
التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2003/2002الصباحٌةاالول84.01ذكرعراقًخضٌر مزاحم لٌثالسٌاسٌة العلومبغداد1

2003/2002الصباحٌةاالول80.3ذكرعراقًالمجٌد عبد محمود احمدالسٌاسٌة العلومبغداد2

2003/2002الصباحٌةاالول79.67ذكرعراقًعلً شطً عمرالسٌاسٌة العلومبغداد3

2003/2002الصباحٌةاالول78.95انثىعراقٌةمحمد اللطٌف عبد نسٌمةالسٌاسٌة العلومبغداد4

2003/2002الصباحٌةاالول77.48انثىعراقٌةعلً عباس شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد5

2003/2002الصباحٌةاالول76.7715ذكرعراقًجبار صالح عمارالسٌاسٌة العلومبغداد6

2003/2002الصباحٌةاالول761 .76انثىعراقٌةفلٌح حمد ضمٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد7

2003/2002الصباحٌةاالول76.67ذكرعراقًرضا احمد فالحالسٌاسٌة العلومبغداد8

2003/2002الصباحٌةاالول76.65انثىعراقٌةجبار عطا فاطمةالسٌاسٌة العلومبغداد9

2003/2002الصباحٌةاالول76.09ذكرعراقًعزٌز فٌصل مٌثاقالسٌاسٌة العلومبغداد10

2003/2002الصباحٌةاالول75.54ذكرعراقًردٌنً مزهر رامًالسٌاسٌة العلومبغداد11

2003/2002الصباحٌةاالول75.51ذكرعراقًابراهٌم اسماعٌل مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد12

2003/2002الصباحٌةاالول74.91انثىعراقٌةجعفر صادق زهرةالسٌاسٌة العلومبغداد13

2003/2002الصباحٌةاالول74.33ذكرعراقًحسن كاظم عمادالسٌاسٌة العلومبغداد14

2003/2002الصباحٌةاالول74.32انثىعراقٌةمجٌد كامل بٌداءالسٌاسٌة العلومبغداد15

2003/2002الصباحٌةاالول74.22انثىعراقٌةرزاق محمد فاتنالسٌاسٌة العلومبغداد16

2003/2002الصباحٌةاالول74.02ذكرعراقًعلٌوي حمدي وائلالسٌاسٌة العلومبغداد17

2003/2002الصباحٌةاالول74.01انثىعراقٌةعلً مؤٌد هبةالسٌاسٌة العلومبغداد18

2003/2002الصباحٌةاالول73.99ذكرعراقًكاظم لطٌف علًالسٌاسٌة العلومبغداد19

2003/2002الصباحٌةاالول73.75ذكرعراقًوهٌب الرزاق عبد ٌاسرالسٌاسٌة العلومبغداد20

2003/2002الصباحٌةاالول73.62انثىعراقٌةفهد احمد اسراءالسٌاسٌة العلومبغداد21

2003/2002الصباحٌةاالول73.59ذكرعراقًزغٌر الهادي عبد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد22

2003/2002 الدراسً العام-  المسائٌة و الصباحٌة الدراسات خرٌجٌن 

االولٌة للدراسات الخرٌجٌن اسماء



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2003/2002الصباحٌةاالول73.42انثىعراقٌةسلمان سامً هدىالسٌاسٌة العلومبغداد23

2003/2002الصباحٌةاالول73.34ذكرعراقًهللا عبد مجٌد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد24

