
التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

1997/1998الصباحٌةاالول75،75ذكرعراقًحسٌن جاسم مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد1

1997/1998الصباحٌةاالول75،13ذكرعراقًكاظم عبد عباسالسٌاسٌة العلومبغداد2

1997/1998الصباحٌةاالول74،80ذكرٌمانًعٌدروس احمد علًالسٌاسٌة العلومبغداد3

1997/1998الصباحٌةاالول72،41ذكرعراقًحسن فاضل حمٌدالسٌاسٌة العلومبغداد4

1997/1998الصباحٌةاالول71،02انثىعراقٌةعلً السادة عبد اٌناسالسٌاسٌة العلومبغداد5

1997/1998الصباحٌةاالول69،61ذكرعراقًمصطفى احمد مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد6

1997/1998الصباحٌةاالول69،36ذكرأردنًحسٌن حسن محمدالسٌاسٌة العلومبغداد7

1997/1998الصباحٌةاألول69،20انثىعراقٌةمخٌسٌر غنً هٌفاءالسٌاسٌة العلومبغداد8

1997/1998الصباحٌةاالول68،94ذكرعراقًمحمود عدنان محمدالسٌاسٌة العلومبغداد9

1997/1998الصباحٌةاالول68،6انثىعراقٌةحسن عباس بشرىالسٌاسٌة العلومبغداد10

1997/1998الصباحٌةاالول67،68أنثىعراقٌةعلً حسٌن ضٌاء فرحالسٌاسٌة العلومبغداد11

1997/1998الصباحٌةاالول67،53أنثىعراقٌةعالوي عبد باسمةالسٌاسٌة العلومبغداد12

1997/1998الصباحٌةاالول67،5انثىعراقٌةهادي ٌونس غفرانالسٌاسٌة العلومبغداد13

1997/1998الصباحٌةاالول67،14ذكرعراقًعباس احمد جاسمالسٌاسٌة العلومبغداد14

1997/1998الصباحٌةاالول67،09انثىعراقٌةهرمز بنٌامٌن دورٌنالسٌاسٌة العلومبغداد15

1997/1998الصباحٌةاالول67،04ذكرعراقًحسٌن علً حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد16

1997/1998الصباحٌةاالول66،99انثىعراقٌةمنكاش هللا عبد زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد17

1997/1998الصباحٌةاالول66،61انثىعراقٌةٌوسف جلٌل ازهارالسٌاسٌة العلومبغداد18

1997/1998الصباحٌةالثان66،28ًذكرعراقًعلً حمٌد عزٌزالسٌاسٌة العلومبغداد19

1997/1998الصباحٌةالثان65،91ًذكراردنًمحمد تركً طارقالسٌاسٌة العلومبغداد20

1997/1998الصباحٌةاالول65،88ذكرعراقًمحمود مؤٌد غٌاثالسٌاسٌة العلومبغداد21

1997/1998الصباحٌةالثان65،56ًذكرعراقًهزاع علً حسن فالحالسٌاسٌة العلومبغداد22

1997/1998 الدراسً العام-  المسائٌة و الصباحٌة الدراسات خرٌجٌن 

االولٌة للدراسات الخرٌجٌن اسماء



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

1997/1998الصباحٌةاالول65،47انثىعراقٌةكرٌم حسن دٌمنالسٌاسٌة العلومبغداد23

1997/1998الصباحٌةاالول65،45ذكرأردنًمحمود سالم ٌزنالسٌاسٌة العلومبغداد24

1997/1998الصباحٌةاالول65،07ذكرأردنًمحمد ٌوسف عمرالسٌاسٌة العلومبغداد25

1997/1998الصباحٌةالثان64,9ًذكرعراقًعلً فرحان عامرالسٌاسٌة العلومبغداد26

1997/1998الصباحٌةاالول64،83ذكرعراقًعباس طه ٌاسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد27

