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مسائٌة84.3352010/2009االولانثىعراقًالتمٌمً هللا جار عدنان ابتسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

مسائٌة842010/2009االولذكــرعراقًالعبٌدي حسٌن ناصر علً لطٌفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

مسائٌة81.6372010/2009االولانثىعراقًالخزرجً جاسم نعمان سناءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

مسائٌة79.9292010/2009االولانثىعراقًالمشهدانً صالح احمد ابراهٌم منارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6
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مسائٌة79.2772010/2009االولذكــرعراقًالحٌالً عباس احمد مولود محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

مسائٌة78.412010/2009االولذكــرعراقًالمختار مهدي محمد موفق امٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10
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مسائٌة74.2662010/2009االولذكــرعراقًكرٌدي احمد رشٌد خالدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

مسائٌة71.4342010/2009االولذكــرعراقًالدلفً علً حسٌن اشرف محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

مسائٌة70.2932010/2009االولذكــرعراقًالناصري جابر جمٌل هللا عطا حسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

مسائٌة70.2732010/2009االولانثىعراقًالقزاز الوهاب عبد محمد سارهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

مسائٌة70.1212010/2009االولانثىعراقًعبود كاظم جواد حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

مسائٌة70.0352010/2009االولذكــرعراقًالحمٌداوي عبد كاظم جواد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

مسائٌة69.5482010/2009االولانثىعراقًالخشالً عٌسى اسماعٌل الجلٌل عبد رناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20
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مسائٌة69.1772010/2009االولذكــرعراقًشرموص خلف سلمان محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22
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مسائٌة66.8112010/2009االولانثىعراقًسلٌمان عدنان فاتنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

مسائٌة65.9632010/2009االولذكــرعراقًالدركزلً القادر عبد نوري طارقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28
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مسائٌة65.2372010/2009االولذكــرعراقًالشٌبانً جبار حمزه قٌصرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

مسائٌة65.2032010/2009االولانثىعراقًالنعٌمً عبٌد احمد عدنان جنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31
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مسائٌة63.3652010/2009االولانثىعراقًعباس محمد ٌاسٌن ٌسرىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

مسائٌة63.3412010/2009االولذكــرعراقًمحمود علوان منٌر احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

مسائٌة62.4892010/2009الثانًذكــرعراقًالشٌخلً صالح الرزاق عبد قتٌبةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

مسائٌة62.4152010/2009االولذكــرفلسطٌنًعلً حسٌن احمد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

مسائٌة62.252010/2009الثانًانثىعراقًحامد العظٌم عبد سعد رشاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

مسائٌة62.1862010/2009االولذكــرعراقًعلً فاضل نبٌل مهندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

مسائٌة61.7732010/2009الثانًانثىعراقًالعباسً ابراهٌم علً عبد محمد قسمةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

مسائٌة61.7362010/2009الثانًذكــرعراقًمحمود االمٌر عبد معٌن سرمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

مسائٌة61.642010/2009االولذكــرعراقًذنون حسٌن كٌالن غزوانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

مسائٌة61.4732010/2009االولانثىعراقًشراره جاسم الجلٌل عبد رٌاض اطٌافالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

مسائٌة61.4612010/2009االولذكــرعراقًنعٌم حافظ سعٌد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47
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مسائٌة61.1332010/2009االولذكــرعراقًعلً ناجً عمر زٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

مسائٌة60.7632010/2009االولذكــرعراقًالعبٌدي حمودي رشٌد خالد سامرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

مسائٌة60.4012010/2009الثانًذكــرعراقًالشبٌبً عطا ولٌد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

مسائٌة60.3372010/2009االولانثىعراقًكتاب مخٌف احمد هبةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

مسائٌة60.2852010/2009االولذكــرعراقًاللطٌف عبد الرحٌم عبد موسى جمالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

مسائٌة60.262010/2009االولانثىعراقًحداد عباس علً سمٌر اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

مسائٌة59.1622010/2009االولذكــرعراقًالمٌاحً عبٌد حسٌن راضً فؤادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

مسائٌة59.1352010/2009الثانًذكــرعراقًاحمد شهاب احمد وائلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

مسائٌة58.822010/2009الثانًذكــرعراقًعبود سعٌد حاتم زٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

مسائٌة58.7782010/2009الثانًذكــرعراقًالساعدي خرٌبط محسن محمد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

مسائٌة58.4192010/2009الثانًذكــرعراقًالزوبعً فٌاض علً هادي خالدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

مسائٌة57.8412010/2009االولانثىعراقًالرمضانً صابر محمد احمد تمارةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

مسائٌة57.5012010/2009الثانًانثىعراقًالنعٌمً الرزاق عبد جبار اطٌافالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

مسائٌة57.2342010/2009الثانًذكــرعراقًالهادي عبد الخالق عبد ظاهر الخالق عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

مسائٌة57.0272010/2009الثانًانثىعراقًالجبوري حسن هللا عبد صالح اٌناسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

مسائٌة56.5552010/2009الثانًذكــرعراقًالسعدي سلمان ضاٌع كرٌم علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

مسائٌة56.1092010/2009الثانًذكــرعراقًجبر طعٌمة مراد صفاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

مسائٌة55.9892010/2009الثانًذكــرعراقًمصلح فرحان الكاظم عبد قادرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

مسائٌة55.9632010/2009الثانًانثىعراقًالعبٌدي محمود مردان احمد وسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

مسائٌة55.8462010/2009الثانًذكــرعراقًغولً القره صبار خلف ٌونس سعدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

مسائٌة55.2162010/2009الثانًانثىعراقًالشٌخ جاسم تقً شرٌف منارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

مسائٌة55.0642010/2009االولذكــرعراقًالطائً رشٌد مجٌد قاسم سعدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

مسائٌة54.7172010/2009االولذكــرعراقًجبر ناهً حمٌد مهندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72

مسائٌة54.2452010/2009الثانًانثىعراقًالربٌعً حسن علوان حسٌن امالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

مسائٌة53.9392010/2009الثانًانثىعراقًالجبوري سلمان ضمد الواحد عبد ابتهالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74


