
سنة التخرجنوع الدراسةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

2013/2014الصباحٌة87,76االولانثىعراقٌةعٌسى فرهود كاظم رواءالسٌاسٌة العلومبغداد1

2013/2014الصباحٌة86,33االولانثىعراقٌةاحمد ٌاسٌن منعم دعاءالسٌاسٌة العلومبغداد2

2013/2014الصباحٌة85,87االولذكرعراقٌةمجٌد سامً غسان علًالسٌاسٌة العلومبغداد3

2013/2014الصباحٌة85,06االولذكرعراقٌةالصاحب عبد محمد عادل أنورالسٌاسٌة العلومبغداد4

2013/2014الصباحٌة84,87االولانثىعراقٌةأحمد وهٌب حسٌن سلوىالسٌاسٌة العلومبغداد5

2013/2014الصباحٌة84,37االولانثىعراقٌةحمادي ابراهٌم اسعد مٌسالسٌاسٌة العلومبغداد6

2013/2014الصباحٌة83,22االولانثىعراقٌةجاسم نصٌف عدنان سرىالسٌاسٌة العلومبغداد7

2013/2014الصباحٌة82,68االولانثىعراقٌةفضٌخ خضٌر احمد بانالسٌاسٌة العلومبغداد8

2013/2014الصباحٌة82االولانثىعراقٌةهللا عبد حسن نور ضحىالسٌاسٌة العلومبغداد9

2013/2014الصباحٌة81,97االولانثىعراقٌةزغٌر عباس طاهر امنةالسٌاسٌة العلومبغداد10

2013/2014الصباحٌة81,90االولانثىعراقٌةجواد جعفر محمد رفٌفالسٌاسٌة العلومبغداد11

2013/2014الصباحٌة81,51االولذكرعراقٌةعبد حبٌب محمد هللا عبدالسٌاسٌة العلومبغداد12

2013/2014الصباحٌة81,47االولذكرعراقٌةعلً حسن خالد حسنالسٌاسٌة العلومبغداد13

2013/2014الصباحٌة81,38االولانثىعراقٌةحسان محسن قاسم أصالةالسٌاسٌة العلومبغداد14

2013/2014الصباحٌة80,79االولانثىعراقٌةمنخً محمد مجٌد رقٌةالسٌاسٌة العلومبغداد15

2013/2014الصباحٌة80,60االولانثىعراقٌةناصر فرج عزٌز قسمةالسٌاسٌة العلومبغداد16

2013/2014الصباحٌة80,43االولانثىعراقٌةمزعل عاجل نعٌم أبتسامالسٌاسٌة العلومبغداد17

2013/2014الصباحٌة80,40االولانثىعراقٌةسعٌد ابراهٌم سعد نورالسٌاسٌة العلومبغداد18

2013/2014الصباحٌة80,37االولذكرعراقٌةمحمد عباس ناهض هللا عبدالسٌاسٌة العلومبغداد19

2013/2014الصباحٌة80,28االولانثىعراقٌةعنبر حنش كاظم دٌاناالسٌاسٌة العلومبغداد20

2013/2014الصباحٌة80,26االولانثىعراقٌةعبد ناجً حامد سارةالسٌاسٌة العلومبغداد21

2013/2014الصباحٌة79,88االولانثىعراقٌةمحمد كرٌم الزهرة عبد زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد22

2013/2014العام الدراسً -  خرٌجٌن الدراسات الصباحٌة و المسائٌة 

اسماء الخرٌجٌن للدراسات االولٌة



سنة التخرجنوع الدراسةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

2013/2014الصباحٌة79,80االولانثىعراقٌةمحسن الرسول عبد لطٌف شذىالسٌاسٌة العلومبغداد23

2013/2014الصباحٌة79,33االولانثىعراقٌةدلفً خلف علً رناالسٌاسٌة العلومبغداد24

2013/2014الصباحٌة78,85االولانثىعراقٌةٌحٌى مجٌد مدحت سماالسٌاسٌة العلومبغداد25

2013/2014الصباحٌة78,82االولانثىعراقٌةحٌدر حسٌن علً هدٌلالسٌاسٌة العلومبغداد26

2013/2014الصباحٌة8034 ,78االولانثىعراقٌةمجٌد حمٌد س فار هاجرالسٌاسٌة العلومبغداد27

2013/2014الصباحٌة8028 ,78االولذكرعراقٌةشٌاع ضمد كاظم علًالسٌاسٌة العلومبغداد28

2013/2014الصباحٌة78,65االولانثىعراقٌةالقادر عبد الوهاب عبد علً شهالءالسٌاسٌة العلومبغداد29

