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الصباحٌة79.6452016/2015الثانًانثىعراقًساجت حمٌد جاسم رناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد1

الصباحٌة70.3962016/2015الثانًذكــرعراقًسمٌر جعفر موسى طه محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد2

الصباحٌة68.6962016/2015الثانًانثىعراقًلفتة كاظم زٌدان رفاهالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد3

الصباحٌة68.0582016/2015الثانًانثىعراقًمحمد كاظم خلٌل نادٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد4

الصباحٌة67.7882016/2015الثانًذكــرعراقًنصٌف عبد جاسم لطٌفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد5

الصباحٌة67.5632016/2015الثانًانثىعراقًجاسم كاظم خضٌر علٌاءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد6

الصباحٌة65.72016/2015الثانًذكــرعراقًالظاهري بربوتً خالد ولٌد احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد7

الصباحٌة64.4552016/2015الثانًذكــرعراقًمحمود الجبار عبد ضٌاء رامًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد8

الصباحٌة64.2642016/2015الثانًذكــرعراقًحسن فلٌح علً عادلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد9

الصباحٌة62.8872016/2015الثانًانثىعراقًاحمد ذٌاب قصً ضحىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد10

الصباحٌة61.7252016/2015الثانًذكــرعراقًسلمان هللا عبد سالم احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد11

الصباحٌة61.5712016/2015الثانًذكــرعراقًخلٌفة حمود صالح حارثالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد12

الصباحٌة60.7082016/2015الثانًذكــرعراقًمهدي الهادي عبد مصدق حسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد13

الصباحٌة60.2022016/2015الثانًانثىعراقًفتاح مولود مصطفى سارةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد14

الصباحٌة59.7672016/2015الثانًانثىعراقًكاظم صدٌان ابراهٌم منتهىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد15

الصباحٌة59.7162016/2015الثانًانثىعراقًعباس خضٌر فاروق سمارةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد16

الصباحٌة59.6222016/2015الثانًانثىعراقًمذكور جابر كاظم هناديالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد17

الصباحٌة59.4832016/2015الثانًذكــرعراقًعلً مكً سامً مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد18

الصباحٌة59.2312016/2015الثانًذكــرعراقًالجبار عبد علً مهدي مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد19

الصباحٌة59.1932016/2015الثانًذكــرعراقًشاكر المجٌد عبد فارس ٌاسرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد20

الصباحٌة59.0912016/2015الثانًذكــرعراقًشكر كرٌم علً احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد21

الصباحٌة59.0182016/2015الثانًانثىعراقًنعمة عباس جاسم زهورالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد22

الصباحٌة58.8952016/2015الثانًذكــرعراقًحمود خضٌر ٌوسف ماجدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد23

الصباحٌة57.7522016/2015الثانًذكــرعراقًمحمد الجبار عبد حامد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد24
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الصباحٌة57.7382016/2015الثانًذكــرعراقًجهلول غضٌب لطٌف باقرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد25

الصباحٌة57.4862016/2015الثانًذكــرعراقًعلً حسن اللطٌف عبد همامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد26

الصباحٌة57.4082016/2015الثانًانثىعراقًكاطع حمادي ضرغام مرٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد27

الصباحٌة57.2722016/2015الثانًانثىعراقًطاهر فرحان سلمان اٌناسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد28

الصباحٌة57.2362016/2015الثانًذكــرعراقًصادق محمد جعفر محمد صالح حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد29

الصباحٌة56.5342016/2015الثانًذكــرعراقًعباس هللا عبد عباس اٌمنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد30

الصباحٌة56.5282016/2015الثانًانثىعراقًزغٌر جابر راهً سارةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد31

الصباحٌة56.4752016/2015الثانًذكــرعراقًداود سلمان سعد عباسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد32

الصباحٌة56.4172016/2015الثانًذكــرعراقًعلً رشٌد غالب اسامةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد33

الصباحٌة56.342016/2015الثانًذكــرعراقًحسن حسٌن عباس كمالالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد34

الصباحٌة56.2112016/2015الثانًذكــرعراقًحسٌن ابراهٌم سلٌم اوسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد35

الصباحٌة55.8532016/2015الثانًذكــرعراقًمحمد جاسم محمد علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد36

