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88,212015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةعون عبد دوس فرٌح امجدالسٌاسٌة العلومبؽداد1

87,452015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةحمود عباس مستنصر سارةالسٌاسٌة العلومبؽداد2

86,582015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةرمضان شاكر الدٌن صالح حنٌنالسٌاسٌة العلومبؽداد3

86,232015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةزٌدان قاسم وسام سندسالسٌاسٌة العلومبؽداد4

86,222015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةمحٌمٌد محٌسن علً زهراءالسٌاسٌة العلومبؽداد5

85,722015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةمحمد سلمان احمد اٌاتالسٌاسٌة العلومبؽداد6

85,702015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةمنشد صبري محمد امانًالسٌاسٌة العلومبؽداد7

85,472015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةعودة عبد سلمان كاظم زهراءالسٌاسٌة العلومبؽداد8

85,352015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةموسى ناصر كرٌم صباءالسٌاسٌة العلومبؽداد9

85,192015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةفاضل كاظم فاضل سجادالسٌاسٌة العلومبؽداد10

84,772015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةجابر طارش محمد علٌاءالسٌاسٌة العلومبؽداد11

84,442015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةشحاذة حمود هللا عبد ازلالسٌاسٌة العلومبؽداد12

84,342015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةتوما هرمز خضر هندالسٌاسٌة العلومبؽداد13

84,272015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةحسٌن الرحٌم عبد فاضل سجىالسٌاسٌة العلومبؽداد14

84,182015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةٌاسٌن طعان عٌال فاطمةالسٌاسٌة العلومبؽداد15

84,032015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةحسٌن علً ؼالب شهدالسٌاسٌة العلومبؽداد16

83,732015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةعبد فٌصل محمد اٌةالسٌاسٌة العلومبؽداد17

83,692015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةعبد احمد مثنى دعاءالسٌاسٌة العلومبؽداد18

83,562015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةسلوم جاسم حسن سارةالسٌاسٌة العلومبؽداد19

83,432015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةفضٌل اسماعٌل طارق بتولالسٌاسٌة العلومبؽداد20

83,202015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةكاظم مٌدان  الكرٌم عبد زهراءالسٌاسٌة العلومبؽداد21

832015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةحسٌن زوٌر فاضل رقٌةالسٌاسٌة العلومبؽداد22

82,682015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةمحمد الحسٌن عبد حسن زهراءالسٌاسٌة العلومبؽداد23
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82,622015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةمحمود هادي حسن عمرالسٌاسٌة العلومبؽداد24

82,452015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةهندي حمٌد سعود مصطفىالسٌاسٌة العلومبؽداد25

82,172015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةسلطان حسٌن الرضا عبد مروةالسٌاسٌة العلومبؽداد26

82,12015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةحسٌن ؼازي قصً شٌرٌنالسٌاسٌة العلومبؽداد27

82,042015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةعذاب جبار ستار زهراءالسٌاسٌة العلومبؽداد28

82,032015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةفرعون ٌوسؾ ٌاسٌن اسراءالسٌاسٌة العلومبؽداد29

82,022015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةمقبول كاظم علً عبد اسراءالسٌاسٌة العلومبؽداد30

81,862015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةثوٌنً محمد قاسم احمدالسٌاسٌة العلومبؽداد31

81,732015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةهادي حسن سالم سارةالسٌاسٌة العلومبؽداد32

81,672015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةحسٌن هاشم قاسم هدٌلالسٌاسٌة العلومبؽداد33

81,322015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةزعٌتر مطر خلؾ هدىالسٌاسٌة العلومبؽداد34

81,282015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةفرج الحسن عبد حسن اساورالسٌاسٌة العلومبؽداد35

80,932015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةمطر محمد حسٌن نوريالسٌاسٌة العلومبؽداد36

80,922015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةسلمان حسن ؼالب سوالؾالسٌاسٌة العلومبؽداد37

80,772015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةجودة داود طالب ذكاءالسٌاسٌة العلومبؽداد38

80,732015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةكاظم خلؾ قاسم نورهانالسٌاسٌة العلومبؽداد39

80,622015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةنصٌؾ جاسم قٌس ضحىالسٌاسٌة العلومبؽداد40

80,262015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةجودي علً حسٌن زهراءالسٌاسٌة العلومبؽداد41

80,252015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةحمٌد الرضا عبد محمد عذراءالسٌاسٌة العلومبؽداد42

80,022015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةحسٌن مظلوم خلٌل قاسمالسٌاسٌة العلومبؽداد43

79,982015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةامٌن سلطان رحٌم عامرالسٌاسٌة العلومبؽداد44

79,922015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةحسون نوري ماجد مٌالدالسٌاسٌة العلومبؽداد45

79,532015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةشباط حمٌد رشٌد ٌوسؾالسٌاسٌة العلومبؽداد46

79,162015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةرشٌد حسن كرٌم هندالسٌاسٌة العلومبؽداد47
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78,742015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةعلً عباس خضٌر اٌالؾالسٌاسٌة العلومبؽداد48

78,732015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةناصر مطشر سالم سرىالسٌاسٌة العلومبؽداد49

78,652015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةدنانة عكلة باسم فرحالسٌاسٌة العلومبؽداد50

78,622015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةعباس فاضل السالم عبد دعاءالسٌاسٌة العلومبؽداد51

786112015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةجاسم حمزة عباس جنانالسٌاسٌة العلومبؽداد52

786102015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةلطٌؾ فتحً جمال محمودالسٌاسٌة العلومبؽداد53

78,592015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةحسٌن عبٌد فاضل دالٌاالسٌاسٌة العلومبؽداد54

78,572015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةهللا عبد محمد ٌونس ٌاسمٌنالسٌاسٌة العلومبؽداد55

78,362015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةاحمد محمود حسٌن عالءالسٌاسٌة العلومبؽداد56

78,322015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةعواد شالل ؼالب حسٌنالسٌاسٌة العلومبؽداد57

78,32015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةداخل عنٌص هادي هدىالسٌاسٌة العلومبؽداد58

78,122015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةعذاب جبار رعد عالالسٌاسٌة العلومبؽداد59

78,12015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةسلٌمان علً محمد صالح سهىالسٌاسٌة العلومبؽداد60

78,012015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةسلوم ٌحٌى ثائر ندىالسٌاسٌة العلومبؽداد61

77,992015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةمحمد سلمان احمد رعدالسٌاسٌة العلومبؽداد62

77,772015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةكاظم صبر ثجٌل وسنالسٌاسٌة العلومبؽداد63

77,732015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةشلش شبٌب عامر علًالسٌاسٌة العلومبؽداد64

77,702015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةرشٌد حمٌد باسل عذراءالسٌاسٌة العلومبؽداد65

77,562015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةالوهاب عبد الرضا عبد علً زٌنبالسٌاسٌة العلومبؽداد66

77,462015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةهللا عبد مهدي كامل حنٌنالسٌاسٌة العلومبؽداد67

77,442015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةرضا محمد الوهاب عبد رٌمالسٌاسٌة العلومبؽداد68

77,312015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةهادي احمد حازم وسٌمالسٌاسٌة العلومبؽداد69

77,242015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةحسٌن علً وهاب علًالسٌاسٌة العلومبؽداد70

77,062015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةفارس تركً عماد نورالسٌاسٌة العلومبؽداد71
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76,902015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةعبود جبار علً محمدالسٌاسٌة العلومبؽداد72

76,832015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةكاظم حسٌن ٌوسؾ زٌنبالسٌاسٌة العلومبؽداد73

76,692015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةعلوان حافظ شوقً رونقالسٌاسٌة العلومبؽداد74

76,652015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةنشمً كاظم الرزاق عبد والءالسٌاسٌة العلومبؽداد75

76,562015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةسلمان ؼفوري محً رؼدةالسٌاسٌة العلومبؽداد76

76,532015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةكاطع شٌال قحطان سارةالسٌاسٌة العلومبؽداد77

76,442015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةحسٌن علً حسن رٌامالسٌاسٌة العلومبؽداد78

76,392015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةشعالن خلٌل ابراهٌم مٌسالسٌاسٌة العلومبؽداد79

76,052015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةعاصً خلؾ محمود شجاعالسٌاسٌة العلومبؽداد80

75,932015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةعبد مصطفى فرحان لٌنةالسٌاسٌة العلومبؽداد81

75,872015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةؼزاي عزٌز جبار نهلةالسٌاسٌة العلومبؽداد82

75,772015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةمشكور ظاهر هاشم ضرؼامالسٌاسٌة العلومبؽداد83

756572015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةذٌاب لفتة احسان هاجرالسٌاسٌة العلومبؽداد84

756482015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةنجرس سرٌبت موسىى شهدالسٌاسٌة العلومبؽداد85

