
سنة التخرجنوع الدراسةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

2003/2004الصباحٌةاالول83.65انثىعراقٌةحمٌد محمود هندالسٌاسٌة العلومبغداد1

2003/2004الصباحٌةاالول82.78انثىعراقٌةاسماعٌل عادل نورالسٌاسٌة العلومبغداد2

2003/2004الصباحٌةاالول82.76انثىعراقٌةمحمد نور نهىالسٌاسٌة العلومبغداد3

2003/2004الصباحٌةاالول80.14انثىعراقٌةهٌدان كطاف نورةالسٌاسٌة العلومبغداد4

2003/2004الصباحٌةاالول79.41انثىعراقٌةعلً عبد سناءالسٌاسٌة العلومبغداد5

2003/2004الصباحٌةاالول79.39انثىعراقٌةحنتوش موزان مالذالسٌاسٌة العلومبغداد6

2003/2004الصباحٌةاالول79.1ذكرعراقًخٌرو ممدوح حسامالسٌاسٌة العلومبغداد7

2003/2004الصباحٌةاالول79.02انثىعراقٌةغٌدان طه رشاالسٌاسٌة العلومبغداد8

2003/2004الصباحٌةاالول78.54انثىعراقٌةشاكر مولود رناالسٌاسٌة العلومبغداد9

2003/2004الصباحٌةاالول77.81انثىعراقٌةالحمٌد عبد االمٌر عبد عالٌةالسٌاسٌة العلومبغداد10

2003/2004الصباحٌةاالول77.3انثىعراقٌةراضً علً هدٌلالسٌاسٌة العلومبغداد11

2003/2004الصباحٌةاالول77.28انثىعراقٌةسلمان علً هدىالسٌاسٌة العلومبغداد12

2003/2004الصباحٌةاالول76.44انثىعراقٌةماهود حمودي ازهارالسٌاسٌة العلومبغداد13

2003/2004الصباحٌةاالول76.05انثىعراقٌةعلً حسٌن الراالسٌاسٌة العلومبغداد14

2003/2004الصباحٌةاالول75.77ذكرعراقًثجٌل الحمزة عبد عادلالسٌاسٌة العلومبغداد15

2003/2004الصباحٌةاالول75.37انثىعراقٌةابراهٌم عادل هبةالسٌاسٌة العلومبغداد16

2003/2004الصباحٌةاالول75.33انثىعراقٌةصبر كرٌم رواءالسٌاسٌة العلومبغداد17

2003/2004الصباحٌةاالول75.24ذكرعراقًمحمد قاسم امجدالسٌاسٌة العلومبغداد18

2003/2004الصباحٌةاالول75.03انثىعراقٌةصالح مهدي هدىالسٌاسٌة العلومبغداد19

2003/2004الصباحٌةاالول75.01انثىعراقٌةسلمان طالب زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد20

2003/2004الصباحٌةاالول74.91ذكرعراقًغنً الحسٌن عبد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد21

2003/2004الصباحٌةاالول74.85ذكرعراقًحمد محمود رعدالسٌاسٌة العلومبغداد22

2003/2004العام الدراسً -  خرٌجٌن الدراسات الصباحٌة و المسائٌة 

اسماء الخرٌجٌن للدراسات االولٌة



سنة التخرجنوع الدراسةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

2003/2004الصباحٌةاالول74.83انثىعراقٌةحمٌد صفاء سجىالسٌاسٌة العلومبغداد23

2003/2004الصباحٌةاالول74.76انثىعراقٌةمحسن كاظم حسناءالسٌاسٌة العلومبغداد24

2003/2004الصباحٌةاالول74.62ذكرعراقًسوٌدان حمٌد راسمالسٌاسٌة العلومبغداد25

2003/2004الصباحٌةاالول74.49ذكرعراقًمحمود جالطه رافتالسٌاسٌة العلومبغداد26

2003/2004الصباحٌةاالول74.34ذكرعراقًحمٌد المجٌد عبد عديالسٌاسٌة العلومبغداد27

2003/2004الصباحٌةاالول74.02ذكرعراقًراضً نعمة عقٌلالسٌاسٌة العلومبغداد28

2003/2004الصباحٌةاالول73.83انثىعراقٌةعون عبد صالح احالمالسٌاسٌة العلومبغداد29

2003/2004الصباحٌةاالول73.58ذكرعراقًحسٌن علً محمدالسٌاسٌة العلومبغداد30

2003/2004الصباحٌةاالول73.54انثىعراقٌةسعٌد محمد نورالسٌاسٌة العلومبغداد31

2003/2004الصباحٌةاالول73.4ذكرعراقًٌاسٌن وهٌب عمرالسٌاسٌة العلومبغداد32

2003/2004الصباحٌةاألول73.36ذكرٌمنًالقوي عبد الواحد عبد فٌصلالسٌاسٌة العلومبغداد33

