
التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2009/2008الصباحٌةاألول85،58انثىعراقًعنٌد وطن افٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد1

2009/2008الصباحٌةاألول84،62انثىعراقًحسٌن جواد زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد2

2009/2008الصباحٌةاألول83،48انثىعراقًعودة ماجد زمنالسٌاسٌة العلومبغداد3

2009/2008الصباحٌةاألول83،05ذكرعراقًداود محسن رائدالسٌاسٌة العلومبغداد4

2009/2008الصباحٌةاألول81،43ذكرعراقًحسن نجاح العزٌز عبدالسٌاسٌة العلومبغداد5

2009/2008الصباحٌةاألول80،43ذكرعراقًناصر محمد باسمالسٌاسٌة العلومبغداد6

2009/2008الصباحٌةاألول78،89انثىعراقًفلٌح نوري دعاءالسٌاسٌة العلومبغداد7

2009/2008الصباحٌةاألول77،7انثىعراقًمساعد جلٌل زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد8

2009/2008الصباحٌةاألول77،68انثىعراقًعكاب ٌونس داللالسٌاسٌة العلومبغداد9

2009/2008الصباحٌةاألول77،13ذكرعراقًابراهٌم الحسن عبد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد10

2009/2008الصباحٌةاألول77،10انثىعراقًحمودي علً سارةالسٌاسٌة العلومبغداد11

2009/2008الصباحٌةاألول77،08ذكرعراقًعباس حسٌن علًالسٌاسٌة العلومبغداد12

2009/2008الصباحٌةاألول76،44انثىعراقًطاهر الحسٌن جمٌلةعبدالسٌاسٌة العلومبغداد13

2009/2008الصباحٌةاألول76،43ذكرعراقًحمد عوٌد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد14

2009/2008الصباحٌةاألول75،84انثىعراقًسلمان راضً اسراءالسٌاسٌة العلومبغداد15

2009/2008الصباحٌةاألول75،81ذكرعراقًدشر مناحً مٌثاقالسٌاسٌة العلومبغداد16

2009/2008الصباحٌةاألول75،30انثىعراقًهاشم عباس جنانالسٌاسٌة العلومبغداد17

2009/2008الصباحٌةاألول75،28انثىعراقًلطٌف ٌاسٌن زهراءالسٌاسٌة العلومبغداد18

2009/2008الصباحٌةاألول75،16انثىعراقًصالح محمد وائل مرٌمالسٌاسٌة العلومبغداد19

2009/2008الصباحٌةاألول75،15ذكرعراقًجسام انور مصعبالسٌاسٌة العلومبغداد20

2009/2008الصباحٌةاألول74،70انثىعراقًحسٌن داود رغدالسٌاسٌة العلومبغداد21

2009/2008الصباحٌةاألول74،37انثىعراقًغالً الواحد عبد االءالسٌاسٌة العلومبغداد22

2009/2008 الدراسً العام-  المسائٌة و الصباحٌة الدراسات خرٌجٌن 

االولٌة للدراسات الخرٌجٌن اسماء
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2009/2008الصباحٌةاألول73،98انثىعراقًمحسن علً دنٌاالسٌاسٌة العلومبغداد23

2009/2008الصباحٌةاألول73،91انثىعراقًجاسم ٌاسٌن لمٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد24

2009/2008الصباحٌةاألول73،78ذكرعراقًهللا عبد محمد براقالسٌاسٌة العلومبغداد25

2009/2008الصباحٌةاألول73،70انثىعراقًصادق جعفر مروةالسٌاسٌة العلومبغداد26

2009/2008الصباحٌةاألول73،59انثىعراقًالوهاب عبد محمود دٌناالسٌاسٌة العلومبغداد27

2009/2008الصباحٌةاألول73،54ذكرعراقًمزعل حسن علًالسٌاسٌة العلومبغداد28

2009/2008الصباحٌةاألول73،48انثىعراقًهللا عبد الكرٌم علٌاءعبدالسٌاسٌة العلومبغداد29

