
التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

1999/2000الصباحٌةاألول72،35ذكرعراقًالرزاق عبد حسٌن احمدالسٌاسٌة العلومبغداد1

1999/2000الصباحٌةاألول72،06انثىعراقٌةعبدالحسٌن كاظم لٌناالسٌاسٌة العلومبغداد2

1999/2000الصباحٌةاالول71,77انثىعراقٌةالحمٌد عبد القادر عبد نعمالسٌاسٌة العلومبغداد3

1999/2000الصباحٌةاألول71،10انثىعراقٌةاللطٌف عبد فخري ارواءالسٌاسٌة العلومبغداد4

1999/2000الصباحٌةاألول70،98ذكرٌمنًعلً احمد خالدالسٌاسٌة العلومبغداد5

1999/2000الصباحٌةاألول69،98ذكرعراقًراضً فلٌح عاٌدالسٌاسٌة العلومبغداد6

1999/2000الصباحٌةاألول69،47انثىعراقٌةمثنى محمد هدىالسٌاسٌة العلومبغداد7

1999/2000الصباحٌةاألول68،97انثىعراقٌةمحسن جواد اثلالسٌاسٌة العلومبغداد8

1999/2000الصباحٌةاألول68،30انثىعراقٌةصوٌفً طه عهودالسٌاسٌة العلومبغداد9

1999/2000الصباحٌةاألول67،77ذكراردنًعودة محمد فراسالسٌاسٌة العلومبغداد10

1999/2000الصباحٌةاألول67،46انثىاٌرانٌةعباس سالم نبراقالسٌاسٌة العلومبغداد11

1999/2000الصباحٌةاألول67،26ذكرعراقًسلمان داود حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد12

1999/2000الصباحٌةاألول66،71ذكرعراقًعبٌد مهدي حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد13

1999/2000الصباحٌةاألول66.52انثىعراقٌةداوي الجبار عبد غادةالسٌاسٌة العلومبغداد14

1999/2000الصباحٌةاالول66,48ذكرعراقًفنجان عبدالكاظم اٌادالسٌاسٌة العلومبغداد15

1999/2000الصباحٌةاألول66،38ذكرعراقًشنان جاسم خالدالسٌاسٌة العلومبغداد16

1999/2000الصباحٌةاألول66،23انثىعراقٌةهواس حسٌن فاطمةالسٌاسٌة العلومبغداد17

1999/2000الصباحٌةالثان66،18ًذكرعراقًالكرٌم عبد الوهاب عبد اسعدالسٌاسٌة العلومبغداد18

1999/2000الصباحٌةاألول66،05ذكرعراقًكاظم الواحد عبد مهندالسٌاسٌة العلومبغداد19

1999/2000الصباحٌةاألول65،97انثىعراقٌةمطر عبد ظفرالسٌاسٌة العلومبغداد20

1999/2000الصباحٌةاألول65،81انثىعراقٌةمحمد ابراهٌم سوزانالسٌاسٌة العلومبغداد21

1999/2000الصباحٌةاألول65،68انثىعراقٌةثابت سعٌد فائزهالسٌاسٌة العلومبغداد22

1999/2000 الدراسً العام-  المسائٌة و الصباحٌة الدراسات خرٌجٌن 

االولٌة للدراسات الخرٌجٌن اسماء



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

1999/2000الصباحٌةالثان65،65ًانثىعراقٌةاسماعٌل محمود اٌالفالسٌاسٌة العلومبغداد23

1999/2000الصباحٌةاالول65،48انثىعراقٌةعلً عٌسى تاجهالسٌاسٌة العلومبغداد24

1999/2000الصباحٌةاالول65.06ذكرعراقًعبود االمٌر عبد ولٌدالسٌاسٌة العلومبغداد25

1999/2000الصباحٌةاألول65،01انثىعراقٌةالزم صاحب اٌمانالسٌاسٌة العلومبغداد26

1999/2000الصباحٌةاألول64,95ذكرعراقًحسٌن قادر احمدالسٌاسٌة العلومبغداد27

1999/2000الصباحٌةاألول64،69ذكرعراقًحسٌن غضبان نعمانالسٌاسٌة العلومبغداد28

1999/2000الصباحٌةاألول64،65ذكرعراقًالوهاب عبد الرحمن عبد اشرفالسٌاسٌة العلومبغداد29

