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مسائٌة92.972007/2008االولذكرعراقٌةفلٌح حسن ابراهٌم خالدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

مسائٌة90.682007/2008االولذكرعراقٌةنصٌر جبر سعدون عادلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

مسائٌة88.292007/2008االولذكرعراقٌةعباس عطا حاتم محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

مسائٌة88.232007/2008االولذكرعراقٌةعلً فاضل محمد ناجً جمالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

مسائٌة86.092007/2008االولانثىعراقٌةحبٌب الرزاق عبد منىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

مسائٌة85.702007/2008االولذكرعراقٌةسلمان حمد  فاضل رائدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

مسائٌة84.632007/2008االولذكرعراقٌةالحمٌد عبد نزار سٌروانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

مسائٌة84.322007/2008االولانثىعراقٌةالجٌالوي محمود الرزاق عبد  ابتسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

مسائٌة83.902007/2008االولذكرعراقٌةجبر سبتً سالم محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

مسائٌة81.542007/2008االولذكرعراقٌةهللا عبد نعمة المهدي عبد حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

مسائٌة81.322007/2008االولانثىعراقٌةكاظم مهدي رجاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

مسائٌة80.632007/2008االولانثىعراقٌةنوري ضٌاء مهدي سكٌنةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

مسائٌة80.492007/2008االولذكرعراقٌةدهٌمش عبد حسون رافدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

مسائٌة80.432007/2008االولذكرعراقٌةنظر علً ابراهٌم عامرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

مسائٌة79.402007/2008االولذكرعراقٌةعبود منصور علٌوي عباسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

مسائٌة78.742007/2008االولذكرعراقٌةالمسٌح عبد الٌاس المسٌح عبد سنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

مسائٌة78.482007/2008الثانًذكرعراقٌةٌوسف غنتاب قاسم سعدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

مسائٌة78.312007/2008االولذكرعراقٌةمحمد اسود حازم حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

مسائٌة78.162007/2008االولذكرعراقٌةلطٌف عبادي عباس مهديالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

مسائٌة77.172007/2008االولانثىعراقٌةحسٌن ناجً ٌحٌى اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

مسائٌة76.962007/2008االولانثىعراقٌةفرحان ضاحً الكرٌم عبد دٌناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

مسائٌة76.692007/2008االولانثىعراقٌةصكر حمود الحر عبد اٌمانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

مسائٌة76.602007/2008االولانثىعراقٌةالسودانً موسى حسٌن علٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

مسائٌة75.382007/2008االولانثىعراقٌةضباب محمد سلمان سهامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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مسائٌة75.082007/2008االولانثىعراقٌةمحمد ابراهٌم الفتاح عبد علٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

مسائٌة74.502007/2008االولذكرعراقٌةعباس محمد جسام كاملالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

مسائٌة73.862007/2008الثانًانثىعراقٌةالالمً مهدي كرٌم اٌمانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

مسائٌة73.742007/2008االولانثىعراقٌةرجب اغا طاهر زٌنةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

مسائٌة73.582007/2008االولذكرعراقٌةسلمان اورٌوش مجٌد قاسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

مسائٌة73.202007/2008االولذكرعراقٌةالواحد عبد عدنان عالءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

مسائٌة73.112007/2008االولانثىعراقٌةحسٌن فتاح الكرٌم عبد فلايرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

مسائٌة72.502007/2008االولذكرعراقٌةراضً جواد حبٌب بشارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

مسائٌة72.342007/2008االولذكرعراقٌةعودة عاصً صالح عادلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

مسائٌة72.102007/2008االولانثىعراقٌةعوض كاظم فاطمةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

مسائٌة71.632007/2008االولذكرعراقٌةاحمد جبار مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

مسائٌة71.332007/2008االولانثىعراقٌةداود السالم عبد عدنان مرٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

مسائٌة70.562007/2008االولذكرعراقٌةعلً محمد علً حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

مسائٌة69.462007/2008االولذكرعراقٌةسامً عزت سمٌر علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

مسائٌة69.282007/2008االولذكرعراقٌةحمادة جوحً حامد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

مسائٌة69.122007/2008االولانثىعراقٌةهادي مهدي حسٌن اقبالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

مسائٌة69.022007/2008االولانثىعراقٌةعاجل كرٌم ٌسرىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

مسائٌة68.922007/2008الثانًانثىعراقٌةمحمد جاسم حسن خدٌجةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

مسائٌة68.862007/2008االولانثىعراقٌةسلمان محسن نجم حالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

مسائٌة68.822007/2008االولذكرعراقٌةالكرٌم عبد الدٌن شمس زكً سهٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

مسائٌة68.532007/2008االولانثىعراقٌةمحسن محمد باسم هٌامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

مسائٌة68.502007/2008االولذكرعراقٌةعبطان هاشم احمد عباسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

مسائٌة68.482007/2008االولانثىفلسطٌنٌةداود رمضان نجوىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

مسائٌة68.342007/2008الثانًانثىعراقٌةحسٌن جاسم علً انوارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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مسائٌة68.282007/2008االولانثىعراقٌةسعٌد  صالح محمد جنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

مسائٌة68.202007/2008االولذكرعراقٌةالدلٌمً حمزة حامد عباسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

مسائٌة68.142007/2008االولانثىعراقٌةعباس خضٌر الخالق عبد رسلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

مسائٌة67.312007/2008الثانًانثىعراقٌةهداوي خلٌفة ولٌد اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

مسائٌة67.082007/2008االولذكرعراقٌةسلمان سعٌد الحمٌد عبد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

