
التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2005/2004الصباحٌةاألول87،29ذكرعراقًبولص سلو سركونالسٌاسٌة العلومبغداد1

2005/2004الصباحٌةاألول83،60ذكرعراقًخلف مزهر حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد2

2005/2004الصباحٌةاألول80،58ذكرعراقًعلً طه جمالالسٌاسٌة العلومبغداد3

2005/2004الصباحٌةاألول80،25ذكرعراقًعزٌز عدنان احمدالسٌاسٌة العلومبغداد4

2005/2004الصباحٌةاألول79،55انثىعراقٌة.هللا عبد محمد عذوبةالسٌاسٌة العلومبغداد5

2005/2004الصباحٌةاألول79،33ذكرعراقًمحسن حمٌد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد6

2005/2004الصباحٌةاألول79،18انثىعراقٌةحمٌد فؤاد سلوىالسٌاسٌة العلومبغداد7

2005/2004الصباحٌةاألول78،59انثىعراقٌةابراهٌم صكبان سلوىالسٌاسٌة العلومبغداد8

2005/2004الصباحٌةاألول78،45انثىعراقٌةمحسن حسن نورالسٌاسٌة العلومبغداد9

2005/2004الصباحٌةاألول78،35ذكرعراقًمرزه نزار ٌاسرالسٌاسٌة العلومبغداد10

2005/2004الصباحٌةاألول78،26ذكرعراقًمحمود ٌاسٌن احمدالسٌاسٌة العلومبغداد11

2005/2004الصباحٌةاألول78،17انثىعراقٌةخضٌر عبد نجم شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد12

2005/2004الصباحٌةاألول78،03انثىعراقٌةعودة مهدي وسنالسٌاسٌة العلومبغداد13

2005/2004الصباحٌةاألول77،7انثىعراقٌةعوسج احمد زٌنةالسٌاسٌة العلومبغداد14

2005/2004الصباحٌةاألول77،08انثىعراقٌةراجً ضرغام بسمةالسٌاسٌة العلومبغداد15

2005/2004الصباحٌةاألول77،07ذكرٌمنًمحمد علً جمٌلالسٌاسٌة العلومبغداد16

2005/2004الصباحٌةاألول76،90ذكرعراقًعاكول صالح احمدالسٌاسٌة العلومبغداد17

2005/2004الصباحٌةاألول76،88انثىعراقٌةكاظم منذر مٌناالسٌاسٌة العلومبغداد18

2005/2004الصباحٌةاألول76،69انثىعراقٌةحسٌن الدٌن نظام هبةالسٌاسٌة العلومبغداد19

2005/2004الصباحٌةاألول76،40انثىعراقٌةمصطفى فؤاد شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد20

2005/2004الصباحٌةاألول76،22انثىعراقٌةجبار سعدي رؤىالسٌاسٌة العلومبغداد21

2005/2004الصباحٌةاألول75،92انثىعراقٌةمحمد حسٌن سحرالسٌاسٌة العلومبغداد22

2005/2004 الدراسً العام-  المسائٌة و الصباحٌة الدراسات خرٌجٌن 

االولٌة للدراسات الخرٌجٌن اسماء
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2005/2004الصباحٌةاألول75،91انثىعراقٌةالحسن عبد عامر فرحالسٌاسٌة العلومبغداد23

2005/2004الصباحٌةاألول75،78انثىعراقٌةمحمود حسٌن وفاءالسٌاسٌة العلومبغداد24

2005/2004الصباحٌةاألول75،46ذكرعراقًحمزة متعب فراسالسٌاسٌة العلومبغداد25

2005/2004الصباحٌةاألول75،17انثىعراقٌةكرٌم علً هبةالسٌاسٌة العلومبغداد26

2005/2004الصباحٌةاألول74،93ذكرعراقًمحمد ٌاس محمدالسٌاسٌة العلومبغداد27

2005/2004الصباحٌةاألول74،89انثىعراقٌةكامل شعبان نادٌةالسٌاسٌة العلومبغداد28

2005/2004الصباحٌةاألول74،87ذكرعراقًجاسم محمد عمرالسٌاسٌة العلومبغداد29

2005/2004الصباحٌةاألول74،78انثىعراقٌةسلمان حاتم اسراءالسٌاسٌة العلومبغداد30

2005/2004الصباحٌةاألول74،74ذكرعراقًلفتة حمزة سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد31

2005/2004الصباحٌةاألول74،70انثىعراقٌةداوي الجبار عبد زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد32

2005/2004الصباحٌةاألول74،66انثىعراقٌةسكران نصر صباحالسٌاسٌة العلومبغداد33

2005/2004الصباحٌةاألول74،44ذكرعراقًحسن سامً محمدالسٌاسٌة العلومبغداد34

2005/2004الصباحٌةاألول74،41انثىعراقٌةعلً ابراهٌم رناالسٌاسٌة العلومبغداد35

2005/2004الصباحٌةاألول74،40ذكرعراقًمخٌلف علً احمدالسٌاسٌة العلومبغداد36

2005/2004الصباحٌةاألول74،38انثىعراقٌةوادي كاظم نادٌةالسٌاسٌة العلومبغداد37

2005/2004الصباحٌةاألول74،36انثىعراقٌةحسن فاضل نسٌبةالسٌاسٌة العلومبغداد38

2005/2004الصباحٌةاألول74،35انثىعراقٌةسدخان رٌسان شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد39

2005/2004الصباحٌةاألول74،27ذكرعراقًرشٌد محمد جاسمالسٌاسٌة العلومبغداد40

2005/2004الصباحٌةاألول73،99ذكرعراقًعلً نوار محمدالسٌاسٌة العلومبغداد41

2005/2004الصباحٌةاألول73،96انثىعراقٌةقاسم حازم امالالسٌاسٌة العلومبغداد42

2005/2004الصباحٌةاألول73،89انثىعراقٌةخلف خالد علٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد43

2005/2004الصباحٌةاألول73،82انثىعراقٌةالرحٌم عبد جوهان دنٌاالسٌاسٌة العلومبغداد44

2005/2004الصباحٌةاألول73،73انثىعراقٌةاحمد نعٌم ابتهالالسٌاسٌة العلومبغداد45

2005/2004الصباحٌةاألول73،63ذكرعراقًمحمود قصً وسامالسٌاسٌة العلومبغداد46
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2005/2004الصباحٌةاألول73،60انثىعراقٌةسعٌد عامر لٌناالسٌاسٌة العلومبغداد47

2005/2004الصباحٌةاألول73،58انثىعراقٌةالرزاق عبد عباس رفاالسٌاسٌة العلومبغداد48

2005/2004الصباحٌةاألول73،46ذكرعراقًحسٌن فالح عديالسٌاسٌة العلومبغداد49

2005/2004الصباحٌةاألول73،45ذكرعراقًجواد احمد ٌحٌىالسٌاسٌة العلومبغداد50

2005/2004الصباحٌةاألول73،40انثىعراقٌةعبٌد حربً نورالسٌاسٌة العلومبغداد51

2005/2004الصباحٌةاألول73،3ذكرعراقًظاهر ابراهٌم علًالسٌاسٌة العلومبغداد52

2005/2004الصباحٌةاألول73،21انثىعراقٌةعزٌز ٌحٌى حوراءالسٌاسٌة العلومبغداد53

2005/2004الصباحٌةاألول73،15انثىعراقٌةحمدان كاظم زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد54

