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المسائٌة92.8682012/2011االولذكــرعراقًالعزاوي حسن عبد محمد ازهرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

المسائٌة85.7352012/2011االولذكــرعراقًالربٌعً سعدون طعمة عباس فارسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

المسائٌة85.3062012/2011االولذكــرعراقًمحمد هللا عبد هادي علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

المسائٌة84.9652012/2011االولانثىعراقًالالمً منشد جاسم الرحٌم عبد نورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

المسائٌة84.6662012/2011االولانثىعراقًفرج صباح الكاظم عبد فاتنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

المسائٌة84.3782012/2011االولذكــرعراقًمحمود شكر انور احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

المسائٌة83.32012/2011االولذكــرعراقًالداودي غضٌب عبود نجم محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

المسائٌة81.8832012/2011االولانثىعراقًالخالدي سلمان صالح الستار عبد اٌمانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

المسائٌة81.4852012/2011االولانثىعراقًالرفاعً هللا عبد كامل وفاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

المسائٌة80.7072012/2011االولانثىعراقًمهدي حسٌن عزٌز ندىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

المسائٌة79.8312012/2011االولذكــرعراقًالباوي عزٌمة رشٌد سالم حسنٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

المسائٌة79.522012/2011االولانثىعراقًصالح عبد اسماعٌل اسٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

المسائٌة78.8862012/2011االولذكــرعراقًراشد محمد محسن علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

المسائٌة77.2112012/2011االولذكــرعراقًالبٌاتً سلٌمان داود حسن محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

المسائٌة75.3772012/2011االولانثىعراقًمهدي صالح صباح عبٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

المسائٌة75.1522012/2011االولذكــرعراقًخلف زٌدان احمد احسانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

المسائٌة75.0682012/2011االولانثىعراقًالعانً ضائع حمد فالح ابتهالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

المسائٌة74.1592012/2011االولانثىعراقًالقادر عبد صالح توفٌق طارق مٌادةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

المسائٌة73.5942012/2011االولذكــرعراقًالساعدي حسٌن كرٌم صاحب عباسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

المسائٌة73.4962012/2011االولذكــرعراقًحمه رحمان علً حسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

المسائٌة72.5092012/2011االولذكــرعراقًالمشهدانً محمود شحاذة ناطق محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

المسائٌة72.1942012/2011االولذكــرعراقًالعٌثاوي صالح فهد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

المسائٌة71.1282012/2011االولانثىعراقًعباس سلوم حمدي منىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

المسائٌة71.0952012/2011االولذكــرعراقًالطالب اٌوب حسٌب نظام احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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المسائٌة70.9762012/2011االولذكــرعراقًسٌالن خلف حسن جاللالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

المسائٌة70.7182012/2011االولذكــرعراقًالربٌعً عباس الرزاق عبد قاسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

المسائٌة70.6562012/2011االولذكــرعراقًالعٌثاوي جاسم ابراهٌم داود محمودالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

المسائٌة69.8272012/2011االولذكــرعراقًالكعبً فرج حلو الحسٌن عبد جعفرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

المسائٌة69.82012/2011االولانثىعراقًالجنابً كركور عٌدان محمد اٌمانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

المسائٌة69.4472012/2011االولذكــرعراقًعلً سلمان زهٌر عامرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

المسائٌة69.22012/2011الثانًانثىعراقًبهنام ابراهٌم هللا عبد ازرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

المسائٌة68.7962012/2011االولانثىعراقًنزار الرسول عبد زمنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

المسائٌة68.2892012/2011االولانثىعراقًزوٌنً هزاع حسن سعد زهراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

المسائٌة67.9082012/2011االولانثىعراقًحسٌن علً محمد جنانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

المسائٌة67.8712012/2011الثانًذكــرعراقًالربٌعً هادي صالح حسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

المسائٌة67.7362012/2011االولذكــرعراقًالعباس محمد فخري وسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

المسائٌة67.292012/2011االولانثىعراقًالزرفً عبود شناوه االمٌر عبد سحرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

المسائٌة67.2212012/2011االولانثىعراقًالعانً هالل مهدي هدىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

المسائٌة67.1172012/2011االولانثىعراقًشواي علً زهراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

المسائٌة67.0042012/2011الثانًانثىعراقًاحمد محمد الباسط عبد شهدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

المسائٌة66.5392012/2011االولذكــرعراقًكاظم هادي كاظم مهندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

المسائٌة66.2092012/2011الثانًانثىعراقًالتمٌمً ابراهٌم خلٌل حسن ابتسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

المسائٌة65.9772012/2011االولذكــرعراقًالكرغولً حسٌن ضٌدان رعدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

المسائٌة65.9462012/2011الثانًذكــرعراقًالزٌدي طاهر شاٌع كعٌم عباسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

المسائٌة65.8062012/2011الثانًانثىعراقًالحمدانً علٌوي جواد هادي نورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

المسائٌة65.7132012/2011االولذكــرعراقًالكنانً عباس خضٌر ماجد حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

المسائٌة65.6022012/2011االولانثىعراقًالخزعلً رضا احمد فاضل سندسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

المسائٌة65.5832012/2011االولذكــرعراقًالركابً غالب شهاب كاظم مٌثمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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المسائٌة65.5082012/2011االولانثىعراقًاكرم مهدي الستار عبد ازهارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

المسائٌة65.3542012/2011االولذكــرعراقًالزاهدي كٌف حسن علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

المسائٌة65.1892012/2011الثانًذكــرعراقًعبد ٌوسف طالب ادهمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

