
التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2001/2002الصباحٌةاالول75.11ذكرسودانًالجمٌل عبد حسن عبٌدة ابوالسٌاسٌة العلومبغداد1

2001/2002الصباحٌةاالول73.61انثىعراقٌةالرحٌم عبد منعم سارهالسٌاسٌة العلومبغداد2

2001/2002الصباحٌةاالول73.53ذكرعراقًحمد جهاد زٌادالسٌاسٌة العلومبغداد3

2001/2002الصباحٌةاالول72,65انثىعراقٌةمحمد جبار رغدالسٌاسٌة العلومبغداد4

2001/2002الصباحٌةاالول72،40انثىعراقٌةمحمود اسماعٌل اسٌلالسٌاسٌة العلومبغداد5

2001/2002الصباحٌةاالول70.76ذكرعراقًجبار كرٌم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد6

2001/2002الصباحٌةاالول70.61ذكرٌمنًمحمدعلً عبدهللا ابراهٌمالسٌاسٌة العلومبغداد7

2001/2002الصباحٌةاالول69.72انثىعراقٌةعلوان طه نسرٌنالسٌاسٌة العلومبغداد8

2001/2002الصباحٌةاالول69,59ذكرعراقًجابر حسن ناهضالسٌاسٌة العلومبغداد9

2001/2002الصباحٌةاالول69.51ذكرٌمنًحسٌن هللا عبد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد10

2001/2002الصباحٌةاالول69,50ذكرعراقًعبود محمود عادلالسٌاسٌة العلومبغداد11

2001/2002الصباحٌةاالول69,49ذكرعراقًعمران الجبار عبد سرمدالسٌاسٌة العلومبغداد12

2001/2002الصباحٌةالثان69,44ًذكرٌمنًٌحٌى حسن علًالسٌاسٌة العلومبغداد13

2001/2002الصباحٌةاالول69,38انثىعراقٌةرحٌم محمد ورقاءالسٌاسٌة العلومبغداد14

2001/2002الصباحٌةاالول69,33ذكرعراقًاحمد ربٌع الرزاق عبدالسٌاسٌة العلومبغداد15

2001/2002الصباحٌةاالول69,20ذكرعراقًجاسم جبار مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد16

2001/2002الصباحٌةاالول68,74ذكرعراقًحمٌد مجٌد وسامالسٌاسٌة العلومبغداد17

2001/2002الصباحٌةاالول68,71انثىعراقٌةغٌالن خلف مرفأالسٌاسٌة العلومبغداد18

2001/2002الصباحٌةاالول68,69ذكرعراقًهللا عبد عبد حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد19

2001/2002الصباحٌةاالول68,66انثىعراقٌةدلً فرحان نٌفٌنالسٌاسٌة العلومبغداد20

2001/2002الصباحٌةاالول68,12انثىعراقٌةعبٌد فاضل حالالسٌاسٌة العلومبغداد21

2001/2002الصباحٌةاالول67,85انثىعراقٌةعمران حمٌد هدىالسٌاسٌة العلومبغداد22

2001/2002 الدراسً العام-  المسائٌة و الصباحٌة الدراسات خرٌجٌن 

االولٌة للدراسات الخرٌجٌن اسماء
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2001/2002الصباحٌةاالول67،77ذكرعراقًاحمد حمٌد مجٌدالسٌاسٌة العلومبغداد23

2001/2002الصباحٌةالثان67,63ًذكرعراقًحمود محمود رعدالسٌاسٌة العلومبغداد24

2001/2002الصباحٌةاالول67,55ذكرعراقًسلطان خلف ٌحٌىالسٌاسٌة العلومبغداد25

2001/2002الصباحٌةاالول67 ،5014ذكرعراقًحمو هللا عبد عدنانالسٌاسٌة العلومبغداد26

2001/2002الصباحٌةاالول67,50ذكرعراقًكٌطان ٌوسف احمدالسٌاسٌة العلومبغداد27

2001/2002الصباحٌةاالول67 ،4924ذكرعراقًابرهٌم علً نائلالسٌاسٌة العلومبغداد28

2001/2002الصباحٌةاالول67 ،4904انثىفلسطٌنٌةمرعً حسن لطفٌةالسٌاسٌة العلومبغداد29

2001/2002الصباحٌةاالول4001 ،67ذكراردنًصبحً محمد ٌاسرالسٌاسٌة العلومبغداد30

2001/2002الصباحٌةاالول3949، 67ذكرعراقًمحمود فاضل عباسالسٌاسٌة العلومبغداد31

2001/2002الصباحٌةاالول3947 ،67انثىعراقٌةعلً عباس شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد32

