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صباحٌة87.962007/2008االولذكرعراقٌةعلوان غناوي عدنان احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

صباحٌة84.352007/2008االولانثىعراقٌةالشمري مطر كاظم مهدي اٌماناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

صباحٌة79.62007/2008االولانثىعراقٌةالعكٌلً حسن الحسٌن فؤادعبد اٌاماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

صباحٌة77.752007/2008االولذكرعراقٌةسلٌم رحٌم سامً سالماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

صباحٌة75.762007/2008االولانثىعراقٌةمحمد كرٌم ماجد مروةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

صباحٌة75.602007/2008االولذكرعراقٌةالساعدي عزٌز داخل حنون باسماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

صباحٌة74.492007/2008االولانثىعراقٌةمحمدعلون احمد زٌنباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

صباحٌة74.32007/2008االولانثىعراقٌةالكرٌم عبد حسن محمد سارةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

صباحٌة72.362007/2008االولانثىعراقٌةالدلٌمً احمدحبٌب ولٌد مروجاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

صباحٌة72.352007/2008االولانثىعراقٌةالمالكً محمد النبً عبد سلمان اخالصاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

صباحٌة71.422007/2008االولانثىعراقٌةفٌاض حسن خٌري سماحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

صباحٌة70.792007/2008االولانثىعراقٌةجواد داوداسماعٌل هدٌلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

صباحٌة70.442007/2008االولذكرعراقٌةكرٌز احمدغربٌل موسىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

صباحٌة69.212007/2008االولانثىعراقٌةالهاشمً حسٌن ناصر باسم حلمٌةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

صباحٌة68.932007/2008االولانثىعراقٌةالعزاوي علً هللا عبد الرزاق عبد مٌثاقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

صباحٌة68.022007/2008الثانًانثىعراقٌةخلف كامل الخضر عبد شهاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

صباحٌة67.922007/2008االولانثىعراقٌةالعنبكً سرحان حسٌن وحٌد نهاداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

صباحٌة67.412007/2008االولذكرعراقٌةالعكٌلً محمد هللا الحمٌدعبد حٌدرعبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

صباحٌة67.372007/2008االولانثىعراقٌةالرشٌد طاهر جاسم محمد نوراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

صباحٌة66.442007/2008الثانًانثىعراقٌةخضٌر محمود احمد نوراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

صباحٌة65.682007/2008الثانًذكرعراقٌةجرٌو عزٌز فٌصل عزٌزاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

صباحٌة65.202007/2008االولانثىعراقٌةالسراج علً مزهر كفاح رؤىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

صباحٌة64.882007/2008االولانثىعراقٌةمحمد خضٌر خلٌل سهاماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

صباحٌة64.472007/2008االولانثىعراقٌةالعلٌاوي غضٌب نعمة علً اسماءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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صباحٌة64.042007/2008االولذكرعراقٌةعالوي سحاب حامد امجداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

صباحٌة63.0192007/2008االولانثىعراقٌةالشمري صدام عاصً كرٌم شٌماءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

صباحٌة62.892007/2008االولذكرعراقٌةالكرطانً صالح إبراهٌم إسماعٌل حقًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

صباحٌة62.572007/2008الثانًذكرعراقٌةجواد باجً مدلل نصٌراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

صباحٌة62.292007/2008الثانًذكرعراقٌةالشبلً مصطفى محمد قاسم احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

صباحٌة62.152007/2008االولذكرعراقٌةجوهر محسن الحسٌن نصٌرعبداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

صباحٌة61.912007/2008الثانًذكرعراقٌةشهد روضان قاسم علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

صباحٌة61.782007/2008الثانًذكرعراقٌةخضٌر سلمان طالب مشتاقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

صباحٌة61.722007/2008الثانًذكرعراقٌةكاظم المحسن عبد محمود علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

صباحٌة61.382007/2008الثانًانثىعراقٌةالجادري عبد نزار حسن حناناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

صباحٌة61.092007/2008الثانًانثىعراقٌةالسودانً فرج غضبان كاظم رواءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

