
التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2001/2000الصباحٌةاالول74.47ذكرٌمنًطالب احمد الوهاب عبدالسٌاسٌة العلومبغداد1

2001/2000الصباحٌةاالول72.64ذكرعراقًموٌح الحسن عبد حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد2

2001/2000الصباحٌةاالول72.3ذكرٌمنًالرحمن عبد احمد فاروقالسٌاسٌة العلومبغداد3

2001/2000الصباحٌةاالول72.15ذكرعراقًاللطٌف عبد حسن فائزالسٌاسٌة العلومبغداد4

2001/2000الصباحٌةاالول70.71انثىعراقٌةعلوان ابراهٌم رغدالسٌاسٌة العلومبغداد5

2001/2000الصباحٌةاالول70.67ذكرٌمنًاحمد علً عادلالسٌاسٌة العلومبغداد6

2001/2000الصباحٌةاالول70.18ذكرعراقًبدن الحسٌن عبد علًالسٌاسٌة العلومبغداد7

2001/2000الصباحٌةاالول69.55ذكرٌمنًربه عبد مسعد عبدهللاالسٌاسٌة العلومبغداد8

2001/2000الصباحٌةالثان69.28ًانثىعراقٌةالفتاح عبد رعد آمنهالسٌاسٌة العلومبغداد9

2001/2000الصباحٌةاالول69.26انثىعراقٌةسعٌد العزٌز عبد ثناءالسٌاسٌة العلومبغداد10

2001/2000الصباحٌةاالول68.7انثىعراقٌةعوده روضان رفاهالسٌاسٌة العلومبغداد11

2001/2000الصباحٌةاالول5195 ،68ذكرعراقًكاظم زٌارة حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد12

2001/2000الصباحٌةاالول5095 ،68ذكرعراقًالحسٌن عبد علً حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد13

2001/2000الصباحٌةاالول67.79ذكرعراقًابراهٌم اٌاد هٌثمالسٌاسٌة العلومبغداد14

2001/2000الصباحٌةاالول67.13ذكرعراقًجمٌل علً نهادالسٌاسٌة العلومبغداد15

2001/2000الصباحٌةاالول67.1ذكرعراقًثجٌل شاتً عباسالسٌاسٌة العلومبغداد16

2001/2000الصباحٌةاالول66.94انثىعراقٌةسبهان حاتم رواءالسٌاسٌة العلومبغداد17

2001/2000الصباحٌةاالول66.76ذكرعراقًصالح مهدي عديالسٌاسٌة العلومبغداد18

2001/2000الصباحٌةاالول66.74ذكرعراقًعباس علً عبد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد19

2001/2000الصباحٌةاالول66.62انثىعراقٌةسلمان قاسم حنانالسٌاسٌة العلومبغداد20

2001/2000الصباحٌةاالول66 ،5409ذكرعراقًمحمد هاشم خالدالسٌاسٌة العلومبغداد21

2001/2000الصباحٌةاالول66 ،5408انثىعراقٌةمصلح فاضل شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد22

2001/2000 الدراسً العام-  المسائٌة و الصباحٌة الدراسات خرٌجٌن 

االولٌة للدراسات الخرٌجٌن اسماء
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2001/2000الصباحٌةاالول66.49ذكرعراقًعجمً شهٌد  السالم عبدالسٌاسٌة العلومبغداد23