1999/2000الصباحٌةاألول64،64ذكرعراقًكردي دحام محمدالسٌاسٌة العلومبغداد30

1999/2000الصباحٌةاألول64،59انثىعراقٌةحمزه صادق تٌناالسٌاسٌة العلومبغداد31

1999/2000الصباحٌةالثان64ً ،5697ذكرعراقًجبار جودة وائلالسٌاسٌة العلومبغداد32

1999/2000الصباحٌةاألول64 ،5691ذكرعراقًمحمود شاكر احمدالسٌاسٌة العلومبغداد33

1999/2000الصباحٌةاألول64،20ذكرعراقًشحاذه حسٌن سفٌانالسٌاسٌة العلومبغداد34

1999/2000الصباحٌةاألول63،97انثىعراقٌةامٌن صافً طالب رناالسٌاسٌة العلومبغداد35

1999/2000الصباحٌةاألول63،93انثىعراقٌةحسن كرٌم اسٌلالسٌاسٌة العلومبغداد36

1999/2000الصباحٌةاألول63،86انثىعراقٌةمحمد جمٌل شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد37

1999/2000الصباحٌةالثان63،81ًذكرعراقًعلً ابراهٌم احمد سالمالسٌاسٌة العلومبغداد38

1999/2000الصباحٌةاألول63،75انثىعراقٌةحسٌن مٌر ازهارالسٌاسٌة العلومبغداد39

1999/2000الصباحٌةاألول63،59ذكرعراقًالحمٌد عبد اسماعٌل هشامالسٌاسٌة العلومبغداد40

1999/2000الصباحٌةاألول63،53انثىعراقٌةهادي عدنان ثناءالسٌاسٌة العلومبغداد41

1999/2000الصباحٌةاألول63،3انثىعراقٌةابراهٌم جبار وئامالسٌاسٌة العلومبغداد42

1999/2000الصباحٌةالثان63،27ًذكرعراقًاحمد اسود هللا عبدالسٌاسٌة العلومبغداد43

1999/2000الصباحٌةاألول63،24انثىعراقٌةمحمد ولٌد فاطمهالسٌاسٌة العلومبغداد44

1999/2000الصباحٌةاألول63،21ذكرعراقًسلمان ابراهٌم  مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد45

1999/2000الصباحٌةاألول63،09ذكرعراقًعباس كطافة عباسالسٌاسٌة العلومبغداد46



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

1999/2000الصباحٌةالثان63،06ًذكرعراقًسلطان عواد منعمالسٌاسٌة العلومبغداد47

1999/2000الصباحٌةاألول63،03انثىعراقٌةعلً رضا محمد امتنانالسٌاسٌة العلومبغداد48

1999/2000الصباحٌةالثان62،91ًانثىعراقٌةمحمد علً بشرىالسٌاسٌة العلومبغداد49

1999/2000الصباحٌةاألول62،90ذكرعراقًٌاسر دخٌل فهٌمالسٌاسٌة العلومبغداد50

1999/2000الصباحٌةالثان62،87ًذكرعراقًٌوسف احمد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد51

1999/2000الصباحٌةالثان62،83ًذكرعراقًمجٌد رشٌد علًالسٌاسٌة العلومبغداد52

1999/2000الصباحٌةاألول62،71ذكرعراقًدلٌبس منشد جمٌلالسٌاسٌة العلومبغداد53

1999/2000الصباحٌةاألول62.48ذكرعراقًبدع مهدي علًالسٌاسٌة العلومبغداد54

1999/2000الصباحٌةاألول62،46انثىعراقٌةعمران موسى اٌمانالسٌاسٌة العلومبغداد55

1999/2000الصباحٌةالثان62،41ًانثىعراقٌةمحمد الحق عبد لقاءالسٌاسٌة العلومبغداد56

1999/2000الصباحٌةاألول62،29انثىعراقٌةجعٌل جاسم شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد57