2003/2002الصباحٌةاالول73.24انثىعراقٌةجعفر سالم سلوىالسٌاسٌة العلومبغداد25

2003/2002الصباحٌةاالول73.16انثىعراقٌةخلخال سعٌد رقٌةالسٌاسٌة العلومبغداد26

2003/2002الصباحٌةاالول73.05ذكرعراقًمحمد جاسم عمادالسٌاسٌة العلومبغداد27

2003/2002الصباحٌةاالول72.97انثىعراقٌةداخل خالف مرٌمالسٌاسٌة العلومبغداد28

2003/2002الصباحٌةاالول72.92انثىعراقٌةعباس سلمان منارالسٌاسٌة العلومبغداد29

2003/2002الصباحٌةاالول72.89ذكرعراقًحسن فاضل عباسالسٌاسٌة العلومبغداد30

2003/2002الصباحٌةثان72.74ًانثىعراقٌةكاظم صباح حالالسٌاسٌة العلومبغداد31

2003/2002الصباحٌةاالول72.73ذكرعراقًحسٌن خلف اٌادالسٌاسٌة العلومبغداد32

2003/2002الصباحٌةاالول72.69انثىعراقٌةجاسم ابراهٌم حنانالسٌاسٌة العلومبغداد33

2003/2002الصباحٌةاالول72.64ذكرعراقًحسن عامر محمدالسٌاسٌة العلومبغداد34

2003/2002الصباحٌةاالول72.4انثىعراقٌةجدوع سعدي عذراءالسٌاسٌة العلومبغداد35

2003/2002الصباحٌةاالول72.11ذكرٌمانًالوهاب عبد حمود علًالسٌاسٌة العلومبغداد36

2003/2002الصباحٌةاالول72.04انثىعراقٌةالواحد عبد محمد خزرجالسٌاسٌة العلومبغداد37

2003/2002الصباحٌةاالول71.73ذكرعراقًمطلك كماش عديالسٌاسٌة العلومبغداد38

2003/2002الصباحٌةاالول71.55انثىعراقٌةشعوبً حٌدر حالالسٌاسٌة العلومبغداد39

2003/2002الصباحٌةاالول71.28ذكرعراقًساهً شنشول مرتضىالسٌاسٌة العلومبغداد40

2003/2002الصباحٌةاالول70.96انثىعراقٌةخلٌف موسى شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد41

2003/2002الصباحٌةاالول70.94ذكرعراقًعبود الكاظم عبد جبارالسٌاسٌة العلومبغداد42

2003/2002الصباحٌةاالول9384 .70انثىعراقٌةسبتً كرٌم فاتنالسٌاسٌة العلومبغداد43

2003/2002الصباحٌةاالول9229 .70انثىعراقٌةالقادر عبد سعد مٌسالسٌاسٌة العلومبغداد44

2003/2002الصباحٌةاالول70.83ذكرعراقًعداي رسن علًالسٌاسٌة العلومبغداد45

2003/2002الصباحٌةاالول70.73انثىعراقٌةحسٌن االمٌر عبد احالمالسٌاسٌة العلومبغداد46



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2003/2002الصباحٌةاالول70.69انثىعراقٌةمزعل عبد محمد حالالسٌاسٌة العلومبغداد47

2003/2002الصباحٌةاالول70.66ذكرعراقًٌونس مؤٌد سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد48

2003/2002الصباحٌةاالول57 .70ذكرعراقًحسن عبد زاهد حسنٌنالسٌاسٌة العلومبغداد49

2003/2002الصباحٌةاالول5669 .70ذكرعراقًالحسٌن عبد صالح وسامالسٌاسٌة العلومبغداد50

2003/2002الصباحٌةاالول5593 .70ذكرٌمانًزٌد الحمٌد عبد علًالسٌاسٌة العلومبغداد51

2003/2002الصباحٌةاالول70.48ذكرعراقًحاجم محمد ثامرالسٌاسٌة العلومبغداد52

2003/2002الصباحٌةاالول70.42ذكرعراقًمرزا العزٌز عبد علًالسٌاسٌة العلومبغداد53

2003/2002الصباحٌةاالول70.22ذكرعراقًضاٌف ٌعرب حسنالسٌاسٌة العلومبغداد54

2003/2002الصباحٌةاالول70.21انثىعراقٌةرسن كاظم انوارالسٌاسٌة العلومبغداد55

2003/2002الصباحٌةاالول70.08انثىعراقٌةعرٌبً نجم فاتنالسٌاسٌة العلومبغداد56

2003/2002الصباحٌةاالول69.95انثىعراقٌةمحمود ابراهٌم شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد57

2003/2002الصباحٌةاالول69.93انثىعراقٌةفاضل ثٌل نورالسٌاسٌة العلومبغداد58

2003/2002الصباحٌةاالول69.92ذكرعراقًحسٌن راضً رعدالسٌاسٌة العلومبغداد59

2003/2002الصباحٌةاالول69.71انثىعراقٌةمزعل خزعل نغمالسٌاسٌة العلومبغداد60

2003/2002الصباحٌةاالول6901 .69انثىعراقٌةالرسول عبد الكرٌم عبد زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد61

2003/2002الصباحٌةاالول6817 .69انثىعراقٌةخٌري هاشم شهالءالسٌاسٌة العلومبغداد62

2003/2002الصباحٌةاالول69.66ذكرعراقًالواحد عبد صباح كرارالسٌاسٌة العلومبغداد63

2003/2002الصباحٌةاالول69.61انثىعراقٌةفرج صباح هندالسٌاسٌة العلومبغداد64

2003/2002الصباحٌةاالول69.59انثىعراقٌةمحمد صباح زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد65

2003/2002الصباحٌةاالول59.52ذكرعراقًكاظم هللا عبد مظفرالسٌاسٌة العلومبغداد66

2003/2002الصباحٌةاالول69.36ذكرعراقًمحمد نعمة حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد67

2003/2002الصباحٌةاالول69.29ذكرعراقًعلً فوزي محمدالسٌاسٌة العلومبغداد68

2003/2002الصباحٌةاالول68.86انثىعراقٌةجاسم ناهد شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد69

2003/2002الصباحٌةاالول69.26انثىعراقٌةعلً حسٌن فرحالسٌاسٌة العلومبغداد70



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2003/2002الصباحٌةاالول69.2انثىعراقٌةحمزة عبود نسرٌنالسٌاسٌة العلومبغداد71