2013/2014الصباحٌة78,50االولانثىعراقٌةجاسم جبار احمد هناءالسٌاسٌة العلومبغداد30

2013/2014الصباحٌة78,46االولانثىعراقٌةصادق محمد سمٌر نادٌنالسٌاسٌة العلومبغداد31

2013/2014الصباحٌة78,30االولانثىعراقٌةفٌاض حبٌتر احمد نورالسٌاسٌة العلومبغداد32

2013/2014الصباحٌة78,04االولانثىعراقٌةخربٌط علوان حسن لٌناالسٌاسٌة العلومبغداد33

2013/2014الصباحٌة77,65االولانثىعراقٌةحبٌب رفعت خلٌل اسراءالسٌاسٌة العلومبغداد34

2013/2014الصباحٌة77,57االولانثىعراقٌةمحمد حسٌن سمٌر سارةالسٌاسٌة العلومبغداد35

2013/2014الصباحٌة77,56االولانثىعراقٌةعباس طاهر وضاح رندةالسٌاسٌة العلومبغداد36

2013/2014الصباحٌة77,46االولانثىعراقٌةخلف مناتً كاظم تماراالسٌاسٌة العلومبغداد37

2013/2014الصباحٌة77,25االولذكرعراقٌةشمخً حسٌن سالم سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد38

2013/2014الصباحٌة77,16االولذكرعراقٌةسلمان حسٌن علً محمدالسٌاسٌة العلومبغداد39

2013/2014الصباحٌة77,14االولذكرعراقٌةابراهٌم حسٌن علً حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد40

2013/2014الصباحٌة77,10االولأنثىعراقٌةهاشم مفتن مٌثاقالسٌاسٌة العلومبغداد41

2013/2014الصباحٌة77,05االولذكرعراقٌةعبطان حمد حامد أنورالسٌاسٌة العلومبغداد42

2013/2014الصباحٌة77,01االولانثىعراقٌةمطشر جاسم حامد غفرانالسٌاسٌة العلومبغداد43

2013/2014الصباحٌة76,88االولانثىعراقٌةعلً جواد علً رواءالسٌاسٌة العلومبغداد44

2013/2014الصباحٌة6669 ,76االولذكرعراقٌةحمٌد محمد قاسم عثمانالسٌاسٌة العلومبغداد45

2013/2014الصباحٌة659 ,76االولذكرعراقٌةسرٌح عبد احمد مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد46



سنة التخرجنوع الدراسةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

2013/2014الصباحٌة76,57االولانثىعراقٌةخمٌس عبد احمد بشائرالسٌاسٌة العلومبغداد47

2013/2014الصباحٌة76,49االولذكرعراقٌةعذٌب فرحان رحٌم حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد48

2013/2014الصباحٌة76,30االولانثىعراقٌةشهاب وهاب الرزاق عبد ودٌانالسٌاسٌة العلومبغداد49

2013/2014الصباحٌة76,03االولانثىعراقٌةبجاي شمخً عطٌة علٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد50

2013/2014الصباحٌة76,01االولانثىعراقٌةحسٌن حبٌب الحسٌن عبد عالالسٌاسٌة العلومبغداد51

2013/2014الصباحٌة75,88االولانثىعراقٌةزٌدان هاشم بدر حنٌنالسٌاسٌة العلومبغداد52

2013/2014الصباحٌة75,72االولانثىعراقٌةمحمود حمدي نصرت حنٌنالسٌاسٌة العلومبغداد53

2013/2014الصباحٌة75,48االولانثىعراقٌةضوٌن السادة عبد فرحان الفتالسٌاسٌة العلومبغداد54

2013/2014الصباحٌة75,38االولانثىعراقٌةمحً محسن محً ارٌجالسٌاسٌة العلومبغداد55

2013/2014الصباحٌة75,37االولانثىعراقٌةسرهٌد حسن جمعة عذراءالسٌاسٌة العلومبغداد56

2013/2014الصباحٌة75,22االولانثىعراقٌةهللا عبد فاضل حسٌن مرٌمالسٌاسٌة العلومبغداد57

2013/2014الصباحٌة75,17االولذكرعراقٌةمهدي محسن صباح أمٌرالسٌاسٌة العلومبغداد58

2013/2014الصباحٌة74,83االولانثىعراقٌةعصٌود حسٌن علً هالةالسٌاسٌة العلومبغداد59

2013/2014الصباحٌة74,74االولانثىعراقٌةحسٌن عبدعلً حسٌن مروهالسٌاسٌة العلومبغداد60

2013/2014الصباحٌة74,46االولانثىعراقٌةحمد فاضل محمد رواءالسٌاسٌة العلومبغداد61

2013/2014الصباحٌة74,43االولانثىعراقٌةمحمد هادي احمد هاجرالسٌاسٌة العلومبغداد62

2013/2014الصباحٌة74,36االولذكرعراقٌةجمعة علً نهاد انمارالسٌاسٌة العلومبغداد63

2013/2014الصباحٌة74,13االولذكرعراقٌةكطٌف نبات كاظم عالءالسٌاسٌة العلومبغداد64

2013/2014الصباحٌة74,07االولانثىعراقٌةاسماعٌل الحسٌن عبد صاحب اسراءالسٌاسٌة العلومبغداد65

2013/2014الصباحٌة74االولانثىعراقٌةراهً سلٌمان هللا حمد فاطمةالسٌاسٌة العلومبغداد66

