
سنة التخرجنوع الدراسةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

2011/2012الصباحٌة86.95االولذكرعراقًمهدي عبٌد عباس علًالسٌاسٌة العلومبغداد1

2011/2012الصباحٌة83.72االولذكرعراقًمحمد خشان حٌدر هاشمالسٌاسٌة العلومبغداد2

2011/2012الصباحٌة83.48االولذكرعراقًعامر جودت محمدالسٌاسٌة العلومبغداد3

2011/2012الصباحٌة82.78االولانثىعراقٌةعبود علوان جعفر عذراءالسٌاسٌة العلومبغداد4

2011/2012الصباحٌة82.69االولانثىعراقٌةموحان مسلم داخل امنةالسٌاسٌة العلومبغداد5

2011/2012الصباحٌة82.2االولذكرعراقًخلف عباس فاضل علًالسٌاسٌة العلومبغداد6

2011/2012الصباحٌة81.86االولانثىعراقٌةعلٌوي عبد احمد هندالسٌاسٌة العلومبغداد7

2011/2012الصباحٌة81.56االولانثىعراقٌةرجب هللا عبد ولٌد نرٌمانالسٌاسٌة العلومبغداد8

2011/2012الصباحٌة81.33االولانثىعراقٌةكاظم جواد علً عبٌرالسٌاسٌة العلومبغداد9

2011/2012الصباحٌة81.32االولانثىعراقٌةحاتم دروٌش حمٌد تغرٌدالسٌاسٌة العلومبغداد10

2011/2012الصباحٌة81.06االولذكرعراقًفارس علً حسن عادلالسٌاسٌة العلومبغداد11

2011/2012الصباحٌة80.63االولذكرعراقًحسٌن لفته محمد علًالسٌاسٌة العلومبغداد12

2011/2012الصباحٌة80.09االولذكرعراقًهللا المال جاسم الحمٌد عبد عاصم مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد13

2011/2012الصباحٌة80.03االولذكرعراقًاالمٌر سلومً سعدون قحطان حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد14

2011/2012الصباحٌة79.93االولانثىعراقٌةطه كمال ازاد سوزانالسٌاسٌة العلومبغداد15

2011/2012الصباحٌة79.89االولانثىعراقٌةحمزة علً حمٌد زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد16

2011/2012الصباحٌة79.67االولانثىعراقٌةصالح هللا عبد قٌس مٌساءالسٌاسٌة العلومبغداد17

2011/2012الصباحٌة79.21االولانثىعراقٌةسلمان عبٌد سعدون هدىالسٌاسٌة العلومبغداد18

2011/2012الصباحٌة79.19االولانثىعراقٌةعنقود عبدهللا حسن الراالسٌاسٌة العلومبغداد19

2011/2012الصباحٌة79.08االولذكرعراقًصالح طارق مؤمنالسٌاسٌة العلومبغداد20

2011/2012الصباحٌة78.75االولانثىعراقٌةردٌعان نوار حامد مٌسمالسٌاسٌة العلومبغداد21

2011/2012الصباحٌة78.61االولانثىعراقٌةهاشم عبد فائق سجىالسٌاسٌة العلومبغداد22

2011/2012العام الدراسً -  خرٌجٌن الدراسات الصباحٌة و المسائٌة 

اسماء الخرٌجٌن للدراسات االولٌة



سنة التخرجنوع الدراسةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

2011/2012الصباحٌة78.56االولانثىعراقٌةعبٌد هللا عبد حامد اسراءالسٌاسٌة العلومبغداد23

2011/2012الصباحٌة78.45االولذكرعراقًسلمان مرزوك عماد كرارالسٌاسٌة العلومبغداد24

2011/2012الصباحٌة78.21االولانثىعراقٌةعلً خداداد سلمان الراالسٌاسٌة العلومبغداد25

2011/2012الصباحٌة78.18االولانثىعراقٌةجواد موسى خالد اٌاتالسٌاسٌة العلومبغداد26

2011/2012الصباحٌة77.78االولانثىعراقٌةعلً حسٌن غازي ماٌهنالسٌاسٌة العلومبغداد27

2011/2012الصباحٌة77.75االولانثىعراقٌةساعاتً الغفور عبد انور اٌالفالسٌاسٌة العلومبغداد28

2011/2012الصباحٌة77.65االولانثىعراقٌةالساعدي شهف الواحد عبد سامً مروهالسٌاسٌة العلومبغداد29

2011/2012الصباحٌة77.56االولانثىعراقٌةالكعبً السادة عبد محمد جاسم اخالصالسٌاسٌة العلومبغداد30

2011/2012الصباحٌة77.51االولانثىعراقٌةالالمً عاصً محمد الرسول عبد اسراءالسٌاسٌة العلومبغداد31

2011/2012الصباحٌة77.41االولانثىعراقٌةالجنابً مصطفى محمد صفاالسٌاسٌة العلومبغداد32

2011/2012الصباحٌة77.28االولذكرعراقًمحمد صالح علً احمدالسٌاسٌة العلومبغداد33

2011/2012الصباحٌة77.25االولانثىعراقٌةمحسن فٌاض خالد االءالسٌاسٌة العلومبغداد34

2011/2012الصباحٌة77.11االولانثىعراقٌةالمشهداوي االمٌر عبد ناجً محمد وئامالسٌاسٌة العلومبغداد35

2011/2012الصباحٌة76.93االولذكرعراقًعلوان دحام ٌحٌى محمدالسٌاسٌة العلومبغداد36

2011/2012الصباحٌة76.76االولانثىعراقٌةعبد عٌاده سلٌمان دعاءالسٌاسٌة العلومبغداد37

2011/2012الصباحٌة76.61االولانثىعراقٌةمراد وٌس محمد حسن ازٌنالسٌاسٌة العلومبغداد38