2003/2002الصباحٌةاالول69.13انثىعراقٌةنافع رفعت مهاالسٌاسٌة العلومبغداد72

2003/2002الصباحٌةاالول69ذكرعراقًاحمد القادر عبد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد73

2003/2002الصباحٌةاالول68.84ذكرعراقًمحمد احمد عٌد محمودالسٌاسٌة العلومبغداد74

2003/2002الصباحٌةاالول68.81ذكرعراقًقاسم فاروق حسنٌن السٌاسٌة العلومبغداد75

2003/2002الصباحٌةاالول7057 .68انثىعراقٌةراهً علً رحابالسٌاسٌة العلومبغداد76

2003/2002الصباحٌةاالول68.3ذكرعراقًحسن الحمٌد عبد زٌدالسٌاسٌة العلومبغداد77

2003/2002الصباحٌةاالول68.65انثىعراقٌةحمٌد كاظم زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد78

2003/2002الصباحٌةاالول68.64ذكرعراقًمصطفى علً محمدالسٌاسٌة العلومبغداد79

2003/2002الصباحٌةاالول4152 .68انثىعراقٌةحسٌن صبٌح سماهرالسٌاسٌة العلومبغداد80

2003/2002الصباحٌةاالول4098 .68انثىعراقٌةمحمد ضٌاء نوراالسٌاسٌة العلومبغداد81

2003/2002الصباحٌةاالول68.21ذكرفلسطٌنًسلٌمان رمزي اٌمنالسٌاسٌة العلومبغداد82

2003/2002الصباحٌةاالول1520 .68انثىعراقٌةهادي هٌثم تهانًالسٌاسٌة العلومبغداد83

2003/2002الصباحٌةاالول1380 .68انثىعراقٌةكاظم نبٌل داللالسٌاسٌة العلومبغداد84

2003/2002الصباحٌةاالول68.03انثىعراقٌةالرحٌم عبد ابراهٌم ٌاسمٌنالسٌاسٌة العلومبغداد85

2003/2002الصباحٌةاالول68.02انثىعراقٌةرضا مهدي سحرالسٌاسٌة العلومبغداد86

2003/2002الصباحٌةاالول68انثىعراقٌةمهدي علً عبد عالالسٌاسٌة العلومبغداد87

2003/2002الصباحٌةاالول8880 .67انثىعراقٌةصالح محمد نداءالسٌاسٌة العلومبغداد88

2003/2002الصباحٌةاالول67.6ذكرعراقًفٌاض محمد عالءالسٌاسٌة العلومبغداد89

2003/2002الصباحٌةاالول67.88انثىعراقٌةنعمة عباس فرحالسٌاسٌة العلومبغداد90

2003/2002الصباحٌةاالول67.7ذكرعراقًالكرٌم عبد فؤاد حمزةالسٌاسٌة العلومبغداد91

2003/2002الصباحٌةاالول67.64ذكراردنًصعوب عوض حسٌن بسٌمالسٌاسٌة العلومبغداد92

2003/2002الصباحٌةاالول67.49ذكرعراقًعالوي حسٌن مروانالسٌاسٌة العلومبغداد93

2003/2002الصباحٌةاالول67.48انثىعراقٌةعباس فاضل اسراءالسٌاسٌة العلومبغداد94



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2003/2002الصباحٌةاالول67.33انثىعراقٌةحرفوش صكبان زهراءالسٌاسٌة العلومبغداد95

2003/2002الصباحٌةاالول67.16انثىفلسطٌنٌةمحمود حٌدر شمسالسٌاسٌة العلومبغداد96

2003/2002الصباحٌةاالول67.11ذكرعراقًمشتت الحسٌن عبد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد97