2013/2014الصباحٌة73,95االولذكرعراقٌةكرٌم جواد كاظم علًالسٌاسٌة العلومبغداد67

2013/2014الصباحٌة73,76االولانثىعراقٌةمحمود شكر رعد زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد68

2013/2014الصباحٌة73,72االولذكرعراقٌةحمادي جمعة صالح محمودالسٌاسٌة العلومبغداد69

2013/2014الصباحٌة73,70االولانثىعراقٌةمحمد كاظم أقبال اسراءالسٌاسٌة العلومبغداد70
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2013/2014الصباحٌة73,69االولانثىعراقٌةعبد كاظم اٌاد نادٌةالسٌاسٌة العلومبغداد71

2013/2014الصباحٌة73,64االولانثىعراقٌةٌاسٌن طه موفق طٌفالسٌاسٌة العلومبغداد72

2013/2014الصباحٌة73,42االولانثىعراقٌةكاظم جابر عبد فاطمةالسٌاسٌة العلومبغداد73

2013/2014الصباحٌة73,40االولانثىعراقٌةعلً عبد نوري احمد االءالسٌاسٌة العلومبغداد74

2013/2014الصباحٌة73,39االولذكرعراقٌةالرزاق عبد حمٌد علً حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد75

2013/2014الصباحٌة73,27االولانثىعراقٌةهللا عبد خزعل حسٌن هالةالسٌاسٌة العلومبغداد76

2013/2014الصباحٌة73,18االولذكرعراقٌةحسٌن مجٌد صباح ٌوسفالسٌاسٌة العلومبغداد77

2013/2014الصباحٌة73,16االولانثىعراقٌةحسون خلف احمد رغدةالسٌاسٌة العلومبغداد78

2013/2014الصباحٌة73,03االولذكرعراقٌةطعمة عكلة بشت علًالسٌاسٌة العلومبغداد79

2013/2014الصباحٌة72,91االولانثىعراقٌةعلوان الكرٌم عبد مجٌد اضواءالسٌاسٌة العلومبغداد80

2013/2014الصباحٌة72,73االولانثىعراقٌةعبود خضٌر ٌحٌى شهدالسٌاسٌة العلومبغداد81

2013/2014الصباحٌة72,68االولذكرعراقٌةالحسن عبد محسن عزٌز جعفرالسٌاسٌة العلومبغداد82

2013/2014الصباحٌة4952 ,72االولانثىعراقٌةامٌر محمد  حسن زهراءالسٌاسٌة العلومبغداد83

2013/2014الصباحٌة4906 ,72االولانثىعراقٌةجبر فاضل علً سارةالسٌاسٌة العلومبغداد84

2013/2014الصباحٌة72,41االولانثىعراقٌةكاظم حسان صفاء زهراءالسٌاسٌة العلومبغداد85

2013/2014الصباحٌة72,35االولانثىعراقٌةمهدي أبراهٌم هادي هدٌلالسٌاسٌة العلومبغداد86

2013/2014الصباحٌة2418 ,72االولانثىعراقٌةغلوم عباس عالء دعاءالسٌاسٌة العلومبغداد87

2013/2014الصباحٌة235 ,72االولذكرعراقٌةمحسن سلمان سعد مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد88

2013/2014الصباحٌة72,18االولانثىعراقٌةجبر علً الزهره عبد ضحىالسٌاسٌة العلومبغداد89

2013/2014الصباحٌة72,06االولانثىعراقٌةانورمجٌد مازن مٌناالسٌاسٌة العلومبغداد90

2013/2014الصباحٌة71,98االولذكرعراقٌةسلٌمان داود دلف احمدالسٌاسٌة العلومبغداد91

2013/2014الصباحٌة71,63االولذكرعراقٌةحبٌب ابراهٌم حمٌد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد92

2013/2014الصباحٌة71,62االولانثىعراقٌةعباس خضٌر الحسن عبد سالًالسٌاسٌة العلومبغداد93

2013/2014الصباحٌة71,51االولانثىعراقٌةالرزاق عبد صادق فوزي ضحىالسٌاسٌة العلومبغداد94
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2013/2014الصباحٌة71,46االولانثىعراقٌةعنٌد كاظم جواد هبةالسٌاسٌة العلومبغداد95

2013/2014الصباحٌة71,42االولانثىعراقٌةحوشً ٌونس مرتضى طٌبةالسٌاسٌة العلومبغداد96

2013/2014الصباحٌة71,29االولانثىعراقٌةشالل حسٌن حمٌد سرىالسٌاسٌة العلومبغداد97

2013/2014الصباحٌة71,20االولانثىعراقٌةمحمد عباس مصطفى لمىالسٌاسٌة العلومبغداد98

2013/2014الصباحٌة1928 ,71االولانثىعراقٌةعباس رابح زغٌر انوارالسٌاسٌة العلومبغداد99

2013/2014الصباحٌة1889 ,71االولذكرعراقٌةموسى سلمان غازي حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد100