1997/1998الصباحٌةاالول64،81ذكرعراقًمحمد فخري نزارالسٌاسٌة العلومبغداد28

1997/1998الصباحٌةالثان64،77ًانثىعراقٌةجودي سلٌم سوسنالسٌاسٌة العلومبغداد29

1997/1998الصباحٌةاالول64،63ذكرعراقًصادق فوزي حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد30

1997/1998الصباحٌةالثان64،60ًانثىعراقٌةابراهٌم حسن لقاءالسٌاسٌة العلومبغداد31

1997/1998الصباحٌةاالول64،53انثىعراقٌةخلف الكرٌم عبد خلودالسٌاسٌة العلومبغداد32

1997/1998الصباحٌةالثان64ً ،472ذكراردنًرشٌد مصطفى محمدالسٌاسٌة العلومبغداد33

1997/1998الصباحٌةالثان64ً ،464ذكرعراقًسعٌد خالد طارقالسٌاسٌة العلومبغداد34

1997/1998الصباحٌةاألول64,44ذكرعراقًغٌاض كاظم غسانالسٌاسٌة العلومبغداد35

1997/1998الصباحٌةاالول64،18ذكرعراقًحسٌن ناصر األله عبدالسٌاسٌة العلومبغداد36

1997/1998الصباحٌةاالول64،13انثىعراقٌةغضبان جاسم اخالصالسٌاسٌة العلومبغداد37

1997/1998الصباحٌةاالول64،11ذكرعراقًحسن صالح الدٌن سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد38

1997/1998الصباحٌةالثان64،09ًانثىعراقٌةعبد جلوب ازهارالسٌاسٌة العلومبغداد39

1997/1998الصباحٌةاالول64،04انثىعراقٌةصالح الجبار عبد عذراءالسٌاسٌة العلومبغداد40

1997/1998الصباحٌةالثان63،98ًذكرعراقًخلف سلمان داودالسٌاسٌة العلومبغداد41

1997/1998الصباحٌةاالول63,87انثىعراقٌةعمران عدنان شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد42

1997/1998الصباحٌةالثان63،69ًأنثىعراقٌةشاكر جاسم ٌسرىالسٌاسٌة العلومبغداد43

1997/1998الصباحٌةاالول63،45انثىعراقٌةعلكم فاخر سوزانالسٌاسٌة العلومبغداد44

1997/1998الصباحٌةاالول63،44انثىعراقٌةنافل قاسم اخالصالسٌاسٌة العلومبغداد45

1997/1998الصباحٌةاالول63 ،275انثىعراقٌةعباس كرٌم  اسماءالسٌاسٌة العلومبغداد46



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

1997/1998الصباحٌةاالول63 ،265ذكرعراقًخٌزران ناٌوخ عباسالسٌاسٌة العلومبغداد47

1997/1998الصباحٌةاالول63،25ذكرعراقًجبار ودٌع مهندالسٌاسٌة العلومبغداد48

1997/1998الصباحٌةاالول62 ،917ذكرعراقًحاجً الزم عباسالسٌاسٌة العلومبغداد49

1997/1998الصباحٌةاالول62،89انثىعراقٌةحمٌد حسٌن انوارالسٌاسٌة العلومبغداد50

1997/1998الصباحٌةاألول62،72ذكرعراقًالواحد عبد القادر عبد ناصرالسٌاسٌة العلومبغداد51

1997/1998الصباحٌةالثان62،71ًانثىعراقٌةحسن مطٌر لمىالسٌاسٌة العلومبغداد52

1997/1998الصباحٌةالثان62ً ،70ذكرعراقًعباس زاهد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد53

