
سنة التخرجنوع الدراسةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

2011/2010الصباحٌةاالول85,55انثىعراقًصالح عباس حامد فلةالسٌاسٌة العلومبغداد1

2011/2010الصباحٌةاالول85,26ذكرعراقًعلوان مكً موفق محمدالسٌاسٌة العلومبغداد2

2011/2010الصباحٌةاالول83،41انثىعراقًفلٌح جبار ستار صابرٌنالسٌاسٌة العلومبغداد3

2011/2010الصباحٌةاالول83،06انثىعراقًحمدان  محمد عدنان دعاءالسٌاسٌة العلومبغداد4

2011/2010الصباحٌةاالول83ذكرعراقًمهدي صالح ظاهر مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد5

2011/2010الصباحٌةاالول82،83انثىعراقًمحمود هللا عبد رٌاض نوراالسٌاسٌة العلومبغداد6

2011/2010الصباحٌةاالول82،61انثىعراقًسلمان داود زكً مرٌمالسٌاسٌة العلومبغداد7

2011/2010الصباحٌةاالول82،46انثىعراقًحسن كاظم محً نبراسالسٌاسٌة العلومبغداد8

2011/2010الصباحٌةاالول81،63ذكرعراقًاحمد فخري فاروق محمدالسٌاسٌة العلومبغداد9

2011/2010الصباحٌةاالول81103انثىعراقًمطلك الحسٌن عبد عهودالسٌاسٌة العلومبغداد10

2011/2010الصباحٌةاالول81101انثىعراقًمجٌد عزٌز علً رٌمالسٌاسٌة العلومبغداد11

2011/2010الصباحٌةاالول80،83انثىعراقًصبر جهاد فالح فخار كلالسٌاسٌة العلومبغداد12

2011/2010الصباحٌةاالول80،41انثىعراقًمحمد الدٌن ضٌاء محمد ضًالسٌاسٌة العلومبغداد13

2011/2010الصباحٌةاالول79،29ذكرعراقًمحمود صالح نوري عمرالسٌاسٌة العلومبغداد14

2011/2010الصباحٌةاالول79،11انثىعراقًرمضان علً احمد هالةالسٌاسٌة العلومبغداد15

2011/2010الصباحٌةاالول78،73انثىعراقًعطٌة الخالق عبد محمد االءالسٌاسٌة العلومبغداد16

2011/2010الصباحٌةاالول78479ذكرعراقًرسن كباشً مزعل مرتضىالسٌاسٌة العلومبغداد17

2011/2010الصباحٌةاالول78436انثىعراقًصالح جواد سنان رؤىالسٌاسٌة العلومبغداد18

2011/2010الصباحٌةاالول78،4انثىعراقًاسد كاظم محمد علٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد19

2011/2010الصباحٌةاالول78317انثىعراقًجواد عبٌد عالء صباالسٌاسٌة العلومبغداد20

2011/2010الصباحٌةاالول78،3انثىعراقًهاشم كامل شوقً فرحالسٌاسٌة العلومبغداد21

2011/2010الصباحٌةاالول78،26انثىعراقًحمد مبارك ٌوسف اسراءالسٌاسٌة العلومبغداد22

2011/2010العام الدراسً -  خرٌجٌن الدراسات الصباحٌة و المسائٌة 

اسماء الخرٌجٌن للدراسات االولٌة



سنة التخرجنوع الدراسةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

2011/2010الصباحٌةاالول77901انثىعراقًاحمد علً قاسم نورسالسٌاسٌة العلومبغداد23

2011/2010الصباحٌةاالول77895انثىعراقًعودة علً عثمان زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد24

2011/2010الصباحٌةاالول77،88ذكرعراقًاشنٌشل حنون الوهاب عبدالسٌاسٌة العلومبغداد25

2011/2010الصباحٌةاالول77،63انثىعراقًمحمود شاكر حمٌد زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد26

2011/2010الصباحٌةاالول77،57انثىعراقًحمود خضٌر عدنان روانالسٌاسٌة العلومبغداد27

2011/2010الصباحٌةاالول77،32ذكرعراقًمكً الدٌن عالء مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد28

2011/2010الصباحٌةاالول77،27انثىعراقًاحمد الدٌن صالح محمد منىالسٌاسٌة العلومبغداد29

2011/2010الصباحٌةاالول77،26انثىعراقًصادق حمٌد عقٌل هدىالسٌاسٌة العلومبغداد30

2011/2010الصباحٌةاالول77،25انثىعراقًتوفٌق حمٌد ولٌد عائشةالسٌاسٌة العلومبغداد31

2011/2010الصباحٌةاالول76،93انثىعراقًكاظم الستار عبد احمد عالالسٌاسٌة العلومبغداد32

2011/2010الصباحٌةاالول76،89انثىعراقًحمد عبادي كاظم اثمارالسٌاسٌة العلومبغداد33

2011/2010الصباحٌةاالول76،73انثىعراقًجاسم محمد علً دعاءالسٌاسٌة العلومبغداد34

2011/2010الصباحٌةاالول76،51ذكرعراقًنعناع  عباس عالوي اثٌرالسٌاسٌة العلومبغداد35

2011/2010الصباحٌةاالول76،37انثىعراقًنصٌف اسماعٌل حقً رغدةالسٌاسٌة العلومبغداد36

2011/2010الصباحٌةاالول76،27انثىعراقًبربس ربه عبد خمٌس عذراءالسٌاسٌة العلومبغداد37

2011/2010الصباحٌةاالول76،23ذكرعراقًكاظم علً سعد ضرغامالسٌاسٌة العلومبغداد38

2011/2010الصباحٌةاالول75،83انثىعراقًشالل برع رشٌد صفاالسٌاسٌة العلومبغداد39

2011/2010الصباحٌةاالول75،51انثىعراقًهوٌدي  محمد ابراهٌم هدٌلالسٌاسٌة العلومبغداد40

2011/2010الصباحٌةاالول75،47ذكرعراقًعباس خضٌر خلٌل مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد41

2011/2010الصباحٌةاالول75،41انثىعراقًمخٌف حبٌب فٌصل حنٌنالسٌاسٌة العلومبغداد42

2011/2010الصباحٌةاالول75،32ذكرعراقًعبود حسٌن محمد حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد43

2011/2010الصباحٌةاالول75،22انثىعراقًمشاري  جاسم كرم رغدالسٌاسٌة العلومبغداد44

2011/2010الصباحٌةاالول74،97انثىعراقًخضٌر كاظم الكرٌم عبد سناءالسٌاسٌة العلومبغداد45

2011/2010الصباحٌةاالول74،95انثىعراقًفارس  عطٌة حمٌد داللالسٌاسٌة العلومبغداد46



سنة التخرجنوع الدراسةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

2011/2010الصباحٌةاالول74،63انثىعراقًجودة سلمان جبل اسراءالسٌاسٌة العلومبغداد47

2011/2010الصباحٌةاالول74،51انثىعراقًخمٌس شبٌب خلف زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد48

2011/2010الصباحٌةاالول74،36انثىعراقًاحمد محمد توفٌق سارةالسٌاسٌة العلومبغداد49

2011/2010الصباحٌةاالول74،27ذكرعراقًمحٌبس خلف زٌد حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد50

2011/2010الصباحٌةاالول74،25انثىعراقًحمودي الرزاق عبد غصونالسٌاسٌة العلومبغداد51

2011/2010الصباحٌةاالول74،23انثىعراقًعبد الوهاب عبد موفق اسراءالسٌاسٌة العلومبغداد52

2011/2010الصباحٌةاالول74،15ذكرعراقًكرم خدا قٌطاس غانم حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد53

2011/2010الصباحٌةاالول74،14ذكرعراقًهللا عبد صالح مهدي نصٌرالسٌاسٌة العلومبغداد54

2011/2010الصباحٌةاالول74،07انثىعراقًرهٌف حسٌن علً سهىالسٌاسٌة العلومبغداد55

2011/2010الصباحٌةاالول73،98انثىعراقًعلً احمد الوهاب عبد نورسالسٌاسٌة العلومبغداد56