1999/2000الصباحٌةاالول62،28ذكرعراقًحاجم علً عبد باللالسٌاسٌة العلومبغداد58

1999/2000الصباحٌةاألول62،21ذكرعراقًسلمان عون عبد قٌسالسٌاسٌة العلومبغداد59

1999/2000الصباحٌةاألول62،16ذكرعراقًعباس مهدي عثمانالسٌاسٌة العلومبغداد60

1999/2000الصباحٌةالثان62،01ًذكرعراقًمحمد صدام حازمالسٌاسٌة العلومبغداد61

1999/2000الصباحٌةاألول61،94انثىعراقٌةمروكً لوٌس هبوبالسٌاسٌة العلومبغداد62

1999/2000الصباحٌةاالول61.89انثىعراقٌةصالح موفق ارٌجالسٌاسٌة العلومبغداد63

1999/2000الصباحٌةاألول61،66انثىعراقٌةرضا فاضل دجلةالسٌاسٌة العلومبغداد64

1999/2000الصباحٌةالثان61ً ،4747انثىعراقٌةحسن عالوي ابتسامالسٌاسٌة العلومبغداد65

1999/2000الصباحٌةاألول61 ،4723انثىعراقٌةمحمد خالد فٌانالسٌاسٌة العلومبغداد66

1999/2000الصباحٌةاألول61،34ذكرعراقًشالل علوان احمدالسٌاسٌة العلومبغداد67

1999/2000الصباحٌةاألول61،28ذكرعراقًاحمد محمد ابراهٌمالسٌاسٌة العلومبغداد68

1999/2000الصباحٌةالثان61،19ًانثىعراقٌةسعٌد ولٌد سندالسٌاسٌة العلومبغداد69

1999/2000الصباحٌةالثان61ً ،1501انثىعراقٌةمجول كرٌم رواءالسٌاسٌة العلومبغداد70



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

1999/2000الصباحٌةاألول61،15ذكراردنًمحمد ٌوسف محمدالسٌاسٌة العلومبغداد71

1999/2000الصباحٌةاألول61 ،1499انثىعراقٌةاسد حمٌد لٌلىالسٌاسٌة العلومبغداد72

1999/2000الصباحٌةالثان61،07ًانثىعراقًعبد الوهاب عبد شهبالسٌاسٌة العلومبغداد73

1999/2000الصباحٌةاألول61,46ذكرعراقًعباس احمد شكٌبالسٌاسٌة العلومبغداد74

1999/2000الصباحٌةالثان61,4ًانثىعراقٌةمحسن عبد ٌسرىالسٌاسٌة العلومبغداد75

1999/2000الصباحٌةاالول61,35ذكرعراقًحسن خلٌل نوفلالسٌاسٌة العلومبغداد76

1999/2000الصباحٌةاألول61,07انثىعراقٌةجاسم جثٌر سعادالسٌاسٌة العلومبغداد77

1999/2000الصباحٌةاألول60،99ذكرعراقًخشان فالح جبارالسٌاسٌة العلومبغداد78

1999/2000الصباحٌةاألول60،98انثىعراقٌةعبود كاظم لقاءالسٌاسٌة العلومبغداد79

1999/2000الصباحٌةاالول60.83ذكرعراقًجاسم نصٌف القادر عبدالسٌاسٌة العلومبغداد80

1999/2000الصباحٌةاألول60،78ذكرٌمانًقاسم سعٌد انورالسٌاسٌة العلومبغداد81

1999/2000الصباحٌةالثان60،77ًذكرعراقًكاظم محٌسن حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد82

1999/2000الصباحٌةالثان60،68ًذكرعراقًمحمد نعٌم علًالسٌاسٌة العلومبغداد83

1999/2000الصباحٌةالثان60,75ًانثىعراقٌةحسٌن احمد جنارالسٌاسٌة العلومبغداد84

1999/2000الصباحٌةاألول60.56انثىعراقٌةشجاي فرج انتصارالسٌاسٌة العلومبغداد85

1999/2000الصباحٌةالثان60،52ًذكراردنًربه عبد خلٌل محمدالسٌاسٌة العلومبغداد86

1999/2000الصباحٌةالثان60،44ًذكرعراقًخلف ابراهٌم رافعالسٌاسٌة العلومبغداد87

1999/2000الصباحٌةالثان60,40ًذكرعراقًالحسٌن عبد كامل عقٌلالسٌاسٌة العلومبغداد88

1999/2000الصباحٌةاألول60،39ذكرعراقًتوفٌق اسماعٌل نزارالسٌاسٌة العلومبغداد89

1999/2000الصباحٌةاألول60،32ذكرعراقًعلً خالد ابراهٌمالسٌاسٌة العلومبغداد90

1999/2000الصباحٌةاألول60،24ذكرعراقًمهدي فالح عامرالسٌاسٌة العلومبغداد91

1999/2000الصباحٌةالثان60،23ًذكرعراقًحمٌد اسماعٌل هٌثمالسٌاسٌة العلومبغداد92

1999/2000الصباحٌةاألول60,19انثىعراقٌةابراهٌم اسماعٌل رشاالسٌاسٌة العلومبغداد93

1999/2000الصباحٌةاألول60،06ذكرعراقًصالح  مهدي سعدالسٌاسٌة العلومبغداد94



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

1999/2000الصباحٌةالثان60,05ًذكرعراقًجاسم عبد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد95