2013/2014الصباحٌة71,03االولانثىعراقٌةضامن غالب راضً تباركالسٌاسٌة العلومبغداد101

2013/2014الصباحٌة9829 ,70االولانثىعراقٌةزاٌر الحسٌن عبد اسعد هبةالسٌاسٌة العلومبغداد102

2013/2014الصباحٌة9668 ,70االولذكرعراقٌةعلً حسن قاصد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد103

2013/2014الصباحٌة8723 ,70االولذكرعراقٌةمحمد جاسم سلمان عمرالسٌاسٌة العلومبغداد104

2013/2014الصباحٌة8657 ,70االولانثىعراقٌةلطٌف كاظم خالد شهدالسٌاسٌة العلومبغداد105

2013/2014الصباحٌة70,78االولذكرعراقٌةمحمد حسن محمد حسنالسٌاسٌة العلومبغداد106

2013/2014الصباحٌة70,68االولانثىعراقٌةجبر حمود مجٌد ضحىالسٌاسٌة العلومبغداد107

2013/2014الصباحٌة70,56االولانثىعراقٌةسند الكاظم عبد حاتم مروهالسٌاسٌة العلومبغداد108

2013/2014الصباحٌة70,47االولانثىعراقٌةغضبان محسن مؤٌد رفاهالسٌاسٌة العلومبغداد109

2013/2014الصباحٌة70,33االولانثىعراقٌةعبادة عبد نوري رسلالسٌاسٌة العلومبغداد110

2013/2014الصباحٌة70,32االولانثىعراقٌةخلخال حمٌد حازم عالٌةالسٌاسٌة العلومبغداد111

2013/2014الصباحٌة70,26االولذكرعراقٌةسلمان هاشم مزهر ثامرالسٌاسٌة العلومبغداد112

2013/2014الصباحٌة70,13االولذكرعراقٌةناصر عبد داٌخ منتظرالسٌاسٌة العلومبغداد113

2013/2014الصباحٌة70,09االولانثىعراقٌةثعبان مزهر لبٌب حوراءالسٌاسٌة العلومبغداد114

2013/2014الصباحٌة70,08االولذكرعراقٌةسلطان محمد غازي عالءالسٌاسٌة العلومبغداد115

2013/2014الصباحٌة70,04االولذكرعراقٌةعلوان ضاري شاكر مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد116

2013/2014الصباحٌة70,01االولانثىعراقٌةمحمد قوٌسم عٌدان رٌامالسٌاسٌة العلومبغداد117

2013/2014الصباحٌة69,93االولذكرعراقٌةعباس محسن محمد عقٌلالسٌاسٌة العلومبغداد118
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2013/2014الصباحٌة69,84االولانثىعراقٌةمحمد جاسم ٌحٌى سارةالسٌاسٌة العلومبغداد119

2013/2014الصباحٌة69,79االولذكرعراقٌةشالل حبٌب ظاهر حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد120

2013/2014الصباحٌة69,53االولذكرعراقٌةغضٌب عطٌة خلف عباسالسٌاسٌة العلومبغداد121

2013/2014الصباحٌة69,52االولانثىعراقٌةمطلك علً صالح االءالسٌاسٌة العلومبغداد122

2013/2014الصباحٌة69,46االولانثىعراقٌةطحباش شغً حسن ربابالسٌاسٌة العلومبغداد123

2013/2014الصباحٌة69,40االولانثىعراقٌةنصٌف داود قاسم دعاءالسٌاسٌة العلومبغداد124

2013/2014الصباحٌة69,22االولانثىعراقٌةمحمد حازم اٌاد والءالسٌاسٌة العلومبغداد125

2013/2014الصباحٌة69,21االولانثىعراقٌةخلف طه ٌعرب ضحىالسٌاسٌة العلومبغداد126

2013/2014الصباحٌة69,18االولانثىعراقٌةجابر عواد محمد رفقةالسٌاسٌة العلومبغداد127

2013/2014الصباحٌة69,16االولذكرعراقٌةنجم ارزٌك خلف مهندالسٌاسٌة العلومبغداد128

2013/2014الصباحٌة69,07االولذكرعراقٌةهللا عبد كٌالن قٌس اٌسرالسٌاسٌة العلومبغداد129

2013/2014الصباحٌة68,96االولذكرعراقٌةجواد علً حمزة حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد130

2013/2014الصباحٌة68,92االولانثىعراقٌةصبار الواحد عبد سعدي دعاءالسٌاسٌة العلومبغداد131

2013/2014الصباحٌة68,87االولانثىعراقٌةهادي محمد جاسم هالةالسٌاسٌة العلومبغداد132

2013/2014الصباحٌة68,82االولذكرعراقٌةراضً عواد اكرم علًالسٌاسٌة العلومبغداد133

2013/2014الصباحٌة68,75االولانثىعراقٌةحسن حمود حسن سوزانالسٌاسٌة العلومبغداد134

2013/2014الصباحٌة68,50االولذكرعراقٌةفرحان عطٌة حامد عزامالسٌاسٌة العلومبغداد135

2013/2014الصباحٌة68,21االولانثىعراقٌةخضر جاسم طالب شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد136