2011/2010الصباحٌةاالول73،92انثىعراقًهاشم هادي عصام مروةالسٌاسٌة العلومبغداد57

2011/2010الصباحٌةاالول73،91انثىعراقًمحمد السالم عبد كاطع زهراءالسٌاسٌة العلومبغداد58

2011/2010الصباحٌةاالول73،8انثىعراقًكاظم المهدي عبد صالح اٌمانالسٌاسٌة العلومبغداد59

2011/2010الصباحٌةاالول73،77انثىعراقًٌحٌى محمد اٌةالسٌاسٌة العلومبغداد60

2011/2010الصباحٌةاالول73،70ذكرعراقًحسن بنداوي جاسب مروانالسٌاسٌة العلومبغداد61

2011/2010الصباحٌةاالول73،63انثىعراقًسبتً ناهض كاطع زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد62

2011/2010الصباحٌةاالول73،49انثىعراقًمحمد جاسم حاتم عبٌرالسٌاسٌة العلومبغداد63

2011/2010الصباحٌةاالول73،26انثىعراقًدانة فلٌح صباح مهاالسٌاسٌة العلومبغداد64

2011/2010الصباحٌةاالول73،23ذكرعراقًناصر صالح هادي سالمالسٌاسٌة العلومبغداد65

2011/2010الصباحٌةاالول73،15انثىعراقًمحمد محً محمد هدىالسٌاسٌة العلومبغداد66

2011/2010الصباحٌةاالول72،93انثىعراقًمجبل طالب القادر عبد رٌمالسٌاسٌة العلومبغداد67

2011/2010الصباحٌةاالول72،86ذكرعراقًحسن منعم محمد حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد68

2011/2010الصباحٌةاالول72،67ذكرعراقًلفتة محسن صالح مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد69

2011/2010الصباحٌةاالول72،59انثىعراقًظاهر محمود هللا عبد رقٌةالسٌاسٌة العلومبغداد70



سنة التخرجنوع الدراسةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

2011/2010الصباحٌةاالول72،57انثىعراقًعزٌز عناد حارس الفتالسٌاسٌة العلومبغداد71

2011/2010الصباحٌةاالول72،53ذكرعراقًطوكان ترف عودة نبٌلالسٌاسٌة العلومبغداد72

2011/2010الصباحٌةاالول72،37انثىعراقًحمودي اسماعٌل جعفر اٌةالسٌاسٌة العلومبغداد73

2011/2010الصباحٌةاالول72360انثىعراقًفتحً نوري مظفر اٌاتالسٌاسٌة العلومبغداد74

2011/2010الصباحٌةاالول72359انثىعراقًمحمد علً حبٌب فاطمةالسٌاسٌة العلومبغداد75

2011/2010الصباحٌةاالول72355ذكرعراقًجاسم صبري قٌس مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد76

2011/2010الصباحٌةاالول72،33انثىعراقًابراهٌم  محمد هادي هندالسٌاسٌة العلومبغداد77

2011/2010الصباحٌةاالول72،31انثىعراقًالدٌن بهاء سارٌة صابرٌنالسٌاسٌة العلومبغداد78

2011/2010الصباحٌةاالول72728انثىعراقًالزم شدهان مجٌد رانٌاالسٌاسٌة العلومبغداد79

2011/2010الصباحٌةاالول72727انثىعراقًسلٌمان ابراهٌم شوقً سندسالسٌاسٌة العلومبغداد80

2011/2010الصباحٌةاالول72،07ذكرعراقًجبر شلب صاحب تحسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد81

2011/2010الصباحٌةاالول72،03ذكرعراقًراشد  جبار شنشل عباسالسٌاسٌة العلومبغداد82

2011/2010الصباحٌةاالول72،01انثىعراقًاالمٌر عبد نور جمال اٌاتالسٌاسٌة العلومبغداد83

2011/2010الصباحٌةاالول71،98انثىعراقًمحمد حمزة حمٌد بسمةالسٌاسٌة العلومبغداد84

2011/2010الصباحٌةاالول71،82انثىعراقًعاكف طالب علً شهدالسٌاسٌة العلومبغداد85

2011/2010الصباحٌةاالول71،76انثىعراقًمحسن سوادي ادٌب عذراءالسٌاسٌة العلومبغداد86

2011/2010الصباحٌةاالول71،73انثىعراقًحسن  مفتن حمٌد هبةالسٌاسٌة العلومبغداد87

2011/2010الصباحٌةاالول71،64انثىعراقًعساف جبار الزهرة عبد شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد88

2011/2010الصباحٌةاالول71،55انثىعراقًحسن  هللا عبد حسن مهاالسٌاسٌة العلومبغداد89

2011/2010الصباحٌةاالول71،5ذكرعراقًظاهر حمٌد سلمان احمدالسٌاسٌة العلومبغداد90

2011/2010الصباحٌةاالول71،45ذكرعراقًابراهٌم حمد نزار نسٌمالسٌاسٌة العلومبغداد91

2011/2010الصباحٌةاالول71،25ذكرعراقًظاهر عبد علً امٌرالسٌاسٌة العلومبغداد92

2011/2010الصباحٌةاالول71،08ذكرعراقًشالل هللا حسب الناصر عبدالسٌاسٌة العلومبغداد93

2011/2010الصباحٌةاالول71،04ذكرعراقًالوهاب عبد  الرزاق عبد طارق خالدالسٌاسٌة العلومبغداد94



سنة التخرجنوع الدراسةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

2011/2010الصباحٌةاالول70،9انثىعراقًخلف عداي محمود مٌسالسٌاسٌة العلومبغداد95

2011/2010الصباحٌةاالول70،82انثىعراقًشكر الدٌن مفٌز ابراهٌم شهدالسٌاسٌة العلومبغداد96

2011/2010الصباحٌةاالول70،8ذكرعراقًحمادي جاسم الفتاح عبد عامرالسٌاسٌة العلومبغداد97

2011/2010الصباحٌةاالول70،7ذكرعراقًضً را جبر كرٌم نبٌلالسٌاسٌة العلومبغداد98

2011/2010الصباحٌةاالول70،68ذكرعراقًوزة جواد حسٌن منتصرالسٌاسٌة العلومبغداد99

2011/2010الصباحٌةاالول70،67انثىعراقًصالح عطٌة كامل سرىالسٌاسٌة العلومبغداد100

2011/2010الصباحٌةاالول70،6انثىعراقًمحمد محسن عدنان هبةالسٌاسٌة العلومبغداد101

2011/2010الصباحٌةاالول70،49ذكرعراقًحسن رعد رضا محمدالسٌاسٌة العلومبغداد102

2011/2010الصباحٌةاالول70،34انثىعراقًاحمد الوهاب عبد سمٌر سارةالسٌاسٌة العلومبغداد103

2011/2010الصباحٌةاالول70،33انثىعراقًعلٌوي حسٌن الكرٌم عبد سالًالسٌاسٌة العلومبغداد104

2011/2010الصباحٌةاالول70115انثىعراقًاحمد عباس لؤي سارةالسٌاسٌة العلومبغداد105

2011/2010الصباحٌةاالول70،11انثىعراقًزامل الزهرة عبد ناجً رٌمانالسٌاسٌة العلومبغداد106

2011/2010الصباحٌةاالول70109ذكرعراقًمحمد جاسم نوري سدادالسٌاسٌة العلومبغداد107

2011/2010الصباحٌةاالول70،04ذكرعراقًٌوسف  هللا عبد حسٌن صفاءالسٌاسٌة العلومبغداد108