2003/2004الصباحٌةاالول73.34ذكرعراقًعبد حماد الدٌن عزالسٌاسٌة العلومبغداد34

2003/2004الصباحٌةاالول73.3انثىعراقٌةجلوب صاحب سعادالسٌاسٌة العلومبغداد35

2003/2004الصباحٌةاالول73.19انثىعراقٌةجاسم حماد انتصارالسٌاسٌة العلومبغداد36

2003/2004الصباحٌةاالول72.94ذكرعراقًمحمد شعالن حاتمالسٌاسٌة العلومبغداد37

2003/2004الصباحٌةاالول72.77ذكرعراقًمحمود الرزاق عبد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد38

2003/2004الصباحٌةاالول72.64انثىعراقٌةكرٌم ٌحٌى امنةالسٌاسٌة العلومبغداد39

2003/2004الصباحٌةاالول72.64انثىعراقٌةزوٌر رشٌد انتظارالسٌاسٌة العلومبغداد40

2003/2004الصباحٌةاالول72.61انثىعراقٌةرستم هللا عبد نغمالسٌاسٌة العلومبغداد41

2003/2004الصباحٌةاالول72.57ذكرعراقًوسمً محمد بسامالسٌاسٌة العلومبغداد42

2003/2004الصباحٌةاالول72.53ذكرعراقًجبر حمٌد علًالسٌاسٌة العلومبغداد43

2003/2004الصباحٌةاالول72.36ذكرعراقًحسٌن  علً مٌثاقالسٌاسٌة العلومبغداد44

2003/2004الصباحٌةالثان72.34ًانثىعراقٌةعلً كاظم دنٌاالسٌاسٌة العلومبغداد45

2003/2004الصباحٌةاالول72.31ذكرعراقًصالح عمارمزهرالسٌاسٌة العلومبغداد46



سنة التخرجنوع الدراسةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

2003/2004الصباحٌةاالول72.26ذكرعراقًمحمد مطر احمدالسٌاسٌة العلومبغداد47

2003/2004الصباحٌةاالول72.2انثىعراقٌةزٌدان خضٌر ٌاسمٌنالسٌاسٌة العلومبغداد48

2003/2004الصباحٌةاالول72.1ذكرعراقًكرٌم تكلٌف محمدالسٌاسٌة العلومبغداد49

2003/2004الصباحٌةاالول72.03ذكرعراقًحسٌن العال عبد باسمالسٌاسٌة العلومبغداد50

2003/2004الصباحٌةاالول72.01انثىعراقٌهحمودي زهٌر نادٌةالسٌاسٌة العلومبغداد51

2003/2004الصباحٌةاالول71.93انثىعراقٌةغٌدان هاشم رشاالسٌاسٌة العلومبغداد52

2003/2004الصباحٌةاالول71.9ذكرعراقًغضا تركً احسانالسٌاسٌة العلومبغداد53

2003/2004الصباحٌةاالول71.61ذكرعراقًلباج شالل محمودالسٌاسٌة العلومبغداد54

2003/2004الصباحٌةاالول71.56ذكرعراقًابراهٌم عامر ظافرالسٌاسٌة العلومبغداد55

2003/2004الصباحٌةاالول71.41ذكرعراقًنعٌم حسن فالحالسٌاسٌة العلومبغداد56

2003/2004الصباحٌةاالول71.24انثىعراقٌةابراهٌم محمد هندالسٌاسٌة العلومبغداد57

2003/2004الصباحٌةاالول71.2انثىعراقٌةخلٌل ابراهٌم ندوىالسٌاسٌة العلومبغداد58

2003/2004الصباحٌةاالول71.01انثىعراقٌةجاسم مزٌد عالالسٌاسٌة العلومبغداد59

2003/2004الصباحٌةاالول989 .70ذكرعراقًنوري الكرٌم عبد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد60

2003/2004الصباحٌةاالول981 .70انثىعراقٌةقاسم ٌاسٌن شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد61

2003/2004الصباحٌةاالول70.87ذكرعراقًشهاب جلٌل احمدالسٌاسٌة العلومبغداد62

2003/2004الصباحٌةاالول70.82ذكرعراقًعاصً قاسم وسامالسٌاسٌة العلومبغداد63

2003/2004الصباحٌةاالول70.85ذكرعراقًطه ٌاسٌن حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد64

