
التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2013/2012الصباحٌة87,20االولانثىعراقٌةحسن علٌوي باسم اسراءالسٌاسٌة العلومبغداد1

2013/2012الصباحٌة85,84االولذكرعراقٌةنجم عبود نجم احمدالسٌاسٌة العلومبغداد2

2013/2012الصباحٌة85,03االولانثىعراقٌةموسى محمد كاظم عذراءالسٌاسٌة العلومبغداد3

2013/2012الصباحٌة84,21االولانثىعراقٌةشخناب جبر فٌصل نورالسٌاسٌة العلومبغداد4

2013/2012الصباحٌة84,08االولانثىعراقٌةصالح حسٌن عبد عماد حنٌنالسٌاسٌة العلومبغداد5

2013/2012الصباحٌة84,04االولانثىعراقٌةكاظم جاسم اسماعٌل زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد6

2013/2012الصباحٌة83,89االولانثىعراقٌةابراهٌم لطٌف ابراهٌم سماءالسٌاسٌة العلومبغداد7

2013/2012الصباحٌة83,31االولانثىعراقٌةحسٌن داود طالب رواءالسٌاسٌة العلومبغداد8

2013/2012الصباحٌة83,08االولانثىعراقٌةمحمد حسن ٌاسٌن لقاءالسٌاسٌة العلومبغداد9

2013/2012الصباحٌة83االولانثىعراقٌةجاسم حسٌن علً هبةالسٌاسٌة العلومبغداد10

2013/2012الصباحٌة82,84االولذكرعراقٌةحمودي هادي عدنان حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد11

2013/2012الصباحٌة82,38االولانثىعراقٌةخلف مكً الدٌن عالء خدٌجةالسٌاسٌة العلومبغداد12

2013/2012الصباحٌة82,33االولانثىعراقٌةسالم حمٌد جاسم اسراءالسٌاسٌة العلومبغداد13

2013/2012الصباحٌة81,99االولانثىعراقٌةحسٌن أرحٌم رؤوف رسلالسٌاسٌة العلومبغداد14

2013/2012الصباحٌة81,81االولانثىعراقٌةناصر علً جمعة هندالسٌاسٌة العلومبغداد15

2013/2012الصباحٌة81,76االولانثىعراقٌةمحمد خالد كرٌم سالًالسٌاسٌة العلومبغداد16

2013/2012الصباحٌة81,58االولانثىعراقٌةعبدهللا عباس فاضل سجىالسٌاسٌة العلومبغداد17

2013/2012الصباحٌة81,47االولانثىعراقٌةمكً كاظم مجٌد هدىالسٌاسٌة العلومبغداد18

2013/2012الصباحٌة81,41االولانثىعراقٌةخلف محمد ماجد سارةالسٌاسٌة العلومبغداد19

2013/2012الصباحٌة81,34االولانثىعراقٌةجبر نعمه جمعة دعاءالسٌاسٌة العلومبغداد20

2013/2012الصباحٌة81,32االولانثىعراقٌةفهد مطلك طارق فرحالسٌاسٌة العلومبغداد21

2013/2012الصباحٌة81,22االولانثىعراقٌةباقر محسن ٌعقوب رسلالسٌاسٌة العلومبغداد22

2013/2012 الدراسً العام-  المسائٌة و الصباحٌة الدراسات خرٌجٌن 

االولٌة للدراسات الخرٌجٌن اسماء
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2013/2012الصباحٌة80,83االولانثىعراقٌةحمودي محمد علً نوراالسٌاسٌة العلومبغداد23

2013/2012الصباحٌة80,45االولذكرعراقٌةعبدهللا محمود علً حسنالسٌاسٌة العلومبغداد24

2013/2012الصباحٌة80االولانثىعراقٌةعاصً احمد شهاب هبةالسٌاسٌة العلومبغداد25

2013/2012الصباحٌة79,73االولانثىعراقٌةمحمد حمٌد طه ٌاسمٌنالسٌاسٌة العلومبغداد26

2013/2012الصباحٌة79,23االولانثىعراقٌةعودة محسن صفاء مروةالسٌاسٌة العلومبغداد27

2013/2012الصباحٌة79,11االولانثىعراقٌةرستم هللا فتح غازي زهراءالسٌاسٌة العلومبغداد28