2001/2002الصباحٌةاالول67,35ذكرعراقًهاشم ظاهر علًالسٌاسٌة العلومبغداد33

2001/2002الصباحٌةاالول67,30انثىعراقٌةعاجل وجعان سرابالسٌاسٌة العلومبغداد34

2001/2002الصباحٌةالثان67,20ًذكرعراقًمجٌد هاشم حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد35

2001/2002الصباحٌةاالول66.99ذكرعراقًسعٌد حسن رعدالسٌاسٌة العلومبغداد36

2001/2002الصباحٌةاالول66.95انثىعراقٌةعلٌوي حسٌن نورهانالسٌاسٌة العلومبغداد37

2001/2002الصباحٌةاالول66,66انثىعراقٌةحمزه هاشم بتولالسٌاسٌة العلومبغداد38

2001/2002الصباحٌةاالول66،56ذكرعراقًشرٌف سمٌان شرٌفالسٌاسٌة العلومبغداد39

2001/2002الصباحٌةاالول66,49ذكرعراقًجرو عزٌز غسانالسٌاسٌة العلومبغداد40

2001/2002الصباحٌةاالول66.46ذكرعراقًمزهر مهوس ناظمالسٌاسٌة العلومبغداد41

2001/2002الصباحٌةاالول66,36انثىعراقٌةعباس الواحد عبد سعادالسٌاسٌة العلومبغداد42

2001/2002الصباحٌةاالول66,22ذكرٌمنًمحسن احمد طالبالسٌاسٌة العلومبغداد43

2001/2002الصباحٌةاالول66,16ذكرعراقًاحمد شهاب رائدالسٌاسٌة العلومبغداد44

2001/2002الصباحٌةاالول66,15انثىعراقٌةمنسً كرٌم وسنالسٌاسٌة العلومبغداد45

2001/2002الصباحٌةاالول66.04انثىعراقٌةسلٌم هاشم هدىالسٌاسٌة العلومبغداد46
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2001/2002الصباحٌةاالول65.95انثىعراقٌةمحمد رزاق سمٌرةالسٌاسٌة العلومبغداد47

2001/2002الصباحٌةاالول65.82انثىعراقٌةمحمد غازي انتظارالسٌاسٌة العلومبغداد48

2001/2002الصباحٌةاالول65,66انثىعراقٌةسعد هاشم انتصارالسٌاسٌة العلومبغداد49

2001/2002الصباحٌةاالول65,58انثىعراقٌةالرحٌم عبد عدنان علٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد50

2001/2002الصباحٌةاالول65,45ذكرعراقًٌاسٌن سالم مقدادالسٌاسٌة العلومبغداد51

2001/2002الصباحٌةاالول65,38ذكرعراقًالدٌن ضٌاء الدٌن نور محمدالسٌاسٌة العلومبغداد52

2001/2002الصباحٌةاالول65,30ذكرعراقًمهدي علً كاظمالسٌاسٌة العلومبغداد53

2001/2002الصباحٌةاالول65.0629انثىعراقٌةعباس جعفر ندىالسٌاسٌة العلومبغداد54

2001/2002الصباحٌةاالول64,97انثىعراقٌةمكً حمودي علٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد55

2001/2002الصباحٌةاالول64.94ذكرعراقًهللا عبد كامل رعدالسٌاسٌة العلومبغداد56

2001/2002الصباحٌةاالول64 ،8600انثىعراقٌةحسٌن عدنان نهىالسٌاسٌة العلومبغداد57

2001/2002الصباحٌةاالول64.84ذكرٌمنًمحمد عبده سلطانالسٌاسٌة العلومبغداد58

2001/2002الصباحٌةاالول64,81ذكرعراقًشالل عدنان اشرفالسٌاسٌة العلومبغداد59

2001/2002الصباحٌةاالول64,75انثىعراقٌةجبار الستار عبد هدىالسٌاسٌة العلومبغداد60

2001/2002الصباحٌةالثان64.72ًذكرعراقًعجٌل عبد جابرالسٌاسٌة العلومبغداد61

2001/2002الصباحٌةاالول64,65انثىعراقٌةرشٌد فؤاد ولدانالسٌاسٌة العلومبغداد62

2001/2002الصباحٌةاالول64,61ذكرعراقًمهنا محسن باسلالسٌاسٌة العلومبغداد63

2001/2002الصباحٌةاالول64,59انثىعراقٌةحسٌن عادل سوزانالسٌاسٌة العلومبغداد64

2001/2002الصباحٌةاالول64,56ذكرعراقًكاظم علً احمدالسٌاسٌة العلومبغداد65

2001/2002الصباحٌةاالول64,53ذكرعراقًحسٌن طالب منذرالسٌاسٌة العلومبغداد66

2001/2002الصباحٌةالثان64,52ًذكرعراقًعبدهللا الحسٌن عبد عباسالسٌاسٌة العلومبغداد67