2003/2004الصباحٌةاالول70.78انثىعراقٌةجواد حلٌم سناءالسٌاسٌة العلومبغداد65

2003/2004الصباحٌةاالول70.73ذكرعراقًمحٌسن هللا حسب احمدالسٌاسٌة العلومبغداد66

2003/2004الصباحٌةاالول70.72ذكرعراقًعبٌد الجبار عبد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد67

2003/2004الصباحٌةاالول70.64انثىعراقٌةعلً محمد بشرىالسٌاسٌة العلومبغداد68

2003/2004الصباحٌةاالول70.58انثىعراقٌهعبد ٌوسف ابتهالالسٌاسٌة العلومبغداد69

2003/2004الصباحٌةاالول70.57ذكرعراقًحسٌن جاسم عمارالسٌاسٌة العلومبغداد70



سنة التخرجنوع الدراسةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

2003/2004الصباحٌةاالول70.46انثىعراقٌةناجً صفاء ندىالسٌاسٌة العلومبغداد71

2003/2004الصباحٌةاالول70.33انثىعراقٌةخالد محسد مًالسٌاسٌة العلومبغداد72

2003/2004الصباحٌةاالول70.32انثىعراقٌةتوفٌق انور ذكرىالسٌاسٌة العلومبغداد73

2003/2004الصباحٌةاالول70.29ذكرعراقًمحمد جواد حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد74

2003/2004الصباحٌةاالول70.26انثىعراقٌةهللا عبد ولٌد زٌنةالسٌاسٌة العلومبغداد75

2003/2004الصباحٌةاالول70.11انثىعراقٌةمحمد الجبار عبد شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد76

2003/2004الصباحٌةاالول70.06ذكرعراقًحسن نوري سامرالسٌاسٌة العلومبغداد77

2003/2004الصباحٌةاالول70.02انثىعراقٌةجاسم محمد سلوىالسٌاسٌة العلومبغداد78

2003/2004الصباحٌةاالول70انثىعراقٌهعناز كامل هللا هبةالسٌاسٌة العلومبغداد79

2003/2004الصباحٌةاالول69.96انثىعراقٌةٌاسٌن بالسم هبةالسٌاسٌة العلومبغداد80

2003/2004الصباحٌةاالول69.92ذكرعراقًحسون طارق مشتاقالسٌاسٌة العلومبغداد81

2003/2004الصباحٌةاالول69.83ذكرعراقًعلً ناصر طارقالسٌاسٌة العلومبغداد82

2003/2004الصباحٌةاالول69.76انثىعراقٌةحسن رزاق مٌساءالسٌاسٌة العلومبغداد83

2003/2004الصباحٌةاالول69.76ذكرعراقًحنٌن صبري احسانالسٌاسٌة العلومبغداد84

2003/2004الصباحٌةاالول69.38انثىعراقٌةعباس عامر هبةالسٌاسٌة العلومبغداد85

2003/2004الصباحٌةاالول69.3انثىعراقٌةعزٌز صفاء زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد86

2003/2004الصباحٌةاالول69.26ذكرعراقًحمٌد مجٌد لؤيالسٌاسٌة العلومبغداد87

2003/2004الصباحٌةاالول69.21ذكرعراقًصالح جاسم صالحالسٌاسٌة العلومبغداد88

2003/2004الصباحٌةاالول69.14ذكرعراقًحسن سمٌر هانًالسٌاسٌة العلومبغداد89

2003/2004الصباحٌةاالول68.94ذكرعراقًعبٌد العظٌم عبد وسامالسٌاسٌة العلومبغداد90

2003/2004الصباحٌةاالول68.93ذكرعراقًمحمد مثنى حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد91

2003/2004الصباحٌةاالول8292 .68انثىعراقٌةجاسم حلو هدىالسٌاسٌة العلومبغداد92

2003/2004الصباحٌةاالول8265 .68انثىعراقٌةجٌاد هانً هوٌدهالسٌاسٌة العلومبغداد93

2003/2004الصباحٌةاالول68.76ذكرعراقًعبد حكمت حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد94



سنة التخرجنوع الدراسةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

2003/2004الصباحٌةاالول68.48ذكرعراقًعبٌد حسن نجاحالسٌاسٌة العلومبغداد95

2003/2004الصباحٌةاالول68.44انثىعراقٌةحسن محمد نبراسالسٌاسٌة العلومبغداد96

2003/2004الصباحٌةاالول68.39ذكرعراقًحبٌب ستار مندوبالسٌاسٌة العلومبغداد97

2003/2004الصباحٌةاالول68.36انثىعراقٌةخزعل الحافظ عبد كوثرالسٌاسٌة العلومبغداد98

2003/2004الصباحٌةاالول68.16انثىعراقٌةكاصد علً لمىالسٌاسٌة العلومبغداد99

2003/2004الصباحٌةاالول68.12انثىعراقٌةخلٌل حمٌد حالالسٌاسٌة العلومبغداد100

2003/2004الصباحٌةاالول67.97ذكرعراقًصالح عبد طارق علًالسٌاسٌة العلومبغداد101

2003/2004الصباحٌةاالول67.85ذكرعراقًسعٌد الرزاق عبد علًالسٌاسٌة العلومبغداد102

2003/2004الصباحٌةاالول67.81ذكرعراقًمحمد هاشم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد103