المسائٌة65.1092012/2011الثانًذكــرعراقًالدلٌمً احمد حامد نوري اٌمنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

المسائٌة64.9982012/2011االولذكــرعراقًالدوري مطلك هاشم ٌاسرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

المسائٌة64.6422012/2011االولذكــرعراقًاٌوب حسٌب نظام عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

المسائٌة64.5662012/2011الثانًذكــرعراقًرشٌد االله عبد امٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

المسائٌة63.7972012/2011االولانثىعراقًالجمٌلً عباس خضٌر زهٌر اسمىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

المسائٌة63.7052012/2011االولذكــرعراقًالعكٌلً محسن رحٌم عدنان رٌاضالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

المسائٌة63.522012/2011الثانًانثىعراقًالسعدي هللا عبد الودود عبد عبٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

المسائٌة63.4792012/2011الثانًانثىعراقًالعبٌدي االمٌر عبد هادي مهاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

المسائٌة62.9792012/2011الثانًذكــرعراقًالشمري حسٌن كاظم جواد حسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

المسائٌة62.9492012/2011الثانًانثىعراقًجبر ناصر جاسم نرجسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

المسائٌة62.9062012/2011االولانثىعراقًخلف حمد محمد شٌماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

المسائٌة62.8392012/2011الثانًانثىعراقًالعانً سعٌد وائل سالفةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

المسائٌة62.8292012/2011االولذكــرعراقًالبٌاتً عباس محمد طلعت محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

المسائٌة62.7682012/2011الثانًذكــرعراقًالدلٌمً علً هللا عبد حمد سمٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

المسائٌة62.5222012/2011االولذكــرعراقًحمادي فنوص مطر عمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

المسائٌة62.4692012/2011االولذكــرعراقًالسعٌدي مرهون جبوري رعد مهندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

المسائٌة62.3722012/2011االولانثىعراقًعزمً علً محمد مؤٌد مٌنةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

المسائٌة62.12012/2011الثانًذكــرعراقًفرج غضب جبار محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

المسائٌة62.0412012/2011الثانًانثىعراقًمعتوك جبار وحٌد سحرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

المسائٌة61.8142012/2011الثانًانثىعراقًالبٌاتً قاسم حسٌن محمد وفاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

المسائٌة61.5272012/2011الثانًذكــرعراقًعبد عباس هللا عبد عماد مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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المسائٌة61.4322012/2011الثانًذكــرعراقًالعٌساوي مطر فٌاض سامً محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

المسائٌة61.3832012/2011الثانًذكــرعراقًالخفاجً علً عبد كامل حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

المسائٌة61.1542012/2011الثانًذكــرعراقًالجبوري هذال محمد ثامر عمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

المسائٌة61.0872012/2011الثانًذكــرعراقًالنعٌمً ذٌاب القادر عبد سعدي ابراهٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

المسائٌة61.0762012/2011الثانًذكــرعراقًحمودي حسن سمٌر سرمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

المسائٌة60.8892012/2011الثانًذكــرعراقًجمعة الداٌم عبد المجٌد عبد ٌاسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

المسائٌة60.832012/2011الثانًذكــرعراقًالحسنً محً جعفر رعد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

المسائٌة60.6082012/2011الثانًذكــرعراقًالوكٌل محمد حمٌد مؤٌد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

المسائٌة60.4652012/2011الثانًذكــرعراقًالزٌدي نجم عبٌد نجم احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

المسائٌة60.3622012/2011الثانًذكــرعراقًالدلفً جاعد كرٌم عباس مٌثمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

المسائٌة60.322012/2011الثانًذكــرفلسطٌنًمحمد قاسم رفٌق علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

المسائٌة60.2142012/2011الثانًذكــرعراقًالعبٌدي هللا عبد فرج مهدي موسىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

المسائٌة59.9082012/2011الثانًانثىعراقًعلً حمٌد بشرىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

المسائٌة59.4762012/2011الثانًذكــرعراقًحسٌن سلمان عباس الجبار عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

المسائٌة59.4562012/2011االولذكــرعراقًسعٌد صبري هاشم مهندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

المسائٌة59.242012/2011الثانًانثىعراقًفٌاض حسن عبد جواد مهىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

المسائٌة58.982012/2011الثانًانثىعراقًالمحٌاوي محمد جاسم النبً عبد مٌساءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

المسائٌة58.9662012/2011االولذكــرعراقًالسامرائً مجٌد انور رعد زٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

المسائٌة58.7392012/2011الثانًذكــرعراقًالعبٌدي ابراهٌم حنتوش الكرٌم عبد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

المسائٌة58.6312012/2011الثانًانثىعراقًالجاف هللا عبد حبٌب اسماعٌل اواتالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

المسائٌة58.482012/2011الثانًانثىعراقًالتمٌمً محمد حسٌن مهدي زهراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

المسائٌة58.3542012/2011الثانًانثىعراقًمحمد محمود محمد اٌاتالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

المسائٌة58.2482012/2011الثانًانثىعراقًزنكنة محمود فارس روستم تارةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

المسائٌة58.242012/2011االولذكــرعراقًالدلفً جاسم حسن غازي حسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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المسائٌة58.0372012/2011الثانًذكــرعراقًالمرسومً علً حسن سلمان حارثالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

المسائٌة57.9112012/2011الثانًذكــرعراقًالعامري عباس مهدي صالح وسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

المسائٌة57.92012/2011الثانًذكــرعراقًالردٌنً رشٌد محمد جاسم محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99
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