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مسائٌة75.432006/2007االولذكرعراقٌةصالح حسٌن علً ضرغاماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

مسائٌة73.752006/2007االولانثىعراقٌةجمٌل هللا عطا حمٌد ابتساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

مسائٌة73.562006/2007االولذكرعراقٌةسلمان حسن غاتر فٌصلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

مسائٌة71.422006/2007االولانثىعراقٌةبدٌوي سلمان راضً حوراءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

مسائٌة69.122006/2007االولانثىعراقٌةصالح مهدي نجم شٌماءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

مسائٌة68.312006/2007االولانثىعراقٌةداود سلمان ٌوسف هٌفاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

مسائٌة67.942006/2007االولذكرعراقٌةمحمد لطٌف خلٌل فؤاداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

مسائٌة67.712006/2007االولذكرعراقٌةعلً حسٌن علً صادقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

مسائٌة67.652006/2007االولذكرعراقٌةهللا رحمة احمد محمد ٌاسراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

مسائٌة67.302006/2007االولذكرعراقٌةصالح علوان حسٌن جواداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

مسائٌة66.322006/2007الثانًانثىعراقٌةعباس لطٌف قاسم نغماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

مسائٌة64.972006/2007الثانًذكرعراقٌةسوٌر برٌدي كاظم محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

مسائٌة64.872006/2007االولذكرعراقٌةصالح جعفر مجٌد حمٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

مسائٌة64.842006/2007االولذكرعراقٌةفاضل عباس خضر اسامةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

مسائٌة64.792006/2007االولذكرعراقٌةالشمري مجٌد محمد ستاراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

مسائٌة64.312006/2007االولذكرعراقٌةملكة عالوي محسن وساماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

مسائٌة64.082006/2007االولانثىعراقٌةنونو شابا اٌلحد اٌماناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

مسائٌة63.952006/2007االولانثىعراقٌةلٌلو علً محمد رغداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

مسائٌة63.952006/2007االولذكرعراقٌةحسٌن كرٌم قاسم صباحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

مسائٌة63.932006/2007االولذكرعراقٌةالجبار عبد طالب بارز سٌفاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

مسائٌة63.762006/2007االولذكرعراقٌةحسن عزٌز عباس علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

مسائٌة63.732006/2007االولذكرعراقٌةصادق نعمة منذر علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

مسائٌة63.712006/2007الثانًذكرعراقٌةالثابتً عبود جاسم معروفاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

مسائٌة63.632006/2007االولذكرعراقٌةسلمان كاظم القادر عبد عمراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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مسائٌة63.612006/2007االولانثىعراقٌةعلً طالب محمد زٌنباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

مسائٌة63.362006/2007االولانثىعراقٌةداود محمد نمٌر فرحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

مسائٌة63.252006/2007االولانثىعراقٌةغرب محسن علً شٌماءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

مسائٌة62.972006/2007الثانًانثىعراقٌةمحمد سحاب هللا عبد هبةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

مسائٌة62.772006/2007االولذكرعراقٌةمطرود جبار كرٌم امٌراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

مسائٌة62.632006/2007الثانًانثىعراقٌةالعبودي سفاح فاضل حالاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

مسائٌة62.562006/2007االولذكرعراقٌةابراهٌم خلٌل مناجد محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

مسائٌة62.492006/2007االولانثىعراقٌةسالم محمد باسل سارةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

مسائٌة62.242006/2007االولذكرعراقٌةعلً حمٌد جعفر احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

مسائٌة61.452006/2007االولانثىعراقٌةشهاب علٌوي فاضل اٌناساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

مسائٌة61.412006/2007االولذكرعراقٌةبٌضان بالسم الحسٌن عبد علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

مسائٌة61.282006/2007االولذكرعراقٌةعباس حمود حمٌد سٌفاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

مسائٌة61.042006/2007االولانثىعراقٌةالوهاب عبد الرزاق عبد مخلص رٌااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

مسائٌة60.852006/2007االولذكرعراقٌةهللا عبد الدٌن نجم فائز احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

مسائٌة60.392006/2007الثانًذكرعراقٌةسالم كرٌم الزهرة عبد منتصراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

مسائٌة60.222006/2007االولانثىعراقٌةالراوي احمد رجب رفلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

مسائٌة60.132006/2007الثانًانثىعراقٌةعباس جواد عدنان فاتناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