2001/2002الصباحٌةالثان64,45ًذكرٌمنًعلً محمد وضاحالسٌاسٌة العلومبغداد68

2001/2002الصباحٌةاالول64,39انثىعراقٌةمنصور عدنان سحرالسٌاسٌة العلومبغداد69

2001/2002الصباحٌةاالول64 ،2682انثىعراقٌةكامل صباح أسٌلالسٌاسٌة العلومبغداد70
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2001/2002الصباحٌةاالول64 ،2599انثىعراقٌةسلمان كاظم مٌساءالسٌاسٌة العلومبغداد71

2001/2002الصباحٌةاالول64,21انثىعراقٌةمطر عمر ارٌجالسٌاسٌة العلومبغداد72

73

2001/2002الصباحٌةاالول63,90ذكرٌمنًاحمد احمد حسنالسٌاسٌة العلومبغداد74

2001/2002الصباحٌةاالول63,89انثىعراقٌةمانع شحٌت سعادالسٌاسٌة العلومبغداد75

2001/2002الصباحٌةاالول63,67انثىعراقٌةزغٌر عباس انتصارالسٌاسٌة العلومبغداد76

2001/2002الصباحٌةاالول63,66انثىعراقٌةجابر جاسم راوٌةالسٌاسٌة العلومبغداد77

2001/2002الصباحٌةاالول63,65ذكرعراقًمحمد حسٌن عمرانالسٌاسٌة العلومبغداد78

2001/2002الصباحٌةاالول63,64ذكرعراقًداخل مهدي صباحالسٌاسٌة العلومبغداد79

2001/2002الصباحٌةاالول63,59ذكرعراقًاالمٌر عبد قاسم عمادالسٌاسٌة العلومبغداد80

2001/2002الصباحٌةاالول63,57ذكرعراقًكاظم  الرحمن عبد حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد81

2001/2002الصباحٌةاالول63,53ذكرعراقًعمر رزٌك عمادالسٌاسٌة العلومبغداد82

2001/2002الصباحٌةاالول63,51انثىعراقٌةحسن فلٌح هاجرالسٌاسٌة العلومبغداد83

2001/2002الصباحٌةاالول63,46ذكرعراقًفٌاض عبد فواز شاكرالسٌاسٌة العلومبغداد84

2001/2002الصباحٌةاالول63,40انثىعراقٌةسلمان داود رسلالسٌاسٌة العلومبغداد85

2001/2002الصباحٌةالثان63.39ًذكرعراقًمحمود فرحان احمدالسٌاسٌة العلومبغداد86

2001/2002الصباحٌةاالول63,36ذكرعراقًمحمد مالك حسامالسٌاسٌة العلومبغداد87

2001/2002الصباحٌةاالول63,32انثىعراقٌةعلً حبٌب ودادالسٌاسٌة العلومبغداد88

2001/2002الصباحٌةاالول63,31انثىعراقٌةعبادي صراوه زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد89

2001/2002الصباحٌةاالول63,26انثىعراقٌةمحمد فاضل فرحالسٌاسٌة العلومبغداد90

2001/2002الصباحٌةاالول63,24انثىعراقٌةهللا سٌف جلٌل هبهالسٌاسٌة العلومبغداد91

2001/2002الصباحٌةالثان62,96ًانثىعراقٌةكامل هللا عبد صدىالسٌاسٌة العلومبغداد92

2001/2002الصباحٌةاالول62,95انثىعراقٌةصالح محمد مٌسمالسٌاسٌة العلومبغداد93

2001/2002الصباحٌةالثان62,90ًذكرعراقًحسن محمد عدنانالسٌاسٌة العلومبغداد94
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2001/2002الصباحٌةالثان62,87ًذكرعراقًخلف شبٌب علًالسٌاسٌة العلومبغداد95