2013/2012الصباحٌة78,90االولانثىعراقٌةعباس كاظم الحسن عبد نورالسٌاسٌة العلومبغداد29

2013/2012الصباحٌة78,88االولانثىعراقٌةعاتً كرٌم جمال مروةالسٌاسٌة العلومبغداد30

2013/2012الصباحٌة78,77االولانثىعراقٌةاحمد سلمان طارق فادٌةالسٌاسٌة العلومبغداد31

2013/2012الصباحٌة78,28االولانثىعراقٌةشفً علً عبد اسٌلالسٌاسٌة العلومبغداد32

2013/2012الصباحٌة77,96االولانثىعراقٌةحمادي جاسم نصٌف شهدالسٌاسٌة العلومبغداد33

2013/2012الصباحٌة77,95االولذكرعراقٌةحسون الصاحب عبد االله عمارعبدالسٌاسٌة العلومبغداد34

2013/2012الصباحٌة77,69االولانثىعراقٌةجعفر حسن محمد عالء اسراءالسٌاسٌة العلومبغداد35

2013/2012الصباحٌة77,61االولذكرعراقٌةسرحان حسٌن علً زٌدونالسٌاسٌة العلومبغداد36

2013/2012الصباحٌة77,57االولانثىعراقٌةعبٌد علً حسن طٌبةالسٌاسٌة العلومبغداد37

2013/2012الصباحٌة77,47االولانثىعراقٌةبرٌسم حبٌب عادل أنغامالسٌاسٌة العلومبغداد38

2013/2012الصباحٌة77,38االولانثىعراقٌةشهاب محمد نوري بلقٌسالسٌاسٌة العلومبغداد39

2013/2012الصباحٌة77,31االولانثىعراقٌةحسن سلمان خالد سجىالسٌاسٌة العلومبغداد40

2013/2012الصباحٌة76,88االولذكرعراقٌةحمودي ذٌاب الجبار عبد اسعدالسٌاسٌة العلومبغداد41

2013/2012الصباحٌة76,86االولذكرعراقٌةمعٌوف احمد مخلف احمدالسٌاسٌة العلومبغداد42

2013/2012الصباحٌة76,81االولانثىعراقٌةخضٌر ٌاس ماجد شهدالسٌاسٌة العلومبغداد43

2013/2012الصباحٌة76,64االولانثىعراقٌةعلوان حسٌن عالء سرىالسٌاسٌة العلومبغداد44

2013/2012الصباحٌة76,50االولانثىعراقٌةحسٌن احمد غضبان املالسٌاسٌة العلومبغداد45

2013/2012الصباحٌة76,47االولذكرعراقٌةمحمد كرٌم سعدون مروانالسٌاسٌة العلومبغداد46
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2013/2012الصباحٌة76,27االولانثىعراقٌةحسٌن مروح طارق زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد47

2013/2012الصباحٌة76,15االولانثىعراقٌةعباس جمٌل زكً زهراءالسٌاسٌة العلومبغداد48

2013/2012الصباحٌة76,10االولذكرعراقٌةخماس سلمان ابراهٌم زكرٌاالسٌاسٌة العلومبغداد49

2013/2012الصباحٌة76,06االولانثىعراقٌةاحمد رفٌق زاهر رندالسٌاسٌة العلومبغداد50

2013/2012الصباحٌة75,98االولانثىعراقٌةاكرم بدري نجم دعاءالسٌاسٌة العلومبغداد51

2013/2012الصباحٌة75,82االولذكرعراقٌةٌونس صالح محمد مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد52

2013/2012الصباحٌة75,79االولانثىعراقٌةمحمد الرزاق عبد الرحمن عبد سوسنالسٌاسٌة العلومبغداد53

2013/2012الصباحٌة7222, 75االولذكرعراقٌةحسٌن محمد ٌاسٌن محمدالسٌاسٌة العلومبغداد54

2013/2012الصباحٌة7182, 75االولانثىعراقٌةرهٌف شنون هاشم خدٌجةالسٌاسٌة العلومبغداد55