1999/2000الصباحٌةالثان59،99ًذكرعراقًحسن حسٌن عباسالسٌاسٌة العلومبغداد96

1999/2000الصباحٌةالثان59،87ًذكرفلسطٌنًاحمد نائل اسامةالسٌاسٌة العلومبغداد97

1999/2000الصباحٌةاألول59،86انثىعراقٌةحسٌن االمٌر عبد منىالسٌاسٌة العلومبغداد98

1999/2000الصباحٌةاألول59,82انثىعراقٌةنجم ستار سلوىالسٌاسٌة العلومبغداد99

1999/2000الصباحٌةاألول59،66ذكرعراقًقهرمان حسٌن سمٌرالسٌاسٌة العلومبغداد100

1999/2000الصباحٌةالثان59ً ،5992ذكرعراقًشاكر نزار خالدالسٌاسٌة العلومبغداد101

1999/2000الصباحٌةالثان59ً ،5916ذكرعراقًنصٌف خالد ومٌضالسٌاسٌة العلومبغداد102

1999/2000الصباحٌةاالول59.58انثىعراقٌةٌاسٌن حسٌن ازهارالسٌاسٌة العلومبغداد103

1999/2000الصباحٌةالثان59.48ًانثىعراقًمحمد كرٌم رائدهالسٌاسٌة العلومبغداد104

1999/2000الصباحٌةاألول59 ،3553ذكرعراقًجبر محمد سامرالسٌاسٌة العلومبغداد105

1999/2000الصباحٌةالثان59ً ،3448ذكرعراقًالحسٌن عبد عدنان قحطانالسٌاسٌة العلومبغداد106

1999/2000الصباحٌةاألول59,20ذكراردنًاحمد محمود ٌوسفالسٌاسٌة العلومبغداد107

1999/2000الصباحٌةاألول59،04ذكرعراقًراشد علً رائدالسٌاسٌة العلومبغداد108

1999/2000الصباحٌةالثان58،89ًذكرعراقًمطلك عاٌد علً حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد109

1999/2000الصباحٌةالثان58،88ًانثىعراقٌةعباس ستار شذىالسٌاسٌة العلومبغداد110

1999/2000الصباحٌةاالول58,67انثىعراقٌةخلٌف جواد دنٌاالسٌاسٌة العلومبغداد111

1999/2000الصباحٌةالثان58،61ًذكرعراقًرحٌل عباس برهانالسٌاسٌة العلومبغداد112

1999/2000الصباحٌةالثان58ً ،5651ذكرعراقًسلمان حسٌن عالءالسٌاسٌة العلومبغداد113

1999/2000الصباحٌةاألول58 ،5469ذكرعراقًرشٌد نواف قٌصرالسٌاسٌة العلومبغداد114

1999/2000الصباحٌةاألول58 ،2547انثىعراقٌةلعٌبً علٌوي ندىالسٌاسٌة العلومبغداد115

1999/2000الصباحٌةاألول58،43ذكرعراقًشنشول حسن سامًالسٌاسٌة العلومبغداد116

1999/2000الصباحٌةاألول58،16انثىعراقٌةسنٌشل عاٌش اخالصالسٌاسٌة العلومبغداد117

1999/2000الصباحٌةاألول58،15انثىعراقًمهلهل علً احالمالسٌاسٌة العلومبغداد118
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1999/2000الصباحٌةالثان58،05ًذكرعراقًهللا عبد موسى ولٌدالسٌاسٌة العلومبغداد119