2009/2008الصباحٌةاألول73،38انثىعراقًحسٌن قاسم وسنالسٌاسٌة العلومبغداد30

2009/2008الصباحٌةاألول73،26انثىعراقًحمٌدي كاظم حنانالسٌاسٌة العلومبغداد31

2009/2008الصباحٌةاألول73،09ذكرعراقًقصٌر فالح حسنالسٌاسٌة العلومبغداد32

2009/2008الصباحٌةاألول72،98انثىعراقًاحمد عباس مروةالسٌاسٌة العلومبغداد33

2009/2008الصباحٌةاألول72،72انثىعراقًمحمد عالء اٌاتالسٌاسٌة العلومبغداد34

2009/2008الصباحٌةاألول72،64انثىعراقًحمود سعدي سارةالسٌاسٌة العلومبغداد35

2009/2008الصباحٌةاألول72،18انثىعراقًموسى درٌد فردوس السٌاسٌة العلومبغداد36

2009/2008الصباحٌةاألول72،13انثىعراقًمحمد عٌدان ندىالسٌاسٌة العلومبغداد37

2009/2008الصباحٌةاألول72،11ذكرعراقًهاشم كاظم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد38

2009/2008الصباحٌةاألول72،1ذكرعراقًعلً العباس عبد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد39

2009/2008الصباحٌةاألول71،91انثىعراقًعوض حسن االءالسٌاسٌة العلومبغداد40

2009/2008الصباحٌةاألول71،91ذكرعراقًسلمان داود جعفرالسٌاسٌة العلومبغداد41

2009/2008الصباحٌةاألول71،78انثىعراقًمصطفى غالب غدٌرالسٌاسٌة العلومبغداد42

2009/2008الصباحٌةاألول71،51انثىعراقًكاظم رٌسان سارةالسٌاسٌة العلومبغداد43

2009/2008الصباحٌةاألول286 .71انثىعراقًابراهٌم قاسم رحابالسٌاسٌة العلومبغداد44

2009/2008الصباحٌةاألول275 .71انثىعراقًالكرٌم عبد سعدون دعاءالسٌاسٌة العلومبغداد45

2009/2008الصباحٌةاألول71،26انثىعراقًالجبار عبد طلعت زمنالسٌاسٌة العلومبغداد46
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2009/2008الصباحٌةاألول71،25ذكرعراقًمحمد غازي مروانالسٌاسٌة العلومبغداد47

2009/2008الصباحٌةاألول71،04ذكرعراقًحسن نمٌر عمرالسٌاسٌة العلومبغداد48

2009/2008الصباحٌةاألول70،93انثىعراقًكاظم جبار رغدالسٌاسٌة العلومبغداد49

2009/2008الصباحٌةاألول70،89انثىعراقًحاوي علً شهدالسٌاسٌة العلومبغداد50

2009/2008الصباحٌةاألول70،82انثىعراقًحتروش خلٌل براءالسٌاسٌة العلومبغداد51

2009/2008الصباحٌةاألول70،55انثىعراقًمرزه سلٌم نورالسٌاسٌة العلومبغداد52

2009/2008الصباحٌةاألول70،33انثىعراقًحسٌن خلف راوٌةالسٌاسٌة العلومبغداد53

2009/2008الصباحٌةاألول70،22ذكرعراقًمتعب احمد ٌوسفالسٌاسٌة العلومبغداد54

2009/2008الصباحٌةاألول70،15انثىعراقًمجٌد امٌر نهىالسٌاسٌة العلومبغداد55

2009/2008الصباحٌةاألول69،96ذكرعراقًوٌس غازي احمدالسٌاسٌة العلومبغداد56

2009/2008الصباحٌةاألول69،95ذكرعراقًمحسن هاشم رعدالسٌاسٌة العلومبغداد57

2009/2008الصباحٌةاألول69،94انثىعراقًجالب صبٌح سهىالسٌاسٌة العلومبغداد58

2009/2008الصباحٌةاألول69،82انثىعراقًمحمد اسامة ضحىالسٌاسٌة العلومبغداد59

2009/2008الصباحٌةاألول69،56انثىعراقًاردٌنً عٌسى مروةالسٌاسٌة العلومبغداد60

2009/2008الصباحٌةاألول69،4ذكرعراقًنعمة الباري عبد وعدالسٌاسٌة العلومبغداد61

2009/2008الصباحٌةاألول69،31انثىعراقًالكرٌم عبد سعد مهاالسٌاسٌة العلومبغداد62

2009/2008الصباحٌةالثان69،25ًانثىعراقًفٌصل سوٌر نورالسٌاسٌة العلومبغداد63

2009/2008الصباحٌةاألول69،24ذكرعراقًالزهرة عبد األمٌر عبد قصًالسٌاسٌة العلومبغداد64

