذكرعراقٌةظاهر حرج محمود حازمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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مسائٌة59.652006/2007الثانًذكرعراقٌةمحسن رحٌم مالك سنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

مسائٌة59.622006/2007االولذكرعراقٌةمحمد حسن اسماعٌل عادلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

مسائٌة59.482006/2007الثانًذكرعراقٌةمحمود الجبار عبد عالء مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

مسائٌة59.472006/2007الثانًذكرعراقٌةسلمان محمود محمد ٌسرىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

مسائٌة59.362006/2007االولانثىعراقٌةسعود مجٌد احمد اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

مسائٌة59.342006/2007الثانًانثىعراقٌةٌاسٌن حسن فاتنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

مسائٌة59.322006/2007االولانثىعراقٌةالكرم هللا عبد علً منارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

مسائٌة59.232006/2007االولانثىعراقٌةاالسدي اسماعٌل علً انعامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

مسائٌة59.232006/2007الثانًانثىعراقٌةسلمان اللطٌف عبد مخلص مروةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

مسائٌة59.082006/2007الثانًانثىعراقٌةمطر حمزة مهدي لٌلىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

مسائٌة59.042006/2007االولذكرعراقٌةحسن احمد عٌسى مٌثمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

مسائٌة58.992006/2007الثانًذكرعراقٌةشاٌع داخل مهدي حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

مسائٌة58.982006/2007الثانًذكرعراقٌةعزٌز محمد فٌصل زٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

مسائٌة58.732006/2007الثانًذكرعراقٌةعلً مزعل خمٌس مرتضىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

مسائٌة58.562006/2007االولانثىعراقٌةمصطفى خلف الستار عبد رغدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

مسائٌة58.562006/2007الثانًذكرعراقٌةموسى محمد زهٌر حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

مسائٌة58.492006/2007االولذكرعراقٌةشاكر فاضل قصً فاضلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

مسائٌة58.332006/2007الثانًانثىعراقٌةفؤاد مصطفى زهٌر بٌداءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

مسائٌة58.162006/2007الثانًذكرعراقٌةشالكه علً محسن اٌمنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

مسائٌة58.082006/2007الثانًذكرعراقٌةمحمد علً سلمان نزارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

مسائٌة57.972006/2007الثانًذكرعراقٌةحسٌن حسن مازنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

مسائٌة57.952006/2007الثانًذكرفلسطٌنٌةابراهٌم الرحمن عبد ٌحٌى هللا عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

مسائٌة57.882006/2007االولذكرعراقٌةالفتالوي سالم امٌن سرمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

مسائٌة57.822006/2007الثانًذكرعراقٌةمحمد سلٌمان محمد باللالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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مسائٌة57.652006/2007الثانًذكرعراقٌةصالح هادي صباح محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

مسائٌة57.582006/2007الثانًذكرعراقٌةمحمد حسن حبٌب حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

مسائٌة57.572006/2007الثانًذكرعراقٌةصالح الجلٌل عبد طالل نورسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

مسائٌة57.372006/2007الثانًذكرعراقٌةجواد طالع خزعل علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

مسائٌة57.212006/2007الثانًذكرعراقٌةكاظم هادي جاسم هاديالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

مسائٌة57.142006/2007الثانًذكرعراقٌةمحمود احمد شهاب الرحمن عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

مسائٌة57.132006/2007االولانثىعراقٌةطبانة حامد اللطبف عبد اٌناسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

مسائٌة57.032006/2007الثانًذكرعراقٌةناصر حسٌن نواف عصامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

مسائٌة57.022006/2007االولذكرعراقٌةزٌدان حسٌن حمٌد ماجدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105
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