75,582015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةمحمد عبود محمد عباسالسٌاسٌة العلومبؽداد86

75,272015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةحسن جواد كاظم مهاالسٌاسٌة العلومبؽداد87

75,262015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةحسٌن الحسن عبد رمضان احمدالسٌاسٌة العلومبؽداد88

75,232015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةحزام علً عبد قاسم ؼفرانالسٌاسٌة العلومبؽداد89

75,192015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةجودي حسٌن كاظم دعاءالسٌاسٌة العلومبؽداد90

75,172015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةعذاب حسٌن حامد محمودالسٌاسٌة العلومبؽداد91

75,132015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةحمد بنٌان سدخان زهرةالسٌاسٌة العلومبؽداد92

75,052015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةعبٌد هادي خضٌر ابراهٌمالسٌاسٌة العلومبؽداد93

75,032015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةكاظم رشٌد عادل اسالمالسٌاسٌة العلومبؽداد94

749832015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةباقر عزٌز احمد دعاءالسٌاسٌة العلومبؽداد95
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749772015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةحسٌن جاسم نصٌؾ حنٌنالسٌاسٌة العلومبؽداد96

74,932015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةفرحان كرٌم مهدي زٌنبالسٌاسٌة العلومبؽداد97

74,862015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةعباس فاضل مجٌد اسامةالسٌاسٌة العلومبؽداد98

74,832015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةحسٌن قاسم السالم عبد احمدالسٌاسٌة العلومبؽداد99

74,822015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةحمٌد هادي حسٌن حوراءالسٌاسٌة العلومبؽداد100

74,592015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةخضٌر مهدي زٌد سرىالسٌاسٌة العلومبؽداد101

74,532015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةزاٌد رضا جابر جمانةالسٌاسٌة العلومبؽداد102

74,322015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةحماد حمد خمٌس هبةالسٌاسٌة العلومبؽداد103

74,262015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةمحمد حمودي فاروق هدٌلالسٌاسٌة العلومبؽداد104

74,252015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةمسلط عبود محمود هدىالسٌاسٌة العلومبؽداد105

74,212015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةمحمد نور احمد نعمة ماريالسٌاسٌة العلومبؽداد106

74,102015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةصالح فاضل نجاح اٌمانالسٌاسٌة العلومبؽداد107

73,852015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةعبد عباس مجٌد ؼٌثالسٌاسٌة العلومبؽداد108

73,842015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةعلوان الحسٌن عبد عالء عبٌرالسٌاسٌة العلومبؽداد109

73,772015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةمزعل كاظم سالم مرٌمالسٌاسٌة العلومبؽداد110

73,742015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةعبد ناجً مقداد رونقالسٌاسٌة العلومبؽداد111

73,582015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةمهدي الرسول عبد صالح مرٌمالسٌاسٌة العلومبؽداد112

73,482015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةرضه سلمان عباس فاطمةالسٌاسٌة العلومبؽداد113

73,212015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةحسٌن هاشم سلٌم هبةالسٌاسٌة العلومبؽداد114

72,952015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةالجبارعلً عبد ؼانم ضحىالسٌاسٌة العلومبؽداد115

72,742015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةكعٌد شراد ؼازي نرجسالسٌاسٌة العلومبؽداد116

72,662015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةكرٌم علً عبد رعد نورالسٌاسٌة العلومبؽداد117

72,562015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةمحمد حسٌن احمد مروةالسٌاسٌة العلومبؽداد118

72,532015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةسلمان خلؾ هللا عبد هاتؾالسٌاسٌة العلومبؽداد119



سنة التخرجالمعدلالدور نوع الدراسةالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

72,452015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةٌونس سلٌم محمد  هٌثم صفاالسٌاسٌة العلومبؽداد120

72,332015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةصالح حمٌد ولٌد سبأالسٌاسٌة العلومبؽداد121

722015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةعجرش طاهر رزاق منٌرالسٌاسٌة العلومبؽداد122

71,902015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةرشٌد الكرٌم عبد فوزي طٌؾالسٌاسٌة العلومبؽداد123

71,882015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةاحمد خلؾ حكمت الحكمالسٌاسٌة العلومبؽداد124

71,782015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةصالح عبد كامل احمدالسٌاسٌة العلومبؽداد125

71,752015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةحسن ناصر فالح زٌنبالسٌاسٌة العلومبؽداد126

71,632015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةجبر اسماعٌل طاهر حٌدرالسٌاسٌة العلومبؽداد127

71,602015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةتومان محسن سعد علًالسٌاسٌة العلومبؽداد128

71,542015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةجمٌل جابر خالد حسٌنالسٌاسٌة العلومبؽداد129

71,492015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةموسى علوان ناظم ؼصونالسٌاسٌة العلومبؽداد130

711092015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةنصٌؾ عبد اسماعٌل سٌؾالسٌاسٌة العلومبؽداد131

711062015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةشالل مطلك حمد نورالسٌاسٌة العلومبؽداد132

71,042015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةاحمد شهاب حمودي هاجرالسٌاسٌة العلومبؽداد133

70,762015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةمحسن جاسم حسن محمدالسٌاسٌة العلومبؽداد134

70,492015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةكاظم حسن رحٌم بهاءالسٌاسٌة العلومبؽداد135

70,452015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةلطٌؾ سعٌد احمد مهجةالسٌاسٌة العلومبؽداد136

70,422015/2014االول الدورصباحًانثىمصرٌةالنجا ابو احمد سٌد مجدي سنارالسٌاسٌة العلومبؽداد137

70,362015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةالستار عبد المجٌد عبد الستار عبد امجدالسٌاسٌة العلومبؽداد138

70,312015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةحسٌن مسعد حفتر فاطمةالسٌاسٌة العلومبؽداد139

70,302015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةتوفٌق حازم خالد عمرالسٌاسٌة العلومبؽداد140

70,192015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةخضٌر موحان حسن مهديالسٌاسٌة العلومبؽداد141

70,102015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةمحمد كل حسٌن خالد رناالسٌاسٌة العلومبؽداد142

70,072015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةداود مدحت حسن سمرالسٌاسٌة العلومبؽداد143
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69,972015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةفٌاض خٌون حامد هبةالسٌاسٌة العلومبؽداد144

69,952015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةعودة عبد سلمان كاظم زٌنبالسٌاسٌة العلومبؽداد145

69,942015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةأبراهٌم ٌعقوب ثامر طهالسٌاسٌة العلومبؽداد146

69,792015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةحسن اسماعٌل باسم احمدالسٌاسٌة العلومبؽداد147

69,722015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةحسٌن هاشم محمد مالكالسٌاسٌة العلومبؽداد148

69,602015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةمظلوم االمٌر عبد جواد محمدالسٌاسٌة العلومبؽداد149

69,562015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةسبع هللا عبد عامر سماءالسٌاسٌة العلومبؽداد150

69,432015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةحمادي هادي ابراهٌم وسامالسٌاسٌة العلومبؽداد151

69,322015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةجبار ماشً ساجت دعاءالسٌاسٌة العلومبؽداد152

69,172015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةناصر خلؾ ماجد اسٌلالسٌاسٌة العلومبؽداد153

68,812015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةعلً مهدي النبً عبد احمدالسٌاسٌة العلومبؽداد154

68,672015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةبوهة جبر فرحان رسلالسٌاسٌة العلومبؽداد155

68,662015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةجواد حمادي كرٌم محمدالسٌاسٌة العلومبؽداد156

68,562015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةرحٌم الكرٌم عبد احمد ؼادةالسٌاسٌة العلومبؽداد157

68,552015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةاللطٌؾ عبد عدنان اٌاد القادر عبدالسٌاسٌة العلومبؽداد158

68,502015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةحمٌد محمد حازم عصامالسٌاسٌة العلومبؽداد159

68,362015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةحبٌب لفتة صالح اسامةالسٌاسٌة العلومبؽداد160

67,942015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةعنبر نورهالل بهاءالسٌاسٌة العلومبؽداد161

67,242015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةمراد ابراهٌم سامً سرمدالسٌاسٌة العلومبؽداد162

67,052015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةحمدان جاسم ضٌاء نورالسٌاسٌة العلومبؽداد163

66,912015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةهللا عبد سالم سعد ابراهٌمالسٌاسٌة العلومبؽداد164

66,822015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةصالح عطوان ؼانم جعفرالسٌاسٌة العلومبؽداد165

66,692015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةعٌدان حسن عباس سالمالسٌاسٌة العلومبؽداد166

66,582015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةصالح كرٌم صالح صادقالسٌاسٌة العلومبؽداد167
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66,452015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةحبٌب  شبوط كاظم عدنانالسٌاسٌة العلومبؽداد168

66,292015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةحمودي كاظم محمد رؤىالسٌاسٌة العلومبؽداد169

66,232015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةمحسن صالح حامد علًالسٌاسٌة العلومبؽداد170