2009/2008الصباحٌةاألول68،91انثىعراقًصادق سعد مروةالسٌاسٌة العلومبغداد65

2009/2008الصباحٌةاألول68،86انثىعراقًناصر رٌاض همسهالسٌاسٌة العلومبغداد66

2009/2008الصباحٌةاألول68،77ذكرعراقًحمٌد فٌصل مروانالسٌاسٌة العلومبغداد67

2009/2008الصباحٌةاألول68،58انثىعراقًعجٌل سامً شٌرٌنالسٌاسٌة العلومبغداد68

2009/2008الصباحٌةاألول68،49انثىعراقًصابر رعد نورالسٌاسٌة العلومبغداد69

2009/2008الصباحٌةاألول68،17انثىعراقًٌاسر احمد عبٌرالسٌاسٌة العلومبغداد70
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2009/2008الصباحٌةاألول68،08انثىعراقًجاسم سعد رغدهالسٌاسٌة العلومبغداد71

2009/2008الصباحٌةاألول67،97انثىعراقًحمٌد حمٌد لمىالسٌاسٌة العلومبغداد72

2009/2008الصباحٌةاألول67،91ذكرعراقًالكاظم عبد االله عبد علًالسٌاسٌة العلومبغداد73

2009/2008الصباحٌةاألول67،77ذكرعراقًرحٌمة عبد الحسٌن عبد علًالسٌاسٌة العلومبغداد74

2009/2008الصباحٌةاألول67،71انثىعراقًحمود رشٌد دنٌاالسٌاسٌة العلومبغداد75

2009/2008الصباحٌةاألول67،63انثىعراقًٌونس احمد هبةالسٌاسٌة العلومبغداد76

2009/2008الصباحٌةاألول67،16انثىعراقًكاظم سمٌر سالًالسٌاسٌة العلومبغداد77

2009/2008الصباحٌةاألول67،10انثىعراقًناجً ستار شذىالسٌاسٌة العلومبغداد78

2009/2008الصباحٌةاألول67،03انثىعراقًرحٌمه فاخر رغدهالسٌاسٌة العلومبغداد79

2009/2008الصباحٌةاألول66،95ذكرعراقًحسٌن علً هاديالسٌاسٌة العلومبغداد80

2009/2008الصباحٌةاألول66،92انثىعراقًجزاع طه اسٌلالسٌاسٌة العلومبغداد81

2009/2008الصباحٌةاألول66،83انثىعراقًخضٌر طارق سحرالسٌاسٌة العلومبغداد82

2009/2008الصباحٌةاألول4059 ،66انثىعراقًشٌاع عباس زهراءالسٌاسٌة العلومبغداد83

2009/2008الصباحٌةاألول4029 ،66ذكرعراقًغنام عدنان محمدالسٌاسٌة العلومبغداد84

2009/2008الصباحٌةاألول66،33انثىعراقًصبٌح الكرٌم عبد هندالسٌاسٌة العلومبغداد85

2009/2008الصباحٌةاألول66،29انثىعراقًفرحان عبد بٌداءالسٌاسٌة العلومبغداد86

2009/2008الصباحٌةاألول66،28انثىعراقًعطٌه ذٌاب نورالسٌاسٌة العلومبغداد87

2009/2008الصباحٌةاألول66،19انثىعراقًمنذور االخوة عبد نوراالسٌاسٌة العلومبغداد88

2009/2008الصباحٌةاألول66،09انثىعراقًخضٌر كامل علٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد89

2009/2008الصباحٌةاألول66ذكرعراقًجاسم غضبان حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد90

2009/2008الصباحٌةاألول65،94ذكرعراقًكرٌم عمر حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد91

2009/2008الصباحٌةاألول65.877انثىعراقًدواي سالم اسراءالسٌاسٌة العلومبغداد92

2009/2008الصباحٌةاألول65.871انثىعراقًهللا عبد حسٌن صابرٌنالسٌاسٌة العلومبغداد93

2009/2008الصباحٌةاألول65،67انثىعراقًمحان كاظم نبراسالسٌاسٌة العلومبغداد94
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2009/2008الصباحٌةاألول65،60ذكرعراقًبرغش حمٌد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد95