2003/2002الصباحٌةاالول67.03انثىعراقٌةمصطفى محمد حالالسٌاسٌة العلومبغداد98

2003/2002الصباحٌةاالول66.84انثىعراقٌةمجباس جابر منتهىالسٌاسٌة العلومبغداد99

2003/2002الصباحٌةاالول66.82انثىعراقٌةاحمد الجبار عبد وسنالسٌاسٌة العلومبغداد100

2003/2002الصباحٌةاالول66.34انثىعراقٌةداود جبار اسٌلالسٌاسٌة العلومبغداد101

2003/2002الصباحٌةاالول66.64انثىعراقٌةجودة ٌحٌى حنانالسٌاسٌة العلومبغداد102

2003/2002الصباحٌةاالول66.6انثىعراقٌةهللا عبد ٌوسف رشاالسٌاسٌة العلومبغداد103

2003/2002الصباحٌةاالول66.58انثىعراقٌةنجم خضٌر هدٌلالسٌاسٌة العلومبغداد104

2003/2002الصباحٌةاالول66.56ذكرعراقًحسن حمزة ستارالسٌاسٌة العلومبغداد105

2003/2002الصباحٌةاالول66.45انثىعراقٌةعلً قاسم لمىالسٌاسٌة العلومبغداد106

2003/2002الصباحٌةاالول66.39انثىعراقٌةسعٌد احمد رندالسٌاسٌة العلومبغداد107

2003/2002الصباحٌةاالول66.37ذكرعراقًعفاوي محمود اكرمالسٌاسٌة العلومبغداد108

2003/2002الصباحٌةاالول66.34ذكرعراقًحسن عجٌل عدنانالسٌاسٌة العلومبغداد109

2003/2002الصباحٌةاالول66.25ذكرعراقًلطٌف الحلٌم عبد قتٌبةالسٌاسٌة العلومبغداد110

2003/2002الصباحٌةاالول66.2ذكرعراقًهللا عبد نجم تحسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد111

2003/2002الصباحٌةاالول65.99انثىعراقٌةعبٌد محسن انتصارالسٌاسٌة العلومبغداد112

2003/2002الصباحٌةاالول65.98ذكرعراقًمطلب كرٌم مكًالسٌاسٌة العلومبغداد113

2003/2002الصباحٌةاالول65.81ذكرعراقًمطنً فاروق احمدالسٌاسٌة العلومبغداد114

2003/2002الصباحٌةاالول8086 .65ذكرعراقًجابر شهاب ضٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد115

2003/2002الصباحٌةاالول8065 .65ذكرعراقًمحمد هللا عبد عمرالسٌاسٌة العلومبغداد116

2003/2002الصباحٌةاالول65.77ذكرعراقًحسٌن حبٌب محمدالسٌاسٌة العلومبغداد117

2003/2002الصباحٌةاالول65.76انثىعراقٌةعكلة ماضً هالةالسٌاسٌة العلومبغداد118
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2003/2002الصباحٌةاالول65.72ذكرعراقًمحمود علً فائزالسٌاسٌة العلومبغداد119

2003/2002الصباحٌةاالول65.87ذكرعراقًحسٌن علً لؤيالسٌاسٌة العلومبغداد120

2003/2002الصباحٌةاالول65.62ذكرعراقًمهاوش صالح عمارالسٌاسٌة العلومبغداد121

2003/2002الصباحٌةالثان65.55ًذكرعراقًشمخً حسٌن ورنسالسٌاسٌة العلومبغداد122

2003/2002الصباحٌةاالول65.49انثىعراقٌةقاسم عاطف نورالسٌاسٌة العلومبغداد123

2003/2002الصباحٌةاالول65.29ذكرعراقًعلوان قاسم عديالسٌاسٌة العلومبغداد124

2003/2002الصباحٌةاالول65.28انثىفلسطٌنٌةاحمد علً املالسٌاسٌة العلومبغداد125

2003/2002الصباحٌةاالول65.24ذكرعراقًٌاسر راهب عهدالسٌاسٌة العلومبغداد126

2003/2002الصباحٌةاالول65.39ذكرعراقًمشكور كاطع الرضا عبدالسٌاسٌة العلومبغداد127

2003/2002الصباحٌةاالول65.12انثىعراقٌةمطر على زٌنةالسٌاسٌة العلومبغداد128

2003/2002الصباحٌةاالول65.05انثىعراقٌةخماس كاظم وفاءالسٌاسٌة العلومبغداد129

2003/2002الصباحٌةاالول8484 .64انثىعراقٌةاحمد صفاء  اٌمانالسٌاسٌة العلومبغداد130

2003/2002الصباحٌةاالول8420 .64ذكرعراقًعبد رزاق غسانالسٌاسٌة العلومبغداد131

2003/2002الصباحٌةاالول64.93انثىعراقٌةاسعد قاسم لمىالسٌاسٌة العلومبغداد132

2003/2002الصباحٌةاالول64.75ذكرعراقًجابر ناصر حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد133

2003/2002الصباحٌةاالول64.06انثىعراقٌةعلً نعٌم اٌناسالسٌاسٌة العلومبغداد134

2003/2002الصباحٌةاالول64.64ذكرعراقًعامر هنٌد فرحانالسٌاسٌة العلومبغداد135

2003/2002الصباحٌةاالول64.63انثىعراقٌةجبر كاظم زٌنةالسٌاسٌة العلومبغداد136

2003/2002الصباحٌةاالول64.62انثىعراقٌةصالح مهدي مٌناءالسٌاسٌة العلومبغداد137

2003/2002الصباحٌةاالول64.54ذكرٌمانًناصر محمد مطرالسٌاسٌة العلومبغداد138

2003/2002الصباحٌةاالول64.48ذكرعراقًحسن جبار مؤٌدالسٌاسٌة العلومبغداد139

2003/2002الصباحٌةاالول64.47ذكرعراقًعبٌد قاسم وسامالسٌاسٌة العلومبغداد140

2003/2002الصباحٌةاالول64.46انثىفلسطٌنٌةالقادر عبد محمد شٌرٌنالسٌاسٌة العلومبغداد141

