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صباحٌة90.052012/2011االولذكــرعراقًالصفار علوان ابراهٌم عصام وسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1
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صباحٌة85.3892012/2011االولانثىعراقًهادي االمٌر عبد الدٌن صالح مٌسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة83.8072012/2011االولانثىعراقًالبدرانً صالح علً طارق هدٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة83.0892012/2011االولذكــرعراقًعلً حسن الستار عبد بكرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة81.9352012/2011االولانثىعراقًالعبٌدي عطٌة جاسم ضٌاء شٌماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة80.3452012/2011االولانثىعراقًالشاوي الرحمن عبد الجبار عبد نبٌل مرٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة80.2362012/2011االولانثىعراقًالدلٌمً مخلف عواد رشٌد وفاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة79.9082012/2011االولانثىعراقًالسعٌدي كاظم حمودي عزٌز مهاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة79.8652012/2011االولذكــرعراقًالعبٌدي سلوم كرٌم حاتم حسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة79.6392012/2011االولانثىعراقًالزهٌري محمود غرٌب غضبان انتصارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة78.4352012/2011االولانثىعراقًالسراي خلف جبر طعمة عذراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة78.3622012/2011االولانثىعراقًماجد صالح عبد الرضا عبد هبةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة78.3282012/2011االولانثىعراقًالحجام حسن غافل حسٌن بتولالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة77.7742012/2011االولانثىعراقًالزبٌدي حسٌن محمد جاسم رهامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة77.4192012/2011االولذكــرعراقًالعزاوي حسٌن فاضل عامر علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة77.232012/2011االولانثىعراقًعباس جعفر فالح دعاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة76.912012/2011االولذكــرعراقًالسعدي علً عبد محسن حامد اسامةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة76.8112012/2011االولانثىعراقًالرحمن عبد محمود الدٌن صالح زمنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة76.4282012/2011االولذكــرعراقًدكلة مجٌد حمٌد ناصر احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة76.232012/2011االولانثىعراقًالجاف مجٌد حمٌد احمد ٌاسمٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة76.1412012/2011االولانثىعراقًالعقابً جواد فلٌح عباس مروةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة75.9712012/2011االولانثىعراقًالوحٌد مهدي علً حسٌن شهدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة75.6492012/2011االولذكــرعراقًالتمٌمً ٌحٌى محمد تعبان محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة75.3672012/2011االولانثىعراقًشعٌب حٌدر عالء نسٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة75.2962012/2011االولذكــرعراقًالدباغ عزٌز طاهر اسو بازالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة74.8922012/2011االولذكــرعراقًالجبوري صالح قهار عبد رمزيالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة74.6742012/2011االولانثىعراقًالجبوري سهٌل حسن فؤاد اٌهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة74.5322012/2011االولذكــرعراقًالشمري بدر مفتن باسم سجادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة74.3572012/2011االولانثىفلسطٌنًنصار محمود محمد فٌصل بشرىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة74.1452012/2011االولانثىعراقًالعلً علً مراد حسٌن هبةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة74.1452012/2011االولانثىعراقًدعٌم مكً نعٌم فرحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة73.2842012/2011االولانثىعراقًاالسدي حسن غنً زاهد جٌهانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة73.1922012/2011االولانثىعراقًالخطٌب الرحمن عبد حسن فائق هبةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة73.1072012/2011االولانثىعراقًعامر ال كنو عبد موفق شهدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة72.792012/2011االولانثىعراقًالخزرجً جلٌل كرٌم ثائر عبٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة72.5452012/2011االولذكــرعراقًالسودانً حمد عبد نجم حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة72.4822012/2011االولذكــرعراقًالزٌادي