2001/2002الصباحٌةاالول62,81انثىعراقٌةعٌدان حسن شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد96

2001/2002الصباحٌةالثان62,73ًانثىعراقٌةجاسم عبود هبهالسٌاسٌة العلومبغداد97

2001/2002الصباحٌةاالول62,65انثىعراقٌةابراهٌم قاسم هندالسٌاسٌة العلومبغداد98

2001/2002الصباحٌةالثان62,61ًذكرعراقًاحمد محمد جاسمالسٌاسٌة العلومبغداد99

2001/2002الصباحٌةاالول62,59انثىعراقٌةعلً حسٌن هٌفاءالسٌاسٌة العلومبغداد100

2001/2002الصباحٌةاالول62 ،5835ذكرعراقًعٌسى قاسم حمديالسٌاسٌة العلومبغداد101

2001/2002الصباحٌةالثان62,55ًذكرعراقًالزم حسن عالويالسٌاسٌة العلومبغداد102

2001/2002الصباحٌةاالول62,51ذكرعراقًابراهٌم عبد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد103

2001/2002الصباحٌةاالول62 ،48ذكرعراقًمخلف داود جهادالسٌاسٌة العلومبغداد104

2001/2002الصباحٌةاالول62,45انثىعراقٌةكند الحسن عبد لٌلىالسٌاسٌة العلومبغداد105

2001/2002الصباحٌةالثان62,43ًذكرعراقًمحمد هاشم حسنالسٌاسٌة العلومبغداد106

2001/2002الصباحٌةاالول62,36انثىعراقٌةبلبول قاسم انتصارالسٌاسٌة العلومبغداد107

2001/2002الصباحٌةاالول62,33انثىعراقٌةمحمد صادق اآلءالسٌاسٌة العلومبغداد108

2001/2002الصباحٌةاالول62,30ذكرعراقًعبود صادق عمرالسٌاسٌة العلومبغداد109

2001/2002الصباحٌةاالول62,29انثىعراقٌةصباح علً مرفتالسٌاسٌة العلومبغداد110

2001/2002الصباحٌةاالول62.28ذكرعراقًسالم الحسٌن عبد بهاءالسٌاسٌة العلومبغداد111

2001/2002الصباحٌةالثان62،24ًذكرعراقًابراهٌم صباح ابراهٌمالسٌاسٌة العلومبغداد112

2001/2002الصباحٌةاالول62,07انثىعراقٌةحسٌن وهٌم شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد113

2001/2002الصباحٌةالثان61.98ًانثىعراقٌةطالع سفاح رناالسٌاسٌة العلومبغداد114

2001/2002الصباحٌةاالول61,92انثىعراقٌةشرهان الرضا عبد خمائلالسٌاسٌة العلومبغداد115

2001/2002الصباحٌةالثان61,90ًانثىعراقٌةنجم كاظم زوزانالسٌاسٌة العلومبغداد116

2001/2002الصباحٌةاالول61,88ذكرعراقًمحمد جاسم ٌاسرالسٌاسٌة العلومبغداد117

2001/2002الصباحٌةالثان61,85ًذكرعراقًعلوان فالح حسنالسٌاسٌة العلومبغداد118
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2001/2002الصباحٌةاالول61,80ذكرعراقًحداوي هادي عديالسٌاسٌة العلومبغداد119

2001/2002الصباحٌةاالول61,76انثىعراقٌةحسن سلمان سناء السٌاسٌة العلومبغداد120

2001/2002الصباحٌةالثان61,66ًانثىعراقٌةمحمد جاسم نادٌةالسٌاسٌة العلومبغداد121

2001/2002الصباحٌةالثان61.61ًذكرعراقًجاسم حسٌن قائدالسٌاسٌة العلومبغداد122

2001/2002الصباحٌةالثان61,60ًانثىعراقٌةمنصور جاسم مٌالدالسٌاسٌة العلومبغداد123

2001/2002الصباحٌةاالول61,54ذكرفلسطٌنًاحمد محمد اٌادالسٌاسٌة العلومبغداد124

2001/2002الصباحٌةاالول61 ،5215انثىعراقٌةحدون عامر براءالسٌاسٌة العلومبغداد125

2001/2002الصباحٌةاالول61 ،5206انثىعراقٌةمجذاب شاكر اسماءالسٌاسٌة العلومبغداد126

2001/2002الصباحٌةاالول61,51انثىعراقٌةالحمٌد عبد فاروق زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد127

