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صباحٌة92.282006/2007االولذكرعراقٌةعلوان محمد سعدي جمالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة90.162006/2007االولذكرعراقٌةعلً عٌسى خلٌل ٌوسفاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة86.472006/2007االولانثىعراقٌةمحمود شاكر سامً سجىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة81.572006/2007االولذكرعراقٌةطعمة شواي عباس سالماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة80.042006/2007االولذكرعراقٌةكرنتً مكطوف الرزاق عبد حٌدراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة78.952006/2007االولانثىعراقٌةمحمود فالح ٌاسر عائشةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة78.072006/2007االولذكرعراقٌةمحمود عبد ناطق وساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة77.572006/2007االولانثىعراقٌةمحمود فالح ٌاسر رباباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة74.492006/2007االولذكرعراقٌةالركابً حسون احمد عباساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة74.192006/2007االولانثىعراقٌةعٌسى ناصر محمد ابتهالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة73.242006/2007االولانثىعراقٌةالرحمن عبد محمد نهاد زٌنباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة72.542006/2007الثانًذكرعراقٌةمهدي الكرٌم عبد صالح محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة72.462006/2007االولانثىعراقٌةعلٌوي هللا عبد شوقً رسلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة71.932006/2007االولذكرعراقٌةمحمد طه جبار سناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة71.242006/2007االولذكرعراقٌةعالوي هللا عبد علً احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة70.472006/2007الثانًذكرعراقٌةالطائً كرٌم سهٌل سهٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة70.112006/2007االولانثىعراقٌةشعٌب عٌسى محمد سارةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة69.552006/2007االولانثىعراقٌةعمر صابر الدٌن صالح نورهاناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة68.962006/2007االولانثىعراقٌةحبٌب عبود فارس نوراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة68.892006/2007االولذكرعراقٌةمشكور كاظم ساجت محسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة68.552006/2007االولذكرعراقٌةجبر فرحان خماس حٌدراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة68.312006/2007االولذكرعراقٌةعلوان حسن جمال ولٌداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة68.272006/2007االولذكرعراقٌةعلً احمد فوزي احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة68.162006/2007االولانثىعراقٌةسعد عون عبد ازهاراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24



الدراسة نوعالتخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

صباحٌة67.602006/2007الثانًانثىعراقٌةحمٌد هللا عبد لٌث نوراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة67.322006/2007االولذكرعراقٌةخامٌس تنو صلٌو اودٌداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة67.172006/2007االولانثىعراقٌةمحمد حسن صادق االءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة66.932006/2007االولانثىعراقٌةمرهون عزٌز علً رشااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة66.902006/2007االولذكرعراقٌةنافع رؤوف مصطفى نافعاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة66.672006/2007االولذكرعراقٌةسعٌد رشٌد خالد حٌدراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة65.902006/2007الثانًانثىعراقٌةمهدي اسد ماهر ضمٌاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة65.652006/2007االولانثىعراقٌةحكٌم حسن محمد نسرٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة65.582006/2007االولانثىعراقٌةعلً الجلٌل عبد زهٌر حوراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة65.002006/2007االولذكرعراقٌةصالح محمد ناٌف محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة64.742006/2007االولانثىعراقٌةالعبٌدي هللا عبد حمٌد توفٌق سهىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة64.402006/2007االولانثىعراقٌةحسن جواد كاظم هدىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة63.472006/2007االولذكرعراقٌةهللا عبد براك الرحمن عبد حاتماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة63.112006/2007االولانثىعراقٌةنجود هللا عبد حمٌد نسرٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة62.902006/2007الثانًانثىعراقٌةجاسم كامل عامر ذرىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة62.482006/2007الثانًانثىعراقٌةحسٌن فاضل حٌاوي رشااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة62.292006/2007االولانثىعراقٌةحمٌد جاسم احمد مًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة61.972006/2007الثانًانثىعراقٌةموسى حسٌن عالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة61.802006/2007االولانثىعراقٌةخمٌس ابراهٌم ٌاسٌن حناناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة61.672006/2007الثانًانثىعراقٌةنصٌف نجم باسم مروةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة61.522006/2007الثانًذكرعراقٌةابراهٌم اللطٌف عبد اسماعٌل صهٌباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة61.442006/2007االولذكرعراقٌةتقً حسٌن هادي هشاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة61.402006/2007االولذكرعراقٌةمحمد جاسم خزعل نهاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة61.312006/2007الثانًذكرعراقٌةعباس سلمان فاروق سٌفاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة61.152006/2007االولانثىعراقٌةالدلٌمً وادي هشام ندىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة60.642006/2007الثانًانثىعراقٌةعلً محسن احسان مروةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة60.522006/2007االولانثىعراقٌةذٌاب حمود حسٌن لمىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة60.392006/2007الثانًانثىعراقٌةالمشهدانً ٌونس الودود عبد لندةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة60.082006/2007الثانًذكرعراقٌةتوما جمٌل سلٌم جمٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة59.742006/2007الثانًذكرعراقٌةعبود رشٌد حمٌد ماجداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة59.592006/2007الثانًذكرعراقٌةمحمد جاسم حمٌد قتٌبةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة59.392006/2007الثانًذكرعراقٌةالوائلً محمد حسن محمد حٌدراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة59.192006/2007االولانثىعراقٌةمحمود محمد الدٌن عماد سحراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة58.532006/2007الثانًذكرعراقٌةصالح عبد هادي مصطفىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة58.302006/2007الثانًذكرعراقٌةمرٌهج رحمة حسن حٌدراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة58.182006/2007الثانًذكرعراقٌةشالل محمد سمٌر مهنداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة58.152006/2007الثانًذكرعراقٌةادٌب احمد الدٌن صدر علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة58.092006/2007الثانًانثىعراقٌةعباس خضٌر طالب رٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة58.082006/2007الثانًذكرعراقٌةحمزة محسن صالح مصعباالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة57.752006/2007الثانًذكرعراقٌةحمودي صادق سعد علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة57.662006/2007الثانًذكرعراقٌةعطار كاظم ٌعرب محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة57.632006/2007الثانًذكرعراقٌةالصالحً شكري عدنان احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة57.382006/2007الثانًانثىعراقٌةلفته االمام عبد مهدي مهااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة57.312006/2007الثانًانثىعراقٌةفٌاض سلٌمان الدٌن نور سارةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة56.532006/2007الثانًانثىعراقٌةحسٌن االمٌر عبد بدر اثماراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة56.452006/2007الثانًذكرعراقٌةخضٌر ٌاس محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة56.332006/2007الثانًانثىعراقٌةصالح محمد سعدي امنٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة56.102006/2007الثانًانثىعراقٌةبدن الرضا عبد جاسم علٌاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة56.092006/2007الثانًذكرعراقٌةمنصور مسلم ولٌد خالداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة56.062006/2007الثانًانثىعراقٌةالعزاوي ردٌعان سعٌد حٌاةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة55.952006/2007الثانًذكرعراقٌةعلً جواد محمد الحمزةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة55.922006/2007الثانًانثىعراقٌةالسلطانً وادي راضً انساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة55.502006/2007الثانًذكرعراقٌةعبد خلف خالد ولٌداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة54.352006/2007الثانًانثىعراقٌةاالسدي حسٌن رؤوف تمارةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة54.332006/2007الثانًذكرعراقٌةابراهٌم قاسم محمد مرواناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة53.702006/2007الثانًذكرعراقٌةرسن فلٌح عٌدان عالءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة53.092006/2007الثانًانثىعراقٌةالرحمن عبد الجبار عبد خالص االءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81