2011/2012الصباحٌة76.58االولذكرعراقًغضبان سامً احسان طٌفالسٌاسٌة العلومبغداد39

2011/2012الصباحٌة76.54االولذكرعراقًمهاوش خضٌر صغٌر قحطانالسٌاسٌة العلومبغداد40

2011/2012الصباحٌة76.48االولانثىعراقٌةموزان حسٌن قاسم سارةالسٌاسٌة العلومبغداد41

2011/2012الصباحٌة76.47االولذكرعراقًفرٌح جدٌم فرهود خالدالسٌاسٌة العلومبغداد42

2011/2012الصباحٌة76.42االولذكرعراقًمهدي صالح لؤي لٌثالسٌاسٌة العلومبغداد43

2011/2012الصباحٌة76.36االولذكرعراقًعلً حسٌن االمٌر عبد حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد44

2011/2012الصباحٌة76.13االولانثىعراقٌةجاسم واصف معن اٌةالسٌاسٌة العلومبغداد45

2011/2012الصباحٌة76.12االولذكرعراقًعلً موسى سعد علًالسٌاسٌة العلومبغداد46



سنة التخرجنوع الدراسةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

2011/2012الصباحٌة76.921االولذكرعراقًحسان كامل حسن حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد47

2011/2012الصباحٌة76.09االولانثىعراقٌةحسٌن علً حسن شهدالسٌاسٌة العلومبغداد48

2011/2012الصباحٌة76.0892االولانثىعراقٌةفٌصل خلٌل ابراهٌم زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد49

2011/2012الصباحٌة76االولانثىعراقٌةحسن ابراهٌم نبٌل اٌةالسٌاسٌة العلومبغداد50

2011/2012الصباحٌة75.84االولانثىعراقٌةسعد مهدي اٌودي دعاءالسٌاسٌة العلومبغداد51

2011/2012الصباحٌة75.78االولانثىعراقٌةصالح مهدي جاسم هناءالسٌاسٌة العلومبغداد52

2011/2012الصباحٌة75.37االولانثىعراقٌةهللا عبد نجم بشٌر رسلالسٌاسٌة العلومبغداد53

2011/2012الصباحٌة75.3االولانثىعراقٌةمحسن علً رٌاض تغرٌدالسٌاسٌة العلومبغداد54

2011/2012الصباحٌة75.29االولانثىعراقٌةخلف صبري فرات انهارالسٌاسٌة العلومبغداد55

2011/2012الصباحٌة75.27االولذكرعراقًهللا عبد كطان ٌاسر رٌاضالسٌاسٌة العلومبغداد56

2011/2012الصباحٌة75.2االولذكرعراقًعلً عبد كاظم جواد عادلالسٌاسٌة العلومبغداد57

2011/2012الصباحٌة75.09االولانثىعراقٌةماجد برٌبر سامً عالالسٌاسٌة العلومبغداد58

2011/2012الصباحٌة75.07االولانثىعراقٌةطماس توما هرمز خضر هناديالسٌاسٌة العلومبغداد59

2011/2012الصباحٌة75.02االولانثىعراقٌةسلطان حبٌب حسن افتخارالسٌاسٌة العلومبغداد60

2011/2012الصباحٌة74.91االولذكرعراقًصبحً رحٌم علًالسٌاسٌة العلومبغداد61

2011/2012الصباحٌة74.88االولانثىعراقٌةراضً الحسن عبد نصٌر سارة    السٌاسٌة العلومبغداد62

2011/2012الصباحٌة74.76االولانثىعراقٌةمشحوت كرٌم علً عبد عذراءالسٌاسٌة العلومبغداد63

2011/2012الصباحٌة74.75االولانثىعراقٌةعلً جواد عباس نادٌة    السٌاسٌة العلومبغداد64

2011/2012الصباحٌة74.74االولانثىمصرٌةالحمٌد عبد حامد الحمٌد عبد دعاءالسٌاسٌة العلومبغداد65

2011/2012الصباحٌة74.72االولانثىعراقٌةمطلك حسون سعدي رؤىالسٌاسٌة العلومبغداد66

2011/2012الصباحٌة74.69االولذكرعراقًزاٌر سلمان رحم مرتضىالسٌاسٌة العلومبغداد67

2011/2012الصباحٌة74.58االولذكرعراقًجاسم عباس الرضا عبد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد68

2011/2012الصباحٌة74.51االولانثىعراقٌةندٌم محمد وائل الدٌن عالء هبةالسٌاسٌة العلومبغداد69

2011/2012الصباحٌة74.48االولانثىعراقٌةدهش كاظم نجم سماحالسٌاسٌة العلومبغداد70
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2011/2012الصباحٌة74.42االولذكرعراقًمبارك محمد اسماعٌل رسولالسٌاسٌة العلومبغداد71

2011/2012الصباحٌة74.36االولانثىعراقٌةهللا عبد الدٌن نجم مثنى نهىالسٌاسٌة العلومبغداد72

2011/2012الصباحٌة74.17االولذكرعراقًٌاس خلٌفة احمد عمارالسٌاسٌة العلومبغداد73

2011/2012الصباحٌة74.15االولانثىعراقٌةابراهٌم حمٌد مفٌد نوراالسٌاسٌة العلومبغداد74

2011/2012الصباحٌة74االولذكرعراقًطاهر رشٌد محمد عباسالسٌاسٌة العلومبغداد75

2011/2012الصباحٌة73.98االولانثىعراقٌةجمٌل صبري سعدون علٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد76

2011/2012الصباحٌة73.91االولانثىعراقٌةرضا حسن علً غدٌرالسٌاسٌة العلومبغداد77

2011/2012الصباحٌة73.67االولانثىعراقٌةسعد مجٌد عبود صفاالسٌاسٌة العلومبغداد78

2011/2012الصباحٌة73.63االولانثىعراقٌةبكر عمر مهند سارةالسٌاسٌة العلومبغداد79

2011/2012الصباحٌة73.58االولانثىعراقٌةتقً محمد محمد سعٌد مسرةالسٌاسٌة العلومبغداد80