2013/2012الصباحٌة75,62االولانثىعراقٌةبطرس حنا سعد سارةالسٌاسٌة العلومبغداد56

2013/2012الصباحٌة75,61الثانًانثىعراقٌةسلمان داود احسان ٌسراالسٌاسٌة العلومبغداد57

2013/2012الصباحٌة75,59االولذكرعراقٌةرحٌم جمٌل عدنان أٌمنالسٌاسٌة العلومبغداد58

2013/2012الصباحٌة74,61االولذكرعراقٌةصالح مهدي محمد وائلالسٌاسٌة العلومبغداد59

2013/2012الصباحٌة74,48االولانثىعراقٌةعطٌة كاظم كرٌم هدٌلالسٌاسٌة العلومبغداد60

2013/2012الصباحٌة74,37االولانثىعراقٌةعنتر الجبار عبد ماهر عالالسٌاسٌة العلومبغداد61

2013/2012الصباحٌة74,33االولذكرعراقٌةسلمان رشٌح رزاق حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد62

2013/2012الصباحٌة74,19االولانثىعراقٌةابراهٌم محمد منٌر نورالسٌاسٌة العلومبغداد63

2013/2012الصباحٌة74,11االولذكرعراقٌةكمر حمود عباس هشامالسٌاسٌة العلومبغداد64

2013/2012الصباحٌة74,05االولانثىعراقٌةشٌاع الكرٌم عبد مكً زهراءالسٌاسٌة العلومبغداد65

2013/2012الصباحٌة73,96االولذكرعراقٌةسلطان احمٌدعبٌد علًالسٌاسٌة العلومبغداد66

2013/2012الصباحٌة73,91االولذكرعراقٌةخلف الحج صالح سعٌدالسٌاسٌة العلومبغداد67

2013/2012الصباحٌة73,87االولذكرعراقٌةشبٌب احمد عدنان مهندالسٌاسٌة العلومبغداد68

2013/2012الصباحٌة8306, 73االولانثىعراقٌةكرٌم حمود مجٌد مٌاسةالسٌاسٌة العلومبغداد69

2013/2012الصباحٌة8243, 73االولانثىعراقٌةمحمد غانم ولٌد هدٌلالسٌاسٌة العلومبغداد70



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2013/2012الصباحٌة73,73االولانثىعراقٌةجمٌل كاظم جواد فرحالسٌاسٌة العلومبغداد71

2013/2012الصباحٌة73,47االولانثىعراقٌةمحمد ناجً علً شهدالسٌاسٌة العلومبغداد72

2013/2012الصباحٌة73,34االولانثىعراقٌةنوروز رحٌم خالد بتولالسٌاسٌة العلومبغداد73

2013/2012الصباحٌة73,28االولذكرعراقٌةحسن نوري كنعان مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد74

2013/2012الصباحٌة73,19االولانثىعراقٌةحسونً جابر موسى زهراءالسٌاسٌة العلومبغداد75

2013/2012الصباحٌة73,09االولانثىعراقٌةاالمٌر عبد الصاحب عبد فؤاد هدٌلالسٌاسٌة العلومبغداد76

2013/2012الصباحٌة73,07االولانثىعراقٌةابراهٌم الرزاق عبد ابراهٌم شهدالسٌاسٌة العلومبغداد77

2013/2012الصباحٌة72,57االولانثىعراقٌةاسحق صالح مهدي سرىالسٌاسٌة العلومبغداد78

2013/2012الصباحٌة72,21االولانثىعراقٌةمهدي السالم عبد عدنان مٌسمالسٌاسٌة العلومبغداد79

2013/2012الصباحٌة72,13االولذكرعراقٌةسعٌد عبد علً حسامالسٌاسٌة العلومبغداد80

2013/2012الصباحٌة72,09االولانثىعراقٌةعودة فاضل صبحً ثرىالسٌاسٌة العلومبغداد81

2013/2012الصباحٌة72,01االولانثىعراقٌةخلف سلمان جاسم زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد82

2013/2012الصباحٌة72االولانثىعراقٌةمجٌد عباس الغفور عبد سارةالسٌاسٌة العلومبغداد83