2009/2008الصباحٌةاألول65،52انثىعراقًحمود صالح سرورالسٌاسٌة العلومبغداد96

2009/2008الصباحٌةاألول65،47ذكرعراقًكردي عاشور احمدالسٌاسٌة العلومبغداد97

2009/2008الصباحٌةاألول65،41ذكرعراقًحمود فٌصل حسامالسٌاسٌة العلومبغداد98

2009/2008الصباحٌةاألول65،40انثىعراقًعلً عماد بسمةالسٌاسٌة العلومبغداد99

2009/2008الصباحٌةاألول65،35ذكرعراقًمخلف مجٌد نزارالسٌاسٌة العلومبغداد100

2009/2008الصباحٌةاألول65،26ذكرعراقًعبود كرٌم مجٌدالسٌاسٌة العلومبغداد101

2009/2008الصباحٌةاألول65،15انثىعراقًمحسن عبٌس ندىالسٌاسٌة العلومبغداد102

2009/2008الصباحٌةالثان65،04ًانثىعراقًصبري شالل نادٌةالسٌاسٌة العلومبغداد103

2009/2008الصباحٌةاألول65،03ذكرعراقًمدب محان باسمالسٌاسٌة العلومبغداد104

2009/2008الصباحٌةاألول64،94ذكرعراقًالقادر عبد حسٌن علًالسٌاسٌة العلومبغداد105

2009/2008الصباحٌةاألول64.5997انثىعراقًهاشم غائب سارةالسٌاسٌة العلومبغداد106

2009/2008الصباحٌةاألول64.5996انثىعراقًسلمان الستار عبد هٌلٌنالسٌاسٌة العلومبغداد107

2009/2008الصباحٌةاألول64،53ذكرعراقًاسماعٌل شاكر حسامالسٌاسٌة العلومبغداد108

2009/2008الصباحٌةاألول64،44انثىعراقًسلمان نجاح دعاءالسٌاسٌة العلومبغداد109

2009/2008الصباحٌةاألول64،43ذكرعراقًمهدي ادرٌس مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد110

2009/2008الصباحٌةاألول63،85ذكرعراقًمحسن علً حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد111

2009/2008الصباحٌةالثان63،79ًذكرعراقًمجٌد ضٌاء اٌهابالسٌاسٌة العلومبغداد112

2009/2008الصباحٌةاألول63،77ذكرعراقًحسن صباح محمدالسٌاسٌة العلومبغداد113

2009/2008الصباحٌةاألول63،74ذكرعراقًعلوان مصري محمدالسٌاسٌة العلومبغداد114

2009/2008الصباحٌةاألول63،48انثىعراقًفنجان جاسم صابرٌنالسٌاسٌة العلومبغداد115

2009/2008الصباحٌةاألول63،07انثىعراقًاحمد خالد مروةالسٌاسٌة العلومبغداد116

2009/2008الصباحٌةاألول63،05انثىعراقًعباس جواد دعاءالسٌاسٌة العلومبغداد117

2009/2008الصباحٌةاألول63،03ذكرعراقًاحمد عبد ثامرالسٌاسٌة العلومبغداد118
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2009/2008الصباحٌةاألول62،81انثىعراقًحسٌن جبار وفاءالسٌاسٌة العلومبغداد119

2009/2008الصباحٌةالثان62،45ًذكرعراقًتولً كرٌم حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد120

