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مسائٌة87.082007/2008االولذكرعراقٌةمعروف  الرحمن عبد نعمان مظهراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة1

مسائٌة83.342007/2008االولذكرعراقٌةالنعٌمً صالح اسماعٌل موفقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة2

مسائٌة80.712007/2008االولذكرعراقٌةحسٌن محمود حسٌن محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة3

مسائٌة73.272007/2008االولذكرعراقٌةعلً محمد عودة هٌثماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة4

مسائٌة73.032007/2008االولذكرعراقٌةعلً رشٌد الهادي عبد محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة5

مسائٌة72.782007/2008االولانثىعراقٌةخلف حسن علً هناءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة6

مسائٌة72.272007/2008االولانثىعراقٌةعلً شوق حسٌن نوراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة7

مسائٌة72.222007/2008االولانثىعراقٌةتوفٌق شاكر قادر مروةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة8

مسائٌة70.782007/2008االولانثىعراقٌةشاكر محمد استبرقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة9

مسائٌة70.632007/2008االولذكرعراقٌةكاظم جواد سمٌر حٌدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة10

مسائٌة69.932007/2008االولانثىعراقٌةالالمً حمٌد ستار رغداءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة11

مسائٌة69.852007/2008االولانثىعراقٌةعبد موسى كرٌم مهااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة12

مسائٌة69.582007/2008االولذكرعراقٌةحسن كاظم الحسٌن عبد عالءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة13

مسائٌة69.342007/2008االولانثىعراقٌةقطان رضا رٌاض نبراساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة14

مسائٌة69.132007/2008االولانثىعراقٌةمندالوي حسٌن حمٌد شٌرٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة15

مسائٌة69.062007/2008االولانثىعراقٌةملوح اسود عاصم زٌنباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة16

مسائٌة68.672007/2008االولانثىعراقٌةمظلوم عباس عادل نوراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة17

مسائٌة67.692007/2008االولانثىعراقٌةعلً مجبل رٌاض مروةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة18

مسائٌة67.482007/2008االولانثىعراقٌةموسى علً قاسم سوسناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة19

مسائٌة66.562007/2008الثانًانثىعراقٌةامٌن المجٌد عبد فؤاد باناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة20

مسائٌة66.522007/2008الثانًذكرعراقٌةصالح حسٌن فلٌح حسناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة21

مسائٌة66.232007/2008االولانثىعراقٌةحسن احمد علً رنااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة22

مسائٌة65.432007/2008الثانًذكرعراقٌةهللا عبد صبري غازي جواداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة23

مسائٌة65.422007/2008االولانثىعراقٌةعبدهللا نجم مجبل هناءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة24
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مسائٌة65.332007/2008االولانثىعراقٌةخضر فائق لٌث رغدةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة25

مسائٌة65.092007/2008االولانثىعراقٌةداود سلمان خالد ذكرىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة26

مسائٌة65.082007/2008االولذكرعراقٌةحسن كاظم جواد حسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة27

مسائٌة64.352007/2008االولذكرعراقٌةالزبٌدي مهدي صبٌح علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة28

مسائٌة64.052007/2008الثانًانثىعراقٌةالموسوي عمران علً فائزةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة29

مسائٌة63.352007/2008االولانثىعراقٌةاالوسً احمد حسٌن رشااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة30

مسائٌة63.142007/2008الثانًذكرعراقٌةالرضا عبد علً اسماعٌل احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة31

مسائٌة63.052007/2008الثانًانثىعراقٌةٌاسٌن زغٌر صرٌم زٌنباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة32

مسائٌة63.002007/2008الثانًذكرعراقٌةصفر حسٌن حسن عامراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة33

مسائٌة62.812007/2008الثانًانثىعراقٌةالحلً حسون نوري اسماءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة34

مسائٌة62.162007/2008الثانًذكرعراقٌةمخراز هالل علً احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة35

مسائٌة61.992007/2008االولذكرعراقٌةشراد ضاٌع حاكم محموداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة36

مسائٌة61.762007/2008االولذكرعراقٌةالدوري توفٌق هللا فتح سعداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة37

مسائٌة61.232007/2008الثانًانثىعراقٌةالكرٌم عبد حسٌن انور سارةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة38

مسائٌة61.112007/2008الثانًذكرعراقٌةالالمً  الحسٌن عبد هوبً حكٌماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة39