2003/2002الصباحٌةاالول64.4انثىعراقٌةعلً رمضان  انتصارالسٌاسٌة العلومبغداد142
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2003/2002الصباحٌةاالول64.37انثىعراقٌةاغا احمد جنانالسٌاسٌة العلومبغداد143

2003/2002الصباحٌةالثان3483ً .64انثىاردنٌةمحمود زهٌر اوراسالسٌاسٌة العلومبغداد144

2003/2002الصباحٌةاالول3478 .64انثىعراقٌةنوري الجبار عبد زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد145

2003/2002الصباحٌةاالول64.32انثىعراقٌةٌوسٍف شاهد حالالسٌاسٌة العلومبغداد146

2003/2002الصباحٌةاالول64.19ذكرعراقًهاشم علً هاديالسٌاسٌة العلومبغداد147

2003/2002الصباحٌةالثان64.15ًانثىعراقٌةلطٌف جواد فلايرالسٌاسٌة العلومبغداد148

2003/2002الصباحٌةاالول64.77ذكرعراقًدنفش موسى عامرالسٌاسٌة العلومبغداد149

2003/2002الصباحٌةاالول63.88ذكرعراقًعدوان ابراهٌم اركانالسٌاسٌة العلومبغداد150

2003/2002الصباحٌةاالول63.81ذكرعراقًرجاء الرزاق عبد صالحالسٌاسٌة العلومبغداد151

2003/2002الصباحٌةاالول63.63ذكرعراقًاسماعٌل محمد غزوانالسٌاسٌة العلومبغداد152

2003/2002الصباحٌةاالول63.53انثىعراقٌةحسٌن احمد اٌناسالسٌاسٌة العلومبغداد153

2003/2002الصباحٌةاالول63.42ذكرعراقًهللا عبد جدعان عادلالسٌاسٌة العلومبغداد154

2003/2002الصباحٌةاالول63.41ذكرعمانًمحمد بن سالم بن هللا عبدالسٌاسٌة العلومبغداد155

2003/2002الصباحٌةاالول63.39انثىعراقٌةابراهٌم خلٌل مروةالسٌاسٌة العلومبغداد156

2003/2002الصباحٌةاالول63.33ذكرعراقًجاسم االمٌر عبد حارثالسٌاسٌة العلومبغداد157

2003/2002الصباحٌةاالول63.22انثىعراقًعبود محمد وسامالسٌاسٌة العلومبغداد158

2003/2002الصباحٌةاالول63.04ذكرعراقًٌاسٌن الدٌن صفاء خالدالسٌاسٌة العلومبغداد159

2003/2002الصباحٌةاالول62.99ذكرعراقًصالح معن مضرالسٌاسٌة العلومبغداد160

2003/2002الصباحٌةاالول62.96انثىعراقٌةعلً الرضا عبد شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد161

2003/2002الصباحٌةاالول62.92ذكرعراقًحمود عبد خمٌسالسٌاسٌة العلومبغداد162

2003/2002الصباحٌةاالول62.81ذكرعراقًكاكه الرحمن عبد هٌمنالسٌاسٌة العلومبغداد163

2003/2002الصباحٌةالثان62.61ًذكرعراقًمهدي محمد عامرالسٌاسٌة العلومبغداد164

2003/2002الصباحٌةاالول62.57ذكرعراقًستار صمد حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد165

2003/2002الصباحٌةاالول62.29ذكرعراقًرضا محمد علًالسٌاسٌة العلومبغداد166
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2003/2002الصباحٌةاالول62.12انثىعراقٌةفلحً عباس ندىالسٌاسٌة العلومبغداد167

2003/2002الصباحٌةاالول62.04انثىعراقٌةعباس الرضا عبد وجدانالسٌاسٌة العلومبغداد168

2003/2002الصباحٌةاالول61.92ذكرٌمانًهللا عبد عمر هللا عبدالسٌاسٌة العلومبغداد169

2003/2002الصباحٌةاالول61.9ذكرعراقًداٌح محمد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد170