مسائٌة66.742007/2008الثانًذكرعراقٌةقوام صالح محمد صالحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

مسائٌة66.722007/2008االولذكرعراقٌةسبتً كاظم جٌاد صادقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

مسائٌة66.592007/2008الثانًذكرعراقٌةناجً ابراهٌم الصاحب عبد عالءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

مسائٌة66.552007/2008الثانًانثىعراقٌةاالسدي احمد علً زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

مسائٌة66.382007/2008االولذكرعراقٌةفالح موسى حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

مسائٌة66.322007/2008الثانًذكرعراقٌةالغرٌري الدٌن شمس اسامة هللا عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

مسائٌة65.922007/2008الثانًانثىعراقٌةمحمد هللا عبد نزار لمٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

مسائٌة65.722007/2008االولذكرعراقٌةااللوسً داود سلمان داود عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

مسائٌة65.442007/2008الثانًذكرعراقٌةمناحً عبود عامر محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

مسائٌة65.142007/2008االولانثىعراقٌةالخزرجً ابراهٌم خلٌل شٌماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

مسائٌة65.022007/2008الثانًانثىعراقٌةعبود زناد حمزة ربابالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

مسائٌة64.762007/2008الثانًانثىعراقٌةحسٌن ابراهٌم عامر مروةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

مسائٌة64.372007/2008االولذكرعراقٌةصالح موسى ماهر ساهرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

مسائٌة64.062007/2008االولذكرعراقٌةفرج ناصر نجاح سامرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

مسائٌة63.912007/2008الثانًذكرعراقٌةزغٌر محسن احمد حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

مسائٌة63.892007/2008االولانثىعراقٌةالرحمن عبد كرٌم الرحمن عبد رؤىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

مسائٌة63.882007/2008االولانثىعراقٌةعبادة شاكر صالح سهىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

مسائٌة63.832007/2008الثانًذكرعراقٌةكرٌم علوان تٌمول حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

مسائٌة63.802007/2008الثانًانثىعراقٌةاحمد الكرٌم عبد ضٌاء اطٌافالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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مسائٌة63.692007/2008الثانًانثىعراقٌةعامر كاظم داود امنهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

مسائٌة63.262007/2008الثانًذكرعراقٌةهندي محمود كهالن فهدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

مسائٌة63.022007/2008االولذكرعراقٌةمحمود شاكر ثابت صفاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

مسائٌة62.832007/2008الثانًذكرعراقٌةكرٌم الرزاق عبد حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

مسائٌة62.022007/2008الثانًذكرفلسطٌنٌةكراجة سعٌد فٌصل محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

مسائٌة61.722007/2008الثانًذكرعراقٌةعلً حسٌن مهدي ماهرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

مسائٌة61.692007/2008االولذكرعراقٌةبطً ٌوسف صائب غسانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

مسائٌة61.622007/2008الثانًذكرعراقٌةالوهاب عبد الجبار عبد غزوان احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

مسائٌة61.372007/2008الثانًذكرعراقٌةسعد خضر جمٌل صادقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

مسائٌة61.362007/2008الثانًانثىعراقٌةشطب محمد كامل سارةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

مسائٌة61.302007/2008االولانثىعراقٌةمنشد حسن جبار اٌمانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

مسائٌة61.272007/2008الثانًذكرعراقٌةاحمد شهاب علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

مسائٌة61.212007/2008الثانًذكرعراقٌةهذال محمد عامر محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

مسائٌة61.002007/2008الثانًذكرعراقٌةعناد محمد محسن عقٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

مسائٌة60.662007/2008الثانًانثىعراقٌةهللا عبد هاشم حمٌد عبٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

مسائٌة60.642007/2008الثانًانثىعراقٌةالساعدي زبون زامل ضمٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

مسائٌة60.612007/2008الثانًذكرعراقٌةحمد محمد جاسم صدامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

مسائٌة60.432007/2008الثانًذكرعراقٌةسعد عباس محمد ثامر عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

مسائٌة60.162007/2008الثانًذكرعراقٌةصالح موسى طاهر علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

مسائٌة60.072007/2008الثانًذكرعراقٌةجعفر جاسم جعفر احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

مسائٌة59.922007/2008الثانًذكرعراقٌةوادي سلطان حسون حبٌبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

مسائٌة59.812007/2008الثانًذكرعراقٌةالرزاق عبد صادق محمد حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

مسائٌة59.722007/2008االولذكرعراقٌةغنام محمود طاهر مهديالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

مسائٌة59.402007/2008الثانًذكرعراقٌةالبطاوي حنون طارق زٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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مسائٌة59.092007/2008الثانًذكرعراقٌةخضٌر ٌاس خضٌر احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

مسائٌة59.032007/2008الثانًذكرعراقٌةشكر طاهر طارق سٌفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

مسائٌة59.012007/2008الثانًانثىعراقٌةهللا عبد الفتاح عبد رعد دٌناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

مسائٌة58.932007/2008الثانًذكرعراقٌةعلوان محمد حبٌب زٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

مسائٌة58.892007/2008الثانًذكرعراقٌةباقر داود علً عبد زٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

مسائٌة58.852007/2008الثانًذكرعراقٌةخلف سودي مجٌد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

مسائٌة58.702007/2008الثانًذكرعراقٌةسعٌد طالب رعد فائزالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

مسائٌة58.652007/2008الثانًذكرعراقٌةناصر محمد علً عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

مسائٌة58.422007/2008الثانًانثىعراقٌةجدوع خمٌس خالد بتولالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105
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