2011/2010الصباحٌةالثان70,55ًانثىعراقٌةبكر الرحمن عبد رغدهالسٌاسٌة العلومبغداد109

2011/2010الصباحٌةاالول69،86انثىعراقًعٌال حنان كامل املالسٌاسٌة العلومبغداد110

2011/2010الصباحٌةاالول69،61ذكرعراقًشالل كاظم عباس توفٌقالسٌاسٌة العلومبغداد111

2011/2010الصباحٌةاالول69،59انثىعراقًمحمد فٌصل حازم سوسنالسٌاسٌة العلومبغداد112

2011/2010الصباحٌةاالول69،55انثىعراقًمحمد الرحمن عبد مناف مهاالسٌاسٌة العلومبغداد113

2011/2010الصباحٌةاالول69،45انثىعراقًعبد اسماعٌل خلٌل هدٌلالسٌاسٌة العلومبغداد114

2011/2010الصباحٌةاالول69،43انثىعراقًجعفر جبر فخري فلايرالسٌاسٌة العلومبغداد115

2011/2010الصباحٌةاالول69،28ذكرعراقًخلف الحسن عبد سالم مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد116

2011/2010الصباحٌةاالول69،11ذكرعراقًحواس دهام محسن مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد117

2011/2010الصباحٌةاالول69097انثىعراقًجواد عٌسى محمد هالةالسٌاسٌة العلومبغداد118



سنة التخرجنوع الدراسةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

2011/2010الصباحٌةاالول69096ذكرعراقًبرج اسماعٌل محمد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد119

2011/2010الصباحٌةاالول69،08ذكرعراقًعلً عباس محمد كرٌمالسٌاسٌة العلومبغداد120

2011/2010الصباحٌةاالول69،07ذكرعراقًبشٌر الحسٌن عبد عادل محمدالسٌاسٌة العلومبغداد121

2011/2010الصباحٌةاالول68،97ذكرعراقًعلً حسٌن علً حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد122

2011/2010الصباحٌةاالول68،93انثىعراقًجبارة هاشم اٌاد مهلالسٌاسٌة العلومبغداد123

2011/2010الصباحٌةاالول68،87ذكرعراقًبشٌر محمد محمود مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد124

2011/2010الصباحٌةاالول68،8ذكرعراقًجعفر حسٌن فاضل عباسالسٌاسٌة العلومبغداد125

2011/2010الصباحٌةاالول68،69انثىعراقًدروٌش حٌاوي حسٌن مروةالسٌاسٌة العلومبغداد126

2011/2010الصباحٌةاالول68،53ذكرعراقًحمودي حسٌن عدنان ابراهٌمالسٌاسٌة العلومبغداد127

2011/2010الصباحٌةاالول68،52انثىعراقًعبد االمٌر عبد حسٌن سماحالسٌاسٌة العلومبغداد128

2011/2010الصباحٌةاالول68،51انثىعراقًهوبً طالب حسٌن نهىالسٌاسٌة العلومبغداد129

2011/2010الصباحٌةاالول68،42انثىعراقًفٌاض حسن خٌري سارةالسٌاسٌة العلومبغداد130

2011/2010الصباحٌةاالول68،30ذكرعراقًٌتٌم سكر كرٌم راغبالسٌاسٌة العلومبغداد131

2011/2010الصباحٌةاالول68،26انثىعراقًعلً سلمان عبد هدىالسٌاسٌة العلومبغداد132

2011/2010الصباحٌةاالول68،25ذكرعراقًشاهٌن عنٌد لفته سعدالسٌاسٌة العلومبغداد133

2011/2010الصباحٌةاالول68،13ذكرعراقًسدخان محً فٌصل حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد134

2011/2010الصباحٌةاالول68،03انثىعراقًمسلم محمد ناصر زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد135

2011/2010الصباحٌةالثان64ً ,68انثىعراقٌةحسن ناجً ٌاسر رانٌهالسٌاسٌة العلومبغداد136

2011/2010الصباحٌةاالول67،89انثىعراقًكٌات جاسم حسٌن نغمالسٌاسٌة العلومبغداد137

2011/2010الصباحٌةاالول8342 ،67انثىعراقًهللا عبد محمد سعد شهدالسٌاسٌة العلومبغداد138

2011/2010الصباحٌةاالول831 ،67انثىعراقًفتحً اسماعٌل شاكر لمىالسٌاسٌة العلومبغداد139

2011/2010الصباحٌةاالول67،79ذكرعراقًجاسم كطان حمٌد ساجدالسٌاسٌة العلومبغداد140

2011/2010الصباحٌةاالول67،71انثىعراقًلح صا  احمد عزٌز الفتالسٌاسٌة العلومبغداد141

2011/2010الصباحٌةاالول67،46ذكرعراقًالسٌاسٌة العلومبغداد142
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2011/2010الصباحٌةاالول67459انثىعراقًمحمد كامل مزاحم نورالسٌاسٌة العلومبغداد143

2011/2010الصباحٌةاالول67449انثىعراقًالرحمن عبد علً حسٌن هوازنالسٌاسٌة العلومبغداد144

2011/2010الصباحٌةاالول67،24انثىعراقًمحمد الرحمن عبد عوف دٌناالسٌاسٌة العلومبغداد145

2011/2010الصباحٌةاالول67،12انثىعراقًعلوان قاسم سرمد رغدةالسٌاسٌة العلومبغداد146

2011/2010الصباحٌةاالول67،08انثىعراقًمخلف محمود حسام سالًالسٌاسٌة العلومبغداد147

2011/2010الصباحٌةاالول66،93ذكر  عراقًبولص الٌاس حكمت هانًالسٌاسٌة العلومبغداد148

2011/2010الصباحٌةاالول66911انثىعراقًناصر احمد خالد بثٌنةالسٌاسٌة العلومبغداد149

2011/2010الصباحٌةاالول66908ذكرعراقًحسٌن مهدي حسٌن مهديالسٌاسٌة العلومبغداد150

2011/2010الصباحٌةاالول66،8ذكرعراقًداود علً عبد ولٌدالسٌاسٌة العلومبغداد151

2011/2010الصباحٌةاالول66،74ذكرعراقًصالح كاظم محاسن علًالسٌاسٌة العلومبغداد152

2011/2010الصباحٌةاالول66،67ذكرعراقًحسن احمد هللا عبد رعدالسٌاسٌة العلومبغداد153

2011/2010الصباحٌةاالول66،61انثىعراقًراهً حمدان جبار صابرٌنالسٌاسٌة العلومبغداد154

2011/2010الصباحٌةاالول66،54ذكرعراقًحجٌل دعٌر ضٌاء سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد155

2011/2010الصباحٌةاالول66،49انثىعراقًسمٌن حسٌن قٌس رناالسٌاسٌة العلومبغداد156

2011/2010الصباحٌةاالول66،35ذكرعراقًحسان علً حٌدر بشارالسٌاسٌة العلومبغداد157

2011/2010الصباحٌةاالول66،26انثىعراقًابراهٌم محمد ضٌاء ورودالسٌاسٌة العلومبغداد158

2011/2010الصباحٌةاالول66،25ذكرعراقًرشاد الخالق عبد علً عمرالسٌاسٌة العلومبغداد159

2011/2010الصباحٌةاالول66انثىعراقًعودة كاطع هادي نبراسالسٌاسٌة العلومبغداد160

2011/2010الصباحٌةاالول65،9ذكرعراقًجاسم محمود محمد جاسمالسٌاسٌة العلومبغداد161

2011/2010الصباحٌةاالول65،81انثىعراقًفلٌح شنٌن خالد منالالسٌاسٌة العلومبغداد162

2011/2010الصباحٌةاالول65،8ذكرعراقًطاهر خزعل باسم االنالسٌاسٌة العلومبغداد163

2011/2010الصباحٌةاالول65،47ذكرعراقًسلٌمان هادي صالح طارقالسٌاسٌة العلومبغداد164

2011/2010الصباحٌةاالول65،42ذكرعراقًنعمة حاتم خماس جوادالسٌاسٌة العلومبغداد165

2011/2010الصباحٌةاالول65،41انثىعراقًابراهٌم إسماعٌل حقً دعاءالسٌاسٌة العلومبغداد166
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2011/2010الصباحٌةاالول65364ذكرعراقًجلس حافظ جبار علًالسٌاسٌة العلومبغداد167