2013/2012الصباحٌة71,81االولانثىعراقٌةعلً الشٌخ جمعة صادق أٌهالسٌاسٌة العلومبغداد84

2013/2012الصباحٌة71,7االولذكرعراقٌةحسٌن عبد احمد مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد85

2013/2012الصباحٌة71,34االولانثىعراقٌةمحمود شكر هللا عبد مهاالسٌاسٌة العلومبغداد86

2013/2012الصباحٌة71,33االولانثىعراقٌةطه محسن ٌاسر شهدالسٌاسٌة العلومبغداد87

2013/2012الصباحٌة71,20االولذكرعراقٌةصادق ابراهٌم تحسٌن علًالسٌاسٌة العلومبغداد88

2013/2012الصباحٌة71,17االولانثىعراقٌةحسٌن عبٌد فاضل اخالصالسٌاسٌة العلومبغداد89

2013/2012الصباحٌة71,13االولانثىعراقٌةحسٌن ناجً حسٌن سجىالسٌاسٌة العلومبغداد90

2013/2012الصباحٌة71,12االولانثىعراقٌةهندي صالح مهدي رشاالسٌاسٌة العلومبغداد91

2013/2012الصباحٌة70,76االولذكرعراقٌةماطلً خزعل هادي محمدالسٌاسٌة العلومبغداد92

2013/2012الصباحٌة70,57االولانثىعراقٌةمراد سالم الكرٌم عبد نورسالسٌاسٌة العلومبغداد93

2013/2012الصباحٌة70,53االولانثىعراقٌةجواد الحسٌن عبد غازي أمنةالسٌاسٌة العلومبغداد94
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2013/2012الصباحٌة70,52االولذكرعراقٌةعبداللطٌف المجٌد عبد علً سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد95

2013/2012الصباحٌة70,44االولانثىعراقٌةجاسم خزعل جعفر دعاءالسٌاسٌة العلومبغداد96

2013/2012الصباحٌة70,24االولانثىعراقٌةعطٌة عبد كاظم زهراءالسٌاسٌة العلومبغداد97

2013/2012الصباحٌة70,23االولذكرعراقٌةموٌز لعٌبً جبار عمارالسٌاسٌة العلومبغداد98

2013/2012الصباحٌة70,03الثانًانثىعراقٌةكاظم كرٌم عبود دنٌاالسٌاسٌة العلومبغداد99

2013/2012الصباحٌة69,85االولانثىعراقٌةسلمان داود سلمان شهدالسٌاسٌة العلومبغداد100

2013/2012الصباحٌة69,71االولذكرعراقٌةسلٌمان برتو احمد حمودالسٌاسٌة العلومبغداد101

2013/2012الصباحٌة69,60االولانثىعراقٌةسلمان عباس اكرم روناكالسٌاسٌة العلومبغداد102

2013/2012الصباحٌة69,46االولانثىعراقٌةحسٌن علٌوي طالب لٌلىالسٌاسٌة العلومبغداد103

2013/2012الصباحٌة69,42االولذكرعراقٌةغٌدان زٌد عبد شاكر احمدالسٌاسٌة العلومبغداد104

2013/2012الصباحٌة69,05االولذكرعراقٌةحسن كرٌم ٌوسفالسٌاسٌة العلومبغداد105

2013/2012الصباحٌة68,91االولانثىعراقٌةكاظم علً حسٌن بٌداءالسٌاسٌة العلومبغداد106

2013/2012الصباحٌة68,76االولانثىعراقٌةبدن كرٌم اللطٌف عبد شهدالسٌاسٌة العلومبغداد107

2013/2012الصباحٌة68,73االولانثىعراقٌةوفري جواد محمد عصام كانًالسٌاسٌة العلومبغداد108

2013/2012الصباحٌة68,27االولذكرعربٌةحامد هللا عبد محمد اشرفالسٌاسٌة العلومبغداد109

2013/2012الصباحٌة68,21االولذكرعراقٌةحمٌدي حسن حنون علًالسٌاسٌة العلومبغداد110

2013/2012الصباحٌة67,91االولانثىعراقٌةعباس هاشم علً سماالسٌاسٌة العلومبغداد111

2013/2012الصباحٌة67,85االولذكرعراقٌةعمر غالب نعٌم مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد112