1997/1998الصباحٌةالثان62،61ًانثىعراقٌةمجول خمٌس ارٌجالسٌاسٌة العلومبغداد54

1997/1998الصباحٌةاالول62،59ذكرعراقًمحمد علً احمدالسٌاسٌة العلومبغداد55

1997/1998الصباحٌةاألول62،53ذكرعراقًحمٌد مهدي صالحالسٌاسٌة العلومبغداد56

1997/1998الصباحٌةاالول62 ،514ذكرفلسطٌنًصالح احمد وائلالسٌاسٌة العلومبغداد57

1997/1998الصباحٌةاالول62،49ذكرعراقًجٌجان الرؤوف عبد فداءالسٌاسٌة العلومبغداد58

1997/1998الصباحٌةالثان62،15ًانثىعراقٌةمحمد سلمان فردوسالسٌاسٌة العلومبغداد59

1997/1998الصباحٌةاالول62،09ذكرعراقًعبٌد حامد ثامرالسٌاسٌة العلومبغداد60

1997/1998الصباحٌةالثان61،97ًانثىعراقٌةاحمد ٌونس إٌناسالسٌاسٌة العلومبغداد61

1997/1998الصباحٌةالثان61،92ًذكرعراقًمحسن حبٌب حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد62

1997/1998الصباحٌةاالول61،81ذكرعراقًحمزة حمٌد سلٌمالسٌاسٌة العلومبغداد63

1997/1998الصباحٌةاالول61،51ذكرعراقًصالح عدنان قحطانالسٌاسٌة العلومبغداد64

1997/1998الصباحٌةالثان61،48ًانثىعراقٌةخمٌس كاظم سوٌسالسٌاسٌة العلومبغداد65

1997/1998الصباحٌةاألول61،47ذكراردنًٌونس عٌسى محمدالسٌاسٌة العلومبغداد66

1997/1998الصباحٌةالثان61،46ًذكرعراقًمحمود جبار عامرالسٌاسٌة العلومبغداد67

1997/1998الصباحٌةالثان61ً ،426ذكرعراقًعبد عباس الجبار عبدالسٌاسٌة العلومبغداد68

1997/1998الصباحٌةاالول61 ،423ذكرعراقًمرهج شاكر احمدالسٌاسٌة العلومبغداد69

1997/1998الصباحٌةاالول61،41انثىعراقٌةعثمان باسل زٌنةالسٌاسٌة العلومبغداد70



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

1997/1998الصباحٌةاالول61 ،112ذكرعراقًعبود هاشم الدٌن حسامالسٌاسٌة العلومبغداد71

1997/1998الصباحٌةاالول61 ،09ذكرعراقًالرحمن عبد كرٌم دٌارالسٌاسٌة العلومبغداد72

1997/1998الصباحٌةالثان61،06ًانثىعراقٌةرشٌد محمد شذىالسٌاسٌة العلومبغداد73

1997/1998الصباحٌةالثان61،03ًذكرعراقًكاظم محمد جاسم حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد74

1997/1998الصباحٌةاالول61ذكرعراقًناصر برع هانًالسٌاسٌة العلومبغداد75

1997/1998الصباحٌةاالول60،99ذكرعراقًسفاح ناظم نوزادالسٌاسٌة العلومبغداد76

1997/1998الصباحٌةالثان60،84ًذكرعراقًزٌدان هاشم هٌثمالسٌاسٌة العلومبغداد77

1997/1998الصباحٌةالثان60،73ًذكرعراقًموسى كاظم قاسمالسٌاسٌة العلومبغداد78

1997/1998الصباحٌةالثان60،68ًذكرعراقًحسون جلوب علًالسٌاسٌة العلومبغداد79

1997/1998الصباحٌةاالول60،63ذكرعراقًهللا عبد هادي احمدالسٌاسٌة العلومبغداد80

1997/1998الصباحٌةاالول60 ،533ذكرعراقًسعدي محمد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد81

1997/1998الصباحٌةالثان60،53ًذكرٌمانًطالب محمد ٌوسف خالدالسٌاسٌة العلومبغداد82

1997/1998الصباحٌةاالول60 ،528انثىعراقٌةاالمٌر عبد ناطق خولةالسٌاسٌة العلومبغداد83

1997/1998الصباحٌةالثان60،5ًذكرعراقًعلً غازي عمادالسٌاسٌة العلومبغداد84

1997/1998الصباحٌةالثان60،49ًذكرعراقًناجً عبٌد فاضلالسٌاسٌة العلومبغداد85

1997/1998الصباحٌةالثان60،41ًذكرعراقًابراهٌم مصعب علًالسٌاسٌة العلومبغداد86

1997/1998الصباحٌةالثان60،4ًذكرعراقًعلً حسٌن احمدالسٌاسٌة العلومبغداد87

1997/1998الصباحٌةاالول60،30ذكرعراقًكوكز رحٌم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد88