2001/2000الصباحٌةاالول66.16ذكرعراقًظاهر حسن ثائرالسٌاسٌة العلومبغداد24

2001/2000الصباحٌةاالول65.82انثىعراقٌةالحسن عبد عبٌس هندالسٌاسٌة العلومبغداد25

2001/2000الصباحٌةاالول65.73ذكرعراقًطاهر حسٌن قحطانالسٌاسٌة العلومبغداد26

2001/2000الصباحٌةاالول65.4انثىعراقٌةداود قحطان اآلءالسٌاسٌة العلومبغداد27

2001/2000الصباحٌةاالول65.3ذكرعراقًاسماعٌل عادل عمرالسٌاسٌة العلومبغداد28

2001/2000الصباحٌةاالول65.18ذكرعراقًحسٌن محمد كاظمالسٌاسٌة العلومبغداد29

2001/2000الصباحٌةاالول65.01ذكرعراقًمحمد عباس حازمالسٌاسٌة العلومبغداد30

2001/2000الصباحٌةاالول64.94انثىعراقٌةمحمد عدنان اسٌلالسٌاسٌة العلومبغداد31

2001/2000الصباحٌةاالول64.91ذكرعراقًعبد علٌوي العزٌز عبدالسٌاسٌة العلومبغداد32

2001/2000الصباحٌةاالول64 ،8912ذكرٌمنًعزٌز مجاهد عزالدٌنالسٌاسٌة العلومبغداد33

2001/2000الصباحٌةاالول64 ،8882ذكرعراقًمحمد خضٌر حمٌدالسٌاسٌة العلومبغداد34

2001/2000الصباحٌةاالول64.65ذكرٌمنًحزام علً فهدالسٌاسٌة العلومبغداد35

2001/2000الصباحٌةاالول63.97انثىعراقٌةالكرٌم عبد الحمٌد عبد انسامالسٌاسٌة العلومبغداد36

2001/2000الصباحٌةالثان63.88ًانثىعراقٌةناصر جمعه اسراءالسٌاسٌة العلومبغداد37

2001/2000الصباحٌةالثان63.85ًذكرعراقًصاحً كركوش احمدالسٌاسٌة العلومبغداد38

2001/2000الصباحٌةاالول63.77انثىعراقٌةسعود فاضل شذىالسٌاسٌة العلومبغداد39

2001/2000الصباحٌةالثان63.6ًانثىعراقٌةجمٌل سعٌد هندالسٌاسٌة العلومبغداد40

2001/2000الصباحٌةاالول63.58انثىعراقٌةاحمد حمد منالالسٌاسٌة العلومبغداد41

2001/2000الصباحٌةاالول63.55ذكرعراقًحسٌن مجٌد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد42

2001/2000الصباحٌةالثان63.47ًانثىعراقٌةكاظم طالب اشواقالسٌاسٌة العلومبغداد43

2001/2000الصباحٌةاالول63.39ذكرعراقًمجٌد الكرٌم عبد اٌادالسٌاسٌة العلومبغداد44

2001/2000الصباحٌةاالول63.18ذكرعراقًالحمزة عبد فخري حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد45

2001/2000الصباحٌةالثان62.8ًانثىعراقٌةمحمد بدر زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد46
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2001/2000الصباحٌةالثان62.72ًانثىعراقٌةاللطٌف عبد احمد زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد47

2001/2000الصباحٌةاالول62.7انثىعراقٌةمشجل حسن زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد48

2001/2000الصباحٌةالثان62.62ًانثىعراقٌةهادي الكرٌم عبد ٌاسمٌنالسٌاسٌة العلومبغداد49

2001/2000الصباحٌةاالول62.45انثىعراقٌةشكر  محً  ورودالسٌاسٌة العلومبغداد50

2001/2000الصباحٌةاالول62.43ذكرعراقًحسٌن عدنان سرمدالسٌاسٌة العلومبغداد51

2001/2000الصباحٌةاالول62.35انثىعراقٌةخلٌل عبد زٌدان زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد52

2001/2000الصباحٌةاالول62.1ذكرعراقًاحمد هللا عبد حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد53

2001/2000الصباحٌةاالول61.75ذكرعراقًالحسٌن عبد علً وسامالسٌاسٌة العلومبغداد54

2001/2000الصباحٌةاالول61.73ذكرعراقًحسن هللا عبد عديالسٌاسٌة العلومبغداد55

2001/2000الصباحٌةالثان61.53ًانثىعراقٌةحسن حاتم شذىالسٌاسٌة العلومبغداد56

2001/2000الصباحٌةالثان61ً ،5150انثىعراقٌةحاج هاشم نضالالسٌاسٌة العلومبغداد57

2001/2000الصباحٌةالثان61ً ،5138انثىعراقٌةعوده محمد رناالسٌاسٌة العلومبغداد58

2001/2000الصباحٌةالثان61.27ًذكرٌمنًاحمد محمد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد59

2001/2000الصباحٌةالثان61.22ًانثىعراقٌةجبر احمد شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد60