65,962015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةكنان نظٌم نزار احمدالسٌاسٌة العلومبؽداد171

65,842015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةمهدي حبٌب العزٌز عبد رسلالسٌاسٌة العلومبؽداد172

657792015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةجاسم جبار العباس عبد عقٌلالسٌاسٌة العلومبؽداد173

657782015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةعبٌد عكلة علً فارسالسٌاسٌة العلومبؽداد174

65,732015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةشرهان هاشم شعالن باسمالسٌاسٌة العلومبؽداد175

65,592015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةشلش خالد شاكر الدٌن سٌؾالسٌاسٌة العلومبؽداد176

64,892015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةكاظم جونً حسن رسلالسٌاسٌة العلومبؽداد177

64,872015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةعلوان طالب علً مهندالسٌاسٌة العلومبؽداد178

64,852015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةجهلول علوان الرزاق عبد سامرالسٌاسٌة العلومبؽداد179

64,632015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةمناور مدلول فهد سعدالسٌاسٌة العلومبؽداد180

64,482015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةحمود طعٌمة رحٌم محمدالسٌاسٌة العلومبؽداد181

64,272015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةاحمد صالح رٌاض مصطفىالسٌاسٌة العلومبؽداد182

64,092015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةٌاسٌن طه سمٌر رفلالسٌاسٌة العلومبؽداد183

63,932015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةسعٌد فتحً عباس عبٌرالسٌاسٌة العلومبؽداد184

63,832015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةعباس كرٌم عباس عالءالسٌاسٌة العلومبؽداد185

63,192015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةعلً حمودي حمدي محمدالسٌاسٌة العلومبؽداد186

63,012015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةصالح مكً فاهم علًالسٌاسٌة العلومبؽداد187

62,392015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةخلؾ عبود محمد مٌناالسٌاسٌة العلومبؽداد188

62,332015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةعباس حسن عالء سجىالسٌاسٌة العلومبؽداد189

61,862015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةخلؾ محمد احمد محمودالسٌاسٌة العلومبؽداد190

61,402015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةجاسم خلؾ حسن عالءالسٌاسٌة العلومبؽداد191
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61,282015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةحسٌن ناصر كاظم حسٌنالسٌاسٌة العلومبؽداد192

60,972015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةشناوه مزبان محمد علًالسٌاسٌة العلومبؽداد193

60,632015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةروٌعً ؼنٌم ستار اٌهابالسٌاسٌة العلومبؽداد194

60,532015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةهوبً رزوقً ستار محمدالسٌاسٌة العلومبؽداد195

59,982015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةعباس جعفر طالب والءالسٌاسٌة العلومبؽداد196

59,892015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةاسماعٌل خلٌل احمد حسٌنالسٌاسٌة العلومبؽداد197

59,292015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةخضٌر المنعم عبد  فؤاد فاروقالسٌاسٌة العلومبؽداد198

58,22015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةؼرٌب موسى صادق خالدالسٌاسٌة العلومبؽداد199

58,032015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةمحمد حسٌن الكرٌم عبد كرارالسٌاسٌة العلومبؽداد200

57,692015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةصاٌل طالب خلؾ زٌادالسٌاسٌة العلومبؽداد201

57,652015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةحسٌن طه ٌاسٌن القادر عبدالسٌاسٌة العلومبؽداد202

57,292015/2014االول الدورصباحًانثىعراقٌةحسٌن عبد محمد نورالسٌاسٌة العلومبؽداد203

57,242015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةالباقً عبد عباس نوري احمدالسٌاسٌة العلومبؽداد204

54,972015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةمطلب  مسلم عبد نعٌم محمدالسٌاسٌة العلومبؽداد205

53,272015/2014االول الدورصباحًذكرعراقٌةمحمد ناجً موحان مريالسٌاسٌة العلومبؽداد206

سنة التخرجالمعدلالدور نوع الدراسةالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

70,752015/2014الثانً الدورصباحًذكرعراقٌةحسٌن حارث مظهر لٌثالسٌاسٌة العلومبؽداد1

69,982015/2014الثانً الدورصباحًانثىعراقٌةكاظم جواد عدنان نورسالسٌاسٌة العلومبؽداد2

69,842015/2014الثانً الدورصباحًذكرعراقٌةمطلك صخر محمود محمدالسٌاسٌة العلومبؽداد3

2015/2014العام الدراسً - الدور الثانً و التكمٌلً -  خرٌجٌن الدراسات الصباحٌة 
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67,502015/2014التكمٌلً/الثانًصباحًذكرعراقٌةالقادرمحمد عبد صالح سرمدالسٌاسٌة العلومبؽداد4

67,342015/2014الثانً الدورصباحًذكرعراقٌةرسن الهادي عبد حسن عمرالسٌاسٌة العلومبؽداد5

64,822015/2014الثانً الدورصباحًذكرعراقٌةعٌسى خلؾ سند عمرالسٌاسٌة العلومبؽداد6

64,092015/2014الثانً الدورصباحًذكرعراقٌةكاظم تاٌه فاخر مروانالسٌاسٌة العلومبؽداد7

60,532015/2014الثانً الدورصباحًذكرعراقٌةنامدار حسٌن رٌاض علًالسٌاسٌة العلومبؽداد8

60,352015/2014الثانً الدورصباحًذكرعراقٌةنوماس محمد احمد فراسالسٌاسٌة العلومبؽداد9

59,082015/2014الثانً الدورصباحًذكرعراقٌةصادق االمٌر عبد الكرٌم عبد حاتمالسٌاسٌة العلومبؽداد10

58,552015/2014الثانً الدورصباحًذكرعراقٌةمهلهل جٌاد حسٌن كرارالسٌاسٌة العلومبؽداد11

56,742015/2014الثانً الدورصباحًذكرعراقٌةعطوان دعٌر جاسم احمدالسٌاسٌة العلومبؽداد12

56,532015/2014الثانً الدورصباحًذكرعراقٌةحسٌن حمزة خالد رأفتالسٌاسٌة العلومبؽداد13

56,142015/2014الثانً الدورصباحًانثىعراقٌةالعزٌز عبد بدر عماد نعمالسٌاسٌة العلومبؽداد14

55,652015/2014الثانً الدورصباحًذكرعراقٌةجاسم حسٌن مهدي علًالسٌاسٌة العلومبؽداد15

55,492015/2014الثانً الدورصباحًذكرعراقٌةمحمود الرحمن عبد جمال ٌاسرالسٌاسٌة العلومبؽداد16
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90,12015/2014االولمسائًذكرعراقٌةكاطع الكرٌم عبد محمد أحسانالسٌاسٌة العلومبؽداد1

88,542015/2014االولمسائًذكرعراقٌةفهد دحام عدنان محمدالسٌاسٌة العلومبؽداد2

87,962015/2014االولمسائًذكرعراقٌةجواد صادق المطلب عبد علًالسٌاسٌة العلومبؽداد3

86,222015/2014االولمسائًذكرعراقٌةمهدي خزعل عباس خزعلالسٌاسٌة العلومبؽداد4

2015/2014العام الدراسً - الدور االول و الثانً و التكمٌلً -  خرٌجٌن الدراسات المسائٌة 



سنة التخرجالمعدلالدور نوع الدراسةالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

85,892015/2014االولمسائًذكرعراقٌةصالح هللا عبد اكرم محمدالسٌاسٌة العلومبؽداد5

84,752015/2014االولمسائًذكرعراقٌةحمٌد ؼفوري صباح نورالسٌاسٌة العلومبؽداد6

84,692015/2014االولمسائًذكرعراقٌةحٌدر حسٌن اكرم احمدالسٌاسٌة العلومبؽداد7

83,752015/2014االولمسائًذكرعراقٌةزامل مجٌد حمٌد جعفرالسٌاسٌة العلومبؽداد8

83,732015/2014االولمسائًذكرعراقٌةفٌاض محمود عبٌس أثٌرالسٌاسٌة العلومبؽداد9

82,962015/2014االولمسائًذكرعراقٌةرمٌض حسٌن علً أحمدالسٌاسٌة العلومبؽداد10

82,552015/2014االولمسائًانثىعراقٌةمراد وٌس هٌاس محمود فٌانالسٌاسٌة العلومبؽداد11

82,252015/2014االولمسائًانثىعراقٌةمنصور ٌعكوب منصور كواكبالسٌاسٌة العلومبؽداد12

81,282015/2014االولمسائًذكرعراقٌةحنون أبراهٌم كرٌم أحمدالسٌاسٌة العلومبؽداد13

81,012015/2014االولمسائًانثىعراقٌةالرسول عبد حمودي أبتسامالسٌاسٌة العلومبؽداد14

80,952015/2014االولمسائًانثىعراقٌةخلٌل اسماعٌل جبار نسرٌنالسٌاسٌة العلومبؽداد15

80,852015/2014االولمسائًذكرعراقٌةجودة صالح كاظم محمدالسٌاسٌة العلومبؽداد16

80,822015/2014االولمسائًذكرعراقٌةحبٌب الرزاق عبد باسل بسامالسٌاسٌة العلومبؽداد17

80,802015/2014االولمسائًذكرعراقٌةكمر منصور محمد محمودالسٌاسٌة العلومبؽداد18

80,192015/2014االولمسائًانثىعراقٌةبشٌر علٌوي جبر نورةالسٌاسٌة العلومبؽداد19

79,822015/2014االولمسائًذكرعراقٌةجاسم حبٌب داود الزهرة عبدالسٌاسٌة العلومبؽداد20

79,552015/2014االولمسائًانثىعراقٌةسلمان عبود محسن سحرالسٌاسٌة العلومبؽداد21

79,482015/2014االولمسائًانثىعراقٌةعلً حسٌن عالء زٌنبالسٌاسٌة العلومبؽداد22

79,342015/2014االولمسائًذكرعراقٌةخمٌس حسٌن محسن أحمدالسٌاسٌة العلومبؽداد23

79,112015/2014االولمسائًذكرعراقٌةاسماعٌل حسن الٌمة عبد فاضلالسٌاسٌة العلومبؽداد24