1997/1998الصباحٌةالثان60،22ًذكرعراقًحرفوش عناد معدالسٌاسٌة العلومبغداد89

1997/1998الصباحٌةالثان60،18ًذكرعراقًفرحان شالل رٌاضالسٌاسٌة العلومبغداد90

1997/1998الصباحٌةاالول60،16ذكرسودانًدٌمتري زٌنو مجديالسٌاسٌة العلومبغداد91

1997/1998الصباحٌةاالول60،1ذكرعراقًحسن عباس مشرقالسٌاسٌة العلومبغداد92

1997/1998الصباحٌةالثان60,07ًانثىعراقٌةعباس حمزة استبرقالسٌاسٌة العلومبغداد93

1997/1998الصباحٌةالثان60،05ًذكرعراقًجبر قاسم جبارالسٌاسٌة العلومبغداد94



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

1997/1998الصباحٌةاالول59،97ذكرعراقًكاظم حسٌن فراسالسٌاسٌة العلومبغداد95

1997/1998الصباحٌةاالول59 ،936ذكرعراقًنعمة جمعة اسعدالسٌاسٌة العلومبغداد96

1997/1998الصباحٌةالثان59ً ،923ذكرعراقًمحمد العادل عبد عقٌلالسٌاسٌة العلومبغداد97

1997/1998الصباحٌةالثان59,79ًذكرعراقًشاكر حسن عمارالسٌاسٌة العلومبغداد98

1997/1998الصباحٌةاالول59،73ذكرعراقًالدٌن شمس الدٌن نجم المطلب عبدالسٌاسٌة العلومبغداد99

1997/1998الصباحٌةاالول59 ،6765ذكرفلسطٌنًغالب عدنان عديالسٌاسٌة العلومبغداد100

1997/1998الصباحٌةالثان59ً ،6632ذكرعراقًمحسن جواد نبٌلالسٌاسٌة العلومبغداد101

1997/1998الصباحٌةالثان59،64ًأنثىعراقٌةطاهر جبار أحالمالسٌاسٌة العلومبغداد102

1997/1998الصباحٌةالثان59،63ًذكرعراقًهللا عبد نجم حسٌن صالحالسٌاسٌة العلومبغداد103

1997/1998الصباحٌةالثان59،56ًذكرفلسطٌنًابراهٌم غازي احمدالسٌاسٌة العلومبغداد104

1997/1998الصباحٌةالثان59،55ًذكرعراقًرشٌد الستار عبد صدامالسٌاسٌة العلومبغداد105

1997/1998الصباحٌةاالول59،51انثىعراقٌةمرزوك عبٌد سوسنالسٌاسٌة العلومبغداد106

1997/1998الصباحٌةالثان59،39ًذكرعراقًظاهر حسٌن فاخرالسٌاسٌة العلومبغداد107

1997/1998الصباحٌةالثان59ً ،375انثىعراقٌةمرزا صباح سالفهالسٌاسٌة العلومبغداد108

1997/1998الصباحٌةاالول59،27انثىعراقٌةحسن هشام زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد109

1997/1998الصباحٌةالثان59،19ًذكرعراقًداخل زاٌر حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد110

1997/1998الصباحٌةالثان59،18ًانثىأردنٌةاللطٌف عبد محمد سهادالسٌاسٌة العلومبغداد111

1997/1998الصباحٌةالثان59،17ًانثىعراقٌةحسٌن  محمد  نورةالسٌاسٌة العلومبغداد112

1997/1998الصباحٌةالثان59،14ًذكرأردنًالشعراوي عبد حسن عدنانالسٌاسٌة العلومبغداد113