2003/2002الصباحٌةالثان61.45ًذكرعراقًاللطٌف عبد علً سهٌلالسٌاسٌة العلومبغداد171

2003/2002الصباحٌةالثان61.19ًذكرعراقًسحور محمود بكرالسٌاسٌة العلومبغداد172

2003/2002الصباحٌةاالول61.08ذكرعراقًمسلم عبد عزٌز ماهرالسٌاسٌة العلومبغداد173

2003/2002الصباحٌةاالول5098 .60انثىعراقٌةحمه ابراهٌم هدٌلالسٌاسٌة العلومبغداد174

2003/2002الصباحٌةاالول5000 .60انثىفلسطٌنٌةمحمود ٌوسف فداءالسٌاسٌة العلومبغداد175

2003/2002الصباحٌةاالول60.27ذكرٌمانًمحمد ناصر عزٌزالسٌاسٌة العلومبغداد176

2003/2002الصباحٌةالثان60.08ًانثىعراقٌةجواد هشام اسماءالسٌاسٌة العلومبغداد177

2003/2002الصباحٌةاالول60.07ذكرعراقًمراد وٌس باسمالسٌاسٌة العلومبغداد178

2003/2002الصباحٌةاالول59.99انثىعراقٌةجدعان احمد رابعةالسٌاسٌة العلومبغداد179

2003/2002الصباحٌةالثان59.95ًذكرعراقًعٌدان رزٌج رٌاضالسٌاسٌة العلومبغداد180

2003/2002الصباحٌةاالول59.92ذكرعراقًحافظ شاكر حمٌدالسٌاسٌة العلومبغداد181

2003/2002الصباحٌةاالول59.78انثىفلسطٌنٌةمحمد سلٌمان سامٌةالسٌاسٌة العلومبغداد182

2003/2002الصباحٌةاالول59.72ذكرعراقًاالمٌر عبد حسن محمدالسٌاسٌة العلومبغداد183

2003/2002الصباحٌةاالول59.71ذكرعراقًهللا عبد الكرٌم عٌد اٌادالسٌاسٌة العلومبغداد184

2003/2002الصباحٌةاالول59.53ذكرسودانًالنور بشارة جمعةالسٌاسٌة العلومبغداد185

2003/2002الصباحٌةالثان59.52ًذكرعراقًعلً رمضان  احمدالسٌاسٌة العلومبغداد186

2003/2002الصباحٌةاالول58.38ذكرعراقًعلً محمد لؤيالسٌاسٌة العلومبغداد187
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2003/2002مسائًاالول81,22ذكرعراقًالحمٌد عبد طارق اٌادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة1

2003/2002مسائًاالول77,76ذكرعراقًكامل عونً مروانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة2

2003/2002مسائًاالول77.72انثىعراقٌةخلف علً رناالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة3

2003/2002مسائًاالول76.87ذكرعراقًابراهٌم صبري محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة4

2003/2002مسائًاالول74.57ذكرعراقًماجد تركً الكرٌم عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة5

2003/2002مسائًاالول74.24ذكرعراقًمحمود حسن مثنىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة6

2003/2002مسائًاالول73.82ذكرعراقًٌاسٌن كاظم عقٌلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة7

2003/2002مسائًاالول73.73ذكرعراقًمحمد هللا عبد منذرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة8

2003/2002مسائًاالول73.68ذكرعراقًتوفٌق نصرت سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة9

2003/2002مسائًاالول73.65ذكرعراقًشٌاع شدهان ستارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة10

2003/2002مسائًاالول73.28ذكرعراقًحسٌن الهادي عبد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة11

2003/2002مسائًاالول72.9ذكرعراقًاسماعٌل فالح رٌاضالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة12

2003/2002مسائًاالول72.73ذكرعراقًشهاب حمٌد ولٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة13

2003/2002مسائًاالول70 .72انثىعراقٌةصكبان الواحد عبد ودادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة14

2003/2002مسائًاالول72.39ذكرعراقًالرزاق عبد هللا عبد زٌدونالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة15

2003/2002مسائًاالول71.73ذكرعراقًمحمد احمد عدنانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة16

2003/2002مسائًاالول71.72ذكرعراقًصباح عزٌز موسىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة17

2003/2002مسائًاالول71.44ذكرعراقًسلمان جبار غسانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة18

2003/2002مسائًاالول70.87ذكرعراقًموسى حمد حازمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة19

2003/2002مسائًاالول70.39ذكرعراقًعبطان ناصر حمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة20

2003/2002مسائًاالول70.2ذكرعراقًحنا شلٌمون جٌفنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة21

2003/2002مسائًاالول69.87ذكرعراقًشاكر حمٌد فراسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة22

2003/2002 الدراسً العام-  المسائٌة الدراسات خرٌجٌن 
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2003/2002مسائًاالول69.86ذكرعراقًشحٌتان حسٌن عالءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة23

2003/2002مسائًاالول69.74ذكرعراقًخضٌر حمٌد ماجدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة24

2003/2002مسائًاالول69.3ذكرعراقًجرجٌس نبٌل هٌثمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة25

2003/2002مسائًاالول69.294ذكرعراقًمهدي حسن فالحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة26

2003/2002مسائًاالول69.292ذكرعراقًمهدي عادل رعدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة27

2003/2002مسائًاالول68.86ذكرعراقًالحسٌن عبد زاهد ضرغامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة28

2003/2002مسائًاالول68.73انثىعراقٌةعبد لطٌف كرٌمةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة29

2003/2002مسائًاالول68.69ذكرعراقًعباس محمود علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة30

2003/2002مسائًاالول68.6ذكرعراقًعلً ناجً علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة31

2003/2002مسائًاالول68.24ذكرعراقًالباقً عبد علً حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة32