2005/2004الصباحٌةالثان73،07ًانثىعراقٌةخزعل الستار عبد اسراءالسٌاسٌة العلومبغداد55

2005/2004الصباحٌةاألول73،03انثىعراقٌةعٌدان رشٌد لٌلىالسٌاسٌة العلومبغداد56

2005/2004الصباحٌةاألول72،78ذكرعراقًعباس بدر عالءالسٌاسٌة العلومبغداد57

2005/2004الصباحٌةاألول72،68انثىعراقًعبد محمد مٌادةالسٌاسٌة العلومبغداد58

2005/2004الصباحٌةاألول72،59ذكرفلسطٌنًمحمد ناٌف عالءالسٌاسٌة العلومبغداد59

2005/2004الصباحٌةاألول72،50انثىعراقٌةعباس محمد اٌناسالسٌاسٌة العلومبغداد60

2005/2004الصباحٌةاألول72،46ذكرعراقًعبود عبٌس حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد61

2005/2004الصباحٌةاألول72،35ذكرعراقًاحمد غانم مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد62

2005/2004الصباحٌةاألول72،30ذكرعراقًمذكور رحٌم علًالسٌاسٌة العلومبغداد63

2005/2004الصباحٌةاألول72،16ذكرعراقًاألمٌر عبد صالح احمدالسٌاسٌة العلومبغداد64

2005/2004الصباحٌةاألول72،10انثىعراقٌةحمٌد ثامر اٌمانالسٌاسٌة العلومبغداد65

2005/2004الصباحٌةاألول72،04انثىعراقٌةعلً رضا فاطمةالسٌاسٌة العلومبغداد66

2005/2004الصباحٌةالثان71،89ًانثىعراقٌةحمٌد خلٌل ٌسرىالسٌاسٌة العلومبغداد67

2005/2004الصباحٌةاألول7749 .71ذكرعراقًوادي كرٌم زٌادالسٌاسٌة العلومبغداد68

2005/2004الصباحٌةاألول7624 .71ذكرعراقًخضٌر ٌاس نبراسالسٌاسٌة العلومبغداد69

2005/2004الصباحٌةاألول71،67انثىعراقٌةسدخان رٌسان ارٌجالسٌاسٌة العلومبغداد70
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2005/2004الصباحٌةاألول71،66ذكرعراقًكاطع خضٌر عمادالسٌاسٌة العلومبغداد71

2005/2004الصباحٌةاألول71،63انثىعراقٌةمحمد جواد همسةالسٌاسٌة العلومبغداد72

2005/2004الصباحٌةاألول71،62انثىعراقٌةجاسم محمد لٌلىالسٌاسٌة العلومبغداد73

2005/2004الصباحٌةاألول5275 ،71انثىعراقٌةصالح هادي رناالسٌاسٌة العلومبغداد74

2005/2004الصباحٌةاألول5225 ،71ذكرعراقًالجبار عبد جمال روٌدالسٌاسٌة العلومبغداد75

2005/2004الصباحٌةاألول71،41ذكرعراقًمهدي زهٌر علًالسٌاسٌة العلومبغداد76

2005/2004الصباحٌةاألول71،37انثىعراقٌةعلً محمود هدىالسٌاسٌة العلومبغداد77

2005/2004الصباحٌةاألول71،30ذكرعراقًكاظم جواد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد78

2005/2004الصباحٌةاألول71،22انثىعراقٌةضاحً محمد فادٌةالسٌاسٌة العلومبغداد79

2005/2004الصباحٌةاألول71،20انثىعراقٌةاسماعٌل ابراهٌم  سماحالسٌاسٌة العلومبغداد80

2005/2004الصباحٌةاألول71،13انثىعراقٌةحسٌن سعد رشاالسٌاسٌة العلومبغداد81

2005/2004الصباحٌةاألول71،12ذكرعراقًحسٌن خمٌس علًالسٌاسٌة العلومبغداد82

2005/2004الصباحٌةاألول71،09ذكرعراقًاحمد حمٌد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد83

2005/2004الصباحٌةاألول71،03انثىعراقٌةفتالوي عدنان سهادالسٌاسٌة العلومبغداد84

2005/2004الصباحٌةاألول71،00انثىعراقٌةالكاظم عبد موفق زهراءالسٌاسٌة العلومبغداد85

2005/2004الصباحٌةاألول70،83ذكرعراقًتقً سمٌر علًالسٌاسٌة العلومبغداد86

2005/2004الصباحٌةاألول70،82ذكرعراقًهللا عبد سفٌان علًالسٌاسٌة العلومبغداد87

2005/2004الصباحٌةاألول70،75انثىعراقٌةوناس كاظم نغمالسٌاسٌة العلومبغداد88

2005/2004الصباحٌةالثان7158ً .70انثىعراقٌةعباس الكرٌم عبد جنانالسٌاسٌة العلومبغداد89

2005/2004الصباحٌةاألول7150 .70انثىعراقٌةمحمود شاكر جوالنالسٌاسٌة العلومبغداد90

2005/2004الصباحٌةاألول70،50ذكرعراقًعبدالغنً حسان نوفلالسٌاسٌة العلومبغداد91

2005/2004الصباحٌةاألول70،43ذكرعراقًلطٌف غازي حسنالسٌاسٌة العلومبغداد92

2005/2004الصباحٌةاألول70،43ذكرعراقًسلمان خضٌر واثقالسٌاسٌة العلومبغداد93

2005/2004الصباحٌةاألول70،39انثىعراقٌةجاسم فٌصل رشاالسٌاسٌة العلومبغداد94
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2005/2004الصباحٌةاألول3125 ،70ذكرعراقًمحمد هللا عبد حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد95

2005/2004الصباحٌةاألول3075 ،70ذكرعراقًكرٌم فاضل عباسالسٌاسٌة العلومبغداد96

2005/2004الصباحٌةاألول70،25انثىعراقٌةزامل شاوي نرمٌنالسٌاسٌة العلومبغداد97

2005/2004الصباحٌةاألول70،01ذكرعراقًشهاب محمود الغفور عبدالسٌاسٌة العلومبغداد98

2005/2004الصباحٌةاألول69،92ذكرعراقًاحمد العابدٌن زٌن ناصرالسٌاسٌة العلومبغداد99

2005/2004الصباحٌةاألول69،4انثىعراقٌةمحمود احمد شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد100

2005/2004الصباحٌةاألول69،37انثىعراقٌةحٌاوي جبار عبٌرالسٌاسٌة العلومبغداد101

2005/2004الصباحٌةاألول69،35انثىعراقٌةمحمود األمٌر عبد ذرىالسٌاسٌة العلومبغداد102

2005/2004الصباحٌةاألول69،34ذكرعراقٌةكاظم رزاق اٌناسالسٌاسٌة العلومبغداد103

2005/2004الصباحٌةاألول3299، 69انثىعراقٌةٌونس هللا عبد فاطمةالسٌاسٌة العلومبغداد104

2005/2004الصباحٌةاألول3200 .69انثىعراقٌةالمجٌد عبد غانم نورالسٌاسٌة العلومبغداد105