1997/1998الصباحٌةالثان59ً ،077ذكرعراقًهللا عبد نجم جابرالسٌاسٌة العلومبغداد114

1997/1998الصباحٌةالثان58،98ًانثىعراقٌةنجم غازي االءالسٌاسٌة العلومبغداد115

1997/1998الصباحٌةالثان58،92ًذكرعراقًحامد حاتم احمدالسٌاسٌة العلومبغداد116

1997/1998الصباحٌةاالول58،88ذكرعراقًخماس صبري هٌثمالسٌاسٌة العلومبغداد117

1997/1998الصباحٌةالثان58،83ًذكرعراقًحمٌد كرٌم عالءالسٌاسٌة العلومبغداد118
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1997/1998الصباحٌةالثان58،78ًذكرعراقًكاظم سوادي قاسمالسٌاسٌة العلومبغداد119

1997/1998الصباحٌةالثان58،66ًذكرعراقًهامل جاسم حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد120

1997/1998الصباحٌةالثان58،64ًذكرعراقًزٌدان هاشم منذرالسٌاسٌة العلومبغداد121

1997/1998الصباحٌةالثان58،61ًذكرأردنًمحمود قاسم هللا عبدالسٌاسٌة العلومبغداد122

1997/1998الصباحٌةالثان58،60ًذكرعراقًمهدي ناجً خالدالسٌاسٌة العلومبغداد123

1997/1998الصباحٌةالثان58،56ًذكرعراقًمحمد عبود محمدالسٌاسٌة العلومبغداد124

1997/1998الصباحٌةالثان58،48ًذكرعراقًابراهٌم محسن سامانالسٌاسٌة العلومبغداد125

1997/1998الصباحٌةاالول58،37ذكرعراقًجعفر حسن عديالسٌاسٌة العلومبغداد126

1997/1998الصباحٌةالثان58،27ًذكرعراقًحمزة سعٌد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد127

1997/1998الصباحٌةالثان58،21ًأنثىعراقٌةصبٌح حمٌد زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد128

1997/1998الصباحٌةاالول58 ،019ذكرعراقًصدٌق عبدهللا ر هونهالسٌاسٌة العلومبغداد129

1997/1998الصباحٌةالثان58ً ،018ذكرعراقًالرضا عبد حسن رائدالسٌاسٌة العلومبغداد130

1997/1998الصباحٌةالثان57،92ًذكرعراقًخمٌس احمد حسامالسٌاسٌة العلومبغداد131

1997/1998الصباحٌةالثان57،84ًانثىعراقٌةصالح احمد بانالسٌاسٌة العلومبغداد132

1997/1998الصباحٌةالثان57،82ًذكرأردنًعدنان محمد الحمٌد عبدالسٌاسٌة العلومبغداد133

1997/1998الصباحٌةالثان57،77ًذكرعراقًسعد طالب عقٌلالسٌاسٌة العلومبغداد134

1997/1998الصباحٌةالثان57،63ًذكرعراقًعكله حسٌن مجٌدالسٌاسٌة العلومبغداد135

1997/1998الصباحٌةالثان57،62ًذكرعراقًعلً حسٌن حماد غازيالسٌاسٌة العلومبغداد136

1997/1998الصباحٌةالثان57،57ًانثىعراقٌةعزٌز حسانً اخالصالسٌاسٌة العلومبغداد137

1997/1998الصباحٌةالثان57،55ًذكرعراقًحسٌن جواد كامل محمدالسٌاسٌة العلومبغداد138

1997/1998الصباحٌةالثان57،33ًانثىعراقٌةمحمد اسماعٌل نبراسالسٌاسٌة العلومبغداد139

1997/1998الصباحٌةالثان57،02ًذكرعراقًسعٌد خلٌل حسٌبالسٌاسٌة العلومبغداد140

1997/1998الصباحٌةالثان56،96ًذكرسوريغرٌب علٌوي وائلالسٌاسٌة العلومبغداد141

1997/1998الصباحٌةالثان56،92ًانثىعراقٌةحسن محسن نبأالسٌاسٌة العلومبغداد142
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1997/1998الصباحٌةالثان56,76ًذكرعراقًصالح هللا عبد عدنانالسٌاسٌة العلومبغداد143