2009/2008الصباحٌةاألول62،44ذكرعراقًخرٌبط طالب محمدالسٌاسٌة العلومبغداد121

2009/2008الصباحٌةاألول62،37ذكرعراقًفتحً فرٌد فؤادالسٌاسٌة العلومبغداد122

2009/2008الصباحٌةاألول61،72انثىعراقًطارش جاسم نورهالسٌاسٌة العلومبغداد123

2009/2008الصباحٌةاألول61،69ذكرعراقًحسن حمٌد حسنالسٌاسٌة العلومبغداد124

2009/2008الصباحٌةاألول61،18انثىعراقًعلٌوي خلٌفة نضالالسٌاسٌة العلومبغداد125

2009/2008الصباحٌةالثان61،07ًذكرعراقًشاكر خالص أحمدالسٌاسٌة العلومبغداد126

2009/2008الصباحٌةاألول60،97ذكرعراقًحسن صادق جعفرالسٌاسٌة العلومبغداد127

2009/2008الصباحٌةاألول60،72انثىعراقًحمادي محمود نورالسٌاسٌة العلومبغداد128

2009/2008الصباحٌةاألول60،7ذكرعراقًجدٌع عبد مخلف محمدالسٌاسٌة العلومبغداد129

2009/2008الصباحٌةاألول60،52ذكرعراقًجبر رحٌم احمدالسٌاسٌة العلومبغداد130

2009/2008الصباحٌةاألول60،49انثىعراقًمحسن طارق مٌناالسٌاسٌة العلومبغداد131

2009/2008الصباحٌةاألول60،17ذكرعراقًالدٌن ضٌاء الدٌن جالل االمٌر عبدالسٌاسٌة العلومبغداد132

2009/2008الصباحٌةاألول60.1313ذكرعراقًعبد نجم عباسالسٌاسٌة العلومبغداد133

2009/2008الصباحٌةاألول60.1228انثىعراقًالزهرة عبد ناجح شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد134

2009/2008الصباحٌةالثان59،96ًذكرعراقًحاتم تركً قٌسالسٌاسٌة العلومبغداد135

2009/2008الصباحٌةاألول59،85ذكرعراقًجاسم عبد جمال احمدالسٌاسٌة العلومبغداد136

2009/2008الصباحٌةاألول59،60انثىعراقًهللا عبد سلٌم ُعلىالسٌاسٌة العلومبغداد137

2009/2008الصباحٌةاألول59،35ذكرعراقًزامل علً محمدالسٌاسٌة العلومبغداد138

2009/2008الصباحٌةاألول58،79ذكرعراقًحمود جالل طارقالسٌاسٌة العلومبغداد139

2009/2008الصباحٌةاألول58،67انثىعراقًمحمد فٌصل تهانًالسٌاسٌة العلومبغداد140

2009/2008الصباحٌةالثان58،54ًذكرعراقًحسٌن علً زٌادالسٌاسٌة العلومبغداد141

2009/2008الصباحٌةالثان58،42ًذكرعراقًصالح عبد علً عمرالسٌاسٌة العلومبغداد142
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2009/2008الصباحٌةالثان58،27ًذكرعراقًسوٌد كامل احمدالسٌاسٌة العلومبغداد143

2009/2008الصباحٌةالثان57،51ًذكرعراقًاحمد ماهود احمدالسٌاسٌة العلومبغداد144

2009/2008الصباحٌةالثان55،29ًذكرعراقًحسٌن حمدي عباسالسٌاسٌة العلومبغداد145

2009/2008الصباحٌةالثان55،15ًذكرعراقًذٌاب عدنان مرتضىالسٌاسٌة العلومبغداد146

2009/2008الصباحٌةالثان55،13ًذكرعراقًالرزاق عبد الجبار عبد زٌدالسٌاسٌة العلومبغداد147

2009/2008الصباحٌةالثان54،26ًذكرعراقًعلٌوي احمد الدٌن بهاءالسٌاسٌة العلومبغداد148

2009/2008الصباحٌةالثان53،63ًذكرعراقًذٌاب عدنان زٌدالسٌاسٌة العلومبغداد149

2009/2008الصباحٌةالثان53،39ًذكرعراقًالرزاق عبد ٌعقوب رائدالسٌاسٌة العلومبغداد150
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2009/2008مسائًاالول88,88ذكرالعراقٌةمحمد احمد اٌمنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة1

2009/2008مسائًاالول88,29ذكرالعراقٌةتركً محمد مثنىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة2

2009/2008مسائًاالول84.95انثىالعراقٌةعمر هشام فرحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة3

2009/2008مسائًاالول84,70انثىالعراقٌةرشٌد عدنان رباحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة4

2009/2008مسائًاالول83,94ذكرالعراقٌةحمٌد الجبار عبد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة5

2009/2008مسائًاالول82,93ذكرالعراقٌةعلً محمد حازمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة6

2009/2008مسائًاالول82,63انثىالعراقٌةجبر محمد اٌمانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة7