2011/2010الصباحٌةاالول65،36انثىعراقًرسن حسن سمٌر هندالسٌاسٌة العلومبغداد168

2011/2010الصباحٌةاالول65،35انثىعراقًجودة حمٌد عٌسى سارةالسٌاسٌة العلومبغداد169

2011/2010الصباحٌةاالول65،29انثىعراقًعالوي وادي الرضا عبد زهراءالسٌاسٌة العلومبغداد170

2011/2010الصباحٌةاالول65167ذكرعراقًهذٌب  عبادي كاظم علًالسٌاسٌة العلومبغداد171

2011/2010الصباحٌةاالول65166ذكرعراقًصالح  ابراهٌم محمد حسنالسٌاسٌة العلومبغداد172

2011/2010الصباحٌةاالول65،01انثىعراقًرضا محمد صفاء سارةالسٌاسٌة العلومبغداد173

2011/2010الصباحٌةاالول64،97ذكرعراقًحرز قاسم لفتة طهالسٌاسٌة العلومبغداد174

2011/2010الصباحٌةاالول64941انثىعراقًحمدونً الرزاق عبد صفوان لمىالسٌاسٌة العلومبغداد175

2011/2010الصباحٌةاالول64937ذكرعراقًحبٌب داود علً فراسالسٌاسٌة العلومبغداد176

2011/2010الصباحٌةاالول64688انثىعراقًكاظم رحٌم الكرٌم عبد االءالسٌاسٌة العلومبغداد177

2011/2010الصباحٌةاالول64687ذكرعراقًحسٌن ناصر عزٌز اسامةالسٌاسٌة العلومبغداد178

2011/2010الصباحٌةالثان64680ًانثىعراقًناجً ٌاسر رانٌاالسٌاسٌة العلومبغداد179

2011/2010الصباحٌةاالول64،66انثىعراقًحسونً مصطاف حسٌن هدٌلالسٌاسٌة العلومبغداد180

2011/2010الصباحٌةاالول64،63ذكرعراقًعلً حسٌن سعد مروانالسٌاسٌة العلومبغداد181

2011/2010الصباحٌةاالول64،56ذكرعراقًنجدي  جوده فٌاض كرارالسٌاسٌة العلومبغداد182

2011/2010الصباحٌةاالول64،51ذكرعراقًمحمود شكر ولٌد مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد183

2011/2010الصباحٌةاالول64،41انثىعراقًحمود فٌاض علً شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد184

2011/2010الصباحٌةاالول64،32ذكرعراقًمحمود محمد وسام مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد185

2011/2010الصباحٌةاالول64،21انثىعراقًجاسم احمد فائق اسمهانالسٌاسٌة العلومبغداد186

2011/2010الصباحٌةالثان64,7ًانثىعراقٌةعلوان جزاع فاضل رشاالسٌاسٌة العلومبغداد187

2011/2010الصباحٌةالثان64,6ًذكرعراقًخلٌل قاسم الكرٌم عبد قاسمالسٌاسٌة العلومبغداد188

2011/2010الصباحٌةاالول63،98ذكرعراقًمحمود  حكمت نهاد الحكٌم عبدالسٌاسٌة العلومبغداد189

2011/2010الصباحٌةاالول63،84ذكرعراقًجبار رؤوف محمد كرارالسٌاسٌة العلومبغداد190
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2011/2010الصباحٌةاالول63،76ذكرعراقًرومً عواد حسن مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد191

2011/2010الصباحٌةاالول63،7انثىعراقًجواد علً حسن نورالسٌاسٌة العلومبغداد192

2011/2010الصباحٌةاالول6775 ,63 ذكرعراقًحمادي عٌسى محمود احمدالسٌاسٌة العلومبغداد193

2011/2010الصباحٌةاالول6774 ,63ذكرعراقًسلمان محمد جاسم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد194

2011/2010الصباحٌةاالول63،58ذكرعراقًالدٌن شمس الدٌن بهاء عمارالسٌاسٌة العلومبغداد195

2011/2010الصباحٌةاالول63،56انثىعراقًشاكر طه موفق مٌسالسٌاسٌة العلومبغداد196

2011/2010الصباحٌةاالول63،48انثىعراقًحلو رشٌد علً سحرالسٌاسٌة العلومبغداد197

2011/2010الصباحٌةاالول63،34ذكرعراقًمحمد ضاري عماد سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد198

2011/2010الصباحٌةاالول62984انثىعراقًمحسن سالم حمٌد مهدٌةالسٌاسٌة العلومبغداد199

2011/2010الصباحٌةاالول62،97ذكرعراقًمشٌهد عجرم فهد صادقالسٌاسٌة العلومبغداد200

2011/2010الصباحٌةاالول62،9ذكرعراقًمهدي االمٌر عبد داود حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد201

2011/2010الصباحٌةاالول62،87ذكرعراقًكاظم الرزاق عبد رسول محمدالسٌاسٌة العلومبغداد202

2011/2010الصباحٌةاالول62،78ذكرعراقًموسى عبد فالح عمرالسٌاسٌة العلومبغداد203

2011/2010الصباحٌةاالول62،69انثىعراقًخضر احمد نجاح هبةالسٌاسٌة العلومبغداد204

2011/2010الصباحٌةاالول62،28انثىعراقًعبٌد مطرود نوشً سارةالسٌاسٌة العلومبغداد205

2011/2010الصباحٌةاالول61،98انثىعراقًعٌسى عباس حسٌن بٌداءالسٌاسٌة العلومبغداد206

2011/2010الصباحٌةاالول61،85انثىعراقًخضٌر الكرٌم عبد سعد رٌامالسٌاسٌة العلومبغداد207

2011/2010الصباحٌةاالول61،84ذكرعراقًمحمد باقر المنعم عبد عباسالسٌاسٌة العلومبغداد208

2011/2010الصباحٌةاالول61،55انثىعراقًعٌسى احمد حمٌد مهاالسٌاسٌة العلومبغداد209

2011/2010الصباحٌةاالول61،47انثىعراقًزٌون حسٌن الكرٌم عبد سهامالسٌاسٌة العلومبغداد210

2011/2010الصباحٌةاالول61،28ذكرعراقًخلف حسن محمد ٌوسفالسٌاسٌة العلومبغداد211

2011/2010الصباحٌةالثان61,94ًذكرعراقًسلمان عباس هاتف كرارالسٌاسٌة العلومبغداد212

2011/2010الصباحٌةاالول60،89ذكرعراقًاسكندر  مهدي الرضا عبد طالبالسٌاسٌة العلومبغداد213

2011/2010الصباحٌةاالول60،88ذكرعراقًهادي عالوي رسول صاحبالسٌاسٌة العلومبغداد214
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2011/2010الصباحٌةاالول60،78ذكرعراقًاحمد الكرٌم عبد زهٌر نورسالسٌاسٌة العلومبغداد215

2011/2010الصباحٌةاالول60،76ذكرعراقًمحمود مجٌد محمد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد216

2011/2010الصباحٌةاالول60،73ذكرعراقًصالح جوٌعد فاضل علًالسٌاسٌة العلومبغداد217

2011/2010الصباحٌةاالول60613ذكرعراقًرحٌم نافع حاتم قحطانالسٌاسٌة العلومبغداد218

2011/2010الصباحٌةاالول60611ذكرعراقًحمد مطر ثابت رعدالسٌاسٌة العلومبغداد219

2011/2010الصباحٌةاالول60،57انثىعراقًعلً محمد زٌد طٌفالسٌاسٌة العلومبغداد220

2011/2010الصباحٌةاالول60،42انثىعراقًناصر  احمد خالد انفالالسٌاسٌة العلومبغداد221

2011/2010الصباحٌةاالول60،24ذكرعراقًمطشر جاسم محمد علًالسٌاسٌة العلومبغداد222

2011/2010الصباحٌةاالول60،23ذكرعراقًرفش هللا عبد هاشم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد223