1997/1998الصباحٌةالثان56،73ًذكرعراقًٌوسف الودود عبد ٌوسفالسٌاسٌة العلومبغداد144

1997/1998الصباحٌةالثان56،64ًذكرعراقًمحمد مناف قصًالسٌاسٌة العلومبغداد145

1997/1998الصباحٌةالثان56،34ًذكرعراقًحمزة ٌوسف منعمالسٌاسٌة العلومبغداد146

1997/1998الصباحٌةالثان56،3ًذكرعراقًمحمد سعد ٌاسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد147

1997/1998الصباحٌةالثان55،51ًذكرعراقًحسٌن علً وسامالسٌاسٌة العلومبغداد148

1997/1998الصباحٌةالثان54،72ًذكرعراقًفٌاض هللا عبد ولٌدالسٌاسٌة العلومبغداد149

التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

1997/1998مسائًاالول75,71ذكرعراقًصالح احمد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة1

1997/1998مسائًاالول75,17ذكرعراقًالرزاق عبد صالح عمادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة2

1997/1998مسائًاالول71,39ذكرعراقًردام حاتم سالمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة3

1997/1998مسائًاالول69,61ذكرعراقًعٌسى محمود هللا خٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة4

1997/1998مسائًاالول69,29ذكرعراقًجرٌمط حمزه خالدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة5

1997/1998مسائًاالول68,35ذكرعراقًمحسن الواحد عبد عادلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة6

1997/1998مسائًالثان67,36ًذكرعراقًحافظ حسٌن طالبالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة7

1997/1998مسائًاالول67,2ذكرعراقًشكر حسٌن كاظمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة8

1997/1998مسائًاالول67,11ذكرعراقًالقادر عبد الهادي عبد هٌثمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة9

1997/1998مسائًاالول66,58ذكرعراقًحمٌد عمر ولٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة10

1997/1998مسائًاالول66,28ذكرعراقًهللا عبد محمد ناجًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة11

1997/1998مسائًاالول66,25ذكرعراقًعلً محً رٌاضالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة12

1997/1998مسائًالثان65,91ًذكرسوريمعاذ محمد عامرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة13

1997/1998مسائًالثان65,51ًذكرعراقًمحل عباس خضٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة14

1997/1998 الدراسً العام-  المسائٌة الدراسات خرٌجٌن 



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

1997/1998مسائًالثان65,11ًذكرعراقًمحمد لطٌف ابراهٌمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة15

1997/1998مسائًاالول64,66ذكرعراقًحسن عباس ثامرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة16

1997/1998مسائًاالول64,57ذكرعراقًحمد محمد ٌاسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة17

1997/1998مسائًاالول64,22ذكرعراقًراضً ابراهٌم علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة18

1997/1998مسائًاالول64 ,20انثىعراقٌةهاشم عباس زمنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة19

1997/1998مسائًاالول64,15ذكرعراقًروضان فهد سعدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة20

1997/1998مسائًالثان63,69ًذكرعراقًجاسم هادي علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة21

1997/1998مسائًالثان63,65ًذكرعراقًابراهٌم جمعه باسلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة22

1997/1998مسائًالثان63669ًذكرعراقًالعلوي حسن هللا ماشاء عدنانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة23

1997/1998مسائًاالول63663ذكرعراقًكاظم كرٌم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة24

1997/1998مسائًاالول63,47ذكرعراقًٌاسٌن عباس حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة25

1997/1998مسائًالثان63,09ًذكرعراقًسوٌدان كرٌم باسمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة26

1997/1998مسائًالثان62,98ًذكرعراقًحسن صالح معدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة27

1997/1998مسائًاالول62,89ذكرعراقًجبار اسماعٌل قٌسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة28

1997/1998مسائًالثان62,63ًذكرعراقًشبٌب عطشان مالكالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة29