2001/2000الصباحٌةاالول61.18ذكرعراقًعلً جاسم رائدالسٌاسٌة العلومبغداد61

2001/2000الصباحٌةالثان61،04ًانثىعراقٌةحمد احمد وسنالسٌاسٌة العلومبغداد62

2001/2000الصباحٌةالثان61ًذكرعراقًعبد نجم حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد63

2001/2000الصباحٌةاالول60 ،963انثىعراقٌةسفاح فاضل افكارالسٌاسٌة العلومبغداد64

2001/2000الصباحٌةالثان60ً ،9427ذكرعراقًخضٌر حمٌد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد65

2001/2000الصباحٌةاالول60.85ذكرٌمنًسعدان راجح علًالسٌاسٌة العلومبغداد66

2001/2000الصباحٌةاالول60.75انثىعراقٌةناصر محمد شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد67

2001/2000الصباحٌةاالول60.62ذكرعراقًمهدي محمد سامرالسٌاسٌة العلومبغداد68

2001/2000الصباحٌةالثان60.6ًذكرعراقًمحمد رزاق محمدالسٌاسٌة العلومبغداد69

2001/2000الصباحٌةاالول60.59ذكرعراقًعواد فٌصل سعدالسٌاسٌة العلومبغداد70
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2001/2000الصباحٌةالثان60.58ًذكرعراقًالجلٌل عبد علً عبد حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد71

2001/2000الصباحٌةاالول60.57انثىعراقٌةحمدان محمد منىالسٌاسٌة العلومبغداد72

2001/2000الصباحٌةالثان60.48ًانثىعراقٌةكاظم وجٌه بٌداءالسٌاسٌة العلومبغداد73

2001/2000الصباحٌةالثان60.41ًذكرٌمنًعلً عبده مجٌبالسٌاسٌة العلومبغداد74

2001/2000الصباحٌةاالول60.36ذكرعراقًاحمد محمود جمٌلالسٌاسٌة العلومبغداد75

2001/2000الصباحٌةاالول60.36انثىعراقٌةحسون قحطان سرابالسٌاسٌة العلومبغداد76

2001/2000الصباحٌةالثان60.28ًذكرٌمنًمحمود لطف نجٌبالسٌاسٌة العلومبغداد77

2001/2000الصباحٌةاالول60.19انثىعراقٌةفاضل عباس صباالسٌاسٌة العلومبغداد78

2001/2000الصباحٌةاالول60.09انثىعراقٌةحسٌن علً رقٌةالسٌاسٌة العلومبغداد79

2001/2000الصباحٌةاالول59 ،8722انثىعراقٌةمهدي طارق دٌناالسٌاسٌة العلومبغداد80

2001/2000الصباحٌةاالول59 ،8659ذكرعراقًناهً سلٌمان رجبالسٌاسٌة العلومبغداد81

2001/2000الصباحٌةالثان59.86ًانثىعراقٌةحمادي علً صباحالسٌاسٌة العلومبغداد82

2001/2000الصباحٌةاالول59.84ذكرعراقًجبار رحٌم علًالسٌاسٌة العلومبغداد83

2001/2000الصباحٌةاالول59.78ذكرعراقًجاسم الكرٌم عبد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد84

2001/2000الصباحٌةالثان59.76ًذكرعراقًفرج محمد عدنانالسٌاسٌة العلومبغداد85

2001/2000الصباحٌةالثان59.75ًذكرعراقًمسعد ناصر حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد86

2001/2000الصباحٌةالثان59.71ًذكرسودانًحسن سمٌر محمودالسٌاسٌة العلومبغداد87

2001/2000الصباحٌةاالول59.63انثىعراقٌةراشد الحمٌد عبد فاتنالسٌاسٌة العلومبغداد88

2001/2000الصباحٌةالثان59.59ًذكرٌمنًاحمد ناجً عبدهللاالسٌاسٌة العلومبغداد89

2001/2000الصباحٌةالثان59.58ًانثىعراقٌةٌونس كاظم اسٌلالسٌاسٌة العلومبغداد90

2001/2000الصباحٌةاالول59.53انثىٌمنٌةالرب عبد محمد علً نبٌلةالسٌاسٌة العلومبغداد91