2011/2012الصباحٌة73.29االولانثىعراقٌةمحمود عدنان فارس سارةالسٌاسٌة العلومبغداد81

2011/2012الصباحٌة73.11االولانثىعراقٌةجاسم جمٌل عماد سارةالسٌاسٌة العلومبغداد82

2011/2012الصباحٌة72.97االولذكرعراقًمحمد جاسم صالح احمدالسٌاسٌة العلومبغداد83

2011/2012الصباحٌة72.87الثانًذكرعراقًعذب جابر علً اسامةالسٌاسٌة العلومبغداد84

2011/2012الصباحٌة72.68االولانثىعراقٌةمنسً حمٌد عادل راوٌةالسٌاسٌة العلومبغداد85

2011/2012الصباحٌة72.63االولذكرعراقًعبٌد بجاي تفاح احمد علًالسٌاسٌة العلومبغداد86

2011/2012الصباحٌة72.55االولانثىعراقٌةحسن فلٌح محمد سجىالسٌاسٌة العلومبغداد87

2011/2012الصباحٌة72.42االولانثىعراقٌةالزبٌدي ذٌاب الكرٌم عبد الحمٌد عبد مروهالسٌاسٌة العلومبغداد88

2011/2012الصباحٌة72.21االولانثىعراقٌةابراهٌم خضٌر محمد زهراءالسٌاسٌة العلومبغداد89

2011/2012الصباحٌة72.17االولذكرعراقًجاسم قاسم عدنان محمدالسٌاسٌة العلومبغداد90

2011/2012الصباحٌة72.09االولانثىعراقٌةحسن محمد سمٌر نورالسٌاسٌة العلومبغداد91

2011/2012الصباحٌة72.08االولانثىعراقٌةاحمد الكاظم عبد جواد جٌالنالسٌاسٌة العلومبغداد92

2011/2012الصباحٌة72.06االولانثىعراقٌةزهاوي عبٌد حسن فاطمةالسٌاسٌة العلومبغداد93

2011/2012الصباحٌة72.05االولذكرعراقًعلوان هانً فرحان كرارالسٌاسٌة العلومبغداد94
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2011/2012الصباحٌة71.96االولذكرعراقًعبد احمد عباس حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد95

2011/2012الصباحٌة71.84االولذكرعراقًباته هادي مهدي كرٌم كرارالسٌاسٌة العلومبغداد96

2011/2012الصباحٌة71.81االولانثىعراقٌةمهدي فاضل احمد دعاءالسٌاسٌة العلومبغداد97

2011/2012الصباحٌة71.8االولانثىعراقٌةحسٌن رجب رافع عائشةالسٌاسٌة العلومبغداد98

2011/2012الصباحٌة71.67االولانثىعراقٌةراضً حسٌن الخالق عبد نورالسٌاسٌة العلومبغداد99

2011/2012الصباحٌة71.64االولذكرعراقًنعمه خلف زٌدان سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد100

2011/2012الصباحٌة71.6255االولانثىعراقٌةناصر خضٌر الحسٌن عبد رانٌةالسٌاسٌة العلومبغداد101

2011/2012الصباحٌة71.6227االولانثىعراقٌةاسماعٌل محسن علً جنانالسٌاسٌة العلومبغداد102

2011/2012الصباحٌة71.49االولانثىعراقٌةالبٌضانً محسن الرضا عبد محمود رؤىالسٌاسٌة العلومبغداد103

2011/2012الصباحٌة71.32االولذكرعراقًناصر كاظم مبارك رائدالسٌاسٌة العلومبغداد104

2011/2012الصباحٌة71.27االولانثىعراقٌةعلً خالد زٌاد هند   السٌاسٌة العلومبغداد105

2011/2012الصباحٌة71.19االولانثىعراقٌةحسٌن حول مسلم عبد سارةالسٌاسٌة العلومبغداد106

2011/2012الصباحٌة71.07االولانثىعراقٌةكاظم علً عبد حسام طٌبةالسٌاسٌة العلومبغداد107

2011/2012الصباحٌة70.94االولانثىعراقٌةكاظم جواد قحطان ضحىالسٌاسٌة العلومبغداد108

2011/2012الصباحٌة70.81االولذكرعراقًسلمان ساجت فارس احمدالسٌاسٌة العلومبغداد109

2011/2012الصباحٌة70.79االولانثىعراقٌةحسن الحسٌن عبد علً رسلالسٌاسٌة العلومبغداد110

2011/2012الصباحٌة70.68االولانثىعراقٌةحسٌن هللا عبد علً حوراءالسٌاسٌة العلومبغداد111

2011/2012الصباحٌة70.03االولانثىعراقٌةحسٌن علً احمد نورالسٌاسٌة العلومبغداد112

2011/2012الصباحٌة70.02االولانثىعراقٌةحمودي جاسم مؤٌد رٌمالسٌاسٌة العلومبغداد113

2011/2012الصباحٌة69.99االولذكرعراقًفاضل نزار محمدالسٌاسٌة العلومبغداد114

2011/2012الصباحٌة69.9االولانثىعراقٌةحسن خنجر مزهر دعاءالسٌاسٌة العلومبغداد115

2011/2012الصباحٌة69.85االولانثىعراقٌةمحمد الرحمن عبد صالح مروجالسٌاسٌة العلومبغداد116

2011/2012الصباحٌة69.6837االولذكرعراقًمجرن حمود محً حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد117

2011/2012الصباحٌة69.6832االولانثىعراقٌةمطر عباس عماد دعاءالسٌاسٌة العلومبغداد118
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2011/2012الصباحٌة69.66االولذكرعراقًصالح احمد عدنان احمدالسٌاسٌة العلومبغداد119

2011/2012الصباحٌة69.6278االولذكرعراقًفنٌخ مهدي عزٌز عمارالسٌاسٌة العلومبغداد120

2011/2012الصباحٌة69.62االولذكرعراقًزٌن هللا عطا مشتاقالسٌاسٌة العلومبغداد121

2011/2012الصباحٌة69.59االولذكرعراقًاسماعٌل طارق زٌاد مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد122