2009/2008مسائًاالول82,56ذكرالعراقٌةمجٌد جعفر مجٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة8

2009/2008مسائًاالول82,49ذكرالعراقٌةباقر محمد زٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة9

2009/2008مسائًاالول82.37ذكرالعراقٌةصالح الحسٌن عبد سالمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة10

2009/2008مسائًاالول81,59ذكرالعراقٌةفارس غازي رٌاضالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة11

2009/2008مسائًاالول81,28ذكرالعراقٌةعباس حسٌن اٌادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة12

2009/2008مسائًاالول80,53ذكرالعراقٌةضاٌع جاسم عالءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة13

2009/2008 الدراسً العام-  المسائٌة الدراسات خرٌجٌن 
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2009/2008مسائًاالول79,92انثىالعراقٌةالقادر عبد سعد هبهالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة14

2009/2008مسائًاالول79.86ذكرالعراقٌةخلف كاظم ناصرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة15

2009/2008مسائًاالول78,99ذكرالعراقٌةالرضا عبد خلف ماجدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة16

2009/2008مسائًاالول78,72ذكرالعراقٌةعبود علً حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة17

2009/2008مسائًاالول78,58انثىالعراقٌةصاحب فالح اٌالفالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة18

2009/2008مسائًاالول78,53انثىالعراقٌةراضً علوان مروهالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة19

2009/2008مسائًاالول77,92ذكرالعراقٌةعبود نجم احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة20

2009/2008مسائًاالول77,22ذكرالعراقٌةكاظم جواد هشامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة21

2009/2008مسائًاالول76,83انثىالعراقٌةF45+مرزوك عبٌد نوالالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة22

2009/2008مسائًاالول76,21انثىالعراقٌةجبر الكرٌم عبد ابتسامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة23

2009/2008مسائًاالول75,99ذكرالعراقٌةهاشم سعدون بشارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة24

2009/2008مسائًاالول75,92ذكرالعراقٌةتقً محمد مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة25

2009/2008مسائًاالول75,87ذكرالعراقٌةحسٌن مصطفى احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة26

2009/2008مسائًاالول75,56انثىالعراقٌةكاظم حسٌن زهراءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة27

2009/2008مسائًاالول75,29ذكرالعراقٌةفلٌح الواحد عبد االمٌر عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة28

2009/2008مسائًاالول74,95ذكرالعراقٌةجابر بهلول جعفرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة29

2009/2008مسائًاالول73,80ذكرالعراقٌةصادق حسن رعدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة30

2009/2008مسائًاالول73.56ذكرالعراقٌةسلمان علً محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة31

2009/2008مسائًاالول73,48انثىالعراقٌةمجٌد خلٌل اسراءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة32

2009/2008مسائًاالول73,31ذكرالعراقٌةجابر االمٌر عبد علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة33

2009/2008مسائًاالول72,87ذكرالعراقٌةحرج عادل علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة34

2009/2008مسائًاالول72,72انثىالعراقٌةسالم احمد همسهالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة35

2009/2008مسائًاالول72,34ذكرالعراقٌةمانع كاظم مهديالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة36

2009/2008مسائًاالول72,19انثىالعراقٌةعلً محمد هبهالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة37
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2009/2008مسائًاالول72,17ذكرالعراقٌةحسن محمد عمارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة38

2009/2008مسائًاالول72,08ذكرالعراقٌةخلٌل اسماعٌل علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة39

2009/2008مسائًاالول71,51ذكرالعراقٌةعلً محمد امجدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة40

2009/2008مسائًاالول71,08ذكرالعراقٌةعلً عبد عباس مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة41

2009/2008مسائًاالول70.75ذكرالعراقٌةحسٌن محمد منهلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة42

2009/2008مسائًالثان70.64ًذكرالعراقٌةغالً علً حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة43

2009/2008مسائًاالول70,35ذكرالعراقٌةمذكور فرحان محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة44

2009/2008مسائًاالول70.23ذكرالعراقٌةصٌوان عبٌد موسىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة45

2009/2008مسائًاالول70.05ذكرالعراقٌةعباس لطفً محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة46

2009/2008مسائًاالول69,72ذكرالعراقٌةمحمد ابراهٌم عقٌلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة47