2003/2002مسائًاالول68.03ذكرعراقًمحً جاسم عامرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة33

2003/2002مسائًاالول67.99ذكرعراقًحسن الرزاق عبد علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة34

2003/2002مسائًالثان67.77ًذكرعراقًفالح الرزاق عبد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة35

2003/2002مسائًاالول67.65ذكرعراقًعباس فاضل محمودالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة36

2003/2002مسائًاالول67.62ذكرعراقًمولود محمد نكـ هوشهالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة37

2003/2002مسائًاالول67.44ذكرعراقًمحمد ثوٌنً حماديالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة38

2003/2002مسائًاالول67.42ذكرعراقًالرحمن عبد هللا عبد علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة39

2003/2002مسائًاالول67.31ذكرعراقًاسماعٌل خلٌل محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة40

2003/2002مسائًاالول67ذكرعراقًجٌهان حمٌد القادر عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة41

2003/2002مسائًاالول66.98ذكرعراقًاحمد محمد جاسمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة42

2003/2002مسائًاالول66.96ذكرعراقًمحمد جمٌل علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة43

2003/2002مسائًاالول66.83ذكرعراقًخضٌر حسن غٌثالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة44

2003/2002مسائًاالول66.82ذكرعراقًحسٌن علً زاهدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة45

2003/2002مسائًاالول66.81ذكرعراقًكاظم الحسٌن عبد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة46
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2003/2002مسائًاالول66.65ذكرعراقًحسن علً حسنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة47

2003/2002مسائًاالول66.35ذكرعراقًالرضا عبد كاظم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة48

2003/2002مسائًاالول66.25ذكرعراقًسلمان حامد لؤيالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة49

2003/2002مسائًاالول66.24ذكرعراقًمصطاف خالد  سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة50

2003/2002مسائًاالول66.24ذكرعراقًعلً عنٌدي مٌثمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة51

2003/2002مسائًاالول66.21ذكرعراقًسبتً خضٌر رافعالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة52

2003/2002مسائًاالول66.15ذكرعراقًسمٌر عثمان ضٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة53

2003/2002مسائًاالول66.14ذكرعراقًحسن عباس نوفلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة54

2003/2002مسائًاالول66.01ذكرعراقًاحمد حسٌن صالحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة55

2003/2002مسائًاالول65.9ذكرعراقًالستار عبد احمد خلفالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة56

2003/2002مسائًاالول65.8ذكرعراقًصادق جعفر عمارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة57

2003/2002مسائًالثان65.77ًذكرعراقًجبار مهدي صالحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة58

2003/2002مسائًاالول65.76ذكرعراقًسلمان سعد رعدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة59

2003/2002مسائًاالول65.74انثىعراقٌةكاظم محمد سحرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة60

2003/2002مسائًاالول65.53انثىعراقٌةعبود عباس مٌسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة61

2003/2002مسائًاالول65.29ذكرعراقًالحسن عبد جاسم  عالءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة62

2003/2002مسائًاالول65.15ذكرعراقًناجً احمد امٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة63

2003/2002مسائًاالول10 .65ذكرعراقًالرسول عبد اركانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة64

2003/2002مسائًاالول65.09ذكرعراقًحمادي هللا عبد جاسمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة65

2003/2002مسائًاالول65.07ذكرعراقًمحمود سلمان ٌوسفالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة66

2003/2002مسائًاالول65.05انثىعراقٌةفاضل صالح سهٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة67

2003/2002مسائًاالول65.01ذكرعراقًتوفٌق سعود عمرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة68

2003/2002مسائًاالول64.92ذكرعراقًعلً ولٌد لؤيالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة69

2003/2002مسائًاالول64.64ذكرعراقًقنبر احمد ولٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة70
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2003/2002مسائًاالول64.84انثىعراقٌةالكرٌم عبد االمٌر عبد غفرانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة71

2003/2002مسائًاالول63.85ذكرعراقٌةحسٌن علً عصامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة72

2003/2002مسائًاالول64.71ذكرعراقًراضً مجٌد عالءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة73

2003/2002مسائًاالول64.64ذكرعراقًحسن محمد عمارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة74

2003/2002مسائًاالول64.63ذكرعراقًبحر كاظم عزٌزالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة75

2003/2002مسائًاالول64.53ذكرعراقًمحسن صدام محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة76

2003/2002مسائًاالول64.4ذكرعراقًمحمد ابراهٌم كرزانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة77

2003/2002مسائًاالول64.39ذكرعراقًالزم صبٌح محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة78

2003/2002مسائًاالول64.38ذكرعراقًشهاب الهادي عبد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة79

2003/2002مسائًاالول64.38ذكرعراقًفرٌح عبد حمزهالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة80