2011/2012الصباحٌة69.56االولانثىعراقٌةتوفٌق احمد مظفر هالةالسٌاسٌة العلومبغداد123

2011/2012الصباحٌة69.51االولانثىعراقٌةحمزة الحسن عبد عالء مروةالسٌاسٌة العلومبغداد124

2011/2012الصباحٌة69.46االولانثىعراقٌةسدخان شمخً غازي اٌمانالسٌاسٌة العلومبغداد125

2011/2012الصباحٌة69.43االولانثىعراقٌةخمٌس كرٌم ٌحٌى مروةالسٌاسٌة العلومبغداد126

2011/2012الصباحٌة69.4االولذكرعراقًنجم سهٌل عدنان غسانالسٌاسٌة العلومبغداد127

2011/2012الصباحٌة69.25االولذكرعراقًالحسٌن عبد جبر علً مٌثمالسٌاسٌة العلومبغداد128

2011/2012الصباحٌة69.19االولذكرعراقًشٌرخان شوكت خلٌل علًالسٌاسٌة العلومبغداد129

2011/2012الصباحٌة69.13االولانثىعراقٌةالجاف محمود علً ولً روزانالسٌاسٌة العلومبغداد130

2011/2012الصباحٌة69.09االولذكرعراقًبدن حسن عباس حسامالسٌاسٌة العلومبغداد131

2011/2012الصباحٌة68.95االولانثىعراقٌةعداي جبر عادل زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد132

2011/2012الصباحٌة68.81االولانثىعراقٌةعلً موزان حسن فالح رشاالسٌاسٌة العلومبغداد133

2011/2012الصباحٌة68.66االولانثىعراقٌةارهٌف هللا عبد نجم سجىالسٌاسٌة العلومبغداد134

2011/2012الصباحٌة68.39االولانثىعراقٌةهللا عبد خلٌل ابراهٌم شمسالسٌاسٌة العلومبغداد135

2011/2012الصباحٌة68.21االولانثىعراقٌةمذكور جٌاد حسٌن مٌسون  السٌاسٌة العلومبغداد136

2011/2012الصباحٌة67.98االولانثىعراقٌةمراد علً الملك عبد رؤىالسٌاسٌة العلومبغداد137

2011/2012الصباحٌة67.84الثانًذكرعراقًمحمود شاكر سعد حسامالسٌاسٌة العلومبغداد138

2011/2012الصباحٌة67.69الثانًانثىعراقٌةفرج عبد عدنان سرى السٌاسٌة العلومبغداد139

2011/2012الصباحٌة67.6االولذكرعراقًرشٌد حسن ناجً علًالسٌاسٌة العلومبغداد140

2011/2012الصباحٌة67.58االولانثىعراقٌةعلً  محمود عدنان اٌمانالسٌاسٌة العلومبغداد141

2011/2012الصباحٌة67.53االولانثىعراقٌةالرزاق عبد الوهاب عبد موفق راقٌةالسٌاسٌة العلومبغداد142
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2011/2012الصباحٌة67.42االولانثىعراقٌةحمد فٌاض محمد رؤىالسٌاسٌة العلومبغداد143

2011/2012الصباحٌة67.41االولانثىعراقٌةمحمد الحمٌد عبد محمد اٌةالسٌاسٌة العلومبغداد144

2011/2012الصباحٌة67.4االولذكرعراقًعٌدان عبٌد مسلم احمدالسٌاسٌة العلومبغداد145

2011/2012الصباحٌة66.98االولانثىعراقٌةجبر خلف سعدي امنةالسٌاسٌة العلومبغداد146

2011/2012الصباحٌة66.82االولذكرعراقًٌاسر شنان رحمن عالءالسٌاسٌة العلومبغداد147

2011/2012الصباحٌة66.8االولذكرعراقًعباس مهدي صالح مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد148

2011/2012الصباحٌة66.73االولانثىعراقٌةصالح غنً ثامر رقاءالسٌاسٌة العلومبغداد149

2011/2012الصباحٌة66.47االولانثىعراقٌةعلً عبد قاسم نبأالسٌاسٌة العلومبغداد150

2011/2012الصباحٌة66.33االولذكرعراقًالعزٌز عبد حلواص ناجً حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد151

2011/2012الصباحٌة66.23االولانثىعراقٌةمحمد سعود موفق رٌامالسٌاسٌة العلومبغداد152

2011/2012الصباحٌة66.22االولذكرعراقًجاسم عباس رعد سعودالسٌاسٌة العلومبغداد153

2011/2012الصباحٌة65.9499االولانثىعراقٌةلعٌبً خلف مزهر حوراءالسٌاسٌة العلومبغداد154

2011/2012الصباحٌة65.9452االولانثىعراقٌةدهش هادي ضٌاء هوٌداالسٌاسٌة العلومبغداد155

2011/2012الصباحٌة65.82االولذكرعراقًعبد خزعل حسٌن محمدالسٌاسٌة العلومبغداد156

2011/2012الصباحٌة65.68االولانثىعراقٌةسبع الكرٌم عبد قتٌبة رغدةالسٌاسٌة العلومبغداد157

2011/2012الصباحٌة65.64االولذكرعراقًاحمد محمد عماد اوسالسٌاسٌة العلومبغداد158

2011/2012الصباحٌة65.6االولذكرعراقًمحمد كرٌم احمد عمرالسٌاسٌة العلومبغداد159

2011/2012الصباحٌة65.47االولانثىعراقٌةبدر سلمان علً دعاءالسٌاسٌة العلومبغداد160

2011/2012الصباحٌة65.39االولانثىعراقٌةخلف خضب فاضل زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد161

2011/2012الصباحٌة65.26االولانثىعراقٌةمحمد وهٌب هللا عبد نورالسٌاسٌة العلومبغداد162