2009/2008مسائًاالول69,43ذكرالعراقٌةحنفٌش حراز حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة48

2009/2008مسائًاالول69.27ذكرالعراقٌةقاسم الخالق عبد بسامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة49

2009/2008مسائًاالول69,19انثىالعراقٌةابراهٌم انور مروهالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة50

2009/2008مسائًاالول69,18ذكرالعراقٌةكاظم جواد عامرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة51

2009/2008مسائًاالول69.02ذكرالعراقٌةفرحان جواد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة52

2009/2008مسائًاالول69,02ذكرالعراقٌةكتاب رٌاض حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة53

2009/2008مسائًاالول68,73انثىالعراقٌةعبد علً بٌداءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة54

2009/2008مسائًاالول68,51ذكرالعراقٌةاحمد محمد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة55

2009/2008مسائًاالول68,11ذكرالعراقٌةحسٌن طارق عمادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة56

2009/2008مسائًاالول68ذكرالعراقٌةمحمود مظهر ثامرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة57

2009/2008مسائًاالول67,82ذكرالعراقٌةرشٌد جمٌل اركانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة58

2009/2008مسائًاالول67.79ذكرالعراقٌةحمادي خلف محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة59

2009/2008مسائًاالول67,74ذكرالعراقٌةحسٌن عادل حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة60

2009/2008مسائًاالول67,69ذكرالعراقٌةعوده جاسب فالحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة61
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2009/2008مسائًاالول67,63ذكرالعراقٌةغانم مبارك منافالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة62

2009/2008مسائًاالول67,35انثىالعراقٌةعبود خضٌر زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة63

2009/2008مسائًاالول67,15انثىالعراقٌةكاظم علً نغمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة64

2009/2008مسائًاالول67,10ذكرالعراقٌةمرجً ضاٌف رائدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة65

2009/2008مسائًاالول66,98انثىالعراقٌةهللا عبد نجم رشاالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة66

2009/2008مسائًاالول66,71ذكرالعراقٌةعوده فالح محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة67

2009/2008مسائًاالول66,70ذكرالعراقٌةاسماعٌل حسٌن هللا عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة68

2009/2008مسائًاالول66.65ذكرالعراقٌةسٌد الجلٌل عبد ماجدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة69

2009/2008مسائًاالول66,59ذكرالعراقٌةعاٌز اسماعٌل محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة70

2009/2008مسائًاالول66.42ذكرالعراقٌةمهدي حسٌن عدنانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة71

2009/2008مسائًاالول66,42ذكرالعراقٌةعلٌوي سعدون الستار عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة72

2009/2008مسائًاالول66,11ذكرالعراقٌةمحمد ناصر اسامةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة73

2009/2008مسائًاالول65,94انثىالعراقٌةحسٌن عدنان سرابالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة74

2009/2008مسائًاالول65,62ذكرالعراقٌةبرٌسم عٌدان عمادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة75

2009/2008مسائًاالول65,58انثىالعراقٌةعباس فاضل سارهالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة76

2009/2008مسائًاالول65.37ذكرالعراقٌةعباس ثامر مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة77

2009/2008مسائًاالول65,25ذكرالعراقٌةلفته محمد عادلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة78

2009/2008مسائًاالول65,19ذكرالعراقٌةجاسم ذنون بسامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة79

2009/2008مسائًاالول65,15انثىالعراقٌةجبر موسى هدىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة80

2009/2008مسائًاالول65.09ذكرالعراقٌةراضً حنون محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة81

2009/2008مسائًاالول64,67انثىالعراقٌةمبدر مثنى شٌرهانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة82

2009/2008مسائًاالول64,51ذكرالعراقٌةعطٌه ناصر عالءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة83

2009/2008مسائًاالول64,43ذكرالعراقٌةحمادي عادل عمرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة84

2009/2008مسائًاالول64.42ذكرالعراقٌةصالح خزعل فراسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة85
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2009/2008مسائًاالول64,29ذكرالعراقٌةمحمود شاكر مضرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة86

2009/2008مسائًاالول64,18ذكرالعراقٌةمحمد هاشم ابراهٌمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة87