الصباحٌة55.5882016/2015الثانًذكــرعراقًالدلٌمً غضبان عنزي جبٌر محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد37

الصباحٌة55.5592016/2015الثانًانثىعراقًجوٌد عبٌد ستار رٌامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد38

الصباحٌة55.1282016/2015الثانًذكــرعراقًحمادي جاسم احمد سٌفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد39

الصباحٌة54.5212016/2015الثانًذكــرعراقًحسٌن عتابه طاهر محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد40

الصباحٌة54.4582016/2015الثانًانثىعراقًمحمد نوري منهل مرٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد41

الصباحٌة54.3292016/2015الثانًانثىعراقًكدر مجلً سالم شهدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد42

الصباحٌة54.322016/2015الثانًانثىعراقًراضً مجٌد الصاحب عبد لجٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد43

الصباحٌة54.2552016/2015الثانًذكــرعراقًالدلٌمً علً حسن رعد سمٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد44

الصباحٌة54.0232016/2015الثانًذكــرعراقًحٌدر عبد قاسم محمد مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد45

الصباحٌة53.8022016/2015الثانًانثىعراقًخلف بالسم محمد فاطمةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد46

الصباحٌة53.5212016/2015الثانًذكــرعراقًعباس علً ابراهٌم قصًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد47

الصباحٌة53.2852016/2015الثانًذكــرعراقًمحمد شرٌف عصام اسامةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد48

الصباحٌة52.2462016/2015الثانًذكــرعراقًسلمان حدٌد نجم ابراهٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد49
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المسائٌة70.4872016/2015الثانًذكــرعراقًلفتة رحمة حبٌب علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد1

المسائٌة68.5862016/2015الثانًذكــرعراقًساجد حسٌن فاضل مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد2

المسائٌة67.9782016/2015الثانًانثىعراقًكشاش والً حمزة زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد3

المسائٌة65.0962016/2015الثانًذكــرعراقًمحمد علً منذر عصامالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد4

المسائٌة64.5962016/2015الثانًانثىعراقًالجبار عبد الرزاق عبد القادر عبد اسراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد5

المسائٌة63.2822016/2015الثانًذكــرعراقًحمٌد خمٌس منصور ابراهٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد6

المسائٌة61.9062016/2015الثانًانثىعراقًحسن فائق ماجد سارةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد7

المسائٌة61.2762016/2015الثانًانثىعراقًكرٌم تكلٌف فٌصل رٌمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد8

المسائٌة61.1962016/2015الثانًذكــرعراقًمجبل جاسم فؤاد سٌفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد9

المسائٌة60.6542016/2015الثانًذكــرعراقًخلف شرهان الرحمن عبد معتزالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد10

المسائٌة60.5862016/2015الثانًانثىعراقًالرحمن عبد مصطفى نبٌل هداٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد11

المسائٌة59.432016/2015الثانًانثىعراقًهللا عبد هاشم حمٌد منتهىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد12

المسائٌة59.3842016/2015الثانًانثىعراقًالدلٌمً هالل سهٌل رعد لٌلٌانالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد13

المسائٌة59.2852016/2015الثانًانثىعراقًمفتن عبد سمٌع رونقالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد14

المسائٌة58.7722016/2015الثانًذكــرعراقًعبد حمزة سلمان االمٌرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد15

المسائٌة58.3612016/2015الثانًانثىعراقًحسٌن جعفر صادق غادةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد16

المسائٌة58.2772016/2015الثانًذكــرعراقًعلٌوي علوان الكرٌم عبد براءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد17

المسائٌة58.1712016/2015الثانًذكــرعراقًمجٌد لطٌف حٌدر مصعبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد18

المسائٌة58.1532016/2015الثانًذكــرعراقًجوهر عبد عزٌز جاللالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد19

المسائٌة58.1092016/2015الثانًانثىعراقًهللا عبد جثٌر داغر وسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد20

المسائٌة58.0832016/2015الثانًذكــرعراقًفاضل بدن طه لٌثالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد21

المسائٌة57.8452016/2015الثانًانثىعراقًهدرس محمد جلٌل زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد22

المسائٌة57.6842016/2015الثانًذكــرعراقًفٌصل احمد فٌصل هللا عبدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد23