2011/2010الصباحٌةاالول60،14ذكرعراقًمضحً ابراهٌم صالحالسٌاسٌة العلومبغداد224

2011/2010الصباحٌةاالول60،06انثىعراقًربح حوٌش المحسن عبد سٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد225

2011/2010الصباحٌةالثان60,43ًانثىعراقٌةمحمد ٌوسف محمد حنٌنالسٌاسٌة العلومبغداد226

2011/2010الصباحٌةاالول59،93ذكرعراقًمحمد الدٌن فخر جعفر احمدالسٌاسٌة العلومبغداد227

2011/2010الصباحٌةاالول59،9ذكرعراقًحمودي محمد حسٌن علًالسٌاسٌة العلومبغداد228

2011/2010الصباحٌةاالول59،6ذكرعراقًحسٌب سلمان داود معتزالسٌاسٌة العلومبغداد229

2011/2010الصباحٌةاالول59،35ذكرعراقًمزعل عبد نجم علًالسٌاسٌة العلومبغداد230

2011/2010الصباحٌةاالول59،32ذكرعراقًسٌد بانً حسن محمدالسٌاسٌة العلومبغداد231

2011/2010الصباحٌةاالول59،24ذكرعراقًشلش خلٌل الكرٌم عبد مالكالسٌاسٌة العلومبغداد232

2011/2010الصباحٌةاالول59،21انثىعراقًجاسم نصٌف علً عهودالسٌاسٌة العلومبغداد233

2011/2010الصباحٌةاالول59،13ذكرعراقًخدام حمٌد فرٌد حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد234

2011/2010الصباحٌةالثان59,55ًانثىعراقٌةفرحان صاحب خالد بٌداءالسٌاسٌة العلومبغداد235

2011/2010الصباحٌةالثان59,17ًانثىعراقٌةعٌسى بدري عالء رؤىالسٌاسٌة العلومبغداد236

2011/2010الصباحٌةاالول58،89ذكرعراقًاحمد شهاب ابراهٌم علًالسٌاسٌة العلومبغداد237

2011/2010الصباحٌةاالول58،87انثىعراقًفٌاض حسن فالح رشاالسٌاسٌة العلومبغداد238
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2011/2010الصباحٌةاالول58،74ذكرعراقًمشعان زبون حتاجة فاضلالسٌاسٌة العلومبغداد239

2011/2010الصباحٌةاالول58،58ذكرعراقًدلً محٌسن عبٌد رٌاضالسٌاسٌة العلومبغداد240

2011/2010الصباحٌةاالول58،49انثىعراقًنائل احمد رٌاض رغدالسٌاسٌة العلومبغداد241

2011/2010الصباحٌةاالول58،34ذكرعراقًسلمان كشكول احمد سمٌرالسٌاسٌة العلومبغداد242

2011/2010الصباحٌةاالول58،15ذكرعراقًدخٌل علً سلمان رزوقًالسٌاسٌة العلومبغداد243

2011/2010الصباحٌةاالول58،03ذكرعراقًكاظم حسن فاضل قٌسالسٌاسٌة العلومبغداد244

2011/2010الصباحٌةالثان58,51ًانثىعراقٌةعباس عجٌل علً آٌهالسٌاسٌة العلومبغداد245

2011/2010الصباحٌةاالول57،77انثىعراقًرهٌف شنشل علً شهالءالسٌاسٌة العلومبغداد246

2011/2010الصباحٌةاالول57،65انثىعراقًكاظم ناصر خلف ٌاسمٌنالسٌاسٌة العلومبغداد247

2011/2010الصباحٌةاالول57،50ذكرعراقًصب الواحد عبد غالب ماهرالسٌاسٌة العلومبغداد248

2011/2010الصباحٌةاالول57،38ذكرعراقًمحمد حسٌن حامد بسام السٌاسٌة العلومبغداد249

2011/2010الصباحٌةاالول57325ذكرعراقًحامد الغنً عبد طابع محمودالسٌاسٌة العلومبغداد250

2011/2010الصباحٌةاالول57،06ذكرعراقًصالح رجب صبري محمدالسٌاسٌة العلومبغداد251

2011/2010الصباحٌةالثان57,1ًذكرعراقًعلً اسماعٌل سمٌر نورسالسٌاسٌة العلومبغداد252

2011/2010الصباحٌةاالول56،76ذكرعراقًاسماعٌل دهام سعدون عمرالسٌاسٌة العلومبغداد253

2011/2010الصباحٌةاالول56،7ذكرعراقًاسماعٌل دهام سعدون  محمدالسٌاسٌة العلومبغداد254

2011/2010الصباحٌةاالول56،48ذكرعراقًهذال عزٌز عثمان عمرالسٌاسٌة العلومبغداد255

2011/2010الصباحٌةاالول56،09ذكرعراقًعبد علً حسٌن علًالسٌاسٌة العلومبغداد256

2011/2010الصباحٌةاالول56،03ذكرعراقًجاسم حسٌن منذر وائلالسٌاسٌة العلومبغداد257

2011/2010الصباحٌةالثان56,97ًذكرعراقٌةعبٌد احمد عصام رشاالسٌاسٌة العلومبغداد258

2011/2010الصباحٌةالثان56,5ًذكرعراقًمحمود فاضل محمد عمرالسٌاسٌة العلومبغداد259

2011/2010الصباحٌةالثان56,23ًذكرعراقًٌاسٌن  محمد الجبار عبد اٌمنالسٌاسٌة العلومبغداد260

2011/2010الصباحٌةالثان56,12ًذكرعراقًفالح محسن محمود مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد261

2011/2010الصباحٌةالثان56,11ًذكرعراقًحمٌد عبد اسماعٌل لؤيالسٌاسٌة العلومبغداد262
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2011/2010الصباحٌةاالول55،87ذكرعراقًحسٌن ٌاسٌن حمٌد فاضلالسٌاسٌة العلومبغداد263

2011/2010الصباحٌةاالول55،85ذكرعراقًشهاب علً عواد عديالسٌاسٌة العلومبغداد264

2011/2010الصباحٌةاالول55،73ذكرعراقًسبتً كاظم جواد فراسالسٌاسٌة العلومبغداد265

2011/2010الصباحٌةالثان55,9ًذكرعراقًحسن  االمٌر عبد عماد عمرالسٌاسٌة العلومبغداد266

2011/2010الصباحٌةالثان55,88ًذكرعراقًخلٌفة شالل سمٌر اسعدالسٌاسٌة العلومبغداد267

2011/2010الصباحٌةالثان55,78ًذكرعراقًحسون محمد جاسم عمرالسٌاسٌة العلومبغداد268

2011/2010الصباحٌةالثان55,72ًذكرعراقًحمادة رؤوف فوزي فراسالسٌاسٌة العلومبغداد269

2011/2010الصباحٌةالثان55,49ًذكرعراقًغالم جهاد جمٌل احمدالسٌاسٌة العلومبغداد270

2011/2010الصباحٌةالثان55,36ًانثىعراقٌةحسٌن مجٌد ناظم آٌاتالسٌاسٌة العلومبغداد271

2011/2010الصباحٌةالثان55,12ًانثىعراقٌةعبد فجر محمود إٌالفالسٌاسٌة العلومبغداد272

2011/2010الصباحٌةالثان55,01ًذكرعراقًسعد عدٌله محمود مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد273

2011/2010الصباحٌةالثان54،33ًذكرعراقًمهدي صالح ضاري علًالسٌاسٌة العلومبغداد274

2011/2010الصباحٌةالثان54,47ًذكرعراقًحسٌن ناصر سعد اسامهالسٌاسٌة العلومبغداد275

2011/2010الصباحٌةالثان54,46ًذكرعراقًخضٌر ٌاسٌن عدنان صفاءالسٌاسٌة العلومبغداد276

2011/2010الصباحٌةالثان54,32ًذكرعراقًمزعل ناهً كاظم علًالسٌاسٌة العلومبغداد277

2011/2010الصباحٌةالثان54ًذكرعراقًراضً محسن جواد علًالسٌاسٌة العلومبغداد278

2011/2010الصباحٌةاالول53،92ذكرعراقًزغٌر عٌدان محمد زٌادالسٌاسٌة العلومبغداد279

2011/2010الصباحٌةالثان53,92ًذكرعراقًجاسم الرزاق عبد طه سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد280