2013/2014الصباحٌة68,17االولانثىعراقٌةسٌد سالم  هادي مروهالسٌاسٌة العلومبغداد137

2013/2014الصباحٌة67,88االولذكرعراقٌةخلٌل كرٌم عدنان مشتاقالسٌاسٌة العلومبغداد138

2013/2014الصباحٌة67,87االولذكرعراقٌةمطلك هللا عبد نجم عمرالسٌاسٌة العلومبغداد139

2013/2014الصباحٌة67,85االولذكرعراقٌةخضٌر عباس محمود احمدالسٌاسٌة العلومبغداد140

2013/2014الصباحٌة67,81االولذكرعراقٌةعواد حسن حمٌد حسنالسٌاسٌة العلومبغداد141

2013/2014الصباحٌة67,73االولانثىعراقٌةفٌحان سباهً فاضل صابرٌنالسٌاسٌة العلومبغداد142



سنة التخرجنوع الدراسةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

2013/2014الصباحٌة67,70االولانثىعراقٌةكاظم جواد رشٌد نبأالسٌاسٌة العلومبغداد143

2013/2014الصباحٌة67,50االولانثىعراقٌةحمد  هادي ظافر عفافالسٌاسٌة العلومبغداد144

2013/2014الصباحٌة67,46االولذكرعراقٌةسعٌد ناطق غزوان مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد145

2013/2014الصباحٌة6218 ,67االولانثىعراقٌةعبود حسون صفاء هدىالسٌاسٌة العلومبغداد146

2013/2014الصباحٌة442 ,67االولانثىعراقٌةعلوان حسن مظهر غفرانالسٌاسٌة العلومبغداد147

2013/2014الصباحٌة67,26االولانثىعراقٌةعٌسى عكاب قاسم مٌسالسٌاسٌة العلومبغداد148

2013/2014الصباحٌة67,15االولذكرعراقٌةحماد غرٌب فاضل احمدالسٌاسٌة العلومبغداد149

2013/2014الصباحٌة67,13االولذكرعراقٌةمحمد سعٌد علً مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد150

2013/2014الصباحٌة67,11االولذكرعراقٌةسعٌد هادي جمال الهادي عبدالسٌاسٌة العلومبغداد151

2013/2014الصباحٌة67,01االولذكرعراقٌةعلٌوي جهاد عدنان نائلالسٌاسٌة العلومبغداد152

2013/2014الصباحٌة66,94االولانثىعراقٌةغازي عباده فالح صفاالسٌاسٌة العلومبغداد153

2013/2014الصباحٌة66,88االولانثىعراقٌةحٌدر صفر خلٌل مرٌمالسٌاسٌة العلومبغداد154

2013/2014الصباحٌة66,72االولانثىعراقٌةعبد سالم جالل زهراءالسٌاسٌة العلومبغداد155

2013/2014الصباحٌة66,50االولانثىعراقٌةعلوان حسٌن حامد نوراالسٌاسٌة العلومبغداد156

2013/2014الصباحٌة66,49االولانثىعراقٌةكرٌم عبٌد فاضل وئامالسٌاسٌة العلومبغداد157

2013/2014الصباحٌة66,29االولانثىعراقٌةأحمد محمد سمٌر أبتهالالسٌاسٌة العلومبغداد158

2013/2014الصباحٌة66,25االولذكرعراقٌةكاظم جواد محمد كرارالسٌاسٌة العلومبغداد159

2013/2014الصباحٌة66,16االولانثىعراقٌةجانً جوحً علً ازهارالسٌاسٌة العلومبغداد160

2013/2014الصباحٌة66,12االولذكرعراقٌةكرٌم سعٌد الرزاق عبد فراسالسٌاسٌة العلومبغداد161

2013/2014الصباحٌة65,88االولانثىعراقٌةداود الكرٌم عبد غفرانالسٌاسٌة العلومبغداد162

2013/2014الصباحٌة65,86االولذكرعراقٌةحسٌن خضٌر ٌاس طهالسٌاسٌة العلومبغداد163

2013/2014الصباحٌة65,84االولذكرعراقٌةابراهٌم ناٌف ابزٌع الحمزةالسٌاسٌة العلومبغداد164

2013/2014الصباحٌة65,71االولذكرعراقٌةعلً جواد كاظم ماهرالسٌاسٌة العلومبغداد165

2013/2014الصباحٌة65,55االولذكرعراقٌةسلمان منصور نزار محمدالسٌاسٌة العلومبغداد166



سنة التخرجنوع الدراسةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

2013/2014الصباحٌة65,54االولانثىعراقٌةصالح حمٌد أمٌر نورالسٌاسٌة العلومبغداد167

2013/2014الصباحٌة65,41االولانثىعراقٌةمالك محمد منتصر وجدالسٌاسٌة العلومبغداد168

2013/2014الصباحٌة65,34االولانثىعراقٌةغضب كاظم محمد بانالسٌاسٌة العلومبغداد169

2013/2014الصباحٌة65,28االولذكرعراقٌةعذار طاهر رحٌم سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد170

