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الصباحٌة91.9452016/2015االولذكــرعراقًمرٌسل اكطٌف علً حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد1

الصباحٌة91.3612016/2015االولانثىعراقًحسٌن هادي خالد رؤىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد2

الصباحٌة90.3012016/2015االولذكــرعراقًحسٌن مخلف عبد اٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد3

الصباحٌة88.6362016/2015االولذكــرعراقًمتعب علً عبد اٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد4

الصباحٌة87.7182016/2015االولانثىعراقًحسن رشك علً سمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد5

الصباحٌة85.1932016/2015االولانثىعراقًٌاسٌن عرٌبً حازم اٌمانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد6

الصباحٌة84.6252016/2015االولذكــرعراقًداود عباس حسن مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد7

الصباحٌة84.3422016/2015االولذكــرعراقًعبد جلوب فاضل احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد8

الصباحٌة84.32016/2015االولانثىعراقًعلً محسن خٌون منالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد9

الصباحٌة84.262016/2015االولانثىعراقًالجابر علً داود عادل صفاالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد10

الصباحٌة83.6272016/2015االولانثىعراقًجوٌسم جوكً عودة زهراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد11

الصباحٌة83.4932016/2015االولذكــرعراقًعلً دشر خضٌر عباسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد12

الصباحٌة83.4622016/2015االولانثىعراقًحسٌن شخٌر صبحً سارةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد13

الصباحٌة83.3342016/2015االولذكــرعراقًلطٌف هادي فالح احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد14

الصباحٌة82.9322016/2015االولانثىعراقًمحمد الباقً عبد احمد هدىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد15

الصباحٌة82.8442016/2015االولانثىعراقًحسون محمد جسام مرٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد16

الصباحٌة82.682016/2015االولانثىعراقًحسن محسن سمٌر زهراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد17

الصباحٌة81.0562016/2015االولذكــرعراقًالسمٌري اسماعٌل علً نصٌر محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد18

الصباحٌة80.7512016/2015االولذكــرعراقًغافل الواحد عبد محمد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد19

الصباحٌة80.4082016/2015االولذكــرعراقًكاظم محمد اسماعٌل محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد20

الصباحٌة79.7322016/2015االولذكــرعراقًجاسم جواد ماجد مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد21

الصباحٌة79.5782016/2015االولانثىعراقًخلف كامل منصور سارٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد22

الصباحٌة79.562016/2015االولذكــرعراقًقادر سمٌر خلٌل حكمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد23

الصباحٌة79.4182016/2015االولذكــرعراقًداود ابراهٌم خلٌل كرارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد24
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الصباحٌة79.42016/2015االولانثىعراقًهلٌل اسماعٌل الكاظم عبد نهىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد25

الصباحٌة78.7462016/2015االولانثىعراقًابراهٌم الحسٌن عبد عماد اٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد26

الصباحٌة78.5712016/2015االولانثىعراقًحلٌحل كرٌم قاسم ندىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد27

الصباحٌة78.2152016/2015االولانثىعراقًجمعة مجٌد سلٌم طٌبةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد28

الصباحٌة77.1552016/2015االولانثىعراقًخضٌر حسٌن كرٌم هٌلٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد29

الصباحٌة76.9712016/2015االولانثىعراقًحسٌن حسن طالب اٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد30

الصباحٌة76.8582016/2015االولانثىعراقًصحٌن حمٌدي جبار دعاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد31

الصباحٌة76.5922016/2015االولانثىعراقًحسٌن فرحان حسن اٌمانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد32

الصباحٌة76.5512016/2015االولذكــرعراقًنصٌف جاسم عباس حسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد33

الصباحٌة76.3872016/2015االولانثىعراقًناصر محمد لٌث االءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد34

الصباحٌة76.2512016/2015االولذكــرعراقًجمٌل ناجً عباس اٌمنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد35

الصباحٌة76.1892016/2015االولذكــرعراقًعمران نعمة فاهم هاشمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد36

الصباحٌة76.1472016/2015االولانثىعراقًفلٌح حٌدر كفاح اٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد37

الصباحٌة75.4392016/2015االولانثىعراقًبدن حسن محمود زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد38

الصباحٌة75.2212016/2015االولانثىعراقًجاسم محمد ابراهٌم سماحالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد39

الصباحٌة75.2072016/2015االولانثىعراقًبشٌر عودة نوري سماهنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد40

الصباحٌة74.7992016/2015االولذكــرعراقًعداي واحد كاظم احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد41

الصباحٌة74.7252016/2015االولانثىعراقًعبد اسماعٌل خالد زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد42

الصباحٌة74.6582016/2015االولذكــرعراقًاحمد شهاب تحسٌن محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد43

الصباحٌة73.8862016/2015االولذكــرعراقًطه زباله حامد رافدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد44

الصباحٌة73.7612016/2015االولانثىفلسطٌنًعلً هللا عبد علً فاطمةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد45

الصباحٌة73.6822016/2015االولذكــرعراقًخشجوري عبد نجم حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد46

الصباحٌة73.1442016/2015االولذكــرعراقًخلٌف ثجٌل علً مرتضىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد47

الصباحٌة73.042016/2015االولذكــرعراقًعباس احمد حسٌن ولٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد48
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الصباحٌة73.0272016/2015االولذكــرعراقًسندال جمٌل محمود درٌدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد49