صباحٌة60.952007/2008الثانًانثىعراقٌةمحمود ابراهٌم عبدالجبار هدىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

صباحٌة60.632007/2008االولذكرعراقٌةالبطبوطً سوٌد فرحان قاسم هٌثماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

صباحٌة60.492007/2008الثانًذكرفلسطٌنٌةعدوان غالب عدنان انماراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

صباحٌة60.282007/2008الثانًانثىعراقٌةالشمري خفاك شاكرمحمود هدىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

صباحٌة60.162007/2008الثانًذكرعراقٌةخلف عطٌه احمد محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

صباحٌة60.082007/2008الثانًذكرعراقٌةالدلٌمً علً ابراهٌم محمد اثٌراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

صباحٌة59.972007/2008االولانثىعراقٌةبدن الحسن عبد طالب نوراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

صباحٌة59.942007/2008الثانًانثىعراقٌةالخفاجً حسن الرزاق عبد عبٌراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

صباحٌة59.912007/2008الثانًانثىعراقٌةدحام هادي اسٌلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

صباحٌة59.682007/2008الثانًذكرعراقٌةالفراجً احمد شكر الرزاق عبد مٌثماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

صباحٌة58.802007/2008االولذكرعراقٌةالبعاري عذافه عباس طالب حسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

صباحٌة58.702007/2008الثانًذكرعراقٌةالمشهدانً محمود حسن محمود حسناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

صباحٌة58.162007/2008الثانًذكرعراقٌةجاسم محمد بحر  ابراهٌماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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صباحٌة57.622007/2008الثانًذكرعراقٌةحسن محمد عبٌد جابر علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

صباحٌة57.552007/2008الثانًذكرعراقٌةالباوي ٌاس احمد كاظم حمٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

صباحٌة57.522007/2008الثانًذكرعراقٌةجابر عباس محسن وساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

صباحٌة56.782007/2008االولانثىعراقٌةعٌسى محمد جاسم نفدهاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

صباحٌة56.712007/2008الثانًانثىعراقٌةجاسم نجٌب محمد مروةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

صباحٌة56.172007/2008الثانًذكرعراقٌةدوبش نصار مصحب محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

صباحٌة56.072007/2008الثانًذكرعراقٌةسكر علوان حامد وساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

صباحٌة56.022007/2008الثانًذكرعراقٌةعبد مصلح سعد هادياالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

صباحٌة55.982007/2008الثانًذكرعراقٌةالٌاسري كاظم جواد محمد ضرغاماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

صباحٌة55.872007/2008الثانًذكرعراقٌةحمادي جاسم علً محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

صباحٌة55.422007/2008الثانًذكرعراقٌةالشمري عمران ابراهٌم مسلم قٌصراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

صباحٌة55.162007/2008الثانًذكرعراقٌةسلمان ساهً سلمان عامراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

صباحٌة54.952007/2008الثانًذكرعراقٌةعبد رشٌد عادي عقٌلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

صباحٌة54.882007/2008الثانًذكرعراقٌةاالسدي كاظم جواد حسٌن اسعداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

صباحٌة54.742007/2008الثانًذكرعراقٌةبهٌر علً سمٌر علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

صباحٌة54.412007/2008الثانًانثىعراقٌةالجبوري حسون علً كاظم هدوةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

صباحٌة54.352007/2008الثانًذكرعراقٌةالسادة عبد كاظم حسن مثنىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

صباحٌة54.152007/2008الثانًذكرعراقٌةالعانً نوٌران الطٌف اسماعٌل محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

صباحٌة54.082007/2008الثانًذكرعراقٌةالدلٌمً محمد ناجً الكرٌم عبد ٌاسراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

صباحٌة54.042007/2008الثانًذكرعراقٌةشمخً محسن عدنان علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

صباحٌة53.622007/2008الثانًذكرعراقٌةاللهٌبً خمٌس ٌاس المطلب عبد محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

صباحٌة53.192007/2008الثانًذكرعراقٌةالكربولً عواد خلف متعب عماراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

صباحٌة52.162007/2008الثانًذكرعراقٌةالسامرائً عبود فرج سعد احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71