2001/2002الصباحٌةاالول61.47ذكرٌمنًالعزٌز عبد احمد ماجدالسٌاسٌة العلومبغداد128

2001/2002الصباحٌةاالول61 ،4044ذكرعراقًمرعً فائق مثنىالسٌاسٌة العلومبغداد129

2001/2002الصباحٌةاالول61 ،4038ذكرعراقًمحمد فاضل قاسمالسٌاسٌة العلومبغداد130

2001/2002الصباحٌةاالول61,26ذكرعراقًجمٌل جاسم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد131

2001/2002الصباحٌةالثان61.21ًانثىعراقٌةمجٌد مالك زٌنب السٌاسٌة العلومبغداد132

2001/2002الصباحٌةاالول61,17ذكرعراقًخضٌر نزار علًالسٌاسٌة العلومبغداد133

2001/2002الصباحٌةالثان61.09ًانثىاردنٌةمصطفى خلٌل سوسنالسٌاسٌة العلومبغداد134

2001/2002الصباحٌةاالول61,05ذكرعراقًموسى عٌدي علًالسٌاسٌة العلومبغداد135

2001/2002الصباحٌةالثان61.01ًذكرعراقًٌوسف الغفور عبد ثائرالسٌاسٌة العلومبغداد136

2001/2002الصباحٌةاالول60,95ذكرعراقًغفار عزت حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد137

2001/2002الصباحٌةاالول60,86انثىعراقٌةمحمد فوزي هٌلٌنالسٌاسٌة العلومبغداد138

2001/2002الصباحٌةاالول60,66انثىعراقٌةقدوري احسان فضاءالسٌاسٌة العلومبغداد139

2001/2002الصباحٌةاالول60,56انثىعراقٌةضاري الحلٌم عبد مٌناالسٌاسٌة العلومبغداد140

2001/2002الصباحٌةالثان60,43ًانثىعراقٌةصالح مهدي مهاالسٌاسٌة العلومبغداد141

2001/2002الصباحٌةاالول60,41انثىعراقٌةحسن مهدي حنانالسٌاسٌة العلومبغداد142



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2001/2002الصباحٌةاالول60,34انثىعراقٌةحبٌب شهاب شذىالسٌاسٌة العلومبغداد143

2001/2002الصباحٌةاالول60,18انثىعراقٌةمعدي كاظم آمنهالسٌاسٌة العلومبغداد144

2001/2002الصباحٌةاالول60,14ذكرعراقًخلٌل حمد غسانالسٌاسٌة العلومبغداد145

2001/2002الصباحٌةاالول60,08انثىعراقٌةغزال احمد اٌناسالسٌاسٌة العلومبغداد146

2001/2002الصباحٌةالثان60,05ًذكرٌمنًمحمد عٌسى حمدانالسٌاسٌة العلومبغداد147

2001/2002الصباحٌةالثان60.05ًذكرعراقًعطاهلل عواد أٌادالسٌاسٌة العلومبغداد148

2001/2002الصباحٌةالثان59.98ًذكرعراقًكواد احمٌد لؤيالسٌاسٌة العلومبغداد149

2001/2002الصباحٌةالثان59ً ،9119انثىعراقٌةقادر مجٌد رناالسٌاسٌة العلومبغداد150

2001/2002الصباحٌةاالول59 ،9023ذكرعراقًالرزاق عبد كاظم نشأتالسٌاسٌة العلومبغداد151