2003/2002مسائًاالول64.34ذكرعراقًمحمود شكر احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة81

2003/2002مسائًاالول64.33ذكرعراقًمحمود غازي اسعدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة82

2003/2002مسائًاالول64.25ذكرعراقًكاظم محمد قٌصرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة83

2003/2002مسائًاالول64.24ذكرعراقًعلوان غضبان غانمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة84

2003/2002مسائًاالول64.15ذكرعراقًسعٌد محمد عامرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة85

2003/2002مسائًاالول63.98ذكرعراقًمحمد قادر الغفور عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة86

2003/2002مسائًاالول63.97ذكرعراقًصالح حبٌب ٌوسفالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة87

2003/2002مسائًاالول63.78انثىعراقٌةحسٌن علً سوسنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة88

2003/2002مسائًاالول63.65انثىعراقٌةنجف سامً صباحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة89

2003/2002مسائًاالول63.64انثىعراقٌةجلوب علً فرقدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة90

2003/2002مسائًاالول63.63ذكرعراقًعباس فاضل عباسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة91

2003/2002مسائًاالول63.53ذكرعراقًاحمٌد خلٌل قٌصرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة92

2003/2002مسائًاالول63.46ذكرعراقًحسن سعٌد انورالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة93

2003/2002مسائًاالول63.44ذكرعراقًعباس شعالن عالءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة94
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2003/2002مسائًاالول63.29ذكرعراقًزٌدان هشام مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة95

2003/2002مسائًاالول63.12انثىعراقٌةعبود المعد عبد بٌداءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة96

2003/2002مسائًاالول63.08ذكرعراقًعطا رضوان ٌاسرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة97

2003/2002مسائًاالول63انثىعراقٌةحسٌن اسماعٌل هندالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة98

2003/2002مسائًاالول62.98ذكرعراقًعلً جعفر احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة99

2003/2002مسائًاالول62.89ذكرعراقًكاظم شبوط جاسمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة100

2003/2002مسائًاالول62.74ذكرعراقًفٌاض موسى علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة101

2003/2002مسائًاالول62.72ذكرعراقًحسٌن محمود موحانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة102

2003/2002مسائًاالول62.18ذكرعراقًمحمد هانً علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة103

2003/2002مسائًاالول61.9ذكرعراقًالوهاب عبد فاروق رائدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة104

2003/2002مسائًاالول61.85ذكرعراقًكاظم ٌعقوب صالحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة105

2003/2002مسائًاالول61.84ذكرعراقًفاضل هالل احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة106

2003/2002مسائًاالول61.73انثىعراقٌةعبد عدنان هبهالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة107

2003/2002مسائًاالول61.72ذكرعراقًهاشم جلٌل حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة108

2003/2002مسائًاالول61.54ذكرعراقًسلطان فٌصل غازيالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة109

2003/2002مسائًاالول61.34ذكرعراقًعلوان محمود علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة110

2003/2002مسائًاالول61.32ذكرعراقًوٌس علً محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة111

2003/2002مسائًاالول61.22انثىعراقٌةعلوان محسن نهروانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة112

2003/2002مسائًاالول61.17ذكرعراقًحمزه فاضل عباسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة113

2003/2002مسائًاالول60.98انثىعراقٌةحسٌن زهٌر سٌفرزالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة114

2003/2002مسائًاالول60.53ذكرعراقًصالح خلف الجلٌل عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة115

2003/2002مسائًالثان60.5ًانثىعراقٌةعذاب هادي احالمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة116

2003/2002مسائًاالول60.38ذكرعراقًحمد شهاب ثائرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة117

2003/2002مسائًاالول60.04انثىعراقٌةحمٌد سلٌم هدٌلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة118
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2003/2002مسائًاالول59.97ذكرعراقًاحمد سالم ابراهٌمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة119

2003/2002مسائًاالول59.75انثىعراقٌةجواد صباح ورقاءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة120

2003/2002مسائًاالول59.7ذكرعراقًالستار عبد حمٌد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة121

2003/2002مسائًاالول59.39ذكرعراقًسرٌح حسٌن حامدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة122

2003/2002مسائًاالول59.29ذكرعراقًهاٌرابٌد مكردٌج هاٌرابٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة123

2003/2002مسائًاالول58.84ذكرعراقًسلمان محمد لٌثالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة124

2003/2002مسائًالثان58.83ًذكرعراقًكركور مشكور سامًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة125

2003/2002مسائًاالول58.24ذكرعراقًمهدي جعفر علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة126

2003/2002مسائًالثان58.28ًانثىفلسطٌنٌةمصطفى محمود اٌناسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة127

2003/2002مسائًالثان57.42ًانثىعراقٌةالنبً عبد غازي سناءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة128

2003/2002مسائًالثان53.97ًذكرعراقًهللا عبد علً حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة129