2011/2012الصباحٌة65.24االولذكرعراقًٌعقوب وحٌد كاظم علًالسٌاسٌة العلومبغداد163

2011/2012الصباحٌة65.12االولانثىعراقٌةعلً احمد فوزي سرىالسٌاسٌة العلومبغداد164

2011/2012الصباحٌة65.01االولذكرعراقًمطرود موسى علً حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد165

2011/2012الصباحٌة64.78الثانًذكرعراقًعداي عباس حسٌن علًالسٌاسٌة العلومبغداد166
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2011/2012الصباحٌة64.75االولذكرعراقًمغٌر محمود الوهاب عبد اسامةالسٌاسٌة العلومبغداد167

2011/2012الصباحٌة64.74االولانثىعراقٌةحمدان علً عبد سهىالسٌاسٌة العلومبغداد168

2011/2012الصباحٌة64.72االولانثىعراقٌةحسٌن مهدي حسٌن مروةالسٌاسٌة العلومبغداد169

2011/2012الصباحٌة64.68االولذكرعراقًعبادي غرٌب محمد علًالسٌاسٌة العلومبغداد170

2011/2012الصباحٌة64.41االولانثىعراقٌةفارس عبد حسٌن هندي رشاالسٌاسٌة العلومبغداد171

2011/2012الصباحٌة64.11االولذكرعراقًفرحان  نعمة خالد انمارالسٌاسٌة العلومبغداد172

2011/2012الصباحٌة64.09الثانًذكرعراقًجودة براك كاظم صادقالسٌاسٌة العلومبغداد173

2011/2012الصباحٌة63.94االولذكرعراقًعبود حسن ماجد مالكالسٌاسٌة العلومبغداد174

2011/2012الصباحٌة63.9الثانًانثىعراقٌةباقر محمد باقر زهراءالسٌاسٌة العلومبغداد175

2011/2012الصباحٌة63.57االولذكرعراقًودة لفته شذر علًالسٌاسٌة العلومبغداد176

2011/2012الصباحٌة63.26االولانثىعراقٌةمحمود حسن قحطان سارة السٌاسٌة العلومبغداد177

2011/2012الصباحٌة63.24االولذكرعراقًسلمان خماس نافع احمدالسٌاسٌة العلومبغداد178

2011/2012الصباحٌة63.2الثانًانثىعراقٌةفرج محمد علً سارهالسٌاسٌة العلومبغداد179

2011/2012الصباحٌة63.12االولانثىعراقٌةرشٌد مجٌد طالب شوقالسٌاسٌة العلومبغداد180

2011/2012الصباحٌة63.09االولذكرعراقًزغٌر هللا جار سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد181

2011/2012الصباحٌة63.07الثانًذكرعراقًهللا عبد احمد علً احمدالسٌاسٌة العلومبغداد182

2011/2012الصباحٌة62.96االولذكرعراقًعلً مراد شاه غازي نٌازالسٌاسٌة العلومبغداد183

2011/2012الصباحٌة62.8االولذكرعراقًاحمد عبد عدنان اسامةالسٌاسٌة العلومبغداد184

2011/2012الصباحٌة62.8االولذكرعراقًشخٌر قاسم جبار عباسالسٌاسٌة العلومبغداد185

2011/2012الصباحٌة62.75االولذكرعراقًعلً محمد هللا خٌر حسنالسٌاسٌة العلومبغداد186

2011/2012الصباحٌة62.56االولانثىعراقٌةجاسم نصٌف مجٌد سناءالسٌاسٌة العلومبغداد187

2011/2012الصباحٌة62.53االولذكرعراقًهادي محمد جاسم ٌاسرالسٌاسٌة العلومبغداد188

2011/2012الصباحٌة62.33االولانثىعراقٌةهللا معا اسماعٌل كرٌم اسراءالسٌاسٌة العلومبغداد189

2011/2012الصباحٌة62.27الثانًذكرعراقًمشجل ناهً كرٌم اشرفالسٌاسٌة العلومبغداد190
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2011/2012الصباحٌة61.97االولذكرعراقًعزٌز محمد كرٌم احمدالسٌاسٌة العلومبغداد191

2011/2012الصباحٌة61.62االولذكرعراقًلخٌت حسن ابراهٌم اٌهابالسٌاسٌة العلومبغداد192

2011/2012الصباحٌة61.48االولذكرعراقًعبٌد ذٌاب بكر فٌصلالسٌاسٌة العلومبغداد193

2011/2012الصباحٌة61.46الثانًذكرعراقًناطور سعٌد راهً كرارالسٌاسٌة العلومبغداد194

2011/2012الصباحٌة61.22االولذكرعراقًكاظم سعود فرحان احمدالسٌاسٌة العلومبغداد195

2011/2012الصباحٌة61.06الثانًذكرعراقًعاصً عاتً عبد رائدالسٌاسٌة العلومبغداد196

2011/2012الصباحٌة61.06االولذكرعراقًمحمود مهدي حمزه هاشمالسٌاسٌة العلومبغداد197

2011/2012الصباحٌة61االولانثىعراقٌةٌوسف كاظم موفق مرٌمالسٌاسٌة العلومبغداد198

2011/2012الصباحٌة60.21االولذكرعراقًفرج الحسن عبد محمد امٌرالسٌاسٌة العلومبغداد199

2011/2012الصباحٌة59.95الثانًذكرعراقًسلٌم القادر عبد رشٌد طالبالسٌاسٌة العلومبغداد200

2011/2012الصباحٌة59.85االولذكرعراقًعباس خضر رعد مخلدالسٌاسٌة العلومبغداد201

2011/2012الصباحٌة59.55االولذكرعراقًحسن علوان سعٌدالسٌاسٌة العلومبغداد202

2011/2012الصباحٌة59.53االولذكرعراقًعلً حسٌن علً مرادالسٌاسٌة العلومبغداد203

2011/2012الصباحٌة59.4االولذكرعراقًهللا عبد جبار هللا عبد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد204

2011/2012الصباحٌة58.93االولانثىعراقٌةعلً محمد الصاحب عبد ثائر نورالسٌاسٌة العلومبغداد205