1997/1998مسائًاالول62,46ذكرعراقًجاسم حسٌن باسمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة30

1997/1998مسائًالثان62,42ًذكرعراقًسلمان علً محمد باسمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة31

1997/1998مسائًالثان62,41ًذكرمورٌتانًالعربً ولد هللا عبد سٌديالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة32

1997/1998مسائًاالول62,03ذكرعراقًشمخً الزهره عبد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة33

1997/1998مسائًالثان61,88ًأنثىعراقًشرقً جواد نهرٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة34

1997/1998مسائًاالول61,55ذكرعراقًاسماعٌل ابراهٌم خالدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة35

1997/1998مسائًالثان61,45ًذكرعراقًشرقً خضر مصلحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة36

1997/1998مسائًالثان61,44ًذكرفلسطٌنًٌونس محمد عادلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة37

1997/1998مسائًاالول61,18ذكرعراقًرداد نجم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة38
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1997/1998مسائًالثان60,93ًذكرعراقًمحمد جسام محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة39

1997/1998مسائًاالول60,78انثىعراقًحسن الرزاق عبد كرٌمةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة40

1997/1998مسائًاالول60,76ذكرعراقًرشٌد توفٌق عادلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة41

1997/1998مسائًالثان60,74ًذكرعراقًعلً حسٌن علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة42

1997/1998مسائًالثان60,6ًذكرعراقًحمادي ٌوسف رٌاضالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة43

1997/1998مسائًالثان60,58ًذكرعراقًبطرس جمٌل جمالالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة44

1997/1998مسائًالثان60,51ًذكرعراقًخالد محمد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة45

1997/1998مسائًاالول60,33ذكرعراقًالرزاق عبد هادي بشٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة46

1997/1998مسائًالثان60ًذكرعراقًحسٌن منسً محمودالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة47

1997/1998مسائًالثان59.68ًذكرفلسطٌنًاحمد فائق مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة48

1997/1998مسائًاالول59,6ذكرعراقًالغنً عبد محمود لٌثالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة49

1997/1998مسائًاالول59,55ذكرعراقًمحمود عقٌل هٌثمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة50

1997/1998مسائًالثان59,41ًانثىعراقٌةعباس خضٌر فلايرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة51

1997/1998مسائًالثان58,81ًانثىعراقٌةشفدون زٌدان سهامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة52

1997/1998مسائًالثان58,68ًانثىعراقٌةجبار لطٌف وسنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة53

1997/1998مسائًالثان58,51ًذكرعراقًعباس خضٌر حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة54

1997/1998مسائًالثان58,41ًذكرعراقًغربً مهدي سعديالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة55

1997/1998مسائًالثان58,31ًذكرعراقًمحمود هانً محمودالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة56

1997/1998مسائًالثان58,17ًذكرعراقًمجول صالح مهديالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة57

1997/1998مسائًالثان58,03ًذكرعراقًخلف خضٌر ٌاسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة58

1997/1998مسائًالثان57,77ًذكرأردنًالحمٌد عبد سلٌمان خازرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة59

1997/1998مسائًالثان57,75ًذكرعراقًعوده الحمٌد عبد مازنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة60

1997/1998مسائًاالول57,57ذكرعراقًعلً داود فارسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة61

1997/1998مسائًالثان57,36ًذكرعراقًعلً حسٌن سعدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة62
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1997/1998مسائًالثان57,16ًذكرعراقًعذاب بشٌر صبٌحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة63

1997/1998مسائًالثان56,77ًذكرعراقًزكً احمد عامرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة64

1997/1998مسائًالثان55.86ًذكرعراقًعباس خضٌر سعدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة65

1997/1998مسائًالثان55.79ًذكرعراقًالحلٌم عبد خالد ولٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة66

1997/1998مسائًالثان55.46ًانثىعراقٌةماهً امانة زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة67

1997/1998مسائًالثان55.21ًانثىعراقٌةوسٌن رحٌم سهىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة68