1999/2000الصباحٌةاألول57،93ذكرعراقًخلف حمادة قصًالسٌاسٌة العلومبغداد120

1999/2000الصباحٌةالثان57,69ًذكرٌمنًابراهٌم ٌحٌى ابراهٌمالسٌاسٌة العلومبغداد121

1999/2000الصباحٌةالثان57،66ًذكرعراقًحسٌن سعدي محمدالسٌاسٌة العلومبغداد122

1999/2000الصباحٌةالثان57،63ًذكرعراقًحسون نوري صباحالسٌاسٌة العلومبغداد123

1999/2000الصباحٌةاألول57،42انثىعراقٌةهادي محمد رغدالسٌاسٌة العلومبغداد124

1999/2000الصباحٌةالثان57،41ًذكرعراقًحمزه احمد نزارالسٌاسٌة العلومبغداد125

1999/2000الصباحٌةالثان57،33ًانثىعراقٌةحٌدر حسٌن ابتسامالسٌاسٌة العلومبغداد126

1999/2000الصباحٌةالثان57,27ًانثىعراقٌةشٌخو عباس تاراالسٌاسٌة العلومبغداد127

1999/2000الصباحٌةالثان57,23ًانثىعراقٌةرضا محمد عبٌرالسٌاسٌة العلومبغداد128

1999/2000الصباحٌةالثان57،19ًذكرعراقًموسى هللا عبد ولٌدالسٌاسٌة العلومبغداد129

1999/2000الصباحٌةالثان57،12ًذكرٌمنًالمغنً عبد قاسم الرحمن عبدالسٌاسٌة العلومبغداد130

1999/2000الصباحٌةاألول57,08ذكرعراقًالكرٌم عبد فواز اركانالسٌاسٌة العلومبغداد131

1999/2000الصباحٌةاألول56،97ذكرعراقًتوفٌق جابر طٌفالسٌاسٌة العلومبغداد132

1999/2000الصباحٌةالثان56ً ،9255ذكراردنًسلٌمان ابراهٌم خلدونالسٌاسٌة العلومبغداد133

1999/2000الصباحٌةاالول56.91انثىعراقٌةزٌدان عناد نادٌةالسٌاسٌة العلومبغداد134

1999/2000الصباحٌةالثان56،87ًانثىعراقٌةفؤاد حمزه لندهالسٌاسٌة العلومبغداد135

1999/2000الصباحٌةالثان56،81ًذكرعراقًهللا عبد موسى ولٌدالسٌاسٌة العلومبغداد136

1999/2000الصباحٌةالثان56،55ًانثىعراقٌةسعدون عامر رناالسٌاسٌة العلومبغداد137

1999/2000الصباحٌةالثان56،48ًذكرعراقًصكر ابراهٌم نعمة احمدالسٌاسٌة العلومبغداد138

1999/2000الصباحٌةالثان56،45ًذكرعراقًلطٌف ناجً اٌادالسٌاسٌة العلومبغداد139

1999/2000الصباحٌةالثان56،37ًذكرعراقًجواد مبارك سعدالسٌاسٌة العلومبغداد140

1999/2000الصباحٌةاألول56،33انثىعراقًغالب عقٌل باهرهالسٌاسٌة العلومبغداد141

1999/2000الصباحٌةالثان56،07ًانثىعراقٌةنجم حمٌد اسٌلالسٌاسٌة العلومبغداد142
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1999/2000الصباحٌةالثان56،06ًانثىعراقٌةالعباس عبد حسٌن حالالسٌاسٌة العلومبغداد143

1999/2000الصباحٌةالثان55،84ًانثىعراقٌةمحمود شكر هدىالسٌاسٌة العلومبغداد144

1999/2000الصباحٌةالثان55.78ًانثىعراقٌةحسن ماضً شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد145

1999/2000الصباحٌةالثان55،40ًذكرٌمنًالرحمن عبد الملك عبد ٌحٌىالسٌاسٌة العلومبغداد146

1999/2000الصباحٌةالثان55،38ًانثىعراقٌةفرٌح حسن بٌداءالسٌاسٌة العلومبغداد147

1999/2000الصباحٌةاألول55،31انثىعراقٌةهللا عبد العزٌز عبد رواءالسٌاسٌة العلومبغداد148

