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الصباحٌة91.4132015/2014االولذكــرعراقًجاسم  امجٌلً الهٌل ابو عقٌلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد1

الصباحٌة90.9042015/2014االولانثىعراقًالدلف راشد جعفر ناجً دعاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد2

الصباحٌة88.862015/2014االولانثىعراقًراشد فاضل كرٌم رؤىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد3

الصباحٌة88.362015/2014االولانثىعراقًهللا عبد نصٌف حسٌن منىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد4

الصباحٌة88.1522015/2014االولانثىعراقًكزار كرٌم صبري رناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد5

الصباحٌة87.1452015/2014االولذكــرعراقًكرٌدي احمد باشان زٌدونالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد6

الصباحٌة85.2092015/2014االولانثىعراقًفرٌد هللا عبد فارس سلمىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد7

الصباحٌة84.5412015/2014االولذكــرعراقًالعبٌدي حسٌن حمد ذٌاب محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد8

الصباحٌة84.4482015/2014االولذكــرعراقًمحمد عباس االمٌر عبد اٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد9

الصباحٌة83.8092015/2014االولانثىعراقًنصٌف خزعل هشام ختامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد10

الصباحٌة83.2342015/2014االولانثىعراقًعتابً شلتاغ جمعة جاسم دعاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد11

الصباحٌة82.8872015/2014االولذكــرعراقًالبٌاتً علً محمد الكرٌم عبد حمزةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد12

الصباحٌة81.5092015/2014االولانثىعراقًالتمٌمً جواد هللا عبد طالب بانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد13

الصباحٌة81.3242015/2014االولانثىعراقًهادي الكرٌم عبد عالء زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد14

الصباحٌة80.9742015/2014االولانثىعراقًالساعدي دوٌر هللا عبد نجم حنٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد15

الصباحٌة80.8182015/2014االولذكــرعراقًالجمٌلً كاظم مهدي عالء حسٌن محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد16

الصباحٌة80.2712015/2014االولذكــرعراقًٌونس حسٌن نبٌل هللا عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد17

الصباحٌة79.6662015/2014االولانثىعراقًناصر خالد طلعت مٌسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد18

الصباحٌة79.3452015/2014االولذكــرعراقًغزي ابراهٌم قاسم محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد19

الصباحٌة79.0472015/2014االولانثىعراقًالعبٌدي مصطاف طاهر شعالن سرىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد20

الصباحٌة78.9882015/2014االولذكــرعراقًحسٌن فلٌح االمٌر عبد جاسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد21

الصباحٌة78.6932015/2014االولذكــرعراقًالناصري جابر جمٌل هللا عطا اوراسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد22

الصباحٌة78.0812015/2014االولذكــرعراقًهللا عبد عبود ٌوسف مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد23

الصباحٌة77.9112015/2014االولانثىعراقًالعارضً ماشً علً عبد فاضل حوراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد24
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الصباحٌة77.8162015/2014االولذكــرعراقًمحمد فرهود هللا عبد مهندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد25

الصباحٌة77.5072015/2014االولانثىعراقًالشوٌلً عشبة خلف سلمان اٌمانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد26

الصباحٌة77.3612015/2014االولانثىعراقًحسٌن صادق محمد نورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد27

الصباحٌة77.2852015/2014االولانثىعراقًالنقاش علً جواد محسن نورسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد28

الصباحٌة76.3432015/2014االولانثىعراقًعطٌة الحسٌن عبد علً زهراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد29

الصباحٌة75.9842015/2014االولانثىعراقًخضٌر شهٌب محمد ندىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد30

الصباحٌة75.5042015/2014االولانثىعراقًطه محمد قاسم صفاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد31

الصباحٌة75.0932015/2014االولذكــرعراقًالخزرجً جاسم محمد القادر عبد ماهرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد32

الصباحٌة74.4492015/2014االولانثىعراقًحسون حرامً برهان غفرانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد33

الصباحٌة74.1272015/2014االولذكــرعراقًاحمد محمود شاكر ٌوسفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد34

الصباحٌة73.9692015/2014االولذكــرعراقًٌوسف ال صالح شرٌف عدنان خالد سٌفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد35