2011/2010الصباحٌةالثان53,82ًذكرعراقًحسٌن احمد شهاب احمدالسٌاسٌة العلومبغداد281

2011/2010الصباحٌةالثان53,32ًذكرعراقًمحسن علوان عدنان علًالسٌاسٌة العلومبغداد282

2011/2010الصباحٌةالثان53,25ًذكرعراقًعبد حسٌن سلمان محمدالسٌاسٌة العلومبغداد283

2011/2010الصباحٌةالثان53,17ًذكرعراقًعباس عطٌة ناظم حارثالسٌاسٌة العلومبغداد284

2011/2010الصباحٌةالثان52,86ًذكرعراقًمحمد  بٌرو ٌحٌى احمدالسٌاسٌة العلومبغداد285

2011/2010الصباحٌةالثان52,24ًذكرعراقًعلً محمود هوبً سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد286



سنة التخرجنوع الدراسةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

2011/2010الصباحٌةالثان51,81ًذكرعراقًحمٌد رشٌد مازن هاشمالسٌاسٌة العلومبغداد287

سنة التخرجنوع الدراسةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

2011/2010مسائ85,4ًاالولذكرعراقًحمد كاكه خالد شٌرزادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة1

2011/2010مسائ82,74ًاالولذكرعراقًحسٌن كاظم لطوف عدنانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة2

2011/2010مسائ82,17ًاالولذكرعراقًشكر جواد خالد سوٌمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة3

2011/2010مسائ81,45ًاالولانثىعراقٌةحمٌد جعفر محمد مرٌمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة4

2011/2010مسائ81,2ًاالولانثىعراقٌةمهدي محمد قاسم هندالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة5

2011/2010مسائ80,38ًاالولانثىعراقٌةماشً محسن علً فاطمةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة6

2011/2010مسائ78,73ًاالولانثىعراقٌةمنذور مالك محمد أورادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة7

2011/2010مسائ78,66ًاالولذكرعراقًحمد سعٌد رزوقً حسنٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة8

2011/2010مسائ78,65ًاالولانثىعراقٌةحمادي جوجً خالد ابتهالالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة9

2011/2010مسائ78,36ًاالولذكرعراقًتقً كاظم صالح باللالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة10

2011/2010مسائ77,68ًاالولذكرعراقًموسى حسن عباسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة11

2011/2010مسائ77,67ًاالولذكرعراقًعلوان الكاظم عبد طراد صائبالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة12

2011/2010مسائ77,62ًاالولذكرعراقًمشعان علً عبد مضحً محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة13

2011/2010مسائ77,21ًاالولذكرعراقًحطاب محمد الغفور عبد عديالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة14

2011/2010مسائ76,55ًاالولانثىعراقٌةمحمد شٌر أكبر هالهالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة15

2011/2010مسائ76,54ًاالولانثىعراقٌةنور عبد الزهره عبد لمٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة16

2011/2010مسائ76,42ًاالولذكرعراقًابراهٌم اسماعٌل احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة17

2011/2010مسائ76,28ًاالولذكرعراقًسلمان قاسم حسٌن احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة18

2011/2010مسائ76,07ًاالولانثىعراقٌةعباس محً الرحمن عبد نبراسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة19

2011/2010مسائ75,58ًاالولذكرعراقًصالح محمد خالص بهاءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة20

2011/2010العام الدراسً -  خرٌجٌن الدراسات المسائٌة 



سنة التخرجنوع الدراسةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

2011/2010مسائًالدورالمعدلالجنسالجنسٌةعباس خضر محمد جاسمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة21

2011/2010مسائ75,51ًاالولذكرعراقًعلً صاحب الزهرة عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة22

2011/2010مسائ75,18ًاالولذكرعراقًفضل حبٌب محمد سعادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة23

2011/2010مسائ74,70ًاالولانثىعراقٌةمهدي مهدي صالح ندىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة24

2011/2010مسائ74,54ًاالولانثىعراقٌةحسٌن علً قصً دنٌاالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة25

2011/2010مسائ74,41ًاالولانثىعراقٌةصوٌج جبار ناصر جمالالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة26

2011/2010مسائ74,4ًاالولذكرعراقًخلٌفة وهٌب هاشم مروهالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة27

2011/2010مسائ74,39ًاالولانثىعراقٌةخلف محسن الملك عبد هشامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة28

2011/2010مسائ74,26ًاالولذكرعراقًغفوري قدوري نجم زهٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة29

2011/2010مسائ74,02ًاالولذكرعراقًحسن عباس موفق صفاالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة30

2011/2010مسائ73,33ًاالولانثىعراقٌةعلً عباس جبار نزارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة31

2011/2010مسائ73,28ًاالولذكرعراقًقدو احمد محمود وعدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة32

2011/2010مسائ72,8ًاالولذكرعراقًمهدي محمد قاسم العزٌز عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة33

2011/2010مسائ72,7ًاالولذكرعراقًجواد صباح طعمه مهديالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة34

2011/2010مسائ72,36ًاالولذكرعراقًمحمد مفتن صالح عادلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة35

2011/2010مسائ72,33ًاالولذكرعراقًمحمود خضٌر محمود نسرٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة36

2011/2010مسائ72,18ًاالولانثىعراقٌةحمد جاسم سعد مروانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة37

2011/2010مسائ71,74ًاالولذكرعراقًحسٌن العزٌز عبد أحمد سارهالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة38

2011/2010مسائ71,11ًاالولانثىعراقٌةحسن كاظم عدنانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة39

2011/2010مسائ70,97ًاالولذكرعراقًجبر علً الزهرة عبد نجمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة40

2011/2010مسائ70,77ًاالولذكرعراقًكرٌم سٌد غالً صالحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة41

2011/2010مسائ70,74ًاالولذكرعراقًعلً نعمه زهٌر كرارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة42

2011/2010مسائ70,69ًاالولذكرعراقًسلمانً علوان ولٌد أمنهالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة43

2011/2010مسائ70,66ًاالولانثىعراقٌةعلً عبد حسٌن ورودالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة44



سنة التخرجنوع الدراسةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

2011/2010مسائ70,55ًاالولانثىعراقٌةعٌطان كرٌم جابر حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة45

2011/2010مسائًالدورالمعدلالجنسالجنسٌةابراهٌم خلٌل عباس حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة46

2011/2010مسائ70,25ًاالولذكرعراقًمكً سلمان صحن فرحهالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة47

2011/2010مسائ70,11ًاالولذكرعراقًكاظم جعفر سعد نورالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة48

2011/2010مسائ70,09ًاالولانثىعراقٌةجعفر الكرٌم عبد أبتسامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة49

2011/2010مسائ70ًاالولانثىعراقٌةناصر اسماعٌل جاسم اسامةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة50

2011/2010مسائ69,88ًاالولانثىعراقٌةحنظل شذر حسٌن محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة51

2011/2010مسائ69,62ًاالولذكرعراقًرحٌم بهجت ماجد وسٌمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة52

2011/2010مسائ69,34ًاالولذكرعراقًٌوسف قٌس الرحمن عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة53

2011/2010مسائ68,98ًاالولذكرعراقًالكرٌم عبد محمد األله عبد أحمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة54

2011/2010مسائ68,77ًاالولذكرعراقًتومان كاظم جمٌل محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة55

2011/2010مسائ68,54ًاالولذكرعراقًمحمد الهادي عبد محمود مهندالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة56

2011/2010مسائ68,50ًاالولذكرعراقًعباس هالل حسٌن كرٌمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة57