79,12015/2014االولمسائًذكرعراقٌةعلً حمادة علً سٌؾالسٌاسٌة العلومبؽداد25

79,022015/2014االولمسائًانثىعراقٌةحمد االمٌر عبد عدنان مٌناالسٌاسٌة العلومبؽداد26

78,892015/2014االولمسائًذكرعراقٌةسعدي جواد كاظم نصرالسٌاسٌة العلومبؽداد27

787732015/2014االولمسائًذكرعراقٌةؼالم موحان هللا عبد محمودالسٌاسٌة العلومبؽداد28
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787712015/2014االولمسائًذكرعراقٌةالفتاح عبد الحمٌد عبد خلوؾ صالحالسٌاسٌة العلومبؽداد29

78,462015/2014االولمسائًذكرعراقٌةمجبل جاسم فؤاد لٌثالسٌاسٌة العلومبؽداد30

78,352015/2014االولمسائًذكرعراقٌةهللا عبد الحسن عبد سلمان محمدالسٌاسٌة العلومبؽداد31

78,322015/2014االولمسائًذكرعراقٌةكاكا عٌسى حمٌد خالدالسٌاسٌة العلومبؽداد32

77,752015/2014االولمسائًذكرعراقٌةنشمً سلومً داخل لٌثالسٌاسٌة العلومبؽداد33

77,612015/2014االولمسائًذكرعراقٌةخطٌل ؼركان عبد أكرمالسٌاسٌة العلومبؽداد34

77,462015/2014االولمسائًذكرعراقٌةابراهٌم اسماعٌل طه ماهرالسٌاسٌة العلومبؽداد35

77,32015/2014االولمسائًذكرعراقٌةعلً عباس علً  محمدالسٌاسٌة العلومبؽداد36

77,262015/2014االولمسائًذكرعراقٌةمحمد الرزاق عبد صائب أبراهٌمالسٌاسٌة العلومبؽداد37

77,092015/2014االولمسائًانثىعراقٌةعبد مهدي حٌدر مهاالسٌاسٌة العلومبؽداد38

77,012015/2014االولمسائًانثىعراقٌةدٌوان رحٌمة ثجٌل نوراالسٌاسٌة العلومبؽداد39

76,952015/2014االولمسائًذكرعراقٌةحسٌن حمد علً محمدالسٌاسٌة العلومبؽداد40

76,902015/2014االولمسائًذكرعراقٌةكاظم رسن هاشم مٌثمالسٌاسٌة العلومبؽداد41

76,872015/2014االولمسائًذكرعراقٌةهلٌل الحسٌن عبد جواد الخالق عبدالسٌاسٌة العلومبؽداد42

76,172015/2014االولمسائًذكرعراقٌةجدعان محمود جمعة سفٌانالسٌاسٌة العلومبؽداد43

76,122015/2014االولمسائًذكرعراقٌةخزعل عٌسى طه أسماعٌلالسٌاسٌة العلومبؽداد44

76,032015/2014االولمسائًذكرعراقٌةحسن سندان علوان صباحالسٌاسٌة العلومبؽداد45

75,832015/2014االولمسائًانثىعراقٌةطحٌنة سلٌمان عارؾ بثٌنةالسٌاسٌة العلومبؽداد46

75,802015/2014االولمسائًذكرعراقٌةحمادي علوان حافظ الخٌر ابًالسٌاسٌة العلومبؽداد47

75,662015/2014االولمسائًانثىعراقٌةسعد ؼازي فٌصل فاطمةالسٌاسٌة العلومبؽداد48

75,402015/2014االولمسائًذكرعراقٌةعبود محمد كمال مصطفىالسٌاسٌة العلومبؽداد49

75,382015/2014االولمسائًذكرعراقٌةموٌشً علٌوي جاسم أحمدالسٌاسٌة العلومبؽداد50

751472015/2014االولمسائًانثىعراقٌةالعلً عبد جٌجان مجهد مٌادةالسٌاسٌة العلومبؽداد51

75,142015/2014االولمسائًانثىعراقٌةجواد سلمان خالد رٌامالسٌاسٌة العلومبؽداد52
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75,102015/2014االولمسائًذكرعراقٌةاسماعٌل حسن الٌمة عبد عمادالسٌاسٌة العلومبؽداد53

74,812015/2014االولمسائًذكرعراقٌةمنخً صالح ظافر باللالسٌاسٌة العلومبؽداد54

74,632015/2014االولمسائًانثىعراقٌةمحمد حسٌن خلؾ مٌناالسٌاسٌة العلومبؽداد55

74,462015/2014االولمسائًذكرعراقٌةحمادي موسى علً موسىالسٌاسٌة العلومبؽداد56

74,452015/2014االولمسائًانثىعراقٌةمحمد كنعان حسان ؼفرانالسٌاسٌة العلومبؽداد57

744092015/2014االولمسائًذكرعراقٌةمزعل مشعل الزهرة عبد نزارالسٌاسٌة العلومبؽداد58

744082015/2014االولمسائًانثىعراقٌةحسٌن مهدي طالب أبتسامالسٌاسٌة العلومبؽداد59

74,42015/2014االولمسائًذكرعراقٌةخاٌؾ ضٌدان صالح حٌدرالسٌاسٌة العلومبؽداد60

74,312015/2014االولمسائًانثىعراقٌةمحمد احمد رفٌق زمنالسٌاسٌة العلومبؽداد61

74,172015/2014االولمسائًانثىعراقٌةمنخً لطٌؾ برٌسم سماحالسٌاسٌة العلومبؽداد62

74,122015/2014االولمسائًانثىعراقٌةسلمان داود عالء رؼدالسٌاسٌة العلومبؽداد63

74,042015/2014االولمسائًذكرعراقٌةسمٌن حسن فالح محمدالسٌاسٌة العلومبؽداد64

74,032015/2014االولمسائًانثىعراقٌةعٌسى محمود شاكر سجىالسٌاسٌة العلومبؽداد65

73,992015/2014االولمسائًذكرعراقٌةحافظ جاسم جمعة مصطفىالسٌاسٌة العلومبؽداد66

73,972015/2014االولمسائًذكرعراقٌةلطٌؾ احمد صبحً قاسمالسٌاسٌة العلومبؽداد67

73,92015/2014االولمسائًذكرعراقٌةخضٌر محمد عبود سٌؾالسٌاسٌة العلومبؽداد68

73,762015/2014االولمسائًانثىعراقٌةالربٌعً بجاي حامد عبد صفاالسٌاسٌة العلومبؽداد69

73,342015/2014االولمسائًذكرعراقٌةمحمد فلٌح باسم مهندالسٌاسٌة العلومبؽداد70

73,232015/2014االولمسائًذكرعراقٌةؼركان راشد بشٌر عباسالسٌاسٌة العلومبؽداد71

73,172015/2014االولمسائًانثىعراقٌةهللا عبد العالً عبد سمٌر زٌنبالسٌاسٌة العلومبؽداد72

73,072015/2014االولمسائًانثىعراقٌةمحمد عباس صالح سرىالسٌاسٌة العلومبؽداد73

73,052015/2014االولمسائًذكرعراقٌةنوري احمد ناظم عمارالسٌاسٌة العلومبؽداد74

72,992015/2014االولمسائًذكرعراقٌةصالح عونً هللا عبد أحمدالسٌاسٌة العلومبؽداد75

72,812015/2014االولمسائًذكرعراقٌةعباس فاضل محمود مصطفىالسٌاسٌة العلومبؽداد76
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72,762015/2014االولمسائًذكرعراقٌةجوٌد حسٌن كاظم أسعدالسٌاسٌة العلومبؽداد77