صلٌخً جبٌر ناصر سلطانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة72.442012/2011االولانثىعراقًفٌاض حسن عبد جواد سهىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة72.3362012/2011االولانثىعراقًالبٌضانً هللا عبد طعمة علً عبد اكتفاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة72.3282012/2011الثانًانثىعراقًالسعٌدي وناس فاضل كاظم هبةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة72.292012/2011االولذكــرعراقًالٌوثانً شمعون شوكت سامً رامًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة71.5592012/2011االولذكــرعراقًالساعدي حسٌن ناصر سعدي حمزةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة71.5362012/2011االولذكــرعراقًهمّو داود بشٌر هالل مٌالدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47
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صباحٌة70.5582012/2011الثانًذكــرعراقًالالمً جاسم الرحٌم عبد حسٌن علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة70.4632012/2011االولذكــرعراقًالسورمٌري حٌدر هللا فٌض هللا عبد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة70.2642012/2011االولذكــرعراقًالعبٌدي علوان ٌونس محمد سامحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة70.2422012/2011االولانثىعراقًالخزرجً جلٌل كرٌم ثائر مروةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة69.8352012/2011االولانثىعراقًالراشدي راشد بنٌان الكرٌم عبد اٌهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة69.7452012/2011االولذكــرعراقًالجبوري علً حسٌن جودة ثامرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة69.3762012/2011الثانًانثىعراقًالفالحً الطٌف شاكر صالح بانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة69.1662012/2011االولذكــرعراقًالشبل محمد هللا عبد علً هللا عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة69.0242012/2011االولانثىعراقًالربٌعً جواد ناظم فلٌح اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة68.752012/2011االولانثىعراقًالطائً خضٌر هللا عبد نجم سارةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة68.6962012/2011االولانثىعراقًالعٌساوي خلف عاصً طالل منىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة68.5932012/2011االولانثىعراقًاالحمدي رحٌمة حسن محمد نورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة68.4022012/2011االولذكــرعراقًعوٌف ال خضر حمٌد الواحد عبد ضٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة68.3852012/2011االولانثىعراقًالبغدادي حسٌن علً قصً رانٌاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة68.3762012/2011االولذكــرعراقًحمد حسن نائل قصًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة68.3272012/2011االولذكــرعراقًالعمشانً فنجان مطلك شٌال حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة68.1482012/2011الثانًذكــرعراقًالتمٌمً مالك الرحمن عبد ٌوسف حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة68.1362012/2011االولذكــرعراقًخوٌن السادة عبد صباح اكرمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة68.0552012/2011االولذكــرعراقًالقدسً صالح مهدي مزاحم مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة67.8892012/2011االولانثىعراقًالمساري كاظم عودة عباس رجاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة67.72012/2011االولذكــرعراقًالعقابً زوٌر شغً عبود نزارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة67.6352012/2011االولانثىعراقًالساعدي علوان عبود جمٌل رندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة67.492012/2011االولانثىعراقًالمكصوصً عواد خلٌل خالد نورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة67.1962012/2011االولذكــرعراقًالزٌدي كرٌم عوٌد هاشم رضاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74
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صباحٌة66.8572012/2011الثانًذكــرعراقًالعقابً كرٌدي احمد باشان مهندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة66.832012/2011االولانثىعراقًالصفار كاظم حسن عالء مٌنةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة66.6822012/2011الثانًذكــرعراقًالجبوري جاسم عبود نجم اسامةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82
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صباحٌة63.5962012/2011الثانًانثىعراقًالعبٌدي حسٌن سلمان محمد اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