المسائٌة57.652016/2015الثانًانثىعراقًحسون احمد شهاب نادٌنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد24
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المسائٌة57.6152016/2015الثانًذكــرعراقًذٌاب كمال مصطفى حسنالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد25

المسائٌة57.3182016/2015الثانًذكــرعراقًالدٌوانً نوروز سعٌد ثائر سرمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد26

المسائٌة57.2822016/2015الثانًانثىعراقًعطٌة فوزي جاسم زٌنةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد27

المسائٌة57.2592016/2015الثانًانثىعراقًحسٌن مجٌد سمٌر زهراءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد28

المسائٌة57.252016/2015الثانًانثىعراقًعباس الجواد عبد غانم رناالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد29

المسائٌة57.2352016/2015الثانًذكــرعراقًمحمد سعٌد عدنان عامرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد30

المسائٌة57.0612016/2015الثانًذكــرعراقًالسعدي الحسٌن عبد عباس حٌدر مصطفىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد31

المسائٌة57.0162016/2015الثانًذكــرعراقًالعبادي كاظم جواد عالء حٌدرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد32

المسائٌة56.9762016/2015الثانًانثىعراقًزٌدان كامل مزهر هدىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد33

المسائٌة56.9682016/2015الثانًانثىعراقًمخور القادر عبد حبٌب سهىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد34

المسائٌة56.7532016/2015الثانًانثىعراقًمهدي صالح محمود مٌمونةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد35

المسائٌة56.662016/2015الثانًذكــرعراقًشرٌف علً حسون هاشمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد36

المسائٌة56.0512016/2015الثانًذكــرعراقًابراهٌم خلٌل نجم عادلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد37

المسائٌة56.0282016/2015الثانًانثىعراقًهللا عبد نجم هللا عبد سجىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد38

المسائٌة55.8632016/2015الثانًذكــرعراقًالزٌدي المجٌد عبد السالم عبد فٌصل احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد39

المسائٌة55.8342016/2015الثانًانثىعراقًٌاسٌن طه طارق رقٌةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد40

المسائٌة55.7682016/2015الثانًذكــرعراقًشناوة جبار الخالق عبد محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد41

المسائٌة55.5162016/2015الثانًذكــرعراقًالزم جلوب كرٌم محمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد42

المسائٌة55.4362016/2015الثانًانثىعراقًعبود الكرٌم عبد صالح زٌنبالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد43

المسائٌة55.4342016/2015الثانًانثىعراقًالعزاوي كزار ناظم عفافالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد44

المسائٌة55.4042016/2015الثانًذكــرعراقًموسى علً محمد قٌسالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد45

المسائٌة55.3952016/2015الثانًانثىعراقًحسٌن ستار حازم شٌماءالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد46

المسائٌة54.6622016/2015الثانًذكــرعراقًصالح السالم عبد فالح ٌوسفالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد47

المسائٌة54.5262016/2015الثانًذكــرعراقًرحمة جابر شمخً معدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد48
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المسائٌة54.4372016/2015الثانًذكــرعراقًالعبٌدي ابراهٌم عباس فاضل ٌاسرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد49

المسائٌة54.412016/2015الثانًانثىعراقًاحمد الرزاق عبد الدٌن نجم رسلالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد50

المسائٌة54.0952016/2015الثانًانثىعراقًمهدي شاكر الرسول عبد طٌبةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد51

المسائٌة54.0892016/2015الثانًذكــرعراقًالجبوري صالح احمد شهاب علًالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد52

المسائٌة54.0742016/2015الثانًذكــرعراقًعبود عباس ازهرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد53

المسائٌة54.0352016/2015الثانًذكــرعراقًالحلً علً حسن السالم عبد موسىالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد54

المسائٌة53.8662016/2015الثانًذكــرعراقًمشاري عباس جمال اسامةالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد55

المسائٌة53.5112016/2015الثانًذكــرعراقًمحمد حسن صالح ٌاسرالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد56

المسائٌة53.4282016/2015الثانًذكــرعراقًالسامرائً حسٌن طه اٌاد بالسمالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد57

المسائٌة52.7952016/2015الثانًذكــرعراقًشرٌدة عزٌز جاسم احمدالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد58

المسائٌة52.6682016/2015الثانًانثىعراقًمحمد طالب مشتاق ودالمحاسبةواالقتصاد االدارةبغداد59