السٌاسٌة العلومبغداد113
 محمد رضا محمد جواد محمد حسن

جواد
2013/2012الصباحٌة67,73االولذكرعراقٌة

2013/2012الصباحٌة67,26االولانثىعراقٌةاحمد شاكر محمود ورودالسٌاسٌة العلومبغداد114

2013/2012الصباحٌة67,22االولذكرعراقٌةهجر عباس جمال حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد115

2013/2012الصباحٌة67,14االولذكرعراقٌةعبد محمد ذٌاب احمدالسٌاسٌة العلومبغداد116

2013/2012الصباحٌة67,1االولانثىعراقٌةمحسن الغنً عبد محمد ابرارالسٌاسٌة العلومبغداد117

2013/2012الصباحٌة67,06االولذكرعراقٌةالكربكً زكاط حسن مجٌد حسنالسٌاسٌة العلومبغداد118
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2013/2012الصباحٌة66,65االولذكرعراقٌةعبد سمٌر حازم عالءالسٌاسٌة العلومبغداد119
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2013/2012مسائ76,75ًاالولذكرعراقٌةحافظ سبهان الحسن عبد مهديالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة44

2013/2012مسائ76,68ًاالولانثىعراقٌةمحمد زٌدان مجبل ازهارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة45

2013/2012مسائ76,63ًاالولذكرعراقٌةماجد اسماعٌل حقً العرب مجدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة46

2013/2012مسائ76,48ًاالولانثىعراقٌةاللطٌف عبد روؤف محمد سعد ابرارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة47

2013/2012مسائ76,43ًاالولانثىعراقٌةطه حامد حازم سمرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة48

2013/2012مسائ76,23ًاالولانثىعراقٌةبدر عٌسى عبد اكرامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة49

2013/2012مسائ76,06ًاالولذكرعراقٌةمهدي حسٌن عبٌد مطرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة50
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2013/2012مسائ75,46ًاالولانثىعراقٌةناٌف الرزاق عبد حسٌن بسملةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة53

2013/2012مسائ75,28ًاالولذكرعراقٌةراشد حسن بدر عمادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة54

2013/2012مسائ75,18ًاالولذكرعراقٌةعلً شهٌب  رحٌم ٌاسرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة55

2013/2012مسائ74,91ًاالولذكرعراقٌةحطاب عبود هادي عالءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة56

2013/2012مسائ74,88ًاالولذكرعراقٌةبشاه غالب مجٌد اوسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة57

2013/2012مسائ74,82ًاالولذكرعراقٌةشندي سالم غازي علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة58

2013/2012مسائ74,72ًاالولذكرعراقٌةمحمود سعٌد محمد سعٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة59

2013/2012مسائ74,58ًاالولذكرعراقٌةشكر هادي ٌونس صفاءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة60

2013/2012مسائ74,42ًاالولانثىعراقٌةطالل مظلوم الجلٌل عبد اشراقالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة61

2013/2012مسائ74,39ًاالولانثىعراقٌةعلٌوي حسٌن قٌس شهدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة62
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2013/2012مسائ73,33ًاالولذكرعراقٌةشٌركة سلمان ٌوسف عباسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة70

2013/2012مسائ73,30ًاالولذكرعراقٌةمهدي الحسٌن عبد محمد غدٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة71

2013/2012مسائ73,28ًاالولانثىعراقٌةعٌسى علٌوي حافظ افتخارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة72

2013/2012مسائ72,81ًاالولذكرعراقٌةصالح رشٌد محمد سلوانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة73

2013/2012مسائ73,67ًاالولذكرعراقٌةحسون احمد بدٌوي شعالنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة74

2013/2012مسائ72,65ًاالولانثىعراقٌةجسوم حسن عباس هدٌلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة75
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2013/2012مسائ72436ًاالولذكرعراقٌةعلً طرفة علً الستار عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة77

2013/2012مسائ72432ًاالولانثىعراقٌةاحمد حسن جبار لبنىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة78