صباحٌة63.5552012/2011االولذكــرعراقًجابر محمد جاسم علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

صباحٌة63.3062012/2011الثانًانثىعراقًالتمٌمً علً محمد مخٌف مٌادةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

صباحٌة63.12012/2011االولانثىعراقًالبهبهانً حسٌن علً صبٌح نورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105

صباحٌة63.0972012/2011االولذكــرعراقًالصبٌحاوي ٌاقوت خشف رضا علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة106

صباحٌة62.9932012/2011االولانثىعراقًالعزاوي حمد فاضل عالء مروةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة107

صباحٌة62.9872012/2011الثانًذكــرعراقًالعنبكً محمد مهدي احمد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة108

صباحٌة62.9712012/2011االولانثىعراقًعبٌد صداع لطٌف رقٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة109

صباحٌة62.8592012/2011االولانثىعراقًالخزرجً عباس خلف احمد سمٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة110

صباحٌة62.8262012/2011االولانثىعراقًعبود صادق ناجً رؤىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة111

صباحٌة62.642012/2011الثانًانثىعراقًاالسدي هللا عبد مهدي رٌاض دانٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة112

صباحٌة62.572012/2011الثانًانثىعراقًالناصري هلٌل رٌاح ادٌب هبةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة113

صباحٌة62.5072012/2011االولذكــرعراقًالربٌعً السادة عبد حمدان كامل انورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة114

صباحٌة62.5072012/2011االولذكــرعراقًالقٌسً عباس ناجً سامً معنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة115

صباحٌة62.3992012/2011االولذكــرعراقًباقر العال عبد فاضل امٌن محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة116

صباحٌة62.3972012/2011االولذكــرعراقًاللهٌبً مطلك احمد هاشم احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة117

صباحٌة62.2532012/2011االولانثىعراقًالطائً حسن حمد فاضل انوارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة118

صباحٌة62.1792012/2011الثانًذكــرعراقًالذهبً جنانً معٌبد وضاح احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة119
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صباحٌة61.9332012/2011االولذكــرعراقًالدلٌمً محمد ناجً سعد طارقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة122

صباحٌة61.8722012/2011الثانًانثىعراقًغولً القره فاضل عباس هاجرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة123

صباحٌة61.8572012/2011الثانًذكــرعراقًالعبدلً حسٌن هللا عبد فاروق اٌمنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة124

صباحٌة61.8452012/2011االولذكــرعراقًحسٌن محمد سالم لؤيالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة125

صباحٌة61.6982012/2011االولذكــرعراقًالخزرجً فرحان جدوع حاتم امجدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة126

صباحٌة61.582012/2011الثانًانثىعراقًالمعٌنً حمادي فٌاض خالد لقاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة127

صباحٌة61.4912012/2011االولذكــرعراقًالمفرجً محسن علً سعد سٌفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة128

صباحٌة61.4812012/2011الثانًانثىعراقًالدوري جاسم احمد الرزاق عبد رؤىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة129

صباحٌة61.392012/2011االولذكــرعراقًالسامرائً جواد الواحد عبد سمٌر مختارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة130

صباحٌة61.3372012/2011الثانًانثىعراقًبٌجو رحٌم حكمت مٌسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة131

صباحٌة61.0892012/2011الثانًانثىعراقًالجبوري داود علوان الرحمن عبد اسماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة132

صباحٌة60.8752012/2011الثانًذكــرعراقًاالشبال حسن هللا عبد المجٌد عبد حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة133

صباحٌة60.7732012/2011االولانثىعراقًالجبوري حمٌد ابراهٌم سعدون نورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة134

صباحٌة60.712012/2011الثانًذكــرعراقًٌوسف محمد ابراهٌم ولٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة135

صباحٌة60.4992012/2011االولانثىعراقًالربٌعً الرزاق عبد داٌم خلٌل رؤىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة136

صباحٌة60.3042012/2011االولذكــرعراقًالبٌاتً حمد وهٌب محمود ضٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة137

صباحٌة60.2562012/2011الثانًذكــرعراقًغانم الرسول عبد عدنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة138

صباحٌة60.2162012/2011الثانًانثىعراقًالمفرجً حمٌد محمد قاسم عائشةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة139

صباحٌة60.1572012/2011الثانًذكــرعراقًالشوانً طاهر احمد مصطفى احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة140

صباحٌة60.0652012/2011الثانًانثىعراقًعباس جهاد الرحمن عبد عالٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة141

صباحٌة59.9352012/2011الثانًذكــرعراقًالحلبوسً عاٌش حمزي محمود احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة142

صباحٌة59.9182012/2011الثانًانثىعراقًالنعٌمً عزت نشات قتٌبة سمٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة143

صباحٌة59.8762012/2011الثانًذكــرعراقًسمٌر رشٌد عامر عصامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة144
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صباحٌة59.4582012/2011االولذكــرعراقًالكرخً سعدون سلمان عدنان علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة149

صباحٌة59.3912012/2011الثانًانثىعراقًالساعدي بدٌوي حمدان خالد فٌانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة150