2005/2004الصباحٌةاألول69،29انثىعراقٌةشنٌف مهدي حنٌنالسٌاسٌة العلومبغداد106

2005/2004الصباحٌةاألول69،23انثىعراقٌةعلً خلٌل اسٌلالسٌاسٌة العلومبغداد107

2005/2004الصباحٌةاألول69،15انثىعراقٌةرشٌد مجٌد جٌمالسٌاسٌة العلومبغداد108

2005/2004الصباحٌةاألول69،13ذكرعراقًصابر عزٌز امٌرالسٌاسٌة العلومبغداد109

2005/2004الصباحٌةاألول68،88انثىعراقٌةكاطع رزاق غصونالسٌاسٌة العلومبغداد110

2005/2004الصباحٌةاألول68،84انثىعراقٌةمحمد احمد ارٌجالسٌاسٌة العلومبغداد111

2005/2004الصباحٌةاألول68،8ذكرعراقًمجٌد خضٌر عمرالسٌاسٌة العلومبغداد112

2005/2004الصباحٌةاألول68،72انثىعراقٌةسعٌد كرٌم وسنالسٌاسٌة العلومبغداد113

2005/2004الصباحٌةاألول68،59انثىعراقٌةمحمود هٌثم نبراسالسٌاسٌة العلومبغداد114

2005/2004الصباحٌةاألول68،57ذكرعراقًاحمد شهاب مهندالسٌاسٌة العلومبغداد115

2005/2004الصباحٌةاألول68،54انثىعراقٌةمحمد جبار خولةالسٌاسٌة العلومبغداد116

2005/2004الصباحٌةالثان68،50ًانثىعراقٌةنجم ستار وسناءالسٌاسٌة العلومبغداد117

2005/2004الصباحٌةاألول68،44انثىعراقٌةحسٌن كاظم هندالسٌاسٌة العلومبغداد118
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2005/2004الصباحٌةاألول68،40ذكرعراقًعٌسى ضٌاء حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد119

2005/2004الصباحٌةاألول68،38انثىعراقٌةهللا عبد فاروق اٌمانالسٌاسٌة العلومبغداد120

2005/2004الصباحٌةاألول68،36انثىعراقٌةجاسم حمٌد اسراءالسٌاسٌة العلومبغداد121

2005/2004الصباحٌةاألول68،35ذكرعراقًصالح ٌاسٌن احمدالسٌاسٌة العلومبغداد122

2005/2004الصباحٌةاألول68،32ذكرعراقًحمدان محمد فراسالسٌاسٌة العلومبغداد123

2005/2004الصباحٌةاألول68،24انثىعراقٌةعلوان حاتم سندسالسٌاسٌة العلومبغداد124

2005/2004الصباحٌةاألول68،21ذكرعراقًناٌف نوري تمٌمالسٌاسٌة العلومبغداد125

2005/2004الصباحٌةاألول68،07ذكرعراقًعلً كامل مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد126

2005/2004الصباحٌةاألول67،98انثىعراقٌةفرحان عدنان عبٌرالسٌاسٌة العلومبغداد127

2005/2004الصباحٌةاألول67،96ذكرعراقًحسٌن ٌحٌى محمدالسٌاسٌة العلومبغداد128

2005/2004الصباحٌةاألول67،80انثىعراقٌةجاسم عباس سهادالسٌاسٌة العلومبغداد129

2005/2004الصباحٌةاألول67،70انثىعراقٌةمحمد جاسم رؤىالسٌاسٌة العلومبغداد130

2005/2004الصباحٌةاألول67،68انثىعراقٌةنجم ستار اباءالسٌاسٌة العلومبغداد131

2005/2004الصباحٌةاألول67،59ذكرعراقًحسن طالب حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد132

2005/2004الصباحٌةاألول67،57ذكرعراقًشالل عزي الدٌن عزالسٌاسٌة العلومبغداد133

2005/2004الصباحٌةاألول67،28انثىعراقٌةعلً حسٌن سماالسٌاسٌة العلومبغداد134

2005/2004الصباحٌةاألول2599 .67ذكرعراقًعوٌد حسن الحسٌن عبدالسٌاسٌة العلومبغداد135

2005/2004الصباحٌةاألول67.25انثىعراقٌةعبدالوهاب خٌري سهىالسٌاسٌة العلومبغداد136

2005/2004الصباحٌةالثان67،20ًذكرعراقًعبد علً مرتضىالسٌاسٌة العلومبغداد137

2005/2004الصباحٌةالثان67،03ًذكرعراقًمشكل بسٌم احمدالسٌاسٌة العلومبغداد138

2005/2004الصباحٌةاألول67انثىعراقٌةالعباس عبد خضر رؤىالسٌاسٌة العلومبغداد139

2005/2004الصباحٌةاألول66،99انثىعراقٌةمجٌد علً رسلالسٌاسٌة العلومبغداد140

2005/2004الصباحٌةاألول66،97ذكرعراقًذٌاب علً حربًالسٌاسٌة العلومبغداد141

2005/2004الصباحٌةاألول66،93ذكرعراقًحٌدر رحٌم كرارالسٌاسٌة العلومبغداد142



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2005/2004الصباحٌةاألول66،77انثىعراقٌةسلٌم ضٌاء رناالسٌاسٌة العلومبغداد143

2005/2004الصباحٌةاألول66،76ذكرعراقًعجٌل كاظم الكرٌم عبدالسٌاسٌة العلومبغداد144

2005/2004الصباحٌةالثان66،74ًانثىعراقٌةعلً محمد افٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد145

2005/2004الصباحٌةاألول66،58ذكرعراقًفٌاي غانم مرتضىالسٌاسٌة العلومبغداد146

2005/2004الصباحٌةاألول66،54انثىعراقٌةعباس علً زٌنةالسٌاسٌة العلومبغداد147

2005/2004الصباحٌةاألول66،51انثىعراقٌةالمجٌد عبد العزٌز عبد هبةالسٌاسٌة العلومبغداد148

2005/2004الصباحٌةالثان66،49ًذكرعراقًعلً حسٌن كرارالسٌاسٌة العلومبغداد149

2005/2004الصباحٌةاألول66،43ذكرعراقًرهوان مظفر ضٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد150

2005/2004الصباحٌةاألول66،40انثىعراقٌةصباح السادة عبد سوسنالسٌاسٌة العلومبغداد151

2005/2004الصباحٌةاألول66،37ذكرعراقًفرج رحٌم قاسمالسٌاسٌة العلومبغداد152

2005/2004الصباحٌةاألول66،31انثىعراقٌةجواد سالم زٌنةالسٌاسٌة العلومبغداد153

2005/2004الصباحٌةاألول66،28ذكرعراقًسعٌد حمٌد مروانالسٌاسٌة العلومبغداد154

2005/2004الصباحٌةاألول66،27انثىعراقٌةاسماعٌل سامً سمٌةالسٌاسٌة العلومبغداد155

2005/2004الصباحٌةاألول66،23انثىعراقٌةلفتة كاظم ربابالسٌاسٌة العلومبغداد156

2005/2004الصباحٌةاألول66،18انثىعراقٌةجبار رمزي رناالسٌاسٌة العلومبغداد157

2005/2004الصباحٌةاألول66،16انثىعراقٌةعلً عبد حسن غٌداءالسٌاسٌة العلومبغداد158

2005/2004الصباحٌةاألول65،92انثىعراقٌةفاروق خالد نورسالسٌاسٌة العلومبغداد159

2005/2004الصباحٌةاألول8678 .65ذكرعراقًسالم شعالن محمدالسٌاسٌة العلومبغداد160

2005/2004الصباحٌةاألول8675 .65انثىعراقٌةمغٌشً شبٌب منتهىالسٌاسٌة العلومبغداد161

2005/2004الصباحٌةاألول65،82ذكرعراقًتركً عناد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد162