2001/2000الصباحٌةالثان59.32ًانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل منالالسٌاسٌة العلومبغداد92

2001/2000الصباحٌةاالول59.28ذكرعراقًمحمود شكٌر رائدالسٌاسٌة العلومبغداد93

2001/2000الصباحٌةالثان59.21ًانثىعراقٌةشاكر محمد سجىالسٌاسٌة العلومبغداد94
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2001/2000الصباحٌةالثان59.13ًانثىعراقٌةكاظم جواد عبد اسراءالسٌاسٌة العلومبغداد95

2001/2000الصباحٌةالثان59.06ًانثىعراقٌةكرٌم عادل شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد96

2001/2000الصباحٌةالثان58.92ًذكرعراقًعبدهللا كرٌم رائدالسٌاسٌة العلومبغداد97

2001/2000الصباحٌةالثان58.86ًذكرعراقًغرٌب محمد موفقالسٌاسٌة العلومبغداد98

2001/2000الصباحٌةاالول58.82ذكرعراقًمضحً ابراهٌم ضٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد99

2001/2000الصباحٌةالثان58.75ًذكرعراقًهللا عبد عبد علًالسٌاسٌة العلومبغداد100

2001/2000الصباحٌةالثان58.74ًذكرعراقًابراهٌم عبد ٌاسر رٌاضالسٌاسٌة العلومبغداد101

2001/2000الصباحٌةالثان58.7ًذكرعراقًمعن ثابت ضٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد102

2001/2000الصباحٌةاالول58.57ذكرعراقًراشد علوان سالمالسٌاسٌة العلومبغداد103

2001/2000الصباحٌةالثان58.47ًانثىعراقٌةالكرٌم عبد محمد شذىالسٌاسٌة العلومبغداد104

2001/2000الصباحٌةاالول58.41انثىعراقٌةفرحان مولود نورالسٌاسٌة العلومبغداد105

2001/2000الصباحٌةالثان58.39ًانثىعراقٌةفهد نوري ساجدهالسٌاسٌة العلومبغداد106

2001/2000الصباحٌةالثان58.32ًذكرعراقًخٌري حارث غٌثالسٌاسٌة العلومبغداد107

2001/2000الصباحٌةاالول58.3ذكرعراقًجبار جعفر اسامهالسٌاسٌة العلومبغداد108

2001/2000الصباحٌةاالول58 ،1965انثىعراقٌةكرٌم صباح نورالسٌاسٌة العلومبغداد109

2001/2000الصباحٌةالثان58ً ،1962انثىعراقٌةحمٌد سامً  ناز بهالسٌاسٌة العلومبغداد110

2001/2000الصباحٌةالثان58.14ًانثىعراقٌةمنصور خان جمال دنٌاالسٌاسٌة العلومبغداد111

2001/2000الصباحٌةالثان58.09ًذكرعراقًشكرمحمود محمدالسٌاسٌة العلومبغداد112

2001/2000الصباحٌةالثان57.95ًذكرعراقًسلٌمان داود زٌادالسٌاسٌة العلومبغداد113

2001/2000الصباحٌةالثان57.87ًانثىعراقٌةطعمه محمد نادٌةالسٌاسٌة العلومبغداد114

2001/2000الصباحٌةالثان57.84ًذكرعراقًهادي محمد أٌمنالسٌاسٌة العلومبغداد115

2001/2000الصباحٌةالثان57.76ًانثىعراقٌةحسان مسلم انعامالسٌاسٌة العلومبغداد116

2001/2000الصباحٌةالثان57ً ،6519ذكرعراقًحمد فٌصل سعدالسٌاسٌة العلومبغداد117

2001/2000الصباحٌةالثان57ً ،6493انثىعراقٌةالدٌن كمال الدٌن محب ارٌجالسٌاسٌة العلومبغداد118
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2001/2000الصباحٌةالثان57.58ًذكرعراقًسالم عبد سامً حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد119

2001/2000الصباحٌةالثان57.38ًذكرعراقًمهدي حافظ عديالسٌاسٌة العلومبغداد120

2001/2000الصباحٌةالثان57.29ًذكرعراقًمحمد جاسم اسامةالسٌاسٌة العلومبغداد121

2001/2000الصباحٌةالثان57.26ًانثىعراقٌةخلٌل طارق لمٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد122