الصباحٌة73.8582015/2014االولذكــرعراقًعباس حسٌن علً محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد36

الصباحٌة73.7912015/2014االولذكــرعراقًالعبٌدي حسٌن احمد علً سٌفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد37

الصباحٌة73.752015/2014االولانثىعراقًالالمً حسن الرضا عبد جبار عبٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد38

الصباحٌة73.2372015/2014االولانثىعراقًالصفار الخالق عبد ثامر زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد39

الصباحٌة73.1312015/2014االولذكــرعراقًداموك محمد جسام محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد40

الصباحٌة73.0052015/2014االولانثىعراقًحلو فٌصل ٌحٌى فاطمةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد41

الصباحٌة72.9162015/2014االولانثىعراقًالعبٌدي حمٌد حسن صباح نورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد42

الصباحٌة72.7572015/2014االولانثىعراقًالسامرائً محمد خضر قٌس ٌسرىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد43

الصباحٌة72.5932015/2014االولذكــرعراقًهللا عبد نجم تركً سٌفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد44

الصباحٌة72.3182015/2014االولذكــرعراقًٌاسٌن طه مزهر مٌالدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد45

الصباحٌة71.9352015/2014االولانثىعراقًعباس خضٌر هٌثم شمسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد46

الصباحٌة71.7622015/2014االولانثىعراقًشاكر العزٌز عبد رعد غفرانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد47

الصباحٌة71.4352015/2014االولانثىعراقًالدلٌمً حسن عبد علً قبسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد48
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الصباحٌة71.4172015/2014االولانثىعراقًالدراجً راشد حسٌن قاسم شٌرٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد49

الصباحٌة71.1092015/2014االولانثىعراقًمحمد بكر ابو برهان كوٌستانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد50

الصباحٌة70.7732015/2014االولانثىعراقًاالمٌر عبد الحسٌن عبد عماد هبةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد51

الصباحٌة70.3662015/2014االولذكــرعراقًحمٌدي جاسم طالب مهندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد52

الصباحٌة70.2022015/2014االولذكــرعراقًالداٌنً ابراهٌم سلمان داود مهندالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد53

الصباحٌة70.1412015/2014االولانثىعراقًالربٌعً حسن رشٌد عادل دٌناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد54

الصباحٌة69.5242015/2014االولانثىعراقًالطائً علً جاسم ناجً زهراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد55

الصباحٌة69.4282015/2014االولذكــرعراقًالساعدي زبون عالوي مهدي حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد56

الصباحٌة69.0362015/2014االولانثىعراقًحسٌن موسى حسٌن كرٌم طٌبةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد57

الصباحٌة69.0072015/2014االولذكــرعراقًالساعدي زبون زامل محمد حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد58

الصباحٌة68.8812015/2014االولذكــرعراقًالكنانً محمد حسٌن الزهرة عبد عالءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد59

الصباحٌة68.5772015/2014االولانثىعراقًحاتم فؤاد ولٌد زهراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد60

الصباحٌة68.3542015/2014االولذكــرعراقًالعتابً حسن غالً هللا خٌر قاسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد61

الصباحٌة67.7092015/2014االولانثىعراقًالقزاز جواد مهدي حازم شمسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد62

الصباحٌة67.6592015/2014االولانثىعراقًسلمان احمد كرٌم شجنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد63

الصباحٌة67.2422015/2014االولذكــرعراقًمحمد الجبار عبد طالب عمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد64

الصباحٌة67.2112015/2014االولذكــرعراقًالجدوع احمد القادر عبد رفعت احمد قحطانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد65

الصباحٌة67.1092015/2014االولانثىعراقًالشٌبانً جاسم حسٌن عفٌف مروءهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد66

الصباحٌة66.6732015/2014االولانثىعراقًكاظم ناٌف حمٌد هاجرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد67

الصباحٌة66.592015/2014االولانثىعراقًالبٌاتً حسن صالح حامد نورانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد68

الصباحٌة66.4132015/2014االولذكــرعراقًالخفاجً علوان هللا عبد نجم محمودالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد69

الصباحٌة66.3512015/2014االولذكــرعراقًشوٌري عطٌة سالم محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد70