2011/2010مسائ68,37ًاالولذكرعراقًحسٌن كاظم موسى حسنٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة58

2011/2010مسائ68,14ًاالولذكرعراقًعٌدي دروٌش جوهر كاوةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة59

2011/2010مسائ68,07ًاالولذكرعراقًعلً محمد هللا  عبد حارثالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة60

2011/2010مسائ68,01ًاالولذكرعراقًٌاسٌن جواد ابراهٌم بسمةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة61

2011/2010مسائ67,93ًاالولذكرعراقًعلً المجٌد عبد احسان علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة62

2011/2010مسائ67,78ًاالولانثىعراقٌةناصرحسون ناجً احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة63

2011/2010مسائ67,76ًاالولذكرعراقًعبدالمجٌد  الحمٌد  عبد فائق رسلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة64

2011/2010مسائ67,70ًاالولذكرعراقًسلوم محسن فاضل علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة65

2011/2010مسائ67,67ًاالولانثىعراقٌةمهدي خلف سالم احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة66

2011/2010مسائ67,52ًالثانًذكرعراقًعبدهللا محمد تحسٌن نسرٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة67

2011/2010مسائ67,48ًاالولذكرعراقًاحمد رمضان امٌر احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة68
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2011/2010مسائ67,46ًاالولانثىعراقٌةطاهر محسن جابر علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة69

2011/2010مسائ67,38ًاالولذكرفلسطٌنًبدر حسٌن كامل ضٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة70

2011/2010مسائًالدورالمعدلالجنسالجنسٌةشاهر الرزاق عبد الوهاب عبد أمنهالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة71

2011/2010مسائ67,1ًاالولذكرعراقًداود جبار ستار سالًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة72

2011/2010مسائ66,96ًاالولذكرعراقًمشٌل حسٌن علً سالمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة73

2011/2010مسائ66,92ًاالولانثىعراقٌةمطلب حسٌن علً الخضر السٌاسٌة العلومبغداد جامعة74

2011/2010مسائ66,85ًاالولانثىعراقٌةعباس جمٌل احمد سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة75

2011/2010مسائ66,81ًاالولذكرعراقًعنٌسً علوان الواحد عبد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة76

2011/2010مسائ66,65ًاالولذكرعراقًرضا حسن عباس حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة77

2011/2010مسائ66,50ًاالولذكرعراقًحربً خلف مازن شهدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة78

2011/2010مسائ66,47ًاالولذكرعراقًرشٌد موفق طارق ادهامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة79

2011/2010مسائ66,05ًاالولذكرعراقًمحسن منحوش فلٌح حسنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة80

2011/2010مسائ65,91ًاالولانثىعراقٌةرمضان الحمد احمد شهابالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة81

2011/2010مسائ65,8ًاالولذكرعراقًعباس نجم علً هدٌلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة82

2011/2010مسائ65,77ًاالولذكرعراقًعلً حسن سعدي نبراسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة83

2011/2010مسائ65,67ًالثانًذكرعراقًهاشم هللا عبد صادق حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة84

2011/2010مسائ65,6ًاالولانثىعراقٌةقدوري نافع حمٌد اٌادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة85

2011/2010مسائ65,59ًاالولانثىعراقٌةعناد الكرٌم عبد عدنانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة86

2011/2010مسائ65,45ًاالولذكرعراقًحمزه عبداالمٌر فضلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة87

2011/2010مسائ65,44ًاالولذكرعراقًحسن صادق اسماعٌل علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة88

2011/2010مسائ65,43ًاالولذكرعراقًخضٌر مجٌد مصطفى زهرةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة89

2011/2010مسائ65,39ًالثانًذكرعراقًعٌسى رضا رٌاض أٌاتالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة90

2011/2010مسائ65,31ًاالولذكرعراقًكاظم محمود الرزاق عبد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة91

2011/2010مسائ65,22ًاالولانثىعراقٌةراشد الكاظم عبد سعد شهدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة92
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2011/2010مسائ64,96ًاالولانثىعراقٌةالعابدٌن زٌن نوزاد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة93

2011/2010مسائ64,95ًاالولذكرعراقًسلمان حمدان عباس ضرغامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة94

2011/2010مسائ64,90ًاالولانثىعراقٌةابراهٌم الحسٌن عبد علً سجادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة95

2011/2010مسائًالدورالمعدلالجنسالجنسٌةجبٌر مظلوم نبٌل حسنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة96

2011/2010مسائ64,84ًاالولذكرعراقًمحسن حسن جعفر علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة97

2011/2010مسائ64,81ًاالولذكرعراقًمحمد رؤوف مصطفى محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة98

2011/2010مسائ64,74ًاالولذكرعراقًالمحسن عبد سعد نهادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة99

2011/2010مسائ64,72ًاالولذكرعراقًعبدالحمٌد نوري وضاح ابراهٌمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة100

2011/2010مسائ64,49ًاالولذكرعراقًعطٌة سلمان عطا حنٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة101

2011/2010مسائ64,32ًاالولذكرعراقًالكرٌم عبد وهاب مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة102

2011/2010مسائ64,26ًالثانًانثىعراقًسلٌم داود عبد مثنىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة103

2011/2010مسائ64,18ًاالولذكرعراقًعباس  علوان حسٌن ابراهٌمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة104

2011/2010مسائ64,15ًاالولانثىعراقٌةعثمان االمٌر عبد اكرم احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة105

2011/2010مسائ64,12ًاالولذكرعراقًحسٌن عباس خضٌر أمٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة106

2011/2010مسائ64,11ًاالولذكرعراقًوادي محسن رحمه نزهتالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة107

2011/2010مسائ64,05ًاالولذكرعراقًحمد عباس احمد خالدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة108

2011/2010مسائ64,01ًاالولذكرعراقًعٌسى داود ٌاسٌن هبةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة109

2011/2010مسائ63,91ًاالولذكرعراقًجعفر حسن لبٌد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة110

2011/2010مسائ63,90ًاالولانثىعراقٌةحمادي عزٌز الجبار عبد لٌثالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة111

2011/2010مسائ63,83ًاالولذكرعراقًعلً حسن فالح أٌاتالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة112

2011/2010مسائ63,62ًاالولانثىعراقٌةخضٌر احمد عباس حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة113

2011/2010مسائ63,50ًاالولذكرعراقًمروح عبٌد محسن عالءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة114

2011/2010مسائ63,46ًاالولذكرعراقًعبدهللا فرحان هادي مهديالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة115

2011/2010مسائ63,19ًاالولانثىعراقٌةخسٌاك حمزه موحان علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة116
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2011/2010مسائ63ًاالولذكرعراقًمهدي جواد  رائد  مٌناالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة117

2011/2010مسائ62,99ًاالولذكرعراقًهادي موسى أنور محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة118

2011/2010مسائ62,95ًاالولذكرعراقًحمزة جاسم شعالن حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة119

2011/2010مسائ62,86ًاالولذكرعراقًزغٌر طاهر علً حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة120

2011/2010مسائًالدورالمعدلالجنسالجنسٌةذٌاب لطٌف الحسٌن عبد سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة121

2011/2010مسائ62,79ًاالولانثىعراقٌةفهد هاشم ستار شهدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة122

2011/2010مسائ62,6ًاالولذكرعراقًسلمان النبً عبد فاضل فاطمةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة123

2011/2010مسائ62,58ًاالولذكرعراقًمحمد الحمزة عبد حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة124

2011/2010مسائ62,56ًاالولذكرعراقًنٌخو اشٌو مورٌس اٌفونالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة125

2011/2010مسائ62,49ًاالولذكرعراقًمحمد احمد االمٌر عبد علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة126

2011/2010مسائ62,42ًاالولانثىعراقٌةموسى كرٌم هللا عبد أحمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة127