2013/2014الصباحٌة65,27االولذكرعراقٌةعلوان مول رعد علًالسٌاسٌة العلومبغداد171

2013/2014الصباحٌة65,25االولذكرعراقٌةراضً جبر حسٌن نورالسٌاسٌة العلومبغداد172

2013/2014الصباحٌة65,14االولذكرعراقٌةحسٌن جواد حسٌن محمدالسٌاسٌة العلومبغداد173

2013/2014الصباحٌة65,01االولذكرعراقٌةنعمان عباس حاكم أنورالسٌاسٌة العلومبغداد174

2013/2014الصباحٌة64,90االولانثىعراقٌةمحمود خلٌفة الكرٌم عبد رٌمالسٌاسٌة العلومبغداد175

2013/2014الصباحٌة64,87االولذكرعراقٌةغنام عبٌد عالوي عمرالسٌاسٌة العلومبغداد176

2013/2014الصباحٌة64,82االولذكرعراقٌةرضا شاكر رفعت مهندالسٌاسٌة العلومبغداد177

2013/2014الصباحٌة64,81االولانثىعراقٌةمهٌون كرٌم الزهرة عبد داللالسٌاسٌة العلومبغداد178

2013/2014الصباحٌة64,71االولذكرعراقٌةمحمد ٌوسف حسٌن احمدالسٌاسٌة العلومبغداد179

2013/2014الصباحٌة64,55االولذكرعراقٌةحمٌد عبٌد علً حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد180

2013/2014الصباحٌة5112 ,64االولذكرعراقٌةأحمد كامل ولٌد اٌهابالسٌاسٌة العلومبغداد181

2013/2014الصباحٌة5075 ,64االولانثىعراقٌةالوهاب عبد سامً علً نشوىالسٌاسٌة العلومبغداد182

2013/2014الصباحٌة64,36االولانثىعراقٌةسعٌد خلف كاظم غفرانالسٌاسٌة العلومبغداد183

2013/2014الصباحٌة3598 ,64االولذكرعراقٌةالصاحب عبد منصور الرحمن عبد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد184

2013/2014الصباحٌة3628 ,64االولذكرعراقٌةحمودي عباس قٌس علًالسٌاسٌة العلومبغداد185

2013/2014الصباحٌة64,28االولذكرعراقٌةمحمد صاحب طارق زٌادالسٌاسٌة العلومبغداد186

2013/2014الصباحٌة64,25االولانثىعراقٌةصالح محمد السالم عبد وئامالسٌاسٌة العلومبغداد187

2013/2014الصباحٌة64,08االولذكرعراقٌةحسٌن كاظم ضٌاء حسنٌنالسٌاسٌة العلومبغداد188

2013/2014الصباحٌة64,07االولذكرعراقٌةرٌس علٌوي حسن ازهرالسٌاسٌة العلومبغداد189

2013/2014الصباحٌة63,94االولانثىعراقٌةأبراهٌم علً حسٌن سمرالسٌاسٌة العلومبغداد190



سنة التخرجنوع الدراسةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

2013/2014الصباحٌة63,89االولذكرعراقٌةسعٌد هللا عطا فقار نورالسٌاسٌة العلومبغداد191

2013/2014الصباحٌة63,85االولانثىعراقٌةاصف الرحٌم عبد طارق تباركالسٌاسٌة العلومبغداد192

2013/2014الصباحٌة63,56االولذكرعراقٌةجارهللا احمد شهاب القادر عبدالسٌاسٌة العلومبغداد193

2013/2014الصباحٌة63,38االولانثىعراقٌةشامخ كاظم ماجد شمسالسٌاسٌة العلومبغداد194

2013/2014الصباحٌة63,23االولانثىعراقٌةصالح عبد نجم لٌناالسٌاسٌة العلومبغداد195

2013/2014الصباحٌة63,12االولذكرعراقٌةبهٌدل عفات حسٌن محمودالسٌاسٌة العلومبغداد196

2013/2014الصباحٌة62,61االولانثىعراقٌةحسون ناجً منٌر شهدالسٌاسٌة العلومبغداد197

2013/2014الصباحٌة62,46االولانثىعراقٌةناٌف العباس عبد ناٌف موجالسٌاسٌة العلومبغداد198

2013/2014الصباحٌة62,26االولذكرعراقٌةعثمان عبٌد جمال مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد199

2013/2014الصباحٌة61,92االولذكرعراقٌةحسٌن الهادي عبد ناطق احمدالسٌاسٌة العلومبغداد200