صباحٌة59.3272012/2011الثانًانثىعراقًالجبوري حمد عبادي كاظم رغدةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة151

صباحٌة59.2822012/2011الثانًانثىعراقًالحبوبً مٌر الرسول عبد باسم دعاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة152

صباحٌة59.2442012/2011الثانًانثىعراقًالعكٌدي احمد هللا عبد محمد سارةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة153

صباحٌة59.1272012/2011الثانًذكــرعراقًالجبوري فاضل حسن جمال محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة154

صباحٌة58.9012012/2011الثانًذكــرعراقًعبٌد ناجً محمد ولٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة155

صباحٌة58.8622012/2011الثانًذكــرعراقًالزوبعً علٌوي ربٌع محمد صفاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة156

صباحٌة58.7872012/2011الثانًذكــرعراقًالفراجً فرٌح ابراهٌم طالب حسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة157

صباحٌة58.6952012/2011الثانًانثىعراقًالعبٌدي عٌسى سلمان حسٌن رشاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة158

صباحٌة58.5442012/2011الثانًانثىعراقًالموسوي عبٌد ثجٌل طاهر لٌلىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة159

صباحٌة58.5352012/2011االولذكــرعراقًالتمٌمً علً ٌاسٌن هللا جاد منٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة160

صباحٌة58.5052012/2011الثانًذكــرعراقًالمكصوصً شنداخ جاسم مرتضىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة161

صباحٌة58.3752012/2011الثانًذكــرعراقًالرحمن عبد عباس الحمزة عبد جعفرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة162

صباحٌة58.2882012/2011الثانًانثىعراقًالمختار الرسول عبد جمٌل سعد رسلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة163

صباحٌة58.2272012/2011الثانًذكــرعراقًالجمٌلً عباس عبد احمد الحكٌم عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة164

صباحٌة58.2212012/2011الثانًانثىعراقًاحمد حسن جبار ٌاسمٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة165
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صباحٌة57.1282012/2011االولذكــرعراقًتوفٌق هاشم نبٌل خالدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة176
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صباحٌة55.1362012/2011الثانًذكــرعراقًالكعبً زاٌر حمد نعمة محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة197

صباحٌة55.0632012/2011الثانًذكــرعراقًالسعدي فلٌح حسن جواد عباسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة198

صباحٌة54.7612012/2011الثانًذكــرعراقًالشمري ٌازع عبد كاظم محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة199

صباحٌة54.592012/2011الثانًذكــرعراقًمرشد محمد حمٌد محمودالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة200

صباحٌة54.4252012/2011الثانًذكــرعراقًالعجٌلً خمٌس غٌدان عدنان قصًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة201

صباحٌة54.3182012/2011الثانًذكــرعراقًالعزاوي عالوي حسن محسن احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة202

صباحٌة54.2912012/2011الثانًذكــرعراقًهللا عبد محمد ماجد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة203

صباحٌة54.2562012/2011الثانًذكــرعراقًالدفاعً جواد محمد جاسم سمٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة204

صباحٌة54.2442012/2011الثانًذكــرعراقًالمشهدانً وادي طه اٌوب علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة205

صباحٌة54.0412012/2011الثانًذكــرعراقًالعقابً علً شلتاغ فاخر احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة206

صباحٌة53.8982012/2011الثانًذكــرعراقًالعٌساوي شده علً ٌوسف علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة207

صباحٌة53.7592012/2011الثانًذكــرعراقًفضٌل محبوب خلف ٌاسرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة208

صباحٌة53.662012/2011الثانًذكــرعراقًالصبٌحً صباح ابراهٌم اللطٌف عبد عدنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة209

صباحٌة53.6262012/2011الثانًذكــرعراقًالتمٌمً عطٌة مرزوك علً عديالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة210

صباحٌة53.392012/2011الثانًذكــرعراقًالعكٌلً ثامر علٌوي قاسم مرتضىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة211

صباحٌة52.8722012/2011الثانًذكــرعراقًالمحٌاوي فٌاض ابراهٌم خلٌل علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة212