2011/2010مسائ62,35ًاالولانثىعراقٌةحمد علً حازم عمارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة128

2011/2010مسائ62,31ًاالولذكرعراقًابراهٌم رزاق قاسم مالكالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة129

2011/2010مسائ62,3ًالثانًانثىعراقٌةعلً عباس زٌد انسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة130

2011/2010مسائ62,29ًاالولذكرعراقًجاسم علً عدنان علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة131

2011/2010مسائ62,28ًاالولذكرعراقًخلف عزٌز سالم احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة132

2011/2010مسائ62,24ًاالولذكرعراقًعكلة عنكود حسٌن كاظمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة133

2011/2010مسائ62,18ًاالولانثىعراقٌةفهد غانم جمعه محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة134

2011/2010مسائ62,15ًالثانًذكرعراقًداود جابر الحكٌم عبد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة135

2011/2010مسائ62,13ًاالولذكرعراقًخلٌل محمد عباس كمالالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة136

2011/2010مسائ62,11ًالثانًذكرعراقًوٌس جمٌل علً عثمانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة137

2011/2010مسائ61,94ًاالولذكرعراقًسلوم الرحمن عبد ابراهٌم هاديالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة138

2011/2010مسائ61,91ًاالولذكرعراقًصخٌل الزهره عبد فلٌح فهدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة139

2011/2010مسائ61,87ًاالولذكرعراقًمطر جلوب الزهرة عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة140
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2011/2010مسائ61,86ًاالولذكرعراقًساجت االمٌر عبد جعفرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة141

2011/2010مسائ61,85ًاالولذكرعراقًهندي عراك صبحً تغرٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة142

2011/2010مسائ61,81ًاالولذكرعراقًمحسن هللا عبد حطاب محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة143

2011/2010مسائ61,37ًاالولذكرعراقًمحمد صكر كرٌم سماءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة144

2011/2010مسائ61,23ًاالولذكرعراقًراضً جسام سمٌر حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة145

2011/2010مسائًالدورالمعدلالجنسالجنسٌةجواد علً حسن اسماءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة146

2011/2010مسائ61225ًاالولذكرعراقًاحمد جعفر جعفرابراهٌمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة147

2011/2010مسائ61222ًاالولانثىعراقٌةمهدي هاشم عثمان نبأالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة148

2011/2010مسائ61,13ًاالولذكرعراقًكرمش جواد احمد عمرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة149

2011/2010مسائ61,06ًالثانًانثىعراقٌةعلوان حسٌن ناصر سرورالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة150

2011/2010مسائ61,04ًاالولذكرعراقًجاسم الكرٌم عبد حٌدر محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة151

2011/2010مسائ60,97ًاالولانثىعراقٌةالجبارشاكر عبد سعد حنٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة152

2011/2010مسائ60,86ًاالولذكرعراقًمراد ضاري حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة153

2011/2010مسائ60,82ًالثانًانثىعراقٌةحمٌد محمد قاسم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة154

2011/2010مسائ60,82ًاالولذكرعراقًكاظم جواد علً شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة155

2011/2010مسائ60,78ًاالولذكرعراقًحسٌن شوٌل علوان عقٌلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة156

2011/2010مسائ60,74ًاالولذكرعراقًوطان زٌدان الحسن عبد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة157

2011/2010مسائ60,58ًاالولانثىعراقٌةكاظم صبحً اسامة لبنىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة158

2011/2010مسائ60,4ًاالولذكرعراقًجاسم نعمه عامر شدنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة159

2011/2010مسائ60,28ًاالولذكرعراقًخاجً هادي فوزي سامرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة160

2011/2010مسائ60,14ًاالولانثىعراقٌةسلٌم محمد نبٌل طٌبهالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة161

2011/2010مسائ60,13ًاالولذكرعراقًمطر شالل جمٌل علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة162

2011/2010مسائ60,12ًاالولذكرعراقًعلً حسٌن عالء فراسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة163

2011/2010مسائ60,07ًاالولانثىعراقٌةنجم محمد سلمان زٌدونالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة164
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2011/2010مسائ60,05ًالثانًانثىعراقٌةاشٌاع العزٌز عبد عماد هندالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة165

2011/2010مسائ60,04ًاالولذكرعراقًمجٌد االمٌر عبد حٌدر امٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة166

2011/2010مسائ60,03ًاالولانثىعراقٌةٌاسٌن محمد عثمان رائدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة167

2011/2010مسائ60,02ًاالولذكرعراقًامٌن الرسول عبد عالء زٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة168

2011/2010مسائ60,01ًاالولذكرعراقًجبار جعفر جواد مهٌمنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة169

2011/2010مسائ59,96ًاالولذكرعراقًجواد محمد راسم امٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة170

2011/2010مسائًالدورالمعدلالجنسالجنسٌةكاظم رضا محمد لٌثالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة171

2011/2010مسائ59,9ًاالولانثىعراقٌةجبر عبد جالب منٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة172

2011/2010مسائ59,74ًاالولذكرعراقًعٌدان كزار مطشر علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة173

2011/2010مسائ59,63ًالثانًذكرعراقًعلً ناجً علً محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة174

2011/2010مسائ59,59ًاالولذكرعراقًطاهر مجٌد طاهر حسنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة175

2011/2010مسائ59,57ًاالولذكرعراقًحسن عودة صباح علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة176

2011/2010مسائ59,56ًاالولذكرعراقًمنتوب كاظم جواد عمرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة177

2011/2010مسائ59,55ًاالولذكرعراقًحمٌد محمد كرٌم اٌهابالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة178

2011/2010مسائ59,52ًاالولذكرعراقًصفوك حسٌن علً سالمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة179

2011/2010مسائ59,49ًاالولذكرعراقًشوٌخ خلف عبدالستار احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة180

2011/2010مسائ59,48ًاالولذكرعراقًنعمه بستان صادق علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة181

2011/2010مسائ59,37ًاالولذكرعراقًثابت شبرم سعٌد كرارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة182

2011/2010مسائ59,35ًاالولذكرعراقًجبر ٌاسٌن محمد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة183

2011/2010مسائ59,18ًاالولذكرعراقًمحمد نور حسن محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة184

2011/2010مسائ59,15ًاالولذكرعراقًشهاب حمادي صباح مٌسمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة185

2011/2010مسائ59,06ًاالولذكرعراقًحمودي داود سلٌمان دعاءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة186

2011/2010مسائ58,88ًالثانًذكرعراقًكاظم محسن  سعد غسقالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة187

2011/2010مسائ58,87ًاالولذكرعراقًمحمد مكً نبٌلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة188
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2011/2010مسائ58,85ًاالولذكرعراقًبناي عبد هاشم عباسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة189

2011/2010مسائ58,74ًاالولذكرعراقًعبدالرضا الجلٌل عبد علً سرمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة190

2011/2010مسائ58,72ًاالولذكرعراقًفارس محمد قاسم نورالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة191

2011/2010مسائ58,65ًاالولانثىعراقٌةخورشٌد مسلم تعبان اسراءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة192

2011/2010مسائ58,62ًاالولانثىعراقٌةخلٌل خزعل محمد علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة193

2011/2010مسائ58,58ًاالولانثىعراقٌةهللا عبد الرزاق عبد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة194

2011/2010مسائ58,57ًاالولذكرعراقًعوٌد جاسم صبحً محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة195

2011/2010مسائًالدورالمعدلالجنسالجنسٌةعباس مشعل هللا عبد دعاءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة196

2011/2010مسائ58,53ًاالولذكرعراقًعداي علوان هاشم ذكرٌاتالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة197

2011/2010مسائ58,52ًاالولذكرعراقًمناتً الرضا عبد مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة198

2011/2010مسائ58,48ًاالولانثىعراقٌةخمٌس علً محمد علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة199
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