72,752015/2014االولمسائًذكرعراقٌةعلٌوي مهدي قٌس سنانالسٌاسٌة العلومبؽداد78

72,72015/2014االولمسائًذكرعراقٌةموسى كطوؾ برٌر أحمدالسٌاسٌة العلومبؽداد79

72,662015/2014االولمسائًذكرعراقٌةابراهٌم طعمة نعٌم محمدالسٌاسٌة العلومبؽداد80

72,492015/2014االولمسائًذكرعراقٌةعونً ابراهٌم عالء حسٌنالسٌاسٌة العلومبؽداد81

72,442015/2014االولمسائًذكرعراقٌةكوٌد كاظم علً حسٌنالسٌاسٌة العلومبؽداد82

72,402015/2014االولمسائًذكرعراقٌةشراد  مزهر جاسم احمدالسٌاسٌة العلومبؽداد83

72,142015/2014االولمسائًذكرعراقٌةجاسم هللا عبد مظهر حسامالسٌاسٌة العلومبؽداد84

71,992015/2014االولمسائًذكرعراقٌةأحمد محمد كاظم سالمالسٌاسٌة العلومبؽداد85

71,872015/2014االولمسائًذكرعراقٌةصالح صخً جبار عدنانالسٌاسٌة العلومبؽداد86

71,762015/2014االولمسائًذكرعراقٌةعباس خضٌر ٌاس ولٌدالسٌاسٌة العلومبؽداد87

71,692015/2014االولمسائًذكرعراقٌةنعمة صالح حمٌد رٌاضالسٌاسٌة العلومبؽداد88

71,62015/2014االولمسائًانثىعراقٌةمري مطرود جمال رٌمالسٌاسٌة العلومبؽداد89

715442015/2014االولمسائًذكرعراقٌةمصطفى سلطان موفق مصطفىالسٌاسٌة العلومبؽداد90

715422015/2014االولمسائًذكرعراقٌةهجول راضً قاسم أحمدالسٌاسٌة العلومبؽداد91

71,452015/2014االولمسائًذكرعراقٌةكرٌم هللا جار عبد حٌدرالسٌاسٌة العلومبؽداد92

71,192015/2014االولمسائًانثىعراقٌةحسٌن  مشعل الحسن عبد زٌنبالسٌاسٌة العلومبؽداد93

71,062015/2014االولمسائًذكرعراقٌةحمزة عٌدان باسم حسامالسٌاسٌة العلومبؽداد94

71,042015/2014االولمسائًانثىعراقٌةعبد برؼش حسٌن دنٌاالسٌاسٌة العلومبؽداد95

71,022015/2014االولمسائًانثىعراقٌةعلً محمد سرجل ئافانالسٌاسٌة العلومبؽداد96

70,932015/2014االولمسائًذكرعراقٌةناعس خضٌر مهدي منتظرالسٌاسٌة العلومبؽداد97

70,862015/2014االولمسائًذكرعراقٌةعلوان محمود بشٌر حسٌنالسٌاسٌة العلومبؽداد98

70,772015/2014االولمسائًذكرعراقٌةابراهٌم كاظم حسٌن علًالسٌاسٌة العلومبؽداد99

70,752015/2014االولمسائًانثىعراقٌةخدر الزكٌن لمىالسٌاسٌة العلومبؽداد100
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70,672015/2014االولمسائًانثىعراقٌةعلً حسن محمد أٌاتالسٌاسٌة العلومبؽداد101

70,582015/2014االولمسائًذكرعراقٌةبطال عبد نجم محمدالسٌاسٌة العلومبؽداد102

705682015/2014االولمسائًانثىعراقٌةفرهود راضً المحسن عبد نورالسٌاسٌة العلومبؽداد103

705662015/2014االولمسائًذكرعراقٌةراجً عبود نجم حٌدرالسٌاسٌة العلومبؽداد104

705552015/2014االولمسائًذكرعراقٌةشلش كاظم خالد ولٌدالسٌاسٌة العلومبؽداد105

70,542015/2014االولمسائًذكرعراقٌةتوفٌق هاشم عدنان أحمدالسٌاسٌة العلومبؽداد106

70,492015/2014االولمسائًانثىعراقٌةجعفر حسٌن ضٌاء رشاالسٌاسٌة العلومبؽداد107

70,482015/2014االولمسائًانثىعراقٌةداود رشٌد قاسم زهراءالسٌاسٌة العلومبؽداد108

70,372015/2014االولمسائًانثىعراقٌةأبراهٌم خلٌل عمار طٌبةالسٌاسٌة العلومبؽداد109

70,062015/2014االولمسائًانثىعراقٌةالباز سلمان عباس اكرم شهباءالسٌاسٌة العلومبؽداد110

70,052015/2014االولمسائًذكرعراقٌةشرٌؾ امٌن محمد صمد هونرالسٌاسٌة العلومبؽداد111

70,012015/2014االولمسائًذكرعراقٌةعلٌوي محسن علً محسنالسٌاسٌة العلومبؽداد112

69,992015/2014االولمسائًانثىعراقٌةداود جاسم حمٌد ؼادةالسٌاسٌة العلومبؽداد113

69,982015/2014االولمسائًذكرعراقٌةعٌسى حبٌب مٌذاب كاظمالسٌاسٌة العلومبؽداد114

69,92015/2014االولمسائًذكرعراقٌةخلؾ مطر احمد هٌثمالسٌاسٌة العلومبؽداد115

69,892015/2014االولمسائًذكرعراقٌةعباس كرم محمد علًالسٌاسٌة العلومبؽداد116

69,732015/2014االولمسائًانثىعراقٌةشالل حسٌن ؼافل مهاالسٌاسٌة العلومبؽداد117

69,662015/2014االولمسائًذكرعراقٌةعبد أذوٌب ابراهٌم فٌصلالسٌاسٌة العلومبؽداد118

69,532015/2014االولمسائًذكرعراقٌةالكرٌم عبد الؽفار عبد خالدالسٌاسٌة العلومبؽداد119

69,382015/2014االولمسائًانثىعراقٌةصكر دشر موسى الهدى نورالسٌاسٌة العلومبؽداد120

69,282015/2014االولمسائًانثىعراقٌةراضً عبود هادي ودادالسٌاسٌة العلومبؽداد121

69,242015/2014االولمسائًذكرعراقٌةسلطان لفته عباس حٌدرالسٌاسٌة العلومبؽداد122

69,182015/2014االولمسائًانثىعراقٌةجواد محمد حسٌن أزهارالسٌاسٌة العلومبؽداد123

69,082015/2014االولمسائًذكرعراقٌةحسن شهٌد محمد أحمدالسٌاسٌة العلومبؽداد124
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690492015/2014االولمسائًانثىعراقٌةحمد هالل حسن رسلالسٌاسٌة العلومبؽداد125

690322015/2014االولمسائًذكرعراقٌةمحمد طاهر بدل طاهرالسٌاسٌة العلومبؽداد126

68,942015/2014االولمسائًذكرعراقٌةكماش كوكز الكرٌم عبد أحمدالسٌاسٌة العلومبؽداد127

68,792015/2014االولمسائًانثىعراقٌةعٌاش صالل نعمة هدٌلالسٌاسٌة العلومبؽداد128

68,782015/2014االولمسائًانثىعراقٌةمحمد سلمان محمد مٌقاتالسٌاسٌة العلومبؽداد129

68,742015/2014االولمسائًذكرعراقٌةخلؾ جبر عامر الؽفار عبدالسٌاسٌة العلومبؽداد130

68,722015/2014االولمسائًذكرعراقٌةمحمود محمد حسٌن حسامالسٌاسٌة العلومبؽداد131

68,682015/2014االولمسائًذكرعراقٌةوادي حسٌن زهراو حمزةالسٌاسٌة العلومبؽداد132

686652015/2014االولمسائًذكرعراقٌةجهاد فائق ٌاسرالسٌاسٌة العلومبؽداد133

686602015/2014االولمسائًذكرعراقٌةمحمود عباس ابراهٌم عمارالسٌاسٌة العلومبؽداد134

68,592015/2014االولمسائًذكرعراقٌةنعاس سدخان شعالن عادلالسٌاسٌة العلومبؽداد135

68,532015/2014االولمسائًذكرعراقٌةمحمد أبراهٌم الكرٌم عبد أبراهٌمالسٌاسٌة العلومبؽداد136