1999/2000الصباحٌةالثان55،16ًذكرٌمنًمحمد علً احمدالسٌاسٌة العلومبغداد149

1999/2000الصباحٌةالثان55،13ًذكرعراقًصالح علً نجاحالسٌاسٌة العلومبغداد150

1999/2000الصباحٌةالثان55،12ًانثىعراقٌةشاطً صباح اسراءالسٌاسٌة العلومبغداد151

1999/2000الصباحٌةالثان54،98ًذكرعراقًكنبر عبود انمارالسٌاسٌة العلومبغداد152

1999/2000الصباحٌةالثان55,20ًانثىعراقٌةعلوان حسان منتهىالسٌاسٌة العلومبغداد153

1999/2000الصباحٌةالثان54،87ًذكرعراقًعلوان مطرود صدامالسٌاسٌة العلومبغداد154

1999/2000الصباحٌةالثان54،87ًانثىعراقٌةولً الكرٌم عبد اٌناسالسٌاسٌة العلومبغداد155

1999/2000الصباحٌةالثان54،72ًذكرعراقًمجٌد الكرٌم عبد مروانالسٌاسٌة العلومبغداد156

1999/2000الصباحٌةالثان54،54ًانثىعراقًامٌن الخالق عبد ازدهارالسٌاسٌة العلومبغداد157
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1999/2000مسائًاالول83.51ذكرعراقًجواد سعٌد انورالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة1

1999/2000مسائًاالول72069ذكرعراقًخضٌر االمٌر عبد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة2

1999/2000مسائًاالول69.84ذكرعراقًمجٌد احمد عالءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة3

1999/2000مسائًالثان69.34ًذكرعراقًظاهر حسانً محسنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة4

1999/2000مسائًاالول68.84ذكرعراقًكرٌم حسٌن ٌعربالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة5

1999/2000مسائًاالول68.54ذكرعراقًمنصور شاكر احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة6

1999/2000 الدراسً العام-  المسائٌة الدراسات خرٌجٌن 
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1999/2000مسائًاالول67.49ذكرعراقًكٌطان قاسم احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة7

1999/2000مسائًاالول66.88ذكرعراقًحمٌد جلٌل غالبالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة8

1999/2000مسائًاالول66.61ذكرعراقًضاري كرٌم مثنىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة9

1999/2000مسائًالثان65.97ًذكرعراقًعطٌه ابراهٌم سالمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة10

1999/2000مسائًاالول65.45ذكرعراقًعباس هللا عبد راجحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة11

1999/2000مسائًاالول65.42ذكرعراقًعجٌل عبد رسول احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة12

1999/2000مسائًاالول65.08ذكرعراقًشرٌف مؤٌد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة13

1999/2000مسائًاالول65.02ذكرعراقًمضعن عبٌد علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة14

1999/2000مسائًاالول64.96ذكرعراقًمحمد علً سالمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة15

1999/2000مسائًاالول64.74ذكرعراقًغالم عبود صالحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة16

1999/2000مسائًاالول64.66ذكرعراقًاحمد علً نصوري علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة17

1999/2000مسائًاالول64.58ذكرعراقًاحمد المنعم عبد ثابتالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة18

1999/2000مسائًاالول64.38ذكرعراقًسالم عبود عباسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة19

1999/2000مسائًاالول63.89ذكرعراقًعلً مصطفى سعدونالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة20

1999/2000مسائًالثان63.12ًذكرعراقًحسٌن علً زٌادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة21

1999/2000مسائًالثان63.08ًذكرعراقًردام عبٌد عاٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة22

1999/2000مسائًالثان62.44ًذكرعراقًعلً طه صباحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة23

1999/2000مسائًاالول62.08ذكرعراقًالحمٌد عبد خالد محمد باسمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة24

1999/2000مسائًالثان61.87ًذكرعراقًدهش عون عبد حاتمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة25

1999/2000مسائًالثان61.76ًذكرعراقًعباس هللا عبد هٌواالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة26

1999/2000مسائًاالول61.74ذكرعراقًمحمود سامً ٌقظانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة27

1999/2000مسائًاالول61.72ذكرعراقًمحمد هالل طاللالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة28

1999/2000مسائًاالول61.58ذكرعراقًمحسن علً هشامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة29

1999/2000مسائًالثان61.42ًذكرعراقًشاكر احمد الدٌن ضٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة30
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1999/2000مسائًاالول61.41انثىعراقًكطان رحمن وئامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة31

1999/2000مسائًاالول61.41انثىعراقًكطان رحمن وئامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة32

