
الدراسة نوعالتخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

صباحٌة76.262006/2007االولذكرعراقٌةخلف غٌالن سلمان الرضا عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة76.162006/2007االولذكرعراقٌةالعذارى اٌدٌم موله حسن مالكاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة73.432006/2007االولانثىعراقٌةحمد حسن الوهاب عبد استبرقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة72.962006/2007االولانثىعراقٌةالساعدي حمٌد مجٌد اٌناساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة71.712006/2007االولانثىعراقٌةحسٌن احمد الوهاب عبد الهاماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة71.662006/2007االولانثىعراقٌةالالمً ولً علً حسن بتولاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة70.082006/2007االولذكرعراقٌةالقادر عبد محمود قٌس عمراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة69.082006/2007الثانًانثىعراقٌةخلٌل جلٌل مصطفى الهاماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة68.142006/2007االولذكرعراقٌةحسن صاحب فرحاناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة68.032006/2007االولانثىعراقٌةالبدري خشان الحسن عبد اٌاد روعةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة67.652006/2007االولذكرعراقٌةالجبوري سلمان حسٌن علً انوراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة67.452006/2007االولانثىعراقٌةالدلٌمً كاظم دانه عباس ارٌجاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة67.442006/2007االولذكرعراقٌةمهدي هللا عبد محمد صالحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة67.122006/2007االولذكرعراقٌةالتمٌمً جبار صابط خالد احساناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة67.122006/2007االولانثىعراقٌةالعبٌدي محمد عدنان احمد رشااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة67.082006/2007االولانثىعراقٌةجواد حمٌد قادر انور انعاماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة66.972006/2007االولذكرعراقٌةلفته نعمة حسن علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة66.602006/2007االولانثىعراقٌةعلً حسٌن زكً كفاحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة66.532006/2007االولانثىعراقٌةعلوان هادي حسٌن ارٌجاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة66.462006/2007االولذكرعراقٌةعلوان حسٌن ٌوسف حساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة66.382006/2007االولذكرعراقٌةفضٌل هادي ناجً اٌاداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة66.382006/2007االولانثىعراقٌةكزار عكار حمٌد رقٌةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة65.842006/2007االولذكرعراقٌةحاشوش كطان كاظم جاسماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة65.792006/2007االولانثىعراقٌةرحٌم عمران عٌسى عذراءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة65.522006/2007االولذكرعراقٌةفارس مطلك حمٌد حٌدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة65.442006/2007االولذكرعراقٌةحسٌن محسن عباس فرٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة65.412006/2007االولذكرعراقٌةمحٌسن علٌعل مجٌد عباساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة65.332006/2007االولانثىعراقٌةصكبان حسٌن هاشم رفاهاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة65.292006/2007الثانًانثىعراقٌةالعٌساوي ظاهر هٌل عبد املاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة64.902006/2007االولانثىعراقٌةحسٌن سلمان الرزاق عبد فرحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة64.752006/2007االولذكرعراقٌةجبر كاظم مجٌد احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة64.682006/2007الثانًذكرعراقٌةكباشً حاوي حمٌد رسولاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة64.182006/2007االولذكرعراقٌةكاظم رشٌد كاظم ٌاسراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة63.992006/2007الثانًذكرعراقٌةاحمد حسن نوري احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة63.862006/2007االولذكرعراقٌةناصر الحسن عبد رشك وساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة63.612006/2007االولانثىعراقٌةالالمً فرحان سلطان فاطمةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة63.612006/2007االولانثىعراقٌةحمودي شاكر هادي نوراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة63.102006/2007االولذكرعراقٌةٌاسٌن ابراهٌم خلٌل عصاماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة62.542006/2007االولذكرعراقٌةعرٌبً محمد عباس عماراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة62.152006/2007االولذكرعراقٌةشالش فرحان نواف جمعةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة62.012006/2007االولانثىعراقٌةنجم علً فاضل اٌناساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة62.002006/2007االولانثىعراقٌةسالم محمد باسل رٌماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة61.842006/2007الثانًانثىعراقٌةالغفور عبد محمد نهاد لقاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة61.812006/2007الثانًذكرعراقٌةكاظم خلف عاصم احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة61.712006/2007االولذكرعراقٌةحسٌن محمود ابراهٌم علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة61.622006/2007االولذكرعراقٌةرسن موجر خزعل عقٌلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة60.952006/2007االولذكرعراقٌةخلٌل طه مجٌد علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة60.812006/2007االولذكرعراقٌةالحسٌن علً محمد صاحب مازناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة60.792006/2007االولذكرعراقٌةساجت عبد احمد عماراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة60.702006/2007الثانًذكرعراقٌةالسودانً كاظم محٌسن رسولاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة60.492006/2007االولانثىعراقٌةهللا عبد مهدي حمزة شٌماءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة60.372006/2007االولانثىعراقٌةشهٌد شاكر لقاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة60.312006/2007الثانًانثىعراقٌةالوهاب عبد الرزاق عبد عماد نوراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة60.242006/2007االولذكرعراقٌةمحً جبار ستار احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة59.852006/2007االولانثىعراقٌةصالح الرحمن عبد صالح مروةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة59.782006/2007االولذكرعراقٌةالمالكً جلوب علً تحسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة59.742006/2007الثانًذكرعراقٌةسلمان عبٌد خضٌر سٌفاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة59.642006/2007الثانًذكرعراقٌةالحسن عبد طعمة جلوب رافتاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة59.552006/2007الثانًانثىعراقٌةمحمد كرٌم احمد مرٌماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة59.512006/2007الثانًانثىعراقٌةمحمد محسن علً اٌناساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة59.462006/2007االولذكرعراقٌةالعابدٌن زٌن الدٌن نور محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة59.372006/2007االولذكرعراقٌةعساف جبر لفته قاسماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة59.362006/2007الثانًانثىعراقٌةحسن حاتم غازي داللاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة59.352006/2007االولذكرعراقٌةعباس علً الكرٌم عبد الدٌن حساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة59.342006/2007االولذكرعراقٌةرحٌم ٌاسر كاظماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة59.342006/2007الثانًذكرعراقٌةحسن داود ناظم احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة59.312006/2007الثانًانثىعراقٌةهللا خٌر جبر شمخً نوراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة59.212006/2007الثانًانثىعراقٌةعواد هللا عبد فٌصل نوراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة59.182006/2007االولانثىعراقٌةمهدي رضا ابراهٌم زهراءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة59.142006/2007الثانًذكرعراقٌةعلوان هادي كاظم علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة59.032006/2007االولانثىعراقٌةعلٌوي خضٌر كامل افراحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

