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صباحٌة93.642007/2008االولانثىعراقٌةبصل هادي قاسم سوسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة91.002007/2008االولذكرعراقٌةحمزة الحسٌن عبد ٌحٌى كاظماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة86.422007/2008االولانثىعراقٌةكٌسو موشً قٌس ساندياالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة84.152007/2008االولذكرعراقٌةعبود رافع الدٌن صالح سٌفاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة81.452007/2008االولانثىعراقٌةجاسم محمد حسٌن اٌناساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة79.532007/2008االولانثىعراقٌةناهً حمد فاضل نهاٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة78.432007/2008االولذكرعراقٌةخضٌر سلمان حسون امٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة77.632007/2008االولانثىعراقٌةعلوان جابر حسٌن وسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة77.092007/2008االولانثىعراقٌةحسن علون الحسن عبد نوراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة77.062007/2008االولانثىعراقٌةرحٌم زٌد عبد فائق هدٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة76.872007/2008االولذكرعراقٌةحمٌد محمد حسٌن هانًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة76.002007/2008االولانثىعراقٌةعلً حسن حسون رفقةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة74.672007/2008االولانثىعراقٌةسمٌر غائب سلمان رحمةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة73.882007/2008االولانثىعراقٌةحمادي ابراهٌم عالوي انساماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة73.582007/2008االولذكرعراقٌةغرار حمٌد كاظم ٌاسراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة73.392007/2008االولذكرعراقٌةمحمد علً حسن احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة73.332007/2008االولذكرعراقٌةماضً كاظم جواد احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة72.912007/2008االولذكرعراقٌةمردان عسكر مرتضىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة72.842007/2008االولانثىعراقٌةعنٌد شنٌشل خزعل شٌماءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة72.342007/2008االولانثىعراقٌةفرحان محمد جاسم سوسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة71.522007/2008االولانثىعراقٌةفرحان محمد جاسم فاتناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة71.452007/2008االولذكرعراقٌةعباس علً عبد حسٌن علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة71.282007/2008الثانًذكرعراقٌةحمادي دحام صبحً مهنداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة70.152007/2008الثانًانثىعراقٌةالمشهدانً عبد احمد محمد  شٌماءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة69.862007/2008االولانثىعراقٌةسعٌد الدٌن بهاء سعٌد سارةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة69.82007/2008االولانثىعراقٌةالهاشمً محمود علً احمد شٌماءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة682007/2008االولانثىعراقٌةالجبوري سلمان اللطٌف عبد مخلص صفااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة67.262007/2008االولانثىعراقٌةتوفٌق محمود جمال نوراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة66.472007/2008االولذكرعراقٌةحافظ خالوي عودة ناٌفاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة66.442007/2008الثانًذكرعراقٌةالخالق عبد جواد محمد اٌاداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة66.372007/2008االولانثىعراقٌةعزت شرف محمد صفااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة66.352007/2008االولانثىعراقٌةمحمد الكرٌم عبد احمد شٌماءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة66.272007/2008الثانًانثىعراقٌةمحمد مطلك ناجً نهىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة66.052007/2008االولانثىعراقٌةهللا عبد عطا باسم هدٌلاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة65.942007/2008االولانثىعراقٌةحسٌن حمٌد ناظم سمراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة65.872007/2008االولانثىعراقٌةمعن جمعة صادق صفاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة65.532007/2008االولانثىعراقٌةحسٌباوي الحسٌن عبد رشٌد عذراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة65.252007/2008االولانثىعراقٌةلطٌف فرج علً عالاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة64.972007/2008االولانثىعراقٌةاحمد زٌنل حكمت علٌاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة64.452007/2008الثانًذكرعراقٌةصالح احمد عصام حسناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة63.862007/2008الثانًذكرعراقٌةوساك والً محمد احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة63.862007/2008الثانًذكرعراقٌةامٌن سعٌد خالد ولٌداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة63.632007/2008االولانثىعراقٌةصادق حمٌد سمٌر نوراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة63.542007/2008االولانثىعراقٌةٌاسر هاشم مشتاق هالهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة63.452007/2008االولانثىعراقٌةالعبٌدي علً حمود حمادي ندىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة63.382007/2008الثانًانثىعراقٌةالسودانً سمار محسن فؤاد رٌاماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة62.942007/2008الثانًانثىعراقٌةجواد مال االمٌر عبد مهدي لبابةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة62.492007/2008الثانًانثىعراقٌةحسن المحسن عبد طارق افٌاءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة62.132007/2008االولذكرعراقٌةخلف هللا عبد حسن علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة61.972007/2008االولذكرعراقٌةحمودي صادق  حمودي طارقاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة61.432007/2008الثانًذكرعراقٌةابراهٌم خلٌل هٌثم قصًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة61.242007/2008االولانثىعراقٌةحبٌب كاظم جواد نوراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة60.922007/2008الثانًانثىعراقٌةعرمش عبعوب رحٌم نورساالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة60.372007/2008االولانثىعراقٌةعطٌة شوكت محمد نوراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة59.422007/2008الثانًذكرعراقٌةعلً ردٌف طالل ابراهٌماالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة59.282007/2008الثانًذكرعراقٌةمهدي باقً جعفر مهنداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة58.832007/2008الثانًذكرعراقٌةالدوري محمود اكرم محمد علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة58.652007/2008الثانًذكرعراقٌةعبد كاظم عباس عامراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة58.642007/2008الثانًانثىعراقٌةجابر فهد عباس نجالءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة58.622007/2008الثانًانثىعراقٌةالكرٌم عبد الخالق عبد سمٌر رغداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة58.242007/2008الثانًذكرعراقٌةعلً حسٌن علً عبد حسٌناالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة58.192007/2008الثانًذكرعراقٌةذٌاب معرض جاسم احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة57.692007/2008الثانًانثىعراقٌةالعابدي حسٌن االمٌر عبد علً صبااالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة57.002007/2008الثانًانثىعراقٌةالسامرائً حاجم محمد حاجم سالًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة56.772007/2008الثانًذكرعراقٌةعجاج حمٌد عطا عصام مصطفىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة56.602007/2008الثانًذكرعراقٌةحطاب كاظم ابراهٌم محمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة56.512007/2008الثانًذكرعراقٌةشالل صالح هانً مصطفىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة56.422007/2008الثانًانثىعراقٌةصالح مهدي جمال بسمةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة55.972007/2008الثانًانثىعراقٌةجبار عنون محمد نوراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة55.872007/2008الثانًانثىعراقٌةالعزام علً محمد هاشم احمد زهراءاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة55.802007/2008الثانًذكرعراقٌةعلً قاسم جلوب احمداالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة55.592007/2008الثانًانثىعراقٌةالناصري مهدي اسماعٌل سجىاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة55.582007/2008الثانًذكرعراقٌةمحسن هللا عبد عدنان علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة55.022007/2008الثانًانثىعراقٌةالناصري شعبان عمر نوفل رقٌةاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة54.652007/2008الثانًانثىعراقٌةفرج حمٌد علً عبٌراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة54.532007/2008الثانًذكرعراقٌةمحمد حمٌد مجٌد عماراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة54.282007/2008الثانًانثىعراقٌةقاسم خلدون زٌاد هالهاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة54.252007/2008الثانًذكرعراقٌةالزبٌدي غزال خلف زٌدان علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة54.102007/2008الثانًانثىعراقٌةالعبٌدي مهدي عدنان قٌس سمراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة53.962007/2008الثانًذكرعراقٌةعلً محمد طارق حٌدر علًاالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة52.352007/2008الثانًذكرعراقٌةزٌدان غاوي شامل بشاراالحصاءواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81