68,512015/2014االولمسائًذكرعراقٌةلفتة سدخان عبد أركانالسٌاسٌة العلومبؽداد137

68,432015/2014االولمسائًانثىعراقٌةسٌس علوان كامل حنانالسٌاسٌة العلومبؽداد138

68,362015/2014االولمسائًانثىعراقٌةجعفر حسٌن ضٌاء مهاالسٌاسٌة العلومبؽداد139

68,352015/2014االولمسائًذكرعراقٌةمهدي مالح حاتم كرمالسٌاسٌة العلومبؽداد140

68,342015/2014االولمسائًذكرعراقٌةالجبار عبد ماهر وضاحالسٌاسٌة العلومبؽداد141

68,292015/2014االولمسائًذكرعراقٌةمحمد عباس احمد ٌوسؾالسٌاسٌة العلومبؽداد142

68,232015/2014االولمسائًانثىعراقٌةعلً ؼربً أحمد أنوارالسٌاسٌة العلومبؽداد143

68,222015/2014االولمسائًذكرعراقٌةعلً جواد حٌدر الفقار ذوالسٌاسٌة العلومبؽداد144

68,172015/2014االولمسائًذكرعراقٌةمحسن حسن عادل أحمدالسٌاسٌة العلومبؽداد145

68,092015/2014االولمسائًذكرعراقٌةحسن سحور محسن علًالسٌاسٌة العلومبؽداد146

68,062015/2014االولمسائًذكرعراقٌةعلً شلتاغ كاطع علًالسٌاسٌة العلومبؽداد147

68,042015/2014االولمسائًذكرعراقٌةمكطوؾ راهً جلٌل محمدالسٌاسٌة العلومبؽداد148
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67,952015/2014االولمسائًانثىعراقٌةعلً عبد صادق سرمد دالٌاالسٌاسٌة العلومبؽداد149

679432015/2014االولمسائًانثىعراقٌةجبر محمد كاظم نورالسٌاسٌة العلومبؽداد150

679412015/2014االولمسائًذكرعراقٌةعٌسى محسن  أبراهٌم أحمدالسٌاسٌة العلومبؽداد151

67,922015/2014االولمسائًذكرعراقٌةحمٌد محمود محمد أمجدالسٌاسٌة العلومبؽداد152

67,762015/2014االولمسائًانثىعراقٌةحمٌد محمد كرٌم جنانالسٌاسٌة العلومبؽداد153

67,732015/2014االولمسائًذكرعراقٌةاالسدي جازع عبٌد خالدالسٌاسٌة العلومبؽداد154

67,682015/2014االولمسائًذكرعراقٌةفلحً حمادي حسن أحمدالسٌاسٌة العلومبؽداد155

67,612015/2014االولمسائًذكرعراقٌةشؽً الزهرة عبد لٌث محمدالسٌاسٌة العلومبؽداد156

67,542015/2014االولمسائًذكرعراقٌةسلمان جبار جاسم أحمدالسٌاسٌة العلومبؽداد157

67,522015/2014االولمسائًذكرعراقٌةمحسن حسٌن العالً عبد حٌدرالسٌاسٌة العلومبؽداد158

67,432015/2014االولمسائًذكرعراقٌةشهٌب معن كاظم معنالسٌاسٌة العلومبؽداد159

67,382015/2014االولمسائًذكرعراقٌةعودة صكر حمٌد محمودالسٌاسٌة العلومبؽداد160

67,332015/2014االولمسائًذكرعراقٌةحاجم شمران عدنان عمارالسٌاسٌة العلومبؽداد161

67,232015/2014االولمسائًانثىعراقٌةرشٌد نادر محمد  شٌرٌنالسٌاسٌة العلومبؽداد162

67,152015/2014االولمسائًذكرعراقٌةعلوان هادي الحسٌن عبد علًالسٌاسٌة العلومبؽداد163

67,142015/2014االولمسائًذكرعراقٌةجادر عطشان كرٌم أحمدالسٌاسٌة العلومبؽداد164

67,122015/2014االولمسائًذكرعراقٌةخالد جعفر صادق عباسالسٌاسٌة العلومبؽداد165

67,052015/2014االولمسائًذكرعراقٌةمجٌد خلؾ زٌدان سامرالسٌاسٌة العلومبؽداد166

67,012015/2014االولمسائًانثىعراقٌةراضً محً احمد زهراءالسٌاسٌة العلومبؽداد167

66,862015/2014االولمسائًذكرعراقٌةشؽٌد خطاب صباح كرارالسٌاسٌة العلومبؽداد168

66,812015/2014االولمسائًذكرعراقٌةفلحً حاتم شنون رحٌمالسٌاسٌة العلومبؽداد169

66,772015/2014االولمسائًانثىعراقٌةسلمان علً جبار زٌنبالسٌاسٌة العلومبؽداد170

66,642015/2014االولمسائًذكرعراقٌةكاصد كاظم عدنان علًالسٌاسٌة العلومبؽداد171

665562015/2014االولمسائًذكرعراقٌةٌاسٌن ضاحً قاسم أسلالسٌاسٌة العلومبؽداد172



سنة التخرجالمعدلالدور نوع الدراسةالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

665522015/2014االولمسائًانثىعراقٌةمرتضى الرزاق عبد الوهاب عبد فرحالسٌاسٌة العلومبؽداد173

665192015/2014االولمسائًذكرعراقٌةعلٌوي اسعد احمد علًالسٌاسٌة العلومبؽداد174

665112015/2014االولمسائًذكرعراقٌةعنوز عبد خضٌر اٌاد علًالسٌاسٌة العلومبؽداد175

66,512015/2014االولمسائًذكرعراقٌةداود جبار حامد ٌاسرالسٌاسٌة العلومبؽداد176

66,432015/2014االولمسائًانثىعراقٌةفلٌح فائق استبرق سارةالسٌاسٌة العلومبؽداد177

66,292015/2014االولمسائًذكرعراقٌةأحمد مجٌد  محمود جعفرالسٌاسٌة العلومبؽداد178

66,152015/2014االولمسائًانثىعراقٌةخمٌس فنخل سلمان زٌنبالسٌاسٌة العلومبؽداد179

66,072015/2014االولمسائًذكرعراقٌةشخٌر كاظم جواد مصطفىالسٌاسٌة العلومبؽداد180

66,042015/2014االولمسائًذكرعراقٌةسلمان عداي عطٌة أحمدالسٌاسٌة العلومبؽداد181

65,962015/2014االولمسائًذكرعراقٌةشهٌب ماجد حمٌد علًالسٌاسٌة العلومبؽداد182

65,792015/2014االولمسائًذكرعراقٌةنعمة صبٌح صدام ناصرالسٌاسٌة العلومبؽداد183

65,752015/2014االولمسائًذكرعراقٌةحسن أسماعٌل خلٌل أحمدالسٌاسٌة العلومبؽداد184

656572015/2014االولمسائًانثىعراقٌةعبود جبار عادل فرقانالسٌاسٌة العلومبؽداد185

656492015/2014االولمسائًذكرعراقٌةفلٌح أنور عادل عصامالسٌاسٌة العلومبؽداد186

65,512015/2014االولمسائًذكرعراقٌةخضر زبون عطٌة ٌحٌىالسٌاسٌة العلومبؽداد187

65,482015/2014االولمسائًذكرعراقٌةحبٌب محمود رزاق محمودالسٌاسٌة العلومبؽداد188

65,472015/2014االولمسائًذكرعراقٌةخالوي جاسم حمٌد حكٌمالسٌاسٌة العلومبؽداد189

65,462015/2014االولمسائًذكرعراقٌةعبٌد حسٌن علً حازمالسٌاسٌة العلومبؽداد190

65,312015/2014االولمسائًانثىعراقٌةعبٌد كاظم ؼانم علٌاءالسٌاسٌة العلومبؽداد191

65,222015/2014االولمسائًذكرعراقٌةمحمد ٌاسٌن محمد همامالسٌاسٌة العلومبؽداد192

651922015/2014االولمسائًذكرعراقٌةمحمد حمٌد رشٌد محمدالسٌاسٌة العلومبؽداد193

651912015/2014االولمسائًذكرعراقٌةطه حسن سالم رٌكانالسٌاسٌة العلومبؽداد194

65,132015/2014االولمسائًذكرعراقٌةسلٌمان خضر عباس عمارالسٌاسٌة العلومبؽداد195

65,062015/2014االولمسائًذكرعراقٌةدخٌل علً محمود نصرالسٌاسٌة العلومبؽداد196
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64,962015/2014االولمسائًذكرعراقٌةجعفر قاسم االمٌر عبد أسعدالسٌاسٌة العلومبؽداد197

64,802015/2014االولمسائًذكرعراقٌةجواد محمد الدٌن محً معتزالسٌاسٌة العلومبؽداد198

64,762015/2014االولمسائًانثىعراقٌةلطٌؾ سلمان رعد رؼدالسٌاسٌة العلومبؽداد199

64,732015/2014االولمسائًذكرعراقٌةعٌسى حسٌن حمٌد فٌصلالسٌاسٌة العلومبؽداد200

64,682015/2014االولمسائًذكرعراقٌةبختٌار هللا عبد شكور فؤادالسٌاسٌة العلومبؽداد201

64,532015/2014االولمسائًانثىعراقٌةالحسٌن عبد كاظم موفق حنٌنالسٌاسٌة العلومبؽداد202