2011/2012الصباحٌة58.91الثانًذكرعراقًحسٌن محمد قاسم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد206

2011/2012الصباحٌة58.61الثانًذكرعراقًظاهر فرحان نافع ٌاسرالسٌاسٌة العلومبغداد207

2011/2012الصباحٌة58.52االولذكرعراقًعبد صبار نجٌمان وعدالسٌاسٌة العلومبغداد208

2011/2012الصباحٌة58.2االولذكرعراقًجوٌر حسن القادر عبد محمودالسٌاسٌة العلومبغداد209

2011/2012الصباحٌة57.99االولذكرعراقًفٌاض حمود حمدان محمدالسٌاسٌة العلومبغداد210

2011/2012الصباحٌة57.92االولذكرعراقًكاظم خلف ماجد عمرالسٌاسٌة العلومبغداد211

2011/2012الصباحٌة57.76الثانًذكرعراقًسلمان حسون فاضل علًالسٌاسٌة العلومبغداد212

2011/2012الصباحٌة57.45الثانًذكرعراقًحنشل عباس سعدي عباسالسٌاسٌة العلومبغداد213

2011/2012الصباحٌة56.18الثانًذكرعراقًعبٌد اتهٌم عذافة محمدالسٌاسٌة العلومبغداد214
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2011/2012الصباحٌة55.49الثانًذكرعراقًسوٌع محسن سلمان علًالسٌاسٌة العلومبغداد215

2011/2012الصباحٌة54.3الثانًذكرعراقًالفً احمد صبري عمرالسٌاسٌة العلومبغداد216

2011/2012الصباحٌة53.82الثانًذكرعراقًموجد هللا عبد كرٌم وائلالسٌاسٌة العلومبغداد217
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2011/2012مسائ89,18ًاالولانثىعراقٌةجبر سعد موحان حذامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة1

2011/2012مسائ86,86ًاالولانثىعراقٌةصالح سلمان داود جورٌهالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة2

2011/2012مسائ85,79ًاالولانثىعراقٌةذٌاب الرزاق عبد نصٌر هبةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة3

2011/2012مسائ85,68ًاالولذكرعراقًصغٌر جبوري حمدان عمرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة4

2011/2012مسائ84ًاالولذكرعراقًجابر مجهول معالك الحسٌن عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة5

2011/2012مسائ82,15ًاالولذكرعراقًاحمد حرٌن عدنان عمرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة6

2011/2012مسائ82,10ًاالولذكرعراقًحسن خضٌر ناهض سامرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة7

2011/2012مسائ81,98ًاالولانثىعراقٌةجبوري  السالم عبد ٌعرب زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة8

2011/2012مسائ81,40ًاالولانثىعراقٌةجاوٌدان المجٌد عبد رضا شذىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة9

2011/2012مسائ80.82ًاالولانثىعراقٌةاسماعٌل هللا عبد شماع زمنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة10

2011/2012مسائ80,75ًاالولانثىعراقٌةجواد حمٌد مجٌد نهلةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة11

2011/2012مسائ80,50ًاالولانثىعراقٌةجبر سعد موحان ختامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة12

2011/2012مسائ80,36ًاالولذكرعراقًمهدي شالل حمٌد مازنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة13

2011/2012مسائ79,47ًاالولانثىعراقٌةالٌاس جرجٌس فٌصل رٌمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة14

2011/2012مسائ79,18ًاالولذكرعراقًصبٌح ابراهٌم هللا عبد سعدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة15

2011/2012مسائ78,48ًاالولانثىعراقٌةمهدي علً محمد مًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة16

2011/2012مسائ78,43ًاالولذكرعراقًطاهر علً عبد دخٌل طاهرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة17

2011/2012مسائ78,26ًاالولانثىعراقٌةدهش محمد حسن عذراءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة18

2011/2012العام الدراسً -  خرٌجٌن الدراسات المسائٌة 
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2011/2012مسائ77,71ًاالولذكرعراقًسامر عالوي صالح علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة19

2011/2012مسائ76,94ًاالولانثىعراقٌةداود  كباشً سلمان ابتسامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة20

2011/2012مسائ76,73ًاالولذكرعراقًٌحٌى جعفر صادق عالءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة21

2011/2012مسائ76,40ًاالولذكرعراقًالوهاب عبد عبد ناجً سالمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة22

2011/2012مسائ75,59ًاالولذكرعراقًعلً حٌدر حسٌن علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة23

2011/2012مسائ75,46ًاالولانثىعراقٌةعبد محمد سامً لجٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة24

2011/2012مسائ75,13ًاالولذكرعراقًمجٌد ٌاسٌن اسامة عمرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة25

2011/2012مسائ74,79ًاالولذكرعراقًكجوش غضبان صالح حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة26

2011/2012مسائ74,60ًاالولذكرعراقًراشد زٌد عبد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة27

2011/2012مسائ74,47ًاالولذكرعراقًعٌدان محمد علً جاسمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة28

2011/2012مسائ74,36ًاالولذكرعراقًشوٌع سهل كاظم مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة29

2011/2012مسائ74,31ًاالولذكرعراقًساٌه شاه علً نعمانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة30

2011/2012مسائ74,29ًاالولذكرعراقًعلكم حطاب جاسم قاسمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة31

2011/2012مسائ74,05ًاالولذكرعراقًجكمه شكر داروك محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة32

2011/2012مسائ74,04ًاالولذكرعراقًسحاب ضاحً سلمان عصامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة33

2011/2012مسائ73,80ًاالولذكرعراقًثانً عباس فاضل عباسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة34

2011/2012مسائ73569ًاالولانثىعراقٌةعلً الحسن عبد هاشم نورالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة35

2011/2012مسائ73568ًاالولذكرعراقًعلً حٌدر حسن فالحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة36

2011/2012مسائ73,52ًاالولانثىعراقٌةجاسم الكرٌم عبد المهدي عبد هدٌلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة37