صباحٌة58.792006/2007الثانًذكرعراقٌةجاسم محمد بحر حكٌماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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صباحٌة58.692006/2007الثانًذكرعراقٌةعذاب ٌعقوب علً عباساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

صباحٌة58.482006/2007االولذكرعراقٌةعلً عبد ناظم قصًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

صباحٌة58.462006/2007االولذكرعراقٌةجالب عباس جباراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

صباحٌة58.352006/2007الثانًذكرعراقٌةزبون حسن علً هاشماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

صباحٌة58.192006/2007الثانًانثىعراقٌةجواد كرٌم صالح نوراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

صباحٌة58.182006/2007الثانًذكرعراقٌةهادي جابر احمد عماراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

صباحٌة58.142006/2007االولذكرعراقٌةفدعم علً حاجم لؤياالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

صباحٌة58.032006/2007الثانًذكرعراقٌةالرزاق عبد الغفور عبد الدٌن ضٌاء القادر عبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

صباحٌة57.942006/2007االولذكرعراقٌةعباس شمال حسٌن عالءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

صباحٌة57.882006/2007الثانًذكرعراقٌةمحمد جلوب حامد حساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

صباحٌة57.792006/2007الثانًذكرعراقٌةالساعدي تعبان سوادي ناصراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

صباحٌة57.772006/2007الثانًذكرعراقٌةجراد عوٌد برع رعداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

صباحٌة57.532006/2007الثانًانثىعراقٌةجازع ناجً لمٌاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

صباحٌة57.282006/2007الثانًذكرعراقٌةمحمود شاكر علً حسناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

صباحٌة57.192006/2007االولذكرعراقٌةجً المغازه تقً محمد سمٌر قٌساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

صباحٌة57.182006/2007الثانًذكرعراقٌةعلً محمد جاسم علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

صباحٌة56.982006/2007الثانًذكرعراقٌةموسى شهاب عادل بشاراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

صباحٌة56.912006/2007الثانًانثىعراقٌةفنجان ٌسر رٌاض سلوىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

صباحٌة56.852006/2007الثانًذكرعراقٌةمحمد جاسم الرضا عبد عباساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

صباحٌة56.022006/2007االولذكرعراقٌةعباس محمد ردام حساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

صباحٌة55.972006/2007الثانًذكرعراقٌةعاصً خضٌر عاصً احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

صباحٌة55.452006/2007الثانًذكرعراقٌةقاسم حسن محمد جاسماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

صباحٌة55.422006/2007الثانًذكرعراقٌةسلومً عبد مجٌد حازماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

صباحٌة55.152006/2007الثانًذكرعراقٌةعلً احمد منٌر مهٌمناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96

صباحٌة54.872006/2007الثانًذكرعراقٌةعٌفان كرٌم سعدياالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

صباحٌة54.572006/2007الثانًذكرعراقٌةناصر حمد شحاذة مهنداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

صباحٌة52.972006/2007االولذكرعراقٌةحسون خضٌر خالد علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99