64,492015/2014االولمسائًذكرعراقٌةكاظم علً حٌدرعبد وسامالسٌاسٌة العلومبؽداد203

64,362015/2014االولمسائًذكرعراقٌةبرٌسم مري جلٌل عقٌلالسٌاسٌة العلومبؽداد204

64,192015/2014االولمسائًذكرعراقٌةعذاري زاٌد هاشم حسنالسٌاسٌة العلومبؽداد205

64,182015/2014االولمسائًذكرعراقٌةحسٌن داود جاسم حمٌدالسٌاسٌة العلومبؽداد206

64,162015/2014االولمسائًذكرعراقٌةمحمد عطا محسن حٌدرالسٌاسٌة العلومبؽداد207

64,072015/2014االولمسائًانثىعراقٌةعلً رضا فوزي تباركالسٌاسٌة العلومبؽداد208

64,022015/2014االولمسائًذكرعراقٌةؼٌالن عودة الواحد عبد نزارالسٌاسٌة العلومبؽداد209

63,962015/2014االولمسائًذكرعراقٌةمظلوم صالل عالوي عقٌلالسٌاسٌة العلومبؽداد210

63,92015/2014االولمسائًذكرعراقٌةفزع خٌون قاسم رعدالسٌاسٌة العلومبؽداد211

63,812015/2014االولمسائًذكرعراقٌةمحمد حسٌن علً محمدالسٌاسٌة العلومبؽداد212

63,672015/2014االولمسائًذكرعراقٌةخلؾ زٌدان كامل مصطفىالسٌاسٌة العلومبؽداد213

63,632015/2014االولمسائًذكرعراقٌةكاظم فخري حامد وسامالسٌاسٌة العلومبؽداد214

63,282015/2014االولمسائًذكرعراقٌةجودي ناٌؾ نمٌر حسنالسٌاسٌة العلومبؽداد215

63,22015/2014االولمسائًذكرعراقٌةمطر شاٌع رحٌم ٌاسرالسٌاسٌة العلومبؽداد216

63,182015/2014االولمسائًذكرعراقٌةولً محمود قادر ولٌدالسٌاسٌة العلومبؽداد217

63,082015/2014االولمسائًذكرعراقٌةطرفة عباس كرٌم عباسالسٌاسٌة العلومبؽداد218

62,82015/2014االولمسائًذكرعراقٌةمحسن رسن كاظم رحٌمالسٌاسٌة العلومبؽداد219

62,792015/2014االولمسائًذكرعراقٌةسلمان داود هللا عبد محمدالسٌاسٌة العلومبؽداد220
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62,562015/2014االولمسائًذكرعراقٌةالورد امٌن محمد سالم سامرالسٌاسٌة العلومبؽداد221

62,322015/2014االولمسائًذكرعراقٌةحسن مشحوذ الهادي عبد علًالسٌاسٌة العلومبؽداد222

62,232015/2014االولمسائًذكرعراقٌةأمٌن الواحد عبد الجبار عبد أحمدالسٌاسٌة العلومبؽداد223

62,212015/2014االولمسائًذكرعراقٌةمحمد كاظم حاتم حٌدرالسٌاسٌة العلومبؽداد224

62,162015/2014االولمسائًذكرعراقٌةحسٌن محمد عماد أسعدالسٌاسٌة العلومبؽداد225

62,142015/2014االولمسائًذكرعراقٌةجمٌػ عبد اسامة معدالسٌاسٌة العلومبؽداد226

62,092015/2014االولمسائًذكرعراقٌةحمود هادي علً سلوانالسٌاسٌة العلومبؽداد227

62,072015/2014االولمسائًذكرعراقٌةلفتة حسن فاضل مهندالسٌاسٌة العلومبؽداد228

61,892015/2014االولمسائًانثىعراقٌةداود عبد الكرٌم عبد ؼفرانالسٌاسٌة العلومبؽداد229

61,842015/2014االولمسائًذكرعراقٌةحاتم جاسب جبار محمدالسٌاسٌة العلومبؽداد230

61,792015/2014االولمسائًذكرعراقٌةفرٌح عبد صالح حذٌفةالسٌاسٌة العلومبؽداد231

61,62015/2014االولمسائًذكرعراقٌةخضر قاسم حسٌنالسٌاسٌة العلومبؽداد232

61,502015/2014االولمسائًذكرعراقٌةحسٌن  كاظم جواد علًالسٌاسٌة العلومبؽداد233

61,432015/2014االولمسائًانثىعراقٌةمحسن عبد حسٌن وسنالسٌاسٌة العلومبؽداد234

61,312015/2014االولمسائًذكرعراقٌةعبد ٌاسر الرزاق عبد كرارالسٌاسٌة العلومبؽداد235

61,192015/2014االولمسائًذكرعراقٌةعلً ضاري ثابت أحمدالسٌاسٌة العلومبؽداد236

61,102015/2014االولمسائًذكرعراقٌةؼاٌب عبد سالم أحمدالسٌاسٌة العلومبؽداد237

60,972015/2014االولمسائًذكرعراقٌةصابط قاسم حمزة محمدالسٌاسٌة العلومبؽداد238

60,902015/2014االولمسائًذكرعراقٌةسهراب مراد محمد مصطفىالسٌاسٌة العلومبؽداد239

60,832015/2014االولمسائًذكرعراقٌةسالم ناصر عادل محمدالسٌاسٌة العلومبؽداد240

60,592015/2014االولمسائًذكرعراقٌةالكرٌم عبد محسن ؼالب رفعتالسٌاسٌة العلومبؽداد241

60,552015/2014االولمسائًذكرعراقٌةحسٌن معٌدي كرٌم حسامالسٌاسٌة العلومبؽداد242

60,382015/2014االولمسائًذكرعراقٌةموسى جعفر صادق علًالسٌاسٌة العلومبؽداد243

60,352015/2014االولمسائًذكرعراقٌةعرٌبً محمد جاسم أبراهٌمالسٌاسٌة العلومبؽداد244
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60,242015/2014االولمسائًذكرعراقٌةاللطٌؾ عبد محمد عماد محمدالسٌاسٌة العلومبؽداد245

60,192015/2014االولمسائًذكرعراقٌةفاضل كاظم محمود حازمالسٌاسٌة العلومبؽداد246

60,182015/2014االولمسائًذكرعراقٌةالمً علً كاظم علًالسٌاسٌة العلومبؽداد247

60,072015/2014االولمسائًذكرعراقٌةمحمد الجلٌل عبد محمد سالمالسٌاسٌة العلومبؽداد248

60,022015/2014االولمسائًذكرعراقٌةموسى مهدي سلمان سلمانالسٌاسٌة العلومبؽداد249

602015/2014االولمسائًذكرعراقٌةجبر هللا عبد المنعم عبد محمدالسٌاسٌة العلومبؽداد250

59,692015/2014االولمسائًذكرعراقٌةجعفر كاظم جواد سٌؾالسٌاسٌة العلومبؽداد251

59,422015/2014االولمسائًانثىعراقٌةعلً محمد باسم تٌسٌرالسٌاسٌة العلومبؽداد252

59,242015/2014االولمسائًذكرعراقٌةمحمود سرتٌب جمعة علًالسٌاسٌة العلومبؽداد253

59,232015/2014االولمسائًذكرعراقٌةصاٌل ٌوسؾ محمود فاروقالسٌاسٌة العلومبؽداد254

59,032015/2014االولمسائًذكرعراقٌةحسٌن الجبار عبد عامر ٌاسٌنالسٌاسٌة العلومبؽداد255

59,022015/2014االولمسائًذكرعراقٌةهللا عبد القادر عبد مصطفى فراموسالسٌاسٌة العلومبؽداد256

58,922015/2014االولمسائًذكرعراقٌةهللا عطا محمود خالدالسٌاسٌة العلومبؽداد257

58,792015/2014االولمسائًذكرعراقٌةعلً محمد ناجً محمد أحمدالسٌاسٌة العلومبؽداد258

58,252015/2014االولمسائًذكرعراقٌةمرعٌد صالح عامر القادر عبدالسٌاسٌة العلومبؽداد259

58,122015/2014االولمسائًذكرعراقٌةمحمد شالل حسن ٌاسرالسٌاسٌة العلومبؽداد260

58,082015/2014االولمسائًذكرعراقٌةعلً محمد هللا عبد ٌاسرالسٌاسٌة العلومبؽداد261

57,742015/2014االولمسائًذكرعراقٌةكاؼد جاسم رزاق حٌدرالسٌاسٌة العلومبؽداد262

57,682015/2014االولمسائًذكرعراقٌةأحمد الكرٌم عبد محمد أحمدالسٌاسٌة العلومبؽداد263

57,572015/2014االولمسائًذكرعراقٌةحمٌد ضاري أنور جهادالسٌاسٌة العلومبؽداد264

57,512015/2014االولمسائًذكرعراقٌةعلً عبد علوان حسن محمدالسٌاسٌة العلومبؽداد265

57,52015/2014االولمسائًذكرعراقٌةحسٌن الوهاب عبد عماد أحمدالسٌاسٌة العلومبؽداد266

57,482015/2014االولمسائًذكرعراقٌةصكبان عبدالعباس ابراهٌم فرزدقالسٌاسٌة العلومبؽداد267