2011/2012مسائ73,51ًاالولذكرعراقًعباس مجٌد غانم حسٌن السٌاسٌة العلومبغداد جامعة38

2011/2012مسائ73,39ًاالولانثىعراقٌةحسن فلٌح صادق سجىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة39

2011/2012مسائ73,01ًاالولذكرعراقًعلً عبد عادل محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة40

2011/2012مسائ72,90ًاالولذكرعراقًعبدي فرمان فاضلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة41

2011/2012مسائ72,86ًاالولذكرعراقًمحمد جاسم حسن فالحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة42
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2011/2012مسائ72,80ًاالولانثىعراقٌةعلً عبد فاضل  علً نهىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة43

2011/2012مسائ72,74ًاالولذكرعراقًعبود علً عدنانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة44

2011/2012مسائ72,61ًاالولذكرعراقًعزٌز رحٌم علً عزٌزالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة45

2011/2012مسائ72,19ًالثانًذكرعراقًمحمد عواد ٌوسف بشارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة46

2011/2012مسائ72,11ًاالولذكرعراقًمحمد خلف جبارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة47

2011/2012مسائ72,02ًاالولذكرعراقًمصطفى رضا عادلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة48

2011/2012مسائ72ًاالولذكرعراقًصالح خرشٌد مجٌد هاشمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة49

2011/2012مسائ71,96ًاالولذكرعراقًعباس حبٌب عون عبد هاشمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة50

2011/2012مسائ71,73ًاالولانثىعراقٌةعباس خضٌر حفظً ندىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة51

2011/2012مسائ71,31ًاالولذكرعراقًسعٌد محمد طهالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة52

2011/2012مسائ71,20ًاالولذكرعراقًحواس لفته محمد ٌاسرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة53

2011/2012مسائ71,10ًاالولذكرعراقًالكرٌم عبد الرحمن عبد رعدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة54

2011/2012مسائ71,09ًاالولانثىعراقٌةابراهٌم الرزاق عبد كنعان سوزانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة55

2011/2012مسائ71,08ًاالولذكرعراقًمحسن مخٌط جاسمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة56

2011/2012مسائ71,04ًاالولذكرعراقًمحمد منصور الغفور عبد عالءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة57

2011/2012مسائ70,97ًاالولذكرعراقًعباس فاضل احمد فراسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة58

2011/2012مسائ70,77ًاالولانثىعراقٌةفٌصل سالم هللا خٌر تماضرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة59

2011/2012مسائ70,53ًاالولذكرعراقًنجم لطٌف جبار ستارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة60

2011/2012مسائ70,44ًاالولذكرعراقًالمجٌد عبد باقر محمد حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة61

2011/2012مسائ70,39ًاالولذكرعراقًكمون جعفر محمد فراسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة62

2011/2012مسائ70,30ًاالولانثىعراقٌةراضً حسن فالح فاطمةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة63

2011/2012مسائ70,23ًاالولانثىعراقٌةحسٌن ناصر صادق مروةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة64

2011/2012مسائ70,13ًاالولانثىعراقٌةباقر جعفر الكرٌم عبد زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة65

2011/2012مسائ70,12ًاالولانثىعراقٌةعلً حسن عبد نضالالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة66
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2011/2012مسائ70,07ًاالولانثىعراقٌةنور المهدي عبد فاخر بشرىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة67

2011/2012مسائ69,73ًالثانًذكرعراقًحسٌن حسن نجاحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة68

2011/2012مسائ69,38ًاالولذكرعراقًعلً حسام محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة69

2011/2012مسائ69,27ًاالولذكرعراقًنصٌف شرٌف  باسم  عادلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة70

2011/2012مسائ69.24ًاالولذكرعراقًطاهر محمد باقر نبٌلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة71

2011/2012مسائ69,20ًاالولانثىعراقٌةعبد محمد نبراسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة72

2011/2012مسائ68,94ًاالولذكرعراقًجعاطه ٌاسٌن خالد اٌهابالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة73

2011/2012مسائ68,84ًاالولذكرعراقًعواد هللا عبد حمٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة74

2011/2012مسائ68,82ًاالولذكرعراقًعبد احمد صالح احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة75

2011/2012مسائ68,70ًاالولذكرعراقًقادر احمد رعدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة76

2011/2012مسائ68,68ًاالولذكرعراقًحمود عبود نجم عادلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة77

2011/2012مسائ68,53ًاالولانثىعراقٌةعلٌوي حسن محمد لبابةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة78

2011/2012مسائ68.29ًاالولذكرعراقًحسون فخري صبري براءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة79

2011/2012مسائ68,09ًاالولذكرعراقًمحمد الكرٌم  عبد مهدي حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة80

2011/2012مسائ67,99ًاالولذكرعراقًعلً محمد طعمة  مهدي مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة81

2011/2012مسائ67,77ًاالولانثىعراقٌةالقادر عبد ابراهٌم نزار هبةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة82

2011/2012مسائ67,76ًاالولذكرعراقًحسٌن جدوع ابراهٌم سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة83

2011/2012مسائ67,65ًاالولذكرعراقًفٌصل حاتم عامر محمودالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة84

2011/2012مسائ67,60ًاالولذكرعراقًهذال عبد شلٌف محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة85

2011/2012مسائ67,57ًالثانًذكرعراقًخضٌر ربٌع جمٌل محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة86

2011/2012مسائ67,35ًاالولانثىعراقٌةناجً القادر عبد شاكر سارةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة87

2011/2012مسائ67,32ًاالولذكرعراقًحسٌن غضبان سبهان ماجدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة88

2011/2012مسائ67,31ًاالولانثىعراقٌةحسن بهجت هللا عبد رناالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة89

2011/2012مسائ67,01ًاالولذكرعراقًعٌدان ضٌف سعد معاذالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة90
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2011/2012مسائ66,84ًاالولذكرعراقًعون عبد راقب عامرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة91