2013/2012مسائ72,36ًاالولذكرعراقٌةمحمود العزٌز عبد زٌدان عمارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة79

2013/2012مسائ72,29ًاالولانثىعراقٌةعوفً حسن فلٌح منىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة80

2013/2012مسائ72,28ًاالولذكرعراقٌةمحمود حسٌن علً مروانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة81

2013/2012مسائ72,01ًاالولذكرعراقٌةداود عجٌل صباح احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة82

2013/2012مسائ71,99ًاالولذكرعراقٌةمهدي كامل حسن احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة83

2013/2012مسائ71,98ًالثانًذكرعراقٌةجبار موسى جبار رحٌمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة84

2013/2012مسائ71,96ًاالولذكرعراقٌةجمٌل كاٌد صباح محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة85

2013/2012مسائ71,93ًاالولذكرعراقٌةسلوم داوود فرحان باسمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة86

2013/2012مسائ71,71ًاالولذكرعراقٌةكاظم هادي حسٌن صفاءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة87



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت
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2013/2012مسائ63,75ًاالولذكرعراقٌةعبدي دروٌش جوهر دٌارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة157

2013/2012مسائ63,62ًاالولذكرعراقٌةعبد خضٌر نافع مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة158

2013/2012مسائ63,57ًاالولذكرعراقٌةمحمد علً مازن علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة159
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2013/2012مسائ63,54ًاالولذكرعراقٌةمحمد جبار فؤاد مروانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة160

2013/2012مسائ63,39ًاالولذكرعراقٌةعلً ٌوسف احمد اراسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة161

2013/2012مسائ63,26ًاالولذكرعراقٌةعبدهللا عبود صباح عبودالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة162

2013/2012مسائ63,01ًاالولذكرعراقٌةمحمد هللا عبد محمود عمرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة163

2013/2012مسائ62,89ًاالولذكرعراقٌةخرٌبط جاسم هاشم عمارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة164

2013/2012مسائ62,74ًاالولذكرعراقٌةمطرود خلف حمٌد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة165

2013/2012مسائ62,53ًاالولذكرعراقٌةحسن عمران موسى سجادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة166

2013/2012مسائ62,42ًاالولانثىعراقٌةكرٌم جاسم علً رشاالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة167

2013/2012مسائ62,32ًاالولذكرعراقٌةجرو كعٌد علً محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة168

2013/2012مسائ62,26ًاالولذكرعراقٌةداود سلمان داود عمارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة169

2013/2012مسائ62,18ًاالولانثىعراقٌةعارف نهاد رغٌد حنٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة170

2013/2012مسائ62,17ًاالولذكرعراقٌةٌاسٌن علوان حسٌن فكرتالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة171

2013/2012مسائ61,84ًاالولذكرعراقٌةحمدان صاحب الرسول عبد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة172

2013/2012مسائ61,74ًاالولذكرعراقٌةمصطاف اسماعٌل مجٌد مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة173

2013/2012مسائ61,59ًاالولذكرعراقٌةسعٌد محمود علً الرزاق عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة174

2013/2012مسائ61,55ًاالولذكرعراقٌةجاسم ظاهر خلف حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة175

2013/2012مسائ61,46ًاالولذكرعراقٌةمحمد صادق زهٌر مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة176

2013/2012مسائ61,32ًاالولذكرعراقٌةراشد سند هالل  واثقالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة177

2013/2012مسائ61,27ًاالولانثىعراقٌةحسن شرٌف شاكر هبةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة178

2013/2012مسائ61,23ًاالولانثىعراقٌةكاظم حمٌد محمد شذىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة179

2013/2012مسائ61,05ًاالولذكرعراقٌةعبدهللا علً محسن حسنٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة180

2013/2012مسائ60,77ًاالولذكرعراقٌةفارس الستار عبد الدٌن سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة181

2013/2012مسائ60,73ًاالولذكرعراقٌةٌونس محمد هاشم حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة182