2001/2002الصباحٌةاالول59.87انثىعراقٌةقاسم سالم أسماءالسٌاسٌة العلومبغداد152

2001/2002الصباحٌةاالول59,86ذكرعراقًهاشم علً احمدالسٌاسٌة العلومبغداد153

2001/2002الصباحٌةالثان7024ً ،59انثىعراقٌةمحمد حمزة خنساءالسٌاسٌة العلومبغداد154

2001/2002الصباحٌةاالول59,70انثىعراقٌةهاشم قٌس مهاالسٌاسٌة العلومبغداد155

2001/2002الصباحٌةاالول59.6954انثىعراقٌةعلً عباس أملالسٌاسٌة العلومبغداد156

2001/2002الصباحٌةاالول59.6941ذكرعراقًشكر هادي حسنالسٌاسٌة العلومبغداد157

2001/2002الصباحٌةاالول59,47انثىعراقٌةعزٌز حسن زٌانالسٌاسٌة العلومبغداد158

2001/2002الصباحٌةالثان59.44ًانثىعراقٌةكاظم حسٌن مٌسمالسٌاسٌة العلومبغداد159

2001/2002الصباحٌةاالول59.39ذكرعراقًهزاع انور محمدالسٌاسٌة العلومبغداد160

2001/2002الصباحٌةالثان59.32ًانثىعراقٌةخٌون قاسم رسلالسٌاسٌة العلومبغداد161

2001/2002الصباحٌةاالول59.31ذكرعراقًفدعوس شاكر علًالسٌاسٌة العلومبغداد162

2001/2002الصباحٌةاالول0 59.2انثىعراقٌةمحمد الرحمن عبد منىالسٌاسٌة العلومبغداد163

2001/2002الصباحٌةالثان59ً ،13ذكرعراقًحسن جمعه مرتضىالسٌاسٌة العلومبغداد164

2001/2002الصباحٌةالثان59,01ًذكرعراقًحسن فلٌح جمالالسٌاسٌة العلومبغداد165

2001/2002الصباحٌةاالول58,95ذكرعراقًذاكر طالب زٌدالسٌاسٌة العلومبغداد166



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2001/2002الصباحٌةالثان58،90ًانثىعراقٌةعلً حمد سحرالسٌاسٌة العلومبغداد167

2001/2002الصباحٌةاالول58.88ذكرعراقًكاظم فخري صالحالسٌاسٌة العلومبغداد168

2001/2002الصباحٌةالثان58,83ًذكرعراقًخلف احمد برهانالسٌاسٌة العلومبغداد169

2001/2002الصباحٌةالثان58,73ًذكرعراقًمرداو جبار بشٌرالسٌاسٌة العلومبغداد170

2001/2002الصباحٌةاالول58.71ذكرعراقًستارجبار حسنالسٌاسٌة العلومبغداد171

2001/2002الصباحٌةالثان58,69ًذكرعراقًناجً عمران منتصرالسٌاسٌة العلومبغداد172

2001/2002الصباحٌةاالول58,44انثىعراقٌةحمٌد جاسم زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد173

2001/2002الصباحٌةاالول58.38ذكرعراقًعثمان خلٌل امٌدالسٌاسٌة العلومبغداد174

2001/2002الصباحٌةالثان58,30ًذكرعراقًغنً هادي ربٌعةالسٌاسٌة العلومبغداد175

2001/2002الصباحٌةاالول58.2705انثىعراقٌةجاسر فاروق منىالسٌاسٌة العلومبغداد176

2001/2002الصباحٌةالثان58.25ًذكرٌمنًخضر علً حافظالسٌاسٌة العلومبغداد177

2001/2002الصباحٌةاالول58.14انثىعراقٌةمحمود شاكر حالالسٌاسٌة العلومبغداد178

2001/2002الصباحٌةاالول58.08ذكرعراقًعبود كاظم حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد179

2001/2002الصباحٌةاالول57،90انثىعراقٌةسلمان الحسٌن عبد انسامالسٌاسٌة العلومبغداد180

2001/2002الصباحٌةاالول57.63انثىعراقٌةجابر عباس سهٌرالسٌاسٌة العلومبغداد181

2001/2002الصباحٌةالثان57,60ًذكرعراقًكاظم الحسن عبد علًالسٌاسٌة العلومبغداد182

2001/2002الصباحٌةالثان57,51ًانثىعراقٌةمحسن صباح لجٌنالسٌاسٌة العلومبغداد183

2001/2002الصباحٌةالثان57.36ًذكرعراقًكاظم ٌاسٌن مشتاقالسٌاسٌة العلومبغداد184

2001/2002الصباحٌةالثان57.15ًانثىعراقٌةغالً قاسم شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد185

2001/2002الصباحٌةالثان57.09ًانثىعراقٌةهاشم عماد رناالسٌاسٌة العلومبغداد186

2001/2002الصباحٌةاالول57,01انثىعراقٌةهزاع العزٌز عبد زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد187

2001/2002الصباحٌةالثان56.98ًانثىعراقٌةسالم بشار زٌنهالسٌاسٌة العلومبغداد188

2001/2002الصباحٌةالثان56,93ًذكرعراقًمحمد عٌدان محمدالسٌاسٌة العلومبغداد189

2001/2002الصباحٌةالثان56.89ًذكرعراقًمسكت طالل رائدالسٌاسٌة العلومبغداد190



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2001/2002الصباحٌةاالول56.8099ذكرعراقًصالح هندي خلفالسٌاسٌة العلومبغداد191