2011/2012مسائ66,83ًاالولذكرعراقًبطً زوره مهدي رٌاضالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة92

2011/2012مسائ66,72ًاالولذكرعراقًمهدي احمد هاشم غزوانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة93

2011/2012مسائ66,65ًاالولذكرعراقًجاسم مهدي الرزاق عبد علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة94

2011/2012مسائ66,62ًاالولذكرعراقًحسون ابراهٌم خلٌل ابراهٌمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة95

2011/2012مسائ66,61ًاالولذكرعراقًعبٌد حسن حسٌن فاضلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة96

2011/2012مسائ66,53ًاالولذكرعراقًصالح محمد هاشم علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة97

2011/2012مسائ66,50ًاالولذكرعراقًشذر علً الزهرة عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة98

2011/2012مسائ66.1747ًاالولذكرعراقًسوٌدان كرٌم هللا عبد زٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة99

2011/2012مسائ66.1743ًاالولذكرعراقًناهً علً وسامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة100

2011/2012مسائ65,88ًاالولذكرعراقًطعمه لفتة حسن عدنانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة101

2011/2012مسائ65,87ًاالولانثىعراقٌةشبٌب غالً الكرٌم عبد انفالالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة102

2011/2012مسائ65,83ًاالولذكرعراقًالخضٌر محمد ابراهٌم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة103

2011/2012مسائ65,66ًاالولذكرعراقًعلً محمد الكرٌم عبد عامرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة104

2011/2012مسائ65,45ًاالولانثىعراقٌةمحمد التابعً حسن زٌنةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة105

2011/2012مسائ65,44ًاالولذكرعراقًحسن الجبار عبد مسلم قتٌبةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة106

2011/2012مسائ65,28ًاالولذكرعراقًكسار فرحان صالح محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة107

2011/2012مسائ65,28ًاالولذكرعراقًمحمد خلف خضٌر ٌاسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة108

2011/2012مسائ65,22ًاالولذكرعراقًقره حسٌن الخالق عبد بسامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة109

2011/2012مسائ65,13ًاالولذكرعراقًالحسٌن عبد فرج حسن فالحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة110

2011/2012مسائ65,06ًاالولانثىعراقٌةحمود الحسٌن عبد عارف زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة111

2011/2012مسائ64,86ًاالولانثىعراقٌةصالح الستار عبد ضٌاء حالالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة112

2011/2012مسائ64,81ًاالولذكرعراقًعثمان حسٌن فاروق وان شاخةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة113

2011/2012مسائ64,80ًاالولذكرعراقًعلً غٌدان صادق اسحاقالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة114
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2011/2012مسائ64,77ًاالولانثىعراقًنجم حمٌد رشٌد رفدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة115

2011/2012مسائ64,75ًاالولذكرعراقًعبد دحام هللا عبد عمرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة116

2011/2012مسائ64,26ًاالولذكرعراقًطعمه جعفر صادق مٌثمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة117

2011/2012مسائ64,14ًاالولذكرعراقًالعزٌز عبد راكان احمد نوافالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة118

2011/2012مسائ63,97ًاالولانثىعراقٌةمنفً لطٌف ٌدام زمنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة119

2011/2012مسائ63,94ًاالولذكرعراقًحسن ابراهٌم نعمه مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة120

2011/2012مسائ63,59ًاالولذكرعراقًقدٌر شلش عبود حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة121

2011/2012مسائ63,5ًاالولذكرعراقًطالل كرٌم طاللالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة122

2011/2012مسائ63,03ًاالولذكرعراقًعبد محسن غنً كرارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة123

2011/2012مسائ62,92ًاالولذكرعراقًخفً شرهان عبد حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة124

2011/2012مسائ62,91ًاالولذكرعراقًسلمان محمد عبد هاشمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة125

2011/2012مسائ62,86ًاالولذكرعراقًمعروف بشٌر كامل غزوانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة126

2011/2012مسائ62,72ًاالولذكرعراقًحسٌن عباس صالح لؤيالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة127

2011/2012مسائ62,46ًاالولذكرعراقًكاظم علً حسٌن عباسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة128

2011/2012مسائ62,26ًاالولذكرعراقًكرٌم دٌنار عباسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة129

2011/2012مسائ61,90ًاالولذكرعراقًمحمد قاسم وهاب علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة130

2011/2012مسائ61,87ًاالولذكرعراقًمحمد هاشم طه احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة131

2011/2012مسائ61,78ًاالولانثىعراقٌةعلً محمد جعفر سمٌر مهاالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة132

2011/2012مسائ61,60ًاالولذكرعراقًعلً حسٌن ابراهٌم حسنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة133

2011/2012مسائ61,52ًاالولذكرعراقًابراهٌم محمود ناظمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة134

2011/2012مسائ61,44ًاالولذكرعراقًصالح محمد علً خالدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة135

2011/2012مسائ61,43ًاالولذكرعراقًعباس خضٌر الكرٌم عبد حسٌن السٌاسٌة العلومبغداد جامعة136

2011/2012مسائ61,29ًاالولانثىعراقٌةناصر عبٌد كرٌم صابرٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة137

2011/2012مسائ61,18ًاالولذكرعراقًعلً محسن حمزة علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة138
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2011/2012مسائ61,10ًاالولذكرعراقًمحمدعلً رزاق الرحمن عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة139

2011/2012مسائ61,07ًالثانًانثىعراقٌةاسماعٌل هللا عبد سلٌمان نورالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة140

2011/2012مسائ60,95ًاالولذكرعراقًفوزي مهدي هللا عبد عدنانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة141

2011/2012مسائ60,48ًاالولذكرعراقًعلوان هللا عبد عباس وسامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة142

2011/2012مسائ60,32ًاالولذكرعراقًفٌاض شلتاغ زكً اوسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة143
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