مسائٌة60.112006/2007الثانًذكرعراقٌةالسعدي حسن عبد سعدون حسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

مسائٌة60.032006/2007الثانًذكرعراقٌةحمزة محً جاسم محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

مسائٌة59.992006/2007الثانًذكرعراقٌةسلمان صالح الجبار عبد احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

مسائٌة59.942006/2007االولانثىعراقٌةحسون كاظم جواد رنااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

مسائٌة59.782006/2007الثانًانثىعراقٌةحسٌن حبٌب سعدي سروراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

مسائٌة59.272006/2007الثانًذكرعراقٌةسوٌر طعٌمة عبد مرحباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

مسائٌة58.942006/2007الثانًذكرعراقٌةطحان جودة كامل جباراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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مسائٌة58.842006/2007االولذكرعراقٌةعلوان سٌالن صالح بهاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

مسائٌة58.742006/2007االولذكرعراقٌةحمود حمد صبحً مهنداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

مسائٌة57.962006/2007الثانًذكرعراقٌةعنان جوك بشار حمٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

مسائٌة57.912006/2007الثانًانثىعراقٌةحسٌن خالد جمال مروةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

مسائٌة57.622006/2007الثانًذكرعراقٌةفٌصل مندٌل داٌح صباحاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

مسائٌة57.572006/2007االولذكرعراقٌةحمد مزهر كرٌم اوساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

مسائٌة57.572006/2007الثانًذكرعراقٌةالعامري موسى محمد قاسم احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

مسائٌة57.472006/2007الثانًانثىعراقٌةمرعً حامد عادل لقاءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

مسائٌة57.232006/2007االولذكرعراقٌةمحمد خضٌر خزعل زٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

مسائٌة56.962006/2007الثانًذكرعراقٌةسلمان علً عبد حامد زهٌراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

مسائٌة56.912006/2007الثانًذكرعراقٌةخلٌل محمود خالد محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

مسائٌة56.92006/2007الثانًذكرعراقٌةالرحمن عبد احمد فٌصل غزواناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

مسائٌة56.852006/2007الثانًذكرعراقٌةفشٌخ دخٌل الجلٌل عبد مهدياالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

مسائٌة56.632006/2007الثانًذكرعراقٌةشالل عبد هادي حسناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

مسائٌة56.52006/2007الثانًذكرعراقٌةلفتة حسن قاسم علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

مسائٌة56.372006/2007الثانًانثىعراقٌةحمادي أبراهٌم أٌاد سرىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

مسائٌة56.312006/2007الثانًذكرعراقٌةعلً ابراهٌم خلٌل دلٌراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

مسائٌة56.32006/2007الثانًذكرعراقٌةاسود ابراهٌم سعد سٌفاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

مسائٌة56.32006/2007الثانًذكرعراقٌةمناحً علً الحسٌن عبد عدياالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

مسائٌة56.232006/2007الثانًذكرعراقٌةمحمد احمد عدنان محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

مسائٌة55.662006/2007الثانًانثىعراقٌةعلً غالب خالد دالٌااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

مسائٌة55.632006/2007الثانًذكرعراقٌةمناتً رهٌف جمعة اركاناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

مسائٌة55.482006/2007الثانًانثىعراقٌةالجبوري حسن ٌاس عبد فلايراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

مسائٌة55.062006/2007الثانًذكرعراقٌةالعبودي كاظم جواد عباساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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مسائٌة54.862006/2007الثانًانثىعراقٌةمحمد جبار ستار هدٌلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

مسائٌة54.62006/2007الثانًذكرعراقٌةالسٌالوي كاظم جواد حٌدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

مسائٌة54.572006/2007الثانًذكرعراقٌةهزاع ٌوسف ناٌف عباساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

مسائٌة54.32006/2007الثانًذكرعراقٌةهوبً الرضا عبد ستار مصعباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

مسائٌة54.062006/2007الثانًذكرعراقٌةشبٌب محمود هللا عبد علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

مسائٌة52.672006/2007االولذكرعراقٌةمري كاظم السادة عبد علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

مسائٌة52.632006/2007الثانًانثىعراقٌةقاسم صالح ٌحٌى مٌادةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

مسائٌة52.512006/2007الثانًانثىعراقٌةمهدي عدنان غسان رشااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80