2001/2002الصباحٌةالثان56ً ،79انثىعراقٌةحسٌن علً سهادالسٌاسٌة العلومبغداد192

2001/2002الصباحٌةاالول56.71انثىعراقٌةبهار خلٌل حنانالسٌاسٌة العلومبغداد193

2001/2002الصباحٌةالثان56.64ًذكرعراقًمحسن محمد حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد194

2001/2002الصباحٌةاالول56.63ذكرٌمنًمحمد محمد وضاحالسٌاسٌة العلومبغداد195

2001/2002الصباحٌةاالول56ذكرعراقًسوٌلم وحٌد ناهدالسٌاسٌة العلومبغداد196

2001/2002الصباحٌةالثان55,88ًانثىعراقٌةفرٌح سلمان سهىالسٌاسٌة العلومبغداد197

2001/2002الصباحٌةالثان55.85ًانثىعراقٌةحسن جلٌل سمرالسٌاسٌة العلومبغداد198

2001/2002الصباحٌةالثان55,42ًانثىعراقٌةحسن الرضا عبد صباالسٌاسٌة العلومبغداد199

2001/2002الصباحٌةاالول55.09ذكرعراقًراضً مجٌد مؤٌدالسٌاسٌة العلومبغداد200

التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2001/2002مسائًاالول71.8ذكرعراقًمحمد شامل الخالق عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة1

2001/2002مسائًاالول69.66ذكرعراقًعجٌل خضٌر الكاظم عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة2

2001/2002مسائًاالول69.18ذكرعراقًمجٌد حمٌد عمارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة3

2001/2002مسائًاالول69.09ذكرعراقًشهاب سعدي باسلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة4

2001/2002مسائًاالول68.74ذكرعراقًاسماعٌل حمٌد حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة5

2001/2002مسائًالثان68.34ًذكرعراقًرسول اسعد فرهادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة6

2001/2002مسائًاالول68.05ذكرعراقًسلٌمان حمٌد اسامهالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة7

2001/2002مسائًاالول67.39ذكرعراقًابراهٌم الحمٌد عبد عمرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة8

2001/2002مسائًاالول67.17ذكرعراقًمتعب اسماعٌل ناطقالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة9

2001/2002مسائًاالول66.51ذكرعراقًمحً غالب احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة10

2001/2002مسائًاالول65.9ذكرعراقًحسن محمد مالكالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة11

2001/2002 الدراسً العام-  المسائٌة الدراسات خرٌجٌن 



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2001/2002مسائًاالول65.89ذكرعراقًشبلً شاكر سعدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة12

2001/2002مسائًاالول65.78ذكرعراقًعلوان جاسم قٌسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة13

2001/2002مسائًاالول65.62ذكرعراقًشمخً جالب جبارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة14

2001/2002مسائًاالول65.52ذكرعراقًهاشم نزار انمارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة15

2001/2002مسائًاالول65.18ذكرعراقًجبارة موسى حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة16

2001/2002مسائًاالول65.17انثىعراقٌةمحمود علً سٌناءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة17

2001/2002مسائًاالول65.05ذكرعراقًعبود ٌحٌى ٌاسرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة18

2001/2002مسائًاالول65.01ذكرعراقًعٌدان محمد علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة19

2001/2002مسائًاالول64.34ذكرعراقًعلً صالح حسنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة20

2001/2002مسائًاالول64.05ذكرعراقًصالح علً سركوتالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة21

2001/2002مسائًاالول63.94انثىعراقٌةهادي الٌمه عبد نجاةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة22

2001/2002مسائًاالول63.85ذكرعراقًخماس ثوٌنً هللا عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة23

2001/2002مسائًاالول63.68ذكرعراقًابراهٌم خلٌل خالدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة24

2001/2002مسائًاالول63.63ذكرعراقًمجٌد ٌاسٌن باسمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة25

2001/2002مسائًاالول63.49ذكرعراقًمحمد احمد رافدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة26

2001/2002مسائًاالول63.32ذكرعراقًخضٌر جاسم علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة27

2001/2002مسائًاالول62.95ذكرعراقًعباس هللا عبد زٌادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة28

2001/2002مسائًاالول62.88ذكرعراقًهادي مهدي صالحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة29

2001/2002مسائًاالول62.59ذكرعراقًممدوح مظفر قتٌبةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة30

2001/2002مسائًاالول62.48ذكرعراقًفرج صادق جعفرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة31