1999/2000مسائًالثان60.97ًذكرعراقًهندي محمد باسمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة33

1999/2000مسائًالثان60.96ًذكرعراقًحسٌن ماجد هزاعالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة34

1999/2000مسائًاالول60.69ذكرعراقًمشعل علً سعدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة35

1999/2000مسائًاالول60.4ذكرعراقٌةالكرٌم عبد الرحمن عبد منقذالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة36

1999/2000مسائًاالول60.36ذكرعراقًعطٌة كامل محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة37

1999/2000مسائًاالول60.27ذكرعراقًحمادي هللا عبد محمودالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة38

1999/2000مسائًالثان60.25ًذكرعراقًسوده ابو موسى سعٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة39

1999/2000مسائًالثان60ًذكرعراقًهللا عبد المنعم عبد انمارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة40

1999/2000مسائًاالول59.83ذكرعراقًمهدي صالح رائدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة41

1999/2000مسائًالثان59.69ًذكرعراقًعوده ابراهٌم عقٌلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة42

1999/2000مسائًالثان59.62ًذكرعراقًهللا عبد احمد اٌادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة43

1999/2000مسائًاالول59.42ذكرعراقًحمد مرموص خضٌر اسماعٌلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة44

1999/2000مسائًاالول59.14ذكرعراقًجاسم هللا عبد سمٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة45

1999/2000مسائًاالول59.1انثىعراقٌةفرج محمود حمدٌةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة46

1999/2000مسائًاالول58.57ذكرعراقًعفتان نوري صباحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة47

1999/2000مسائًالثان58.47ًذكرعراقًامٌن اللطٌف عبد طارقالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة48

1999/2000مسائًالثان58.01ًذكرعراقًسلمان داود سلٌمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة49

1999/2000مسائًالثان57.98ًذكرعراقًجبار جاسم الحسن عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة50

1999/2000مسائًالثان57.7ًذكرعراقًجوهر حمٌد سمٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة51

1999/2000مسائًالثان57.6ًذكرعراقًمحمد عمر الفتاح عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة52

1999/2000مسائًالثان57.37ًانثىعراقٌةعزٌز كاظم الحر عبد لمٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة53

1999/2000مسائًاالول57.34انثىعراقٌةسلومً داود هنٌةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة54
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1999/2000مسائًالثان57.32ًذكرعراقًالودود عبد الدٌن ناصرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة55

1999/2000مسائًالثان57.18ًذكرعراقًاحمد نوار هاديالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة56

1999/2000مسائًاالول57.17ذكرعراقًهادي الحسن عبد حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة57

1999/2000مسائًالثان57.13ًذكرعراقًعمر خلف اٌادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة58

1999/2000مسائًاالول57.1انثىعراقٌةاحمد شهاب انغامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة59

1999/2000مسائًالثان57ًذكرعراقًمصطفى عبود علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة60

1999/2000مسائًالثان56.9ًانثىعراقٌةمطشر اللطٌف عبد شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة61

1999/2000مسائًالثان56.68ًذكرعراقًسلوم احمد شكٌبالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة62

1999/2000مسائًالثان56.32ًذكرعراقًخلف علوان حاٌفالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة63

1999/2000مسائًالثان56.09ًانثىعراقٌةنمنوم لطٌف سهٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة64

1999/2000مسائًالثان55.91ًذكرعراقًالنبً عبد الجبار عبد عديالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة65

1999/2000مسائًالثان54.96ًذكرعراقًطراد عبٌد ناصرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة66

1999/2000مسائًالثان54.88ًذكرعراقًاحمد علً فاضل علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة67

1999/2000مسائًالثان54.67ًذكرعراقًالرزاق عبد الستار عبد جمالالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة68

1999/2000مسائًالثان54.63ًذكرعراقًجاسم حسن عباسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة69

1999/2000مسائًالثان54.48ًانثىعراقٌةخطار شاكر نادٌةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة70

1999/2000مسائًالثان53.51ًذكرعراقًعلً حسٌن الهادي عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة71

1999/2000مسائًالثان53.28ًذكرعراقًاحمد علً ٌاسرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة72

1999/2000مسائًالثان52.57ًذكرعراقًسلمان مكً علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة73