مسائٌة61.112007/2008الثانًانثىعراقٌةعباس مطشر الرزاق عبد نوراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة40

مسائٌة61.102007/2008االولذكرعراقٌةحسن خلف العزٌز عبد احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة41

مسائٌة60.922007/2008االولانثىعراقٌةالجبوري ابراهٌم خلٌل مروةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة42

مسائٌة60.842007/2008الثانًانثىعراقٌةعبود مهدي صالح مروةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة43

مسائٌة60.242007/2008الثانًانثىعراقٌةهندل حسٌن محمود شٌماءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة44

مسائٌة60.182007/2008الثانًذكرعراقٌةصالح ابراهٌم خالد محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة45

مسائٌة60.182007/2008الثانًانثىعراقٌةالقطب مجٌد الرحمن عبد هبةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة46

مسائٌة60.122007/2008االولذكرعراقٌةمسلم محمد الزهرة عبد سالماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة47

مسائٌة59.762007/2008الثانًذكرعراقٌةصكر حمادة القادر عبد احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة48
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مسائٌة59.532007/2008الثانًذكرعراقٌةسلمان بالل سلٌمان محمد عماداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة49

مسائٌة59.412007/2008الثانًذكرعراقٌةعلً الكرٌم عبد الهادي عبد منٌراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة50

مسائٌة59.362007/2008الثانًانثىعراقٌةمعٌوف حمود شاكر نوراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة51

مسائٌة59.312007/2008الثانًذكرعراقٌةبربوت حسن قاسم عقٌلاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة52

مسائٌة59.122007/2008الثانًذكرعراقٌةعلً البو فنجان طارش علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة53

مسائٌة58.972007/2008الثانًانثىعراقٌةهللا عبد محسن السالم عبد هبةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة54

مسائٌة58.872007/2008الثانًانثىعراقٌةمحمود شاكر قاسم انواراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة55

مسائٌة58.802007/2008الثانًانثىعراقٌةالعقابً جوي محمد خدٌجةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة56

مسائٌة58.762007/2008الثانًذكرعراقٌةمنادي كرٌم نوري سٌفاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة57

مسائٌة58.672007/2008الثانًذكرعراقٌةهللا عبد احمد الجبار عبد عالءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة58

مسائٌة58.622007/2008الثانًذكرعراقٌةبطً حسن فلٌح حٌدراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة59

مسائٌة58.532007/2008الثانًانثىعراقٌةمحمود احمد طالب امالاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة60

مسائٌة58.472007/2008الثانًانثىعراقٌةسلمان هللا عبد سلمان انعاماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة61

مسائٌة58.462007/2008الثانًانثىعراقٌةاحمد غازي صباح لٌنااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة62

مسائٌة58.382007/2008الثانًذكرعراقٌةحوري الدٌن عز فاروق احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة63

مسائٌة58.372007/2008االولذكرعراقٌةالمالكً غصاب شراد عكاب عماراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة64

مسائٌة58.332007/2008الثانًانثىعراقٌةلفتة هنودي ثجٌل رشااالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة65

مسائٌة58.282007/2008الثانًذكرعراقٌةالمعموري منصور هادي ولٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة66

مسائٌة58.182007/2008الثانًذكرعراقٌةعلوان رضا اكرم محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة67

مسائٌة57.972007/2008الثانًانثىعراقٌةخلف سلمان اسماعٌل حناناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة68

مسائٌة57.882007/2008الثانًانثىعراقٌةالربٌعً عبد ٌاسر عتاباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة69

مسائٌة57.832007/2008الثانًذكرعراقٌةالعاكول مناحً جبار محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة70

مسائٌة57.662007/2008الثانًانثىعراقٌةعزٌز كمال مصطفى شذىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة71

مسائٌة57.552007/2008الثانًذكرعراقٌةمحمد الدٌن محً ابراهٌم انساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة72
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مسائٌة57.472007/2008الثانًانثىعراقٌةصالح كاظم نجاح مروةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة73

مسائٌة57.242007/2008االولذكرعراقٌةحسن البو مهدي احمد محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة74

مسائٌة57.212007/2008الثانًانثىعراقٌةالجبوري خمٌس هللا عبد ٌسرىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة75

مسائٌة57.062007/2008الثانًذكرعراقٌةلفتة الرحمن عبد فاضل علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة76