2005/2004الصباحٌةاألول65،79ذكرعراقًعطٌة الكاظم عبد صدامالسٌاسٌة العلومبغداد163

2005/2004الصباحٌةاألول7499 .65ذكرعراقًمحمد علوان منذرالسٌاسٌة العلومبغداد164

2005/2004الصباحٌةاألول7475 .65انثىعراقٌةمحمد سعٌد زٌنةالسٌاسٌة العلومبغداد165

2005/2004الصباحٌةاألول65،61ذكرعراقًشكر حامد عمرالسٌاسٌة العلومبغداد166



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2005/2004الصباحٌةاألول65،57ذكرعراقًعبدصالح هللا عبد ابراهٌمالسٌاسٌة العلومبغداد167

2005/2004الصباحٌةالثان65،53ًانثىعراقٌةكامل محمد رسلالسٌاسٌة العلومبغداد168

2005/2004الصباحٌةاألول65،51ذكرعراقًكرٌم شاكر ناطقالسٌاسٌة العلومبغداد169

2005/2004الصباحٌةاألول65،50ذكرعراقًشرٌف عامر مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد170

2005/2004الصباحٌةاألول65،48انثىعراقٌةفرج طارق بٌداءالسٌاسٌة العلومبغداد171

2005/2004الصباحٌةالثان65،47ًذكرعراقًمحمد صبري حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد172

2005/2004الصباحٌةاألول65،42انثىعراقٌةسعٌد امجد سجىالسٌاسٌة العلومبغداد173

2005/2004الصباحٌةالثان65،33ًانثىعراقٌةجلٌل عادل اسٌلالسٌاسٌة العلومبغداد174

2005/2004الصباحٌةالثان65،18ًذكرعراقًاخصٌب ابراهٌم سلٌمالسٌاسٌة العلومبغداد175

2005/2004الصباحٌةاألول65،14ذكرفلسطٌنًسلٌمان داود سلٌمانالسٌاسٌة العلومبغداد176

2005/2004الصباحٌةاألول65انثىعراقٌةرجه حماد رغدالسٌاسٌة العلومبغداد177

2005/2004الصباحٌةاألول64،95ذكرعراقًالزم كاظم جوادالسٌاسٌة العلومبغداد178

2005/2004الصباحٌةاألول64،77ذكرفلسطٌنًمحمد زٌاد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد179

2005/2004الصباحٌةالثان64،7ًانثىعراقٌةكاظم رزاق نبراسالسٌاسٌة العلومبغداد180

2005/2004الصباحٌةاألول6300 .64ذكرعراقًكاظم مهدي منذرالسٌاسٌة العلومبغداد181

2005/2004الصباحٌةاألول6200 .64ذكرتشاديالجزولً صالح محمدالسٌاسٌة العلومبغداد182

2005/2004الصباحٌةالثان64،58ًانثىعراقٌةجودة فاخر هدىالسٌاسٌة العلومبغداد183

2005/2004الصباحٌةاألول64،54انثىعراقٌةناجً عامر نوردالسٌاسٌة العلومبغداد184

2005/2004الصباحٌةاألول64،51انثىعراقٌةنصٌف عدنان لمٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد185

2005/2004الصباحٌةالثان64،46ًذكرعراقًكاظم صابر نصرالسٌاسٌة العلومبغداد186

2005/2004الصباحٌةاألول64،44انثىعراقٌةمنخً الرزاق عبد عتابالسٌاسٌة العلومبغداد187

2005/2004الصباحٌةاألول64،42انثىعراقٌةنوفان ثابت نجالءالسٌاسٌة العلومبغداد188

2005/2004الصباحٌةاألول64،41ذكرعراقًحمادي هاشم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد189

2005/2004الصباحٌةاألول64،39ذكرعراقًفاضل رعٌد مالكالسٌاسٌة العلومبغداد190



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2005/2004الصباحٌةاألول64،38ذكرعراقًصالح سمٌر سدٌمالسٌاسٌة العلومبغداد191

2005/2004الصباحٌةاألول64،32ذكرعراقًدوٌج األمٌر عبد اسامةالسٌاسٌة العلومبغداد192

2005/2004الصباحٌةاألول64،22انثىعراقٌةاحمد اسماعٌل ودٌانالسٌاسٌة العلومبغداد193

2005/2004الصباحٌةاألول64،16ذكرعراقًمرٌر محمد عامرالسٌاسٌة العلومبغداد194

2005/2004الصباحٌةالثان64،06ًانثىعراقٌةخضٌر هللا عبد حالالسٌاسٌة العلومبغداد195

2005/2004الصباحٌةالثان63،95ًذكرعراقًوطبان عبد سالم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد196

2005/2004الصباحٌةاألول63،73انثىعراقٌةمحمد ابراهٌم عبٌرالسٌاسٌة العلومبغداد197

2005/2004الصباحٌةاألول63،70ذكرعراقًعلوان سالم صباحالسٌاسٌة العلومبغداد198

2005/2004الصباحٌةالثان6275ً .63ذكرعراقًالمجٌد عبد زكً احمدالسٌاسٌة العلومبغداد199

2005/2004الصباحٌةاألول63،62ذكرعراقًعاشور طارق اٌادالسٌاسٌة العلومبغداد200

2005/2004الصباحٌةاألول63،54ذكرعراقًصالح حسٌن هللا عبدالسٌاسٌة العلومبغداد201

2005/2004الصباحٌةاألول63،44ذكرعراقًكرٌم رعد بسامالسٌاسٌة العلومبغداد202

2005/2004الصباحٌةاألول63،43ذكرعراقًحسن صالح رعدالسٌاسٌة العلومبغداد203

2005/2004الصباحٌةاألول63،15ذكرعراقًمحمد غازي بدر علًالسٌاسٌة العلومبغداد204

2005/2004الصباحٌةاألول63،09انثىعراقٌةنوري ٌوسف منىالسٌاسٌة العلومبغداد205

2005/2004الصباحٌةاألول62،53ذكرعراقًجواد هادي احمدالسٌاسٌة العلومبغداد206

2005/2004الصباحٌةالثان62،52ًذكرعراقًاسماعٌل الكرٌم عبد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد207

2005/2004الصباحٌةاألول62،45ذكرعراقًاسماعٌل رشٌد عصامالسٌاسٌة العلومبغداد208

2005/2004الصباحٌةاألول62،33ذكرعراقًعناد محسن حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد209

2005/2004الصباحٌةالثان62،30ًانثىعراقٌةاحمد اسعد انتصارالسٌاسٌة العلومبغداد210

2005/2004الصباحٌةاألول62،11ذكرعراقًمحمد عباس محمدالسٌاسٌة العلومبغداد211

2005/2004الصباحٌةاألول62،08انثىعراقٌةحسٌن حمٌد شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد212