2013/2012مسائ60,70ًالثانًذكرعراقٌةعبدهللا نجم رعد اٌمنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة183
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2013/2012مسائ60,55ًاالولذكرعراقٌةمحمد خلٌوي طالب محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة184

2013/2012مسائ60,40ًاالولذكرعراقٌةاحمد محمود خالد ٌالنً كةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة185

2013/2012مسائ60,01ًاالولذكرعراقٌةمرٌوش ناصر خالد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة186

2013/2012مسائ60ًاالولذكرعراقٌةماجد سلمان حمٌد نبٌلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة187

2013/2012مسائ59,92ًاالولذكرعراقٌةكٌالنً الرحمن عبد امٌن محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة188

2013/2012مسائ59,90ًالثانًذكرعراقٌةعبد سعٌد كرٌم حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة189

2013/2012مسائ59,57ًاالولذكرعراقٌةسلمان حسن كاظم جوادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة190

2013/2012مسائ59,49ًاالولذكرعراقٌةمرٌوش ناصر خالد عمرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة191

2013/2012مسائ59,43ًاالولذكرعراقٌةكاعد راضً جمٌل االمٌر عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة192

2013/2012مسائ59,27ًاالولذكرعراقٌةحمد قاسم جاسم احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة193

2013/2012مسائ59,21ًاالولذكرعراقٌةرحمة هاشم الحسٌن عبد مهند السٌاسٌة العلومبغداد جامعة194

2013/2012مسائ59,11ًالثانًانثىعراقٌةرهٌف شنشل كاظم صابرٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة195

2013/2012مسائ59,06ًاالولذكرعراقٌةكاظم شنٌشل صاحب احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة196

2013/2012مسائ58,82ًاالولانثىعراقٌةعبد محمود الرزاق عبد هبة السٌاسٌة العلومبغداد جامعة197

2013/2012مسائ58,77ًاالولذكرعراقٌةعمران ٌاس حمزة براقالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة198

2013/2012مسائ58,66ًاالولذكرعراقٌةحسٌن علً عدنان زٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة199

2013/2012مسائ58,33ًاالولذكرعراقٌةدالً عباس ٌاسر عمارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة200

2013/2012مسائ58,03ًاالولذكرعراقٌةجاسم نائل احمد الفقار ذوالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة201

2013/2012مسائ57,94ًاالولذكرعراقٌةمحمد شاكر علً حمزةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة202

2013/2012مسائ57,73ًاالولذكرعراقٌةعٌفان شافً حامد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة203

2013/2012مسائ57,22ًاالولانثىعراقٌةمحمد عمران السمٌع عبد عشتارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة204

2013/2012مسائ56,89ًالثانًذكرعراقٌةمحمد رشٌد جمال سنانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة205

2013/2012مسائ56,78ًاالولذكرعراقٌةخماس محمد جاسم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة206

2013/2012مسائ56,40ًاالولذكرعراقٌةمسعاد عبود صابر باسمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة207
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2013/2012مسائ56,24ًاالولانثىعراقٌةحمود ٌاسٌن سلٌم سارةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة208

2013/2012مسائ56,08ًاالولذكرعراقٌةصالح عزت احمد زٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة209

2013/2012مسائ55,87ًالثانًذكرعراقٌةعلً علً نعمت ساالرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة210

2013/2012مسائ55,67ًاالولذكرعراقٌةمحمود الحسٌن عبد كامل مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة211

2013/2012مسائ55,30ًاالولذكرعراقٌةحمٌدي حمود غازي عمارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة212

2013/2012مسائ55,28ًاالولذكرعراقٌةفرج علً راتب عثمانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة213

2013/2012مسائ54,26ًالثانًذكرعراقٌةجبر غالً حمود ناظمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة214

2013/2012مسائ54,24ًالثانًذكرعراقٌةخلف حمٌد حمٌد اٌادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة215

2013/2012مسائ53,29ًالثانًذكرعراقٌةاحمد هللا عبد فاضل حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة216

2013/2012مسائ53,17ًاالولانثىعراقٌةمحمود عباس هاشم سجىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة217