مسائٌة56.982007/2008الثانًذكرعراقٌةعواشج كامل صالح احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة77

مسائٌة56.852007/2008الثانًذكرعراقٌةحسٌن علوان حسٌن محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة78

مسائٌة56.832007/2008الثانًذكرعراقٌةثامر مذكور حمٌد حمزةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة79

مسائٌة56.622007/2008الثانًذكرعراقٌةحوري الدٌن عز فاروق امجداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة80

مسائٌة56.582007/2008الثانًانثىعراقٌةعبد ناصر فالح عالاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة81

مسائٌة56.382007/2008الثانًذكرعراقٌةمحمد طالب حسٌن عماداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة82

مسائٌة56.252007/2008الثانًذكرعراقٌةمحمد جاسم رائد اٌهاباالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة83

مسائٌة56.112007/2008الثانًانثىعراقٌةالرضا عبد الرسول عبد صفاء زهراءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة84

مسائٌة56.112007/2008الثانًذكرعراقٌةٌوسف بشٌر عادل عٌسىاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة85

مسائٌة56.022007/2008الثانًذكرعراقٌةمحمود ابراهٌم قتٌبةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة86

مسائٌة55.982007/2008الثانًذكرعراقٌةالحمٌري جواد علً سٌفاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة87

مسائٌة55.932007/2008الثانًذكرعراقٌةجروان فرج ستٌر قصًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة88

مسائٌة55.922007/2008الثانًذكرعراقٌةالكاظمً علً غفوري عالءاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة89

مسائٌة55.872007/2008الثانًذكرعراقٌةقندٌل صالح فٌصل احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة90

مسائٌة55.592007/2008الثانًانثىعراقٌةمحمود ٌاسٌن طه حناناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة91

مسائٌة55.492007/2008الثانًذكرعراقٌةمحمود ابراهٌم محمد منافاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة92

مسائٌة55.422007/2008الثانًذكرعراقٌةالعبٌدي جبار ٌاس قصًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة93

مسائٌة55.142007/2008الثانًذكرعراقٌةالدبً عذاب حسٌن رحٌماالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة94

مسائٌة55.132007/2008الثانًانثىعراقٌةعباس جبار ستار اٌناساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة95

مسائٌة55.132007/2008الثانًذكرعراقٌةوصفً هللا عبد حاتم علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة96
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مسائٌة55.092007/2008الثانًذكرعراقٌةالنائب الجبار عبد مٌثم زٌداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة97

مسائٌة55.072007/2008الثانًانثىعراقٌةصالح رشٌد حمٌد اشواقاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة98

مسائٌة55.072007/2008الثانًذكرعراقٌةمحمد كرٌم حافظ علًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة99

مسائٌة54.902007/2008الثانًذكرعراقٌةعزٌز شرٌف نزار عمراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة100

مسائٌة54.862007/2008الثانًذكرعراقٌةكٌان كٌفور ٌوسف لٌون رامًاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة101

مسائٌة54.572007/2008الثانًذكرعراقٌةعباس نجم جواد سمٌراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة102

مسائٌة54.532007/2008الثانًذكرعراقٌةجاسم عبد نجم عدياالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة103

مسائٌة54.462007/2008الثانًذكرعراقٌةحسٌن علً حسٌن سناناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة104

مسائٌة54.392007/2008الثانًذكرعراقٌةهاشم رضا جعفر اوساالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة105

مسائٌة54.392007/2008الثانًذكرعراقٌةٌحٌى صدٌق رٌاض محمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة106

مسائٌة54.262007/2008الثانًانثىعراقٌةعبد جٌاد حمٌد هبةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة107

مسائٌة53.912007/2008الثانًذكرعراقٌةجوهان الغفور عبد صبار عامراالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة108

مسائٌة53.692007/2008الثانًذكرعراقٌةمصطفى عبود علً حسٌناالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة109

مسائٌة53.642007/2008الثانًانثىعراقٌةالنبً عبد الرزاق عبد موسى مروةاالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة110

مسائٌة53.242007/2008االولذكرعراقٌةاحمد هللا عبد محمد احمداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة111

مسائٌة52.672007/2008الثانًانثىعراقٌةحسن سلمان كاظم سعاداالقتصادواالقتصاد االدارةبغداد جامعة112