2005/2004الصباحٌةاألول62،06ذكرعراقًزوٌان موفق ثائرالسٌاسٌة العلومبغداد213

2005/2004الصباحٌةالثان61،79ًانثىعراقٌةخضٌر سلمان اسراءالسٌاسٌة العلومبغداد214



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2005/2004الصباحٌةاألول61،58ذكرتشاديعلً مدو ابراهٌمالسٌاسٌة العلومبغداد215

2005/2004الصباحٌةالثان61،47ًذكرعراقًمسعود اسعد رٌاضالسٌاسٌة العلومبغداد216

2005/2004الصباحٌةاألول61،4انثىعراقٌةخٌرو غالب دعاءالسٌاسٌة العلومبغداد217

2005/2004الصباحٌةاألول60،96ذكرعراقًسٌف غازي احمدالسٌاسٌة العلومبغداد218

2005/2004الصباحٌةالثان60،89ًذكرعراقًشالل جاسم احمدالسٌاسٌة العلومبغداد219

2005/2004الصباحٌةالثان60،59ًذكرعراقًعباس مهدي جمالالسٌاسٌة العلومبغداد220

2005/2004الصباحٌةالثان60،40ًذكرعراقًخلف حسٌن ضٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد221

2005/2004الصباحٌةاألول60،16ذكرعراقًادهم عواد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد222

2005/2004الصباحٌةاالول60،04انثىعراقًمظلوم رعد رشاالسٌاسٌة العلومبغداد223

2005/2004الصباحٌةاألول59ذكرعراقًعذاب هندي خالدالسٌاسٌة العلومبغداد224

2005/2004الصباحٌةالثان57،16ًذكرعراقًالستار عبد هشام حكمالسٌاسٌة العلومبغداد225

2005/2004الصباحٌةالثان56،85ًذكرعراقًهللا عبد احمد رٌسانالسٌاسٌة العلومبغداد226

التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2005/2004مسائًاالول81.65ذكرعراقًالجبار عبد غانم احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة1

2005/2004مسائًاالول80.68ذكرعراقًالرضا عبد طارش اسعدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة2

2005/2004مسائًاالول80.58ذكرعراقًعزٌز كوركٌس فراسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة3

2005/2004مسائًاالول77.81ذكرعراقًالهٌل ابو عوده حسنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة4

2005/2004مسائًاالول77.09ذكرعراقًمراد فؤاد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة5

2005/2004مسائًاالول76.79ذكرعراقًمحمود سمٌر عمرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة6

2005/2004مسائًاالول76.51ذكرعراقًوهٌب عدنان هشامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة7

2005/2004مسائًاالول75.48ذكرعراقًٌونس علً محمد حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة8

2005/2004مسائًاالول75.21ذكرعراقًصالح هاشم صالحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة9

2005/2004 الدراسً العام-  المسائٌة الدراسات خرٌجٌن 



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2005/2004مسائًاالول74.66ذكرعراقًنسٌم اسعد ارامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة10

2005/2004مسائًاالول74.53ذكرعراقًداود اوشانا مارتنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة11

2005/2004مسائًاالول74.37ذكرعراقًعبد غافل محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة12

2005/2004مسائًاالول74.02ذكرعراقًمحمد سلٌمان عمرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة13

2005/2004مسائًاالول73.74انثىعراقٌةحسٌن علً بٌداءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة14

2005/2004مسائًاالول73.7انثىعراقٌةكطافة عبد سعدٌةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة15

2005/2004مسائًاالول73.65ذكرعراقًمحمد حامد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة16

2005/2004مسائًاالول73.63انثىعراقٌةاللطٌف عبد عادل دٌناالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة17

2005/2004مسائًاالول73.35ذكرعراقًحبٌب محمد اسامةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة18

2005/2004مسائًاالول73.22ذكرعراقًدروٌش كرٌم الرحمن عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة19

2005/2004مسائًاالول73.02انثىعراقٌةعوده محمود اٌمانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة20

2005/2004مسائًاالول72.86ذكرعراقًخلٌفة شرٌف ابراهٌمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة21

2005/2004مسائًاالول72.53انثىعراقٌةمشلول الكاظم عبد تحرٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة22

2005/2004مسائًاالول72.47ذكرعراقًحمادي جبار الستار عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة23

2005/2004مسائًاالول72.2انثىعراقٌةمحمود مهدي زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة24

2005/2004مسائًاالول72.19ذكرعراقًابراهٌم عباس محمودالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة25

2005/2004مسائًاالول71.93ذكرعراقًهللا عبد فرج مهندالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة26

2005/2004مسائًاالول71.78ذكرعراقًعلً عادل جمعةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة27

2005/2004مسائًاالول71.68ذكرعراقًغالم هللا عبد صبٌحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة28

2005/2004مسائًاالول71.67ذكرعراقًحماد سنجار عصامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة29

2005/2004مسائًاالول71.6ذكرعراقًعالوي حسٌن فاروقالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة30

2005/2004مسائًاالول71.59انثىعراقٌةعبود علً رقٌةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة31

2005/2004مسائًاالول71.37ذكرعراقًحنتوش عبد عامرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة32

2005/2004مسائًاالول70.76انثىعراقٌةجبار الستار عبد فاتنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة33
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2005/2004مسائًاالول70.67ذكرعراقًالقادر عبد وجدي محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة34

2005/2004مسائًاالول70.09انثىعراقٌةناصر جبار اخالصالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة35

2005/2004مسائًاالول70.28ذكرعراقًحسن الصاحب عبد الكرٌم عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة36

2005/2004مسائًاألول70.06ذكرعراقًسعٌد فهمً ذوالفقارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة37

2005/2004مسائًاالول70.04انثىعراقٌةطاهر غازي سوسنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة38

2005/2004مسائًاالول70.01ذكرعراقًهللا عبد علً داراالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة39

2005/2004مسائًاالول69.99ذكرعراقًعلً حسٌن عالءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة40

2005/2004مسائًاالول69.57ذكرعراقًعلً صبٌح سعدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة41

2005/2004مسائًاالول69.48انثىعراقٌةهللا عبد محمد هالةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة42

2005/2004مسائًاالول69.43انثىعراقٌةصبٌح شرٌف بدورالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة43

2005/2004مسائًاالول69.33ذكرعراقًكامل فاهم عالءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة44

2005/2004مسائًاالول69.22ذكرعراقًحمدي سلمان محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة45

2005/2004مسائًالثان69.09ًذكرعراقًخمٌس حمٌد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة46

2005/2004مسائًاالول68.97ذكرعراقًفرٌح شافً احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة47

2005/2004مسائًاالول68.91ذكرعراقًعباس الوهاب عبد مهندالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة48

2005/2004مسائًاالول68.85ذكرعراقًحرحوش نوري عمادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة49

2005/2004مسائًاالول68.72ذكرعراقًسلمان الستار عبد ثامرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة50

2005/2004مسائًاالول68.71ذكرعراقًجاسم صالح فهمًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة51

2005/2004مسائًاالول68.57ذكرعراقًسلمان اكرم باللالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة52