2001/2000الصباحٌةالثان57.24ًانثىعراقٌةمصلح شاكر بٌداءالسٌاسٌة العلومبغداد123

2001/2000الصباحٌةالثان57.24ًذكرعراقًسهٌل محمد مروانالسٌاسٌة العلومبغداد124

2001/2000الصباحٌةالثان57.17ًذكرعراقًمطلك مرضً ذاكرالسٌاسٌة العلومبغداد125

2001/2000الصباحٌةالثان57.1ًانثىعراقٌةخلف مطشر سهادالسٌاسٌة العلومبغداد126

2001/2000الصباحٌةالثان56.9ًانثىعراقٌةعبد االمٌر عبد شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد127

2001/2000الصباحٌةالثان56.89ًانثىعراقٌةعبد ابراهٌم منالالسٌاسٌة العلومبغداد128

2001/2000الصباحٌةالثان56.81ًانثىعراقٌةعلً وحٌد رشاالسٌاسٌة العلومبغداد129

2001/2000الصباحٌةالثان56.75ًانثىعراقٌةقاسم محمد وسنالسٌاسٌة العلومبغداد130

2001/2000الصباحٌةالثان56.74ًانثىعراقٌةمحمد زٌارة هندالسٌاسٌة العلومبغداد131

2001/2000الصباحٌةاالول56.63انثىعراقٌةموسى رحمن رناالسٌاسٌة العلومبغداد132

2001/2000الصباحٌةالثان56.62ًذكرعراقًعطٌة سعدون احمدالسٌاسٌة العلومبغداد133

2001/2000الصباحٌةالثان56.59ًانثىعراقٌةنافع خالد اسراءالسٌاسٌة العلومبغداد134

2001/2000الصباحٌةاالول56.54ذكرعراقًحسٌن محمد علًالسٌاسٌة العلومبغداد135

2001/2000الصباحٌةالثان56.44ًذكرعراقًسدران عبد حماد عبدالسٌاسٌة العلومبغداد136

2001/2000الصباحٌةالثان56.37ًذكرعراقًكبٌش رحٌم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد137

2001/2000الصباحٌةالثان56.33ًانثىعراقٌةعواد علً لمٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد138

2001/2000الصباحٌةالثان56.26ًذكرعراقًمشكور كاظم حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد139

2001/2000الصباحٌةالثان56.16ًانثىعراقٌةعٌسى ادور زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد140

2001/2000الصباحٌةالثان56ًانثىعراقٌةتوفٌق ٌحٌى سوزانالسٌاسٌة العلومبغداد141

2001/2000الصباحٌةالثان55.85ًذكرعراقًرشٌد علً مؤٌدالسٌاسٌة العلومبغداد142
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2001/2000الصباحٌةالثان55.71ًذكرعراقًجواد كاظم طارقالسٌاسٌة العلومبغداد143

2001/2000الصباحٌةالثان55.63ًذكرعراقًحسٌن علً ابراهٌمالسٌاسٌة العلومبغداد144

2001/2000الصباحٌةالثان55.61ًانثىعراقٌةسعدون غالب سعادالسٌاسٌة العلومبغداد145

2001/2000الصباحٌةالثان55.49ًانثىعراقٌةضاحً مشعل رزانالسٌاسٌة العلومبغداد146

2001/2000الصباحٌةالثان54.97ًانثىعراقٌةالستار عبد زهٌر رٌمالسٌاسٌة العلومبغداد147

2001/2000الصباحٌةالثان54.7ًانثىعراقٌةحمودي جاسم لقاءالسٌاسٌة العلومبغداد148

2001/2000الصباحٌةالثان54.54ًذكرعراقًنواف حماد الجبار عبدالسٌاسٌة العلومبغداد149

2001/2000الصباحٌةالثان52.83ًذكرعراقًعباس عامر رابحالسٌاسٌة العلومبغداد150

التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2001/2000مسائًاالول69.33ذكرعراقًكٌالن نمر الرزاق عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة1

2001/2000مسائًاالول68.65انثىعراقٌةاسماعٌل وضاح ادٌمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة2