2013/2014الصباحٌة61,81االولانثىعراقٌةجبر هاشم كرٌم اٌاتالسٌاسٌة العلومبغداد201

2013/2014الصباحٌة61,40االولانثىعراقٌةنعمة مهدي صالح اٌناسالسٌاسٌة العلومبغداد202

2013/2014الصباحٌة60,99االولانثىعراقٌةضامن صابط جاسب زمنالسٌاسٌة العلومبغداد203

2013/2014الصباحٌة60,86االولذكرعراقٌةصوالغ كرٌم ٌاسٌن نزارالسٌاسٌة العلومبغداد204

2013/2014الصباحٌة60,55االولذكرعراقٌةعلوان كاظم جمال محمدالسٌاسٌة العلومبغداد205

2013/2014الصباحٌة60,53االولانثىعراقٌةحسٌن محمد حسن اٌناسالسٌاسٌة العلومبغداد206

2013/2014الصباحٌة60,38االولذكرعراقٌةكاظم الرزاق عبد علً مرتضىالسٌاسٌة العلومبغداد207

2013/2014الصباحٌة60,28االولذكرعراقٌةعبد حسٌن محمود مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد208

2013/2014الصباحٌة60,12االولذكرعراقٌةمعلط محمود الكرٌم عبد علًالسٌاسٌة العلومبغداد209

2013/2014الصباحٌة59,98االولذكرعراقٌةزروكوركٌس هللا وعد سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد210

2013/2014الصباحٌة59,74االولذكرعراقٌةهللا عبد محمود سعدون ٌاسرالسٌاسٌة العلومبغداد211

2013/2014الصباحٌة59,63االولذكرعراقٌةعكال مطرود مراح صفاءالسٌاسٌة العلومبغداد212

2013/2014الصباحٌة59,28االولانثىعراقٌةعلً صبر علً مًالسٌاسٌة العلومبغداد213

2013/2014الصباحٌة58,54االولذكرعراقٌةشنشول الحسٌن عبد أحسان اٌمنالسٌاسٌة العلومبغداد214
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2013/2014الصباحٌة58,33االولذكرعراقٌةعبد حمٌد مجٌد نزارالسٌاسٌة العلومبغداد215

2013/2014الصباحٌة58,27االولذكرعراقٌةذرب شالل ماجد علًالسٌاسٌة العلومبغداد216

2013/2014الصباحٌة56,74االولذكرعراقٌةكهٌه كلٌب عباس علًالسٌاسٌة العلومبغداد217

2013/2014الصباحٌة56,52االولذكرعراقٌةكوٌطع محمد الكرٌم عبد كرارالسٌاسٌة العلومبغداد218

2013/2014الصباحٌة54,85االولذكرعراقٌةصحٌن علً قاسم عمارالسٌاسٌة العلومبغداد219
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2013/2014مسائ92,46ًاالولذكرعراقٌةفضٌل أسماعٌل طارق الرحمن عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة1

2013/2014مسائ87,23ًاالولانثىعراقٌةزبون الزهرة عبد سعدون فاطمةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة2

2013/2014مسائ87,21ًاالولذكرعراقٌةتقً حسن جبار طالبالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة3

2013/2014مسائ87,17ًاالولذكرعراقٌةمحمد ابراهٌم جلٌل عمارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة4

2013/2014مسائ86,49ًاالولذكرعراقٌةمحمد ٌاسٌن نوري ٌاسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة5

2013/2014مسائ86,19ًاالولذكرعراقٌةحسٌن محمد جاسم حسنٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة6

2013/2014مسائ85,57ًاالولذكرعراقٌةسعٌد عبد عكلة أمجدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة7

2013/2014مسائ85,45ًاالولذكرعراقٌةنصٌف الكرٌم عبد مصطفى محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة8

2013/2014مسائ84,81ًاالولذكرعراقٌةحسٌن علً المنعم عبد سمٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة9

2013/2014مسائ84,15ًاالولذكرعراقٌةأبراهٌم عباس سلٌم االمٌر عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة10

2013/2014مسائ83,63ًاالولذكرعراقٌةعبود علٌوي نسٌم خالدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة11

2013/2014مسائ83,22ًاالولذكرعراقٌةبطً حمٌد شكر خضرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة12

2013/2014مسائ83,03ًاالولذكرعراقٌةمحمد مجٌد الكرٌم عبد مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة13

2013/2014مسائ82,65ًاالولذكرعراقٌةسلٌمان سالم زٌد عمرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة14

2013/2014مسائ82,61ًاالولذكرعراقٌةفلٌح أسماعٌل طارق زٌادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة15

2013/2014مسائ82,31ًاالولانثىعراقٌةمحسن حسن مالك هندالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة16

2013/2014العام الدراسً -  خرٌجٌن الدراسات المسائٌة 
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2013/2014مسائ82,08ًاالولذكرعراقٌةوثٌن عبٌد خلف زٌدانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة17
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2013/2014مسائ81,41ًاالولذكرعراقٌةعبد مفتن عجٌل خالدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة19

2013/2014مسائ81,27ًاالولانثىعراقٌةعلً خضٌر محمد نورالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة20

2013/2014مسائ80,73ًاالولذكرعراقٌةعلً صبري مصطفى منافالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة21
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2013/2014مسائ79,34ًاالولذكرعراقٌةأمٌن محمد عارف خورشٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة24