2005/2004مسائًاالول68.5ذكرعراقًعلً غنً حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة53

2005/2004مسائًاالول68.39ذكرعراقًالمهدي عبد هٌثم حارثالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة54

2005/2004مسائًاالول70.85ذكرعراقًكمر جوده قٌسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة55

2005/2004مسائًاالول68.357ذكرعراقًهللا عبد نجم مصعبالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة56

2005/2004مسائًاالول68.27ذكرعراقًمهنا عباس حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة57
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2005/2004مسائًاالول68.24ذكرعراقًمحمد سلمان علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة58

2005/2004مسائًاالول68.04ذكرعراقًعلً فاضل محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة59

2005/2004مسائًاالول68.03ذكرعراقًعناد عبد الرحمن عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة60

2005/2004مسائًاالول67.91ذكرعراقًابراهٌم صالح رٌاضالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة61

2005/2004مسائًاالول70.72ذكرعراقًكاظم عبد عالوي احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة62

2005/2004مسائًاالول67.73ذكرعراقًفاضل سماوي احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة63

2005/2004مسائًاالول67.72ذكرعراقًحمد مرٌر صدامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة64

2005/2004مسائًاالول67.62ذكرعراقًابراهٌم هللا خٌر نصٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة65

2005/2004مسائًاالول67.53ذكرعراقًمشرف محمد هٌثمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة66

2005/2004مسائًاالول67.49ذكرعراقًمحمد لطٌف علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة67

2005/2004مسائًاالول67.36انثىعراقٌةحمود غالب سوسنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة68

2005/2004مسائًاالول67.115ذكرعراقًكاظم جواد جابرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة69

2005/2004مسائًاالول67.12ذكرعراقًٌاسٌن هاشم نوفلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة70

2005/2004مسائًاالول66.95ذكرعراقًسمٌن ٌاسٌن علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة71

2005/2004مسائًاالول66.9ذكرعراقًمحمود صالح كارزانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة72

2005/2004مسائًاالول66.88ذكرعراقًابراهٌم االمٌر عبد علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة73

2005/2004مسائًاالول66.8ذكرعراقًعبد هٌثم عديالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة74

2005/2004مسائًاالول66.63ذكرعراقًمهدي علً موفق عمارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة75

2005/2004مسائ66.5ًذكرعراقًمجٌد عاصم نصٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة76

2005/2004مسائًاالول66.49ذكرعراقًمحمد ثامر علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة77

2005/2004مسائًاالول66.31ذكرعراقًالرزاق عبد محمود نادرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة78

2005/2004مسائًاالول66.3ذكرعراقًكاظم باسم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة79

2005/2004مسائًاالول66.23ذكرعراقًاسود اكرم هشامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة80

2005/2004مسائًالثان66.1ًذكرعراقًمحمد حمٌد مازنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة81
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2005/2004مسائًاالول66.09ذكرعراقًصالح حسٌن علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة82

2005/2004مسائًاالول65.89ذكرعراقًاحمد شهاب سنانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة83

2005/2004مسائًاالول65.832ذكرعراقًالوهاب عبد محمد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة84

2005/2004مسائًاالول65.82ذكرعراقًخلف جاسم ٌاسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة85

2005/2004مسائًالثان65.76ًانثىعراقٌةاحمد فاضل اخالصالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة86

2005/2004مسائًالثان65.73ًذكرعراقًسعٌد رمزي حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة87

2005/2004مسائًاالول65.74ذكرعراقًمهدي عٌد عمرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة88

2005/2004مسائًاالول65.68ذكرعراقًابراهٌم سعدي حسامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة89

2005/2004مسائًالثان65.54ًذكرعراقًمهدي مسلط فوازالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة90

2005/2004مسائًاالول65.49ذكرعراقًعواد سلمان غسانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة91

2005/2004مسائًاالول65.42ذكرعراقًاحمد محمود حسامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة92

2005/2004مسائًاالول65.38ذكرعراقًعلً ابراهٌم لٌثالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة93

2005/2004مسائًاالول65.36ذكرعراقًمهدي الرزاق عبد الفقار ذوالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة94

2005/2004مسائًالثان65.24ًذكرعراقًمنسً خالد ولٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة95

2005/2004مسائًاالول65.18ذكرعراقًٌاسٌن شاهٌن ناطقالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة96

2005/2004مسائًاالول65.13ذكرعراقًالرزاق عبد عادل عالءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة97

2005/2004مسائًاالول65.07ذكرعراقًاسماعٌل خلٌل ابراهٌمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة98

2005/2004مسائًاالول65.06ذكرعراقًمحمد ندا مظهرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة99

2005/2004مسائًاالول65.04انثىعراقٌةحسٌن كمال اصٌلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة100

2005/2004مسائًاالول65ذكرعراقًصالح محمد صباحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة101

2005/2004مسائًاالول64.84ذكرعراقًعباس جبار مهندالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة102

2005/2004مسائًاالول64.83ذكرعراقًعبود فوزي حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة103

2005/2004مسائًالثان64.76ًذكرعراقًعباس مهول حسنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة104

2005/2004مسائًاالول64.62ذكرعراقًعٌسى عامر سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة105
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2005/2004مسائًاالول64.58ذكرعراقًتومان جبار عالءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة106

2005/2004مسائًاالول64.56ذكرعراقًحنا اٌاد سفٌانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة107

2005/2004مسائًاالول64.54ذكرعراقًمبارك ابراهٌم اسالمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة108

2005/2004مسائًاالول64.52انثىعراقٌةالحمٌد عبد ولٌد مٌسمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة109

2005/2004مسائًاالول64.44انثىعراقٌةعلً حسن شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة110

2005/2004مسائًالثان64.41ًانثىعراقٌةكاظم شهٌد امالالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة111

2005/2004مسائًاالول64.37انثىعراقٌةخضٌر الٌاس لٌناالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة112

2005/2004مسائًاالول64.4ذكرعراقًجاسم جبار احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة113

2005/2004مسائًاالول64.35ذكرعراقًطالب مقبل محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة114

2005/2004مسائًاالول64.32ذكرعراقًهارون علً سعدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة115

2005/2004مسائًاالول64.24ذكرعراقًاالمٌر عبد عادل فٌصلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة116

2005/2004مسائًاالول64.2ذكرعراقًغضبان عبد قاسمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة117

2005/2004مسائًاالول64.08انثىعراقٌةصفر حٌدر شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة118

2005/2004مسائًاالول64ذكرعراقًجاسم االمام عبد هٌثمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة119

2005/2004مسائًاالول63.99ذكرعراقًفاضل ربٌع رائدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة120

2005/2004مسائًاالول63.97ذكرعراقًهللا عبد الدٌن نجم احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة121

2005/2004مسائًاالول63.91ذكرعراقًمحل سعدي عمارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة122

2005/2004مسائًاالول63.9ذكرعراقًجباره عبد مؤٌد هٌثمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة123

2005/2004مسائًاالول63.85ذكرعراقًاحمد كرٌم ٌوسفالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة124