2009/2008مسائًاالول63,58انثىالعراقٌةمحسن ثامر اٌاتالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة88

2009/2008مسائًالثان63.48ًذكرالعراقٌةالرحٌم عبد مالك عالءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة89

2009/2008مسائًاالول63,08انثىالعراقٌةاسود سعد سارهالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة90

2009/2008مسائًاالول62,47ذكرالعراقٌةاحمد علً بشٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة91

2009/2008مسائًاالول62,14ذكرالعراقٌةٌاس حمزه محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة92

2009/2008مسائًالثان61.73ًذكرالعراقٌةمحمد عكله قصًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة93

2009/2008مسائًاالول61,65انثىالعراقٌةخضٌر طه هبهالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة94

2009/2008مسائًاالول61,18ذكرالعراقٌةابراهٌم كاظم سامرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة95

2009/2008مسائًاالول60,84ذكرالعراقٌةابراهٌم اثٌر ٌاسرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة96

2009/2008مسائًاالول60,74ذكرالعراقٌةهاشم صدام فاضلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة97

2009/2008مسائًاالول60.48ذكرالعراقٌةمحمد هللا عبد مثنىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة98

2009/2008مسائًاالول60,03ذكرالعراقٌةمسلم خضٌر ٌاسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة99

2009/2008مسائًاالول59753ذكرالعراقٌةعواد خلف جبٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة100

2009/2008مسائًاالول59752ذكرالعراقٌةحسون جبار علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة101

2009/2008مسائًاالول59,51ذكرالعراقٌةسعد الرحٌم عبد عباسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة102

2009/2008مسائًاالول59.29ذكرالعراقٌةجواد مظهر مهندالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة103

2009/2008مسائًاالول59,16انثىالعراقٌةطه ٌاس زٌنهالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة104

2009/2008مسائًاالول59,12ذكرالعراقٌةخلف محمد حسنٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة105

2009/2008مسائًالثان58.57ًذكرالعراقٌةجعفر احمد سنانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة106

2009/2008مسائًاالول58.52ذكرالعراقٌةعرمٌط ماجد حاتمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة107

2009/2008مسائًالثان58.5ًذكرالعراقٌةنعٌم رحٌم مازنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة108

2009/2008مسائًالثان58.48ًذكرالعراقٌةمحمد هاشم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة109



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2009/2008مسائًاالول57,77انثىالعراقٌةجاسم كرٌم انتصارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة110

2009/2008مسائًاالول57,74ذكرالعراقٌةمحمد غسان عمرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة111

2009/2008مسائًالثان57.6ًذكرالعراقٌةحسن علً حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة112

2009/2008مسائًاالول57,59ذكرالعراقٌةتاجر الرزاق عبد الوهاب عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة113

2009/2008مسائًاالول57.47ذكرالعراقٌةالحسن عبد سعدون علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة114

2009/2008مسائًالثان57.44ًذكرالعراقٌةخالص مالذ محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة115

2009/2008مسائًاالول57,33ذكرالعراقٌةعٌدان حسٌن عديالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة116

2009/2008مسائًالثان57.22ًذكرالعراقٌةحسونً مهدي احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة117

2009/2008مسائًالثان56.66ًذكرالعراقٌةلفته حمٌد علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة118

2009/2008مسائًاالول56,48ذكرالعراقٌةجواد حافظ مروانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة119

2009/2008مسائًالثان56.18ًذكرالعراقٌةجبر صبٌح فراسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة120

2009/2008مسائًاالول55.92انثىالعراقٌةناموس النور عبد صفاءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة121

2009/2008مسائًالثان54.93ًذكرالعراقٌةعطٌه عاصً محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة122

2009/2008مسائًالثان54.74ًذكرالعراقٌةفاضل محمود مروانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة123

2009/2008مسائًالثان54.58ًذكرالعراقٌةعلً عبد زامل محسنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة124

2009/2008مسائًالثان54.54ًذكرالعراقٌةنعمه ظافر محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة125

2009/2008مسائًالثان53.99ًذكرالعراقٌةسلمان علً مزهرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة126

2009/2008مسائًالثان53.77ًذكرالعراقٌةنعمه كاظم حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة127