الصباحٌة66.0432015/2014االولذكــرعراقًفرحان محمد خالد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد71

الصباحٌة65.7022015/2014االولذكــرعراقًالشمري طعمه لفته احمد ابراهٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد72
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الصباحٌة65.6462015/2014االولذكــرعراقًمطشر بنٌة نمر حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد73

الصباحٌة65.5682015/2014االولانثىعراقًعبادة حمٌد حسٌن عماد غٌداءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد74

الصباحٌة65.3912015/2014االولذكــرعراقًالعجٌلً مشهد كاظم احمد معنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد75

الصباحٌة64.7852015/2014االولذكــرعراقًخمٌس محمد محمود سٌفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد76

الصباحٌة64.4612015/2014االولذكــرعراقًبغدادي حسن الجبار عبد مصطفى حسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد77

الصباحٌة64.2652015/2014االولانثىعراقًالسداوي حمادي الحسٌن عبد علً زمنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد78

الصباحٌة64.172015/2014االولذكــرعراقًعلً مهدي صالح ٌاسرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد79

الصباحٌة64.1262015/2014االولانثىعراقًسهٌل نجم هللا عبد زلفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد80

الصباحٌة64.0572015/2014االولذكــرعراقًالجبوري علً جعفر محمد وائلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد81

الصباحٌة63.9782015/2014االولانثىعراقًحسٌن حسٌن بهاء هاجرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد82

الصباحٌة63.1582015/2014االولذكــرعراقًفرحان حمٌد محمد غزوانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد83

الصباحٌة63.1212015/2014االولانثىعراقًالبازي هاشم كامل جهاد نورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد84

الصباحٌة62.8732015/2014االولذكــرعراقًالبٌاتً محمد جاسم عصام عمارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد85

الصباحٌة62.8492015/2014االولانثىعراقًالعامري حسٌن علوان حسن عذراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد86

الصباحٌة62.8192015/2014االولانثىعراقًسٌد عودة سالم هدىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد87

الصباحٌة62.7882015/2014االولانثىعراقًالسعدي محمود االمٌر عبد سعد سلمىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد88

الصباحٌة62.6942015/2014االولذكــرعراقًشعٌوط نهٌر فرحان كمالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد89

الصباحٌة62.6112015/2014االولذكــرعراقًالقٌسً حسٌن اسماعٌل خالد مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد90

الصباحٌة62.4572015/2014االولانثىعراقًالعكٌدي جسام جمعة علً سارةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد91

الصباحٌة62.3172015/2014االولانثىعراقًالعامري عباس حسٌن الكرٌم عبد سمٌرةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد92

الصباحٌة62.1632015/2014االولذكــرعراقًالوائلً فٌاي حمٌد ناجً زٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد93

الصباحٌة61.8392015/2014االولانثىعراقًسعدون لفته محسن حنٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد94

الصباحٌة61.8212015/2014االولذكــرعراقًكاظم حمزة شرطً محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد95

الصباحٌة61.6352015/2014االولانثىعراقًعلً حسن محمد ورودالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد96
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الصباحٌة61.5852015/2014االولذكــرعراقًالنقٌب صالح عزٌز رعد غٌثالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد97

الصباحٌة61.312015/2014االولانثىعراقًعباس محمد حٌدر حنٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد98

الصباحٌة60.6512015/2014االولانثىعراقًالسباهً حسن ابراهٌم خلٌل مٌادةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد99

الصباحٌة60.5792015/2014االولذكــرعراقًجلوي هللا عبد محمد حاتمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد100

الصباحٌة59.7932015/2014االولانثىعراقًالجبوري عبٌد برهان سالم زهراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد101

الصباحٌة59.4842015/2014االولذكــرعراقًعلٌوي هللا عبد حمٌد حامدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد102

الصباحٌة59.362015/2014االولذكــرعراقًالعزاوي احمد ذٌاب جمال خالدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد103

الصباحٌة59.2822015/2014االولذكــرعراقًالعائدي صغٌر محل كاظم كمالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد104

الصباحٌة59.1022015/2014االولذكــرعراقًمصطفى سمٌن صباح علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد105
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