2005/2004مسائًاالول63.78ذكرعراقًعباس ٌوسف صباحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة125

2005/2004مسائًاالول63.73ذكرعراقًمطشر كاظم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة126

2005/2004مسائًاالول63.72ذكرعراقًعبد عباس رعدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة127

2005/2004مسائًاالول63.69ذكرعراقًناصر فاروق احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة128

2005/2004مسائًالثان63.54ًذكرعراقًعبود اسماعٌل امجدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة129
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2005/2004مسائًالثان63.46ًذكرعراقًصالح محمد بسامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة130

2005/2004مسائًالثان63.46ًذكرعراقًحافظ خالد عمادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة131

2005/2004مسائًاالول63.45انثىعراقٌةعجٌل صباح اسٌلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة132

2005/2004مسائًاالول63.445ذكرعراقًٌوسف علً غسانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة133

2005/2004مسائًاالول63.41ذكرعراقًجاسم حامد مصعبالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة134

2005/2004مسائًاالول63.35ذكرعراقًالرحمن عبد هللا عبد مهندالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة135

2005/2004مسائًاالول63.26ذكرعراقًفاضل ثٌل الحمزهالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة136

2005/2004مسائًالثان63.25ًذكرعراقًالحسن عبد صاحب بسامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة137

2005/2004مسائًالثان63.24ًذكرعراقًكرٌم القادر عبد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة138

2005/2004مسائًالثان63.23ًانثىعراقٌةمحمد محً مٌناسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة139

2005/2004مسائًاالول63.15ذكرعراقًناصر طه عمارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة140

2005/2004مسائًالثان63.14ًذكرعراقًمزعل االله عبد مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة141

2005/2004مسائًالثان63.04ًذكرعراقًمحمد حازم مقدامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة142

2005/2004مسائًالثان62.95ًذكرعراقًاحمد عبد حمٌد ابراهٌمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة143

2005/2004مسائًاالول62.83ذكرعراقًعلً مزهر مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة144

2005/2004مسائًاالول80 ,62ذكرعراقًاحمد محمد عبودالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة145

2005/2004مسائًاالول62.75ذكرعراقًعبد الهادي عبد لجٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة146

2005/2004مسائًاالول62.71ذكرعراقًخوشً سعدون ماهرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة147

2005/2004مسائًالثان62.63ًانثىعراقٌةفاضل احمد اٌاتالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة148

2005/2004مسائًالثان62.49ًانثىعراقٌةكاظم اكرم بشرىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة149

2005/2004مسائًالثان62.45ًذكرعراقًابراهٌم اسماعٌل كرٌمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة150

2005/2004مسائًالثان62.41ًذكرعراقًٌاسٌن طه هاشمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة151

2005/2004مسائًاالول62.39ذكرعراقًشكر الجبار عبد عمارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة152

2005/2004مسائًاالول62.36ذكرعراقًحسٌن اسماعٌل زٌادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة153



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2005/2004مسائًالثان62.33ًذكرعراقًمحسن الجلٌل عبد مازنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة154

2005/2004مسائًاالول62.26ذكرعراقًعالوي رسول عمرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة155

2005/2004مسائًاالول62.14ذكرعراقًالحمٌد عبد الخالق عبد خالدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة156

2005/2004مسائًاالول62.04ذكرعراقًجبار الهادي عبد محمودالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة157

2005/2004مسائًالثان61.97ًذكرعراقًالدٌن بهاء نزار بكرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة158

2005/2004مسائًالثان61.88ًذكرعراقًعلً حاتم قصًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة159

2005/2004مسائًالثان61.87ًذكرعراقًرشٌد سامً حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة160

2005/2004مسائًاالول61.83ذكرعراقًسالم احمد حسامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة161

2005/2004مسائًاالول61.87ذكرعراقًكاطع حسن طاللالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة162

2005/2004مسائًاالول61.76انثىعراقٌةمحمد محً اٌناسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة163

2005/2004مسائًاالول61.71انثىعراقٌةمحمود احمد االنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة164

2005/2004مسائًاالول61.6875ذكرعرقًمحمد فاضل عديالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة165

2005/2004مسائًاالول61.67ذكرعراقًحسٌن ناصر ضٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة166

2005/2004مسائًاالول61.66ذكرعراقًصالح علً زٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة167

2005/2004مسائًاالول61.65ذكرعراقًذٌب خلف زٌادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة168

2005/2004مسائًالثان61.58ًذكرعراقًحسٌن علً نهادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة169

2005/2004مسائًاالول61.57ذكرعراقًعمران محمد علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة170

2005/2004مسائًالثان61.51ًذكرعراقًعباس قٌس هانًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة171

2005/2004مسائًاالول61.49ذكرعراقًمحمد جسام طارقالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة172

2005/2004مسائًاالول61.48ذكرعراقًمجبل مزاحم ارشدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة173

2005/2004مسائًالثان61.44ًذكرعراقًهللا عبد عنٌد مظفرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة174

2005/2004مسائًاالول61.43ذكرعراقًعلً محسن محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة175

2005/2004مسائًالثان61.41ًانثىعراقٌةحسن كامل فاطمةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة176

2005/2004مسائًاالول61.36ذكرعراقًكمال وجدان رٌاضالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة177
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2005/2004مسائًاالول61.32ذكرعراقًعٌدان هاشم رمزيالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة178

2005/2004مسائًالثان61.31ًذكرعراقًخلف احمد ٌاسرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة179

2005/2004مسائًالثان61.3ًذكرعراقًعلً حسٌن منتصرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة180

2005/2004مسائًالثان61.12ًذكرعراقًمحمود جاسم امجدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة181

2005/2004مسائًاالول61.08ذكرعراقًادرٌس محمد نافعالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة182

2005/2004مسائًالثان61.07ًذكرعراقًمكً هشام احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة183

2005/2004مسائًاالول61.07ذكرعراقًأحمد حسن ساهرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة184

2005/2004مسائًالثان61.03ًذكرعراقًبطً صبٌح بهاءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة185

2005/2004مسائًاالول61.01ذكرعراقًمحمد حمد امجدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة186

2005/2004مسائًاالول60.93ذكرعراقًمٌرز علً طالبالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة187

2005/2004مسائًاالول60.92ذكرعراقًمهدي عبٌد خلٌلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة188

2005/2004مسائًاالول60.88ذكرعراقًابراهٌم اسماعٌل اسامةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة189

2005/2004مسائًاالول60.86ذكرعراقًعلً ٌوسف مكًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة190

2005/2004مسائًالثان60.77ًذكرعراقًعلً الحسن عبد مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة191

2005/2004مسائًالثان60.74ًذكرعراقًمحسن جابر احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة192

2005/2004مسائًاالول60.72ذكرعراقًعلً محمد فرٌقالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة193

2005/2004مسائًاالول60.71انثىعراقٌةعاصً حامد فرحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة194

2005/2004مسائًاالول60.68ذكرعراقًحسن الرزاق عبد اسامةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة195

2005/2004مسائًاالول60.66ذكرعراقًهاشم ٌونس علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة196