الصباحٌة73.0062016/2015االولذكــرعراقًعزة حسون ناصر الكرٌم عبد لٌثالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد50

الصباحٌة72.7892016/2015االولانثىعراقًشكٌر هادي صالح هالةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد51

الصباحٌة72.7792016/2015االولذكــرعراقًعبٌد كرٌم غازي محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد52

الصباحٌة72.7042016/2015االولانثىعراقًعلوان الرضا عبد وجدان عطاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد53

الصباحٌة72.4252016/2015االولانثىعراقًسلمان داود هللا عبد سارةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد54

الصباحٌة70.9722016/2015االولذكــرعراقًاحمد محمود اسماعٌل الستار عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد55

الصباحٌة70.7392016/2015االولذكــرعراقًكطافه عبد علً عبد حمزهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد56

الصباحٌة70.3562016/2015االولانثىعراقًعلً حمود قاسم دعاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد57

الصباحٌة70.3422016/2015االولذكــرعراقًجاسم مصطفى طارق عباسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد58

الصباحٌة70.2132016/2015االولذكــرعراقًغضبان عطٌة عاٌد وسامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد59

الصباحٌة70.0862016/2015االولذكــرعراقًحمدان ناجً نصٌر محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد60

الصباحٌة70.0792016/2015االولذكــرعراقًناجً جبار احمد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد61

الصباحٌة70.032016/2015االولانثىعراقًعباس علً محمد رفلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد62

الصباحٌة69.8392016/2015االولانثىعراقًابراهٌم خلٌل قاسم انتضارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد63

الصباحٌة69.6822016/2015االولانثىعراقًعزٌز محمد اٌوب رقٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد64

الصباحٌة69.6782016/2015االولذكــرعراقًفجر جبٌر جوده اٌادالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد65

الصباحٌة69.6642016/2015االولذكــرعراقًحاجم خلٌفه محمد كرارالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد66

الصباحٌة69.4232016/2015االولانثىعراقًٌونس حمٌد نبٌل هالةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد67

الصباحٌة69.2692016/2015االولانثىعراقًمهاوش قحطان عادل حنٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد68

الصباحٌة69.1672016/2015االولانثىعراقًحسون حسٌن خالد دعاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد69

الصباحٌة68.6922016/2015االولذكــرعراقًعباس محمود زٌاد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد70

الصباحٌة68.2242016/2015االولذكــرعراقًعبد سلوم احمد القهار عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد71

الصباحٌة67.9482016/2015االولانثىعراقًعباس فاضل حمٌد نبأالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد72
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الصباحٌة67.8852016/2015االولذكــرعراقًهللا عبد احمد علً محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد73

الصباحٌة67.3522016/2015االولذكــرعراقًالجبار عبد كمال مصطفى العباسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد74

الصباحٌة67.2072016/2015االولانثىعراقًهللا عبد محمد احمد االءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد75

الصباحٌة67.0992016/2015االولانثىعراقًفلٌح عٌسى محمد هدىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد76

الصباحٌة67.022016/2015االولذكــرعراقًالقادر عبد ربٌع رعد حسٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد77

الصباحٌة66.82016/2015االولذكــرعراقًمحمد جاسم زٌد صادقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد78

الصباحٌة66.7682016/2015االولانثىعراقًمعارج ٌاسٌن نعٌم سمرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد79

الصباحٌة66.72016/2015االولذكــرعراقًعرنوص عداي محمد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد80

الصباحٌة66.6632016/2015االولذكــرعراقًحمد كرٌم عبد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد81

الصباحٌة65.972016/2015االولذكــرعراقًجمٌل حكمت هشام محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد82

الصباحٌة65.9462016/2015االولانثىعراقًالعبٌدي خلف جاسم محمد هدىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد83

الصباحٌة65.912016/2015االولذكــرعراقًعبعوب كاظم محمد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد84

الصباحٌة65.8272016/2015االولذكــرعراقًنامق مدحت الحسٌن عبد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد85

الصباحٌة65.5452016/2015االولانثىعراقًشغاتً دٌوان رحٌم هبةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد86

الصباحٌة65.4752016/2015االولانثىعراقًوادي بطٌخ عباس ابتهالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد87

الصباحٌة64.7472016/2015االولذكــرعراقًعباس الخضر عبد عالء هللا عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد88

الصباحٌة64.7332016/2015االولذكــرعراقًجاسم محمد صاحب محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد89

الصباحٌة64.4412016/2015االولانثىعراقًمجٌد الرحٌم عبد محمد زهراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد90

الصباحٌة64.1912016/2015االولانثىعراقًحسن محمد الحسٌن عبد معٌن غفرانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد91

الصباحٌة64.0972016/2015االولانثىعراقًعلٌوي كاظم حسٌن سرابالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد92

الصباحٌة63.7132016/2015االولذكــرعراقًحمود حسن حسٌن فراسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد93

الصباحٌة63.5382016/2015االولانثىعراقًحمد كاظم خلٌل زهراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد94

الصباحٌة63.4642016/2015االولانثىعراقًمهدي الكرٌم عبد حسام ٌاسمٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد95

الصباحٌة63.382016/2015االولانثىعراقًصالح مهدي القادر عبد رسلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد96
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