2013/2014مسائ79,07ًاالولانثىعراقٌةقادرمحمد ثامر نورالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة25

2013/2014مسائ79,06ًاالولذكرعراقٌةعبد محمد محً محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة26

2013/2014مسائ77,74ًاالولانثىعراقٌةحبٌب فرج عطوان زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة27
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2013/2014مسائ77,29ًاالولذكرعراقٌةهللا عبد فرحان هادي محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة31

2013/2014مسائ77,18ًاالولذكرعراقٌةشبر سعد غازي فٌصلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة32

2013/2014مسائ77,17ًاالولذكرعراقٌةعلٌوي عبود كاظم الكرٌم عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة33

2013/2014مسائ1567ً ,77االولذكرعراقٌةالجبارعبدهللا عبد حسٌن مهندالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة34

2013/2014مسائ149ً ,77االولذكرعراقٌةأسماعٌل حسٌن سعدون محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة35

2013/2014مسائ76,90ًاالولذكرعراقٌةمحمود شاكر جمال فراسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة36

2013/2014مسائ76,86ًاالولانثىعراقٌةمحمود الواحد عبد سعٌد محمد زهراءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة37
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2013/2014مسائ76,78ًاالولانثىعراقٌةمحمود عباس خالد هبةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة39
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2013/2014مسائ76,50ًاالولذكرعراقٌةعلً محمد مهدي صباحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة44

2013/2014مسائ76,16ًاالولانثىعراقٌةخلف صالح شاكر شهلةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة45

2013/2014مسائ76,03ًاالولذكرعراقٌةحسٌن كرٌم عادل فاضلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة46

2013/2014مسائ76ًاالولذكرعراقٌةعلً ضاري ضرغام خمٌسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة47

2013/2014مسائ75,64ًاالولذكرعراقٌةهللا نصر هاشم حسٌن والءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة48

2013/2014مسائ75,57ًاالولانثىعراقٌةمحمد فضٌل خلٌل رواءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة49

2013/2014مسائ75,37ًاالولانثىعراقٌةرؤوف محمود شاكر سارةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة50

2013/2014مسائ75,31ًاالولذكرعراقٌةهللا عبد علً حسٌن جبرائٌلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة51
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2013/2014مسائ74,96ًاالولذكرعراقٌةحسٌن محمد مهدي عمرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة54

2013/2014مسائ74,78ًاالولانثىعراقٌةحسن داود فراس هدىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة55

2013/2014مسائ74,55ًاالولذكرعراقٌةداود شبٌب محمد نصرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة56
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2013/2014مسائ74,16ًاالولذكرعراقٌةعلً فرٌق هوارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة58

2013/2014مسائ74,08ًاالولذكرعراقٌةاحمد أمٌن مصطفى نزارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة59
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2013/2014مسائ58,02ًاالولذكرعراقٌةعاشور محمود شعالن نبٌلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة253

2013/2014مسائ57,74ًاالولذكرعراقٌةحسٌن مجٌد رٌسان احسانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة254

2013/2014مسائ57,55ًاالولذكرعراقٌةغضبان خزعل جمعة حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة255

2013/2014مسائ57,41ًاالولذكرعراقٌةالرضا عبد حسن صالح مٌثمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة256



سنة التخرجنوع الدراسةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

2013/2014مسائ57,28ًاالولذكرعراقٌةحسٌن علً تحسٌن علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة257

2013/2014مسائ57,21ًاالولذكرعراقٌةعرمان غلٌم الرضا عبد عٌدانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة258

2013/2014مسائ57,20ًاالولذكرعراقٌةصالح احمد خالد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة259

2013/2014مسائ56,76ًاالولذكرعراقٌةسلمان غالً عبدالكاظم حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة260

2013/2014مسائ56,61ًاالولذكرعراقٌةمحمد بدر محمود احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة261

2013/2014مسائ56,56ًاالولذكرعراقٌةقاسم منشد سلمان وسامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة262

2013/2014مسائ56,52ًاالولذكرعراقٌةحسن ٌاسٌن ناجً ٌاسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة263

2013/2014مسائ56,27ًاالولذكرعراقٌةاحمد علوان ولٌد علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة264

2013/2014مسائ56,07ًاالولذكرعراقٌةصالح محمد قاسم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة265

2013/2014مسائ56,06ًاالولذكرعراقٌةعلً حسن عناٌه الحسٌن عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة266

2013/2014مسائ56,05ًاالولذكرعراقٌةمحمد فخري كفاح كرارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة267

2013/2014مسائ55,38ًاالولذكرعراقٌةحمٌد نوري صالح امجدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة268

2013/2014مسائ55,21ًاالولذكرعراقٌةحسٌن باجً كرٌم كرارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة269

2013/2014مسائ55,18ًاالولذكرعراقٌةحسٌن فٌصل ابراهٌم ولٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة270

2013/2014مسائ54,37ًاالولذكرعراقٌةشوكت رفعت طالب علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة271