2005/2004مسائًالثان60.57ًذكرعراقًكصمً ابراهٌم مٌسرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة197

2005/2004مسائًاالول60.52ذكرعراقًسلمان عبد عالءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة198

2005/2004مسائًالثان60.47ًذكرعراقًاحمد سمٌر سامرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة199

2005/2004مسائًالثان60.46ًذكرعراقًشكر محمد حازمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة200

2005/2004مسائًاالول60.26ذكرعراقًعناد طالل ناطقالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة201
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2005/2004مسائًالثان60.25ًذكرعراقًمنصور حمٌد ظافرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة202

2005/2004مسائًاالول60.23ذكرعراقًرشٌد هداٌت علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة203

2005/2004مسائًالثان60.19ًذكرعراقًمخلف زوٌر واثقالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة204

2005/2004مسائًالثان60.18ًذكرعراقًفرحان علً اٌسرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة205

2005/2004مسائًاالول60.14ذكرعراقًخضٌر حسٌن علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة206

2005/2004مسائًالثان60.08ًانثىعراقٌةهللا عبد احمد حنانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة207

2005/2004مسائًالثان60.0475ًانثىعراقٌةاالمٌر عبد نادٌةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة208

2005/2004مسائًاالول60.047انثىعراقٌةمظلوم رعد رشاالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة209

2005/2004مسائًاالول60.015انثىعراقٌةغدٌر ٌاسر دنٌاالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة210

2005/2004مسائًالثان60.112ًذكرعراقًسلمان داود فراسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة211

2005/2004مسائًالثان60ًانثىعراقٌةعلً حسن منارسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة212

2005/2004مسائًالثان59.99ًذكرعراقًظاهر شاكر اٌمنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة213

2005/2004مسائًاالول59.99ذكرعراقًغالب دلشاد دلٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة214

2005/2004مسائًاالول59.98ذكرعراقًاحمد حسٌب سامرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة215

2005/2004مسائًالثان59.95ًذكرعراقًزمام عبد جاللالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة216

2005/2004مسائًالثان59.85ًذكرعراقًصالح رجب اثٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة217

2005/2004مسائًالثان59.83ًذكرعراقًجعفر باسم سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة218

2005/2004مسائًاالول59.77ذكرعراقًمحمود شاكر محمودالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة219

2005/2004مسائًالثان59.7ًذكرعراقًالوهاب عبد هشام احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة220

2005/2004مسائًالثان59.68ًذكرعراقًحرٌز فرحان عامرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة221

2005/2004مسائًالثان59.67ًذكرعراقًمحمود ٌوسف راجًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة222

2005/2004مسائًالثان59.48ًذكرعراقًشاكر محمد سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة223

2005/2004مسائًاالول59.48انثىعراقٌةالرزاق عبد زهراءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة224

2005/2004مسائًالثان59.43ًانثىعراقٌةاحمد كاظم نورالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة225
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2005/2004مسائًالثان59.39ًذكرعراقًمحمد ناظم ثائرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة226

2005/2004مسائًالثان59.323ًذكرعراقًعبود سعد رٌثالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة227

2005/2004مسائًالثان320ً .59انثىعراقٌةمهدي وهٌب رشاالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة228

2005/2004مسائًالثان59.25ًذكرعراقًفلٌح حسن فراسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة229

2005/2004مسائًاالول59.17ذكرعراقًكاظم محمد مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة230

2005/2004مسائًالثان59.14ًذكرعراقًفاضل زهٌر عالءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة231

2005/2004مسائًالثان59.05ًذكرعراقًجمٌل ناصر بدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة232

2005/2004مسائًالثان58.97ًذكرعراقًخلٌل غازي احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة233

2005/2004مسائًاالول58.93ذكرعراقًصادق عصام علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة234

2005/2004مسائًاالول58.92ذكرعراقًخلٌل كمال نذٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة235

2005/2004مسائًالثان58.82ًذكرعراقًهللا جار محمد عمارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة236

2005/2004مسائًالثان58.8ًذكرعراقًزٌدان احمد سعٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة237

2005/2004مسائًالثان58.78ًذكرعراقًصالح علً واثقالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة238

2005/2004مسائًاالول58.77انثىعراقٌةعكلة قٌس اسرارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة239

2005/2004مسائًالثان58.73ًذكرعراقًمجبل مزاحم علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة240

2005/2004مسائًالثان58.64ًذكرعراقًهللا عبد طه رعدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة241

2005/2004مسائًالثان85.63ًذكرعراقًالرزاق عبد جعفر سعدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة242

2005/2004مسائًاالول58.44انثىعراقٌةابراهٌم احمد سارةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة243

2005/2004مسائًاالول58.38ذكرعراقًابراهٌم محمد سفٌانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة244

2005/2004مسائًاالول58.37ذكرعراقًجبار ناجح هوازنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة245

2005/2004مسائًالثان58.03ًذكرعراقًقٌس سلوم جعفرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة246

2005/2004مسائًالثان57.98ًذكرعراقًالعزٌز عبد عدنان اركانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة247

2005/2004مسائًالثان57.97ًانثىعراقٌةعمران كنعان انتصارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة248

2005/2004مسائًالثان57.95ًذكرعراقًابراهٌم خلٌل اسماعٌلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة249
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2005/2004مسائًالثان57.93ًانثىعراقٌةجواد مثنى مروهالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة250

2005/2004مسائًاالول57.81ذكرعراقًعباس كرٌم عمارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة251

2005/2004مسائًالثان57.8ًذكرعراقًعلً حسن زٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة252

2005/2004مسائًالثان57.47ًذكرعراقًسلمان عبد ناصرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة253

2005/2004مسائًالثان57.36ًذكرعراقًمحمد عباس علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة254

2005/2004مسائًالثان57.27ًذكرعراقًمنصور هللا عبد اسامةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة255

2005/2004مسائًاالول57.27ذكرعراقًدحام ناجً دحامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة256

2005/2004مسائًالثان57.21ًذكرعراقًمخلف صبٌح رائدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة257

2005/2004مسائًاالول57.09ذكرعراقًعلً الحمٌد عبد وسامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة258

2005/2004مسائًالثان56.99ًذكرعراقًمحمد حمزه اسامةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة259

2005/2004مسائًاالول56.74ذكرعراقًرمضان دحام علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة260

2005/2004مسائًالثان56.73ًذكرعراقًعبود خالد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة261

2005/2004مسائًالثان56.59ًذكرعراقًداود ناطق داودالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة262

2005/2004مسائًالثان56.37ًذكرعراقًكاظم جابر محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة263

2005/2004مسائًالثان56.36ًانثىعراقٌةالوهاب عبد نجاح عالٌةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة264

2005/2004مسائًالثان56.06ًانثىعراقٌةسعٌد مثنى رناالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة265

2005/2004مسائًالثان55.94ًذكرعراقًعارف شاكر غٌثالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة266

2005/2004مسائًالثان55.9ًانثىعراقٌةاللطٌف عبد طارق امنةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة267

2005/2004مسائًالثان55.33ًذكرعراقًاالمٌر عبد طاللالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة268