57,272015/2014االولمسائًذكرعراقٌةحسون العال عبد جبار علًالسٌاسٌة العلومبؽداد268
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57,092015/2014االولمسائًذكرعراقٌةمحمد حسٌن فاضل عمارالسٌاسٌة العلومبؽداد269

56,952015/2014االولمسائًذكرعراقٌةخاطر فاضل عباس وسامالسٌاسٌة العلومبؽداد270

56,792015/2014االولمسائًذكرعراقٌةٌوسؾ جواد سمٌر حسٌنالسٌاسٌة العلومبؽداد271

567642015/2014االولمسائًذكرعراقٌةموسى عبد راهً حسٌنالسٌاسٌة العلومبؽداد272

567592015/2014االولمسائًذكرعراقٌةتاٌه عودة سلمان حٌدرالسٌاسٌة العلومبؽداد273

56,592015/2014االولمسائًذكرعراقٌةهللا عبد حسن حٌدر محسنالسٌاسٌة العلومبؽداد274

56,292015/2014االولمسائًذكرعراقٌةزبٌر عبد طارق زٌادالسٌاسٌة العلومبؽداد275

56,262015/2014االولمسائًذكرعراقٌةالرحٌم عبد ٌاسٌن مصطفى أحمدالسٌاسٌة العلومبؽداد276

56,122015/2014االولمسائًذكرعراقٌةكاظم سالم خلؾ محمدالسٌاسٌة العلومبؽداد277

55,812015/2014االولمسائًذكرعراقٌةسلٌمان طه ابراهٌم نبٌلالسٌاسٌة العلومبؽداد278

55,782015/2014االولمسائًذكرعراقٌةجواد رزاق زهٌر محمدالسٌاسٌة العلومبؽداد279

55,302015/2014االولمسائًذكرعراقٌةموسى خضٌر محمد علًالسٌاسٌة العلومبؽداد280

54,662015/2014االولمسائًانثىعراقٌةعلوش عبود عباس دعاءالسٌاسٌة العلومبؽداد281

54,592015/2014االولمسائًذكرعراقٌةمحمد ابراهٌم عادل عمرالسٌاسٌة العلومبؽداد282
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76,22015/2014الثانً الدورمسائًذكرعراقٌةجواد حمٌد مبدر علًالسٌاسٌة العلومبؽداد1

69,992015/2014الثانً الدورمسائًذكرعراقٌةساجت جالب ولٌد مرتضىالسٌاسٌة العلومبؽداد2

68,772015/2014الثانً الدورمسائًذكرعراقٌةمطلك نعٌم علً عبد محمدالسٌاسٌة العلومبؽداد3

66,072015/2014الثانً الدورمسائًذكرعراقٌةحسٌن احسان علً عمرالسٌاسٌة العلومبؽداد4

65,562015/2014الثانً الدورمسائًذكرعراقٌةمحمد وجر الحسن عبد سعديالسٌاسٌة العلومبؽداد5

64,942015/2014الثانً الدورمسائًانثىعراقٌةتوفٌق انور صالح صباالسٌاسٌة العلومبؽداد6

2015/2014العام الدراسً - الدور الثانً و التكمٌلً -  خرٌجٌن الدراسات المسائٌة 
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64,622015/2014الثانً الدورمسائًذكرعراقٌةعباس جاسم محمد صالحالسٌاسٌة العلومبؽداد7

64,522015/2014الثانً الدورمسائًذكرعراقٌةجودة جبر عاٌد كاظمالسٌاسٌة العلومبؽداد8

64,432015/2014الثانً الدورمسائًذكرعراقٌةمحمود شكري اسامة زكرٌاالسٌاسٌة العلومبؽداد9

63,112015/2014الثانً الدورمسائًذكرعراقٌةحمٌد طه علً حسٌنالسٌاسٌة العلومبؽداد10

63,052015/2014الثانً الدورمسائًذكرعراقٌةشنان عبد طالب احمدالسٌاسٌة العلومبؽداد11

61,912015/2014التكمٌلً/الثانًمسائًانثىعراقٌةنعٌمه رحٌم لمىالسٌاسٌة العلومبؽداد12

61,142015/2014الثانً الدورمسائًذكرعراقٌةالكرٌم عبد طارق فاروق هاوسرالسٌاسٌة العلومبؽداد13

60,962015/2014الثانً الدورمسائًذكرعراقٌةناصر حسن حازم علًالسٌاسٌة العلومبؽداد14

59,872015/2014الثانً الدورمسائًانثىعراقٌةعلً الستار عبد قصً روٌدةالسٌاسٌة العلومبؽداد15

59,822015/2014الثانً الدورمسائًذكرعراقٌةهبر حامد لٌث مروانالسٌاسٌة العلومبؽداد16

59,632015/2014الثانً الدورمسائًذكرعراقٌةعلً الحسٌن عبد عباس حسٌنالسٌاسٌة العلومبؽداد17

59,452015/2014الثانً الدورمسائًذكرعراقٌةمسٌر ثرثار احمٌد خالدالسٌاسٌة العلومبؽداد18

59,42015/2014الثانً الدورمسائًذكرعراقٌةظاهر محمد مصلح مصطفىالسٌاسٌة العلومبؽداد19

58,722015/2014الثانً الدورمسائًذكرعراقٌةبربوت وادي عباس حسٌنالسٌاسٌة العلومبؽداد20

58,452015/2014الثانً الدورمسائًذكرعراقٌةجاسم محمد عدنان احمدالسٌاسٌة العلومبؽداد21

58,262015/2014الثانً الدورمسائًذكرعراقٌةالرحمن عبد عثمان خالد الدٌن سٌؾالسٌاسٌة العلومبؽداد22

58,192015/2014الثانً الدورمسائًذكرعراقٌةحسن هرموش اللطٌؾ عبد احمدالسٌاسٌة العلومبؽداد23

577242015/2014الثانً الدورمسائًذكرعراقٌةحسٌن عباس صبار محمدالسٌاسٌة العلومبؽداد24

577202015/2014الثانً الدورمسائًذكرعراقٌةحمٌدي جعفر صادق جعفرالسٌاسٌة العلومبؽداد25

57,422015/2014الثانً الدورمسائًذكرعراقٌةعلً صالح خالد علًالسٌاسٌة العلومبؽداد26

57,332015/2014الثانً الدورمسائًذكرعراقٌةدواي حسن رٌسان حسامالسٌاسٌة العلومبؽداد27

57,272015/2014الثانً الدورمسائًذكرعراقٌةمجٌد ؼضٌب محسن محمدالسٌاسٌة العلومبؽداد28

57,172015/2014الثانً الدورمسائًانثىعراقٌةخضٌر ٌاسٌن قاسم مرٌمالسٌاسٌة العلومبؽداد29

56,782015/2014الثانً الدورمسائًذكرعراقٌةفنجان ابراهٌم شاكر محمدالسٌاسٌة العلومبؽداد30
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56,752015/2014الثانً الدورمسائًذكرعراقٌةصالح حمد كرٌم احسانالسٌاسٌة العلومبؽداد31

56,182015/2014الثانً الدورمسائًذكرعراقٌةخلؾ جابر ناصر طاهرالسٌاسٌة العلومبؽداد32

56,152015/2014الثانً الدورمسائًذكرعراقٌةسلمان مجباس ضٌاء علًالسٌاسٌة العلومبؽداد33

55,62015/2014الثانً الدورمسائًانثىعراقٌةحسٌن محمود ماهر شهدالسٌاسٌة العلومبؽداد34

55,582015/2014الثانً الدورمسائًانثىعراقٌةؼالم محمد الهدى نورالسٌاسٌة العلومبؽداد35

54,632015/2014الثانً الدورمسائًذكرعراقٌةسلومً راضً حمٌد كمالالسٌاسٌة العلومبؽداد36

54,32015/2014الثانً الدورمسائًذكرعراقٌةسلمان علً هشام محمدالسٌاسٌة العلومبؽداد37

53,352015/2014الثانً الدورمسائًذكرعراقٌةحمد الزهرة عبد فاضل ضٌاءالسٌاسٌة العلومبؽداد38

53,22015/2014الثانً الدورمسائًذكرعراقٌةعباس مهدي نوري محمدالسٌاسٌة العلومبؽداد39

53,082015/2014الثانً الدورمسائًذكرعراقٌةدهش هادي ضٌاء هاديالسٌاسٌة العلومبؽداد40

52,942015/2014التكمٌلً/الثانًمسائًذكرعراقٌةسلطان تاٌه قاسم نجاحالسٌاسٌة العلومبؽداد41

52,762015/2014الثانً الدورمسائًذكرعراقٌةمنٌر جٌجان ؼازي ارشدالسٌاسٌة العلومبؽداد42

51,612015/2014التكمٌلً/الثانًمسائًذكرعراقٌةزامل عباس االمٌر عبد علًالسٌاسٌة العلومبؽداد43

542015/2014التكمٌلً/الثانًمسائًذكرعراقٌةهادي علً ٌحٌى مرتضىالسٌاسٌة العلومبؽداد44