2001/2002مسائًاالول62.41ذكرعراقًرشٌد قاسم علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة32

2001/2002مسائًاالول61.92ذكرعراقًنجم صالح ٌونسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة33

2001/2002مسائًاالول61.82ذكرعراقًحمٌد احمد االله عبد بكرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة34

2001/2002مسائًالثان61.79ًذكرعراقًحسٌن علً احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة35



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2001/2002مسائًالثان61.62ًذكرعراقًمحمد ٌاسٌن هللا عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة36

2001/2002مسائًاالول61.52ذكرعراقًسرحان محمد صالحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة37

2001/2002مسائًاالول61.47ذكرعراقًزٌنل سامً سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة38

2001/2002مسائًاالول61.44ذكرعراقًحسٌن فاضل مثنىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة39

2001/2002مسائًاالول61.26ذكرعراقًحسٌن حسن فوزيالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة40

2001/2002مسائًاالول61.24ذكرعراقًابراهٌم علً سعديالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة41

2001/2002مسائًالثان61.14ًانثىعراقٌةعلوان حسن كواكبالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة42

2001/2002مسائًاالول61.11ذكرفلسطٌنًرشدي سٌعد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة43

2001/2002مسائًالثان61.09ًذكرعراقًبطٌن كاظم خالدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة44

2001/2002مسائًاالول60.93ذكرعراقًرشٌد انور وضاحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة45

2001/2002مسائًاالول60.84ذكرعراقًعباس خضٌر احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة46

2001/2002مسائًاالول60.71ذكرعراقًسالم طلب كاملالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة47

2001/2002مسائًالثان60.61ًذكرعراقًالقادر عبد الرزاق عبد عالءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة48

2001/2002مسائًاالول60.57ذكرعراقًعلوان هاشم مطاعالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة49

2001/2002مسائًاالول60.53ذكرعراقًعٌسى كرٌم طارقالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة50

2001/2002مسائًاالول60.48ذكرعراقًعلً هللا عبد جمالالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة51

2001/2002مسائًاالول60.36ذكرعراقًمهدي عوٌد اٌادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة52

2001/2002مسائًاالول60.08ذكرعراقًعلً عادل علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة53

2001/2002مسائًالثان59.79ًذكرعراقًصالح كرٌم طاهرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة54

2001/2002مسائًاالول59.77ذكرعراقًبدٌوي كاظم عمرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة55

2001/2002مسائًاالول59.719ذكرعراقًابراهٌم لطٌف عمادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة56

2001/2002مسائًالثان59.71ًانثىعراقٌةمزعل كاتب الهامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة57

2001/2002مسائًالثان59.64ًذكرعراقًدانوك حمد انورالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة58

2001/2002مسائًاالول59.42ذكرعراقًزٌدان محمود طهالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة59



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2001/2002مسائًالثان59.24ًذكرعراقًخلف احمد رٌاضالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة60

2001/2002مسائًاالول58.86ذكرعراقًجرمٌط سعٌد صالحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة61

2001/2002مسائًالثان58.69ًذكرعراقًناجً عمران منتصرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة62

2001/2002مسائًالثان58.62ًانثىعراقٌةمهدي سعدون شذىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة63

2001/2002مسائًالثان58.43ًذكراردنًباجس سمٌر اٌهابالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة64

2001/2002مسائًاالول58.42ذكرعراقًمحمود داود سالمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة65

2001/2002مسائًالثان57.97ًذكرعراقًحسن مجٌد خالدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة66

2001/2002مسائًالثان57.83ًانثىعراقٌةلعٌبً جهاد اناسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة67

2001/2002مسائًالثان57.41ًأنثىعراقًاسماعٌل ٌوسف الفقار ذوالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة68

2001/2002مسائًاالول57.38ذكرعراقًٌاسٌن صالح ولٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة69

2001/2002مسائًالثان55.45ًانثىعراقٌةورة حسٌن لبنىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة70

2001/2002مسائًالثان55.39ًذكرعراقًرٌشان كاظم لٌثالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة71

2001/2002مسائًاالول55.21ذكرعراقًحسن حمٌد عامرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة72

2001/2002مسائًالثان54.86ًذكرعراقًكامل مصطفى محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة73

2001/2002مسائًالثان54.84ًذكرعراقًاحمد بكر فنديالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة74