2001/2000مسائًاالول67.41ذكرعراقًرجب مخلف رٌاضالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة3

2001/2000مسائًاالول65.09ذكرعراقًراضً حمود حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة4

2001/2000مسائًالثان64.57ًذكرعراقًخلٌل اسماعٌل انورالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة5

2001/2000مسائًاالول64.28ذكرعراقًحمزه مانع رعدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة6

2001/2000مسائًاالول63.55ذكرعراقًالحمٌد عبد العزٌز عبد ثامرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة7

2001/2000مسائًاالول62.77ذكرعراقًخمٌس الرضا عبد هانًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة8

2001/2000مسائًاالول62.76ذكرعراقًزغٌر ناهً صبريالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة9

2001/2000مسائًالثان62.62ًذكرعراقًرحٌم احمد هللا عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة10

2001/2000مسائًالثان62.32ًذكرعراقًالرحمن عبد احمد الرحمن عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة11

2001/2000مسائًاالول62.22ذكرعراقًمحمد سلٌمان نمٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة12

2001/2000مسائًاالول61.8ذكرعراقًجعفر جمٌل محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة13

2001/2000 الدراسً العام-  المسائٌة الدراسات خرٌجٌن 
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2001/2000مسائًالثان61.69ًذكرعراقًعباس فضالة احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة14

2001/2000مسائًاالول61.55ذكرعراقًداود سلٌمان فاضلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة15

2001/2000مسائًالثان60.78ًذكرعراقًالقادر عبد الكرٌم عبد بٌشروالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة16

2001/2000مسائًاالول60.53انثىعراقٌةمتعب اسماعٌل سحرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة17

2001/2000مسائًالثان60.44ًذكرعراقًمحمود شاكر هٌثمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة18

2001/2000مسائًاالول60.14ذكرعراقًصالح احمد سعٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة19

2001/2000مسائًالثان60.12ًذكرعراقًشمخً الزهرة عبد اسعدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة20

2001/2000مسائًالثان60.04ًذكرعراقًفزع محمد جاسمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة21

2001/2000مسائًالثان59.64ًذكرعراقًجاسم جواد حكمتالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة22

2001/2000مسائًالثان59.57ًذكرعراقًمحمود الغفور عبد ولٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة23

2001/2000مسائًالثان59.29ًذكرعراقًمهدي ابراهٌم الكرٌم عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة24

2001/2000مسائًالثان59.01ًذكرعراقًصالح كرٌم ابراهٌمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة25

2001/2000مسائًالثان58.65ًذكرعراقًمحل هللا عبد مهديالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة26

2001/2000مسائًالثان58.49ًذكرعراقًغاٌب نوري مرتضىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة27

2001/2000مسائًالثان58.18ًذكرعراقًمطلك فرحان خالدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة28

2001/2000مسائًالثان57.98ًذكرعراقًحمادي صبحً عمرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة29

2001/2000مسائًالثان57.84ًذكرعراقًهادي صاحب مازنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة30

2001/2000مسائًالثان57.77ًذكرعراقًكاظم جواد عباسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة31

2001/2000مسائًالثان57.71ًذكرعراقًكاظم حسون جاللالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة32

2001/2000مسائًالثان57.58ًذكرعراقًكاظم طالب خالدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة33

2001/2000مسائًالثان56.29ًذكرعراقًاسماعٌل صالح اٌوبالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة34

2001/2000مسائًالثان56.09ًذكرعراقًجواد فرحان عادلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة35

2001/2000مسائًالثان55.95ًذكرعراقًسلمان صبحً صالحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة36

2001/2000مسائًالثان55.84ًذكرعراقًمحمد عبد علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة37



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2001/2000مسائًالثان55.69ًذكرعراقًدخٌل محمد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة38

2001/2000مسائًالثان55.41ًذكرعراقًحسٌن جعفر صادقالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة39

2001/2000مسائًالثان55.39ًذكرعراقًخلف هللا عبد فاضلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة40

2001/2000مسائًالثان55ًذكرعراقًمحسن شالل حبٌبالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة41