2003/2004الصباحٌةاالول67.69انثىعراقٌةمحمد جاسم نورالسٌاسٌة العلومبغداد104

2003/2004الصباحٌةاالول688 .67انثىعراقٌةحمٌد مهدي شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد105

2003/2004الصباحٌةاالول681 .67انثىعراقٌةالباري عبد زهٌر بٌداءالسٌاسٌة العلومبغداد106

2003/2004الصباحٌةاالول67.61انثىعراقٌةجراد هللا خٌر اسماءالسٌاسٌة العلومبغداد107

2003/2004الصباحٌةاالول67.53انثىعراقٌةحمٌد قحطان لقاءالسٌاسٌة العلومبغداد108

2003/2004الصباحٌةاالول67.34انثىعراقٌةحمودي نبٌل مروةالسٌاسٌة العلومبغداد109

2003/2004الصباحٌةاالول67.3انثىعراقٌةاسماعٌل القادر عبد اٌناسالسٌاسٌة العلومبغداد110

2003/2004الصباحٌةاالول67.16انثىعراقٌةمحمد احمد هبةالسٌاسٌة العلومبغداد111

2003/2004الصباحٌةاالول67.12ذكرعراقًخلٌل ذٌاب اسماعٌلالسٌاسٌة العلومبغداد112

2003/2004الصباحٌةاالول67.09ذكرعراقًعلٌوي  عباس واثقالسٌاسٌة العلومبغداد113

2003/2004الصباحٌةاالول67.02انثىعراقٌةحمٌد فاروق  والءالسٌاسٌة العلومبغداد114

2003/2004الصباحٌةاالول66.96انثىعراقٌةبرهان انمار رشاالسٌاسٌة العلومبغداد115

2003/2004الصباحٌةاالول66.87ذكرعراقًغاٌب تركً محمدالسٌاسٌة العلومبغداد116

2003/2004الصباحٌةاالول66.73ذكرعراقًماهر سفاح عمارالسٌاسٌة العلومبغداد117

2003/2004الصباحٌةاالول66.69انثىعراقٌةٌاسٌن طارق صابرٌنالسٌاسٌة العلومبغداد118



سنة التخرجنوع الدراسةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

2003/2004الصباحٌةاالول66.66ذكرعراقًمحمود حلمً اسامةالسٌاسٌة العلومبغداد119

2003/2004الصباحٌةاالول66.64انثىعراقٌةهللا عبد احمد رناالسٌاسٌة العلومبغداد120

2003/2004الصباحٌةاالول66.6ذكرعراقًحمودي الحمزة عبد حسنالسٌاسٌة العلومبغداد121

2003/2004الصباحٌةاالول66.56ذكرعراقًزٌد عبد مهدي صالحالسٌاسٌة العلومبغداد122

2003/2004الصباحٌةاالول66.5ذكرعراقًمحمد فاضل ٌعقوبالسٌاسٌة العلومبغداد123

2003/2004الصباحٌةاالول66.33ذكرعراقًعلٌوي هللا عبد نسٌمالسٌاسٌة العلومبغداد124

2003/2004الصباحٌةاالول66.15انثىعراقٌةمهدي جاسب رٌمالسٌاسٌة العلومبغداد125

2003/2004الصباحٌةالثان65.95ًذكرعراقًجلٌل ماجد زٌادالسٌاسٌة العلومبغداد126

2003/2004الصباحٌةاالول65.87ذكرعراقًهللا عبد ابراهٌم خلدونالسٌاسٌة العلومبغداد127

2003/2004الصباحٌةاالول65.85ذكرعراقًحسٌن غازي اوسالسٌاسٌة العلومبغداد128

2003/2004الصباحٌةالثان65.6ًذكرعراقًعباس فخري علًالسٌاسٌة العلومبغداد129

2003/2004الصباحٌةاالول65.47انثىعراقٌةمحمود سعٌد بدورالسٌاسٌة العلومبغداد130

2003/2004الصباحٌةاالول65.45ذكرعراقًعباس باسل سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد131

2003/2004الصباحٌةاالول65.03ذكرعراقًجهاد المنعم عبد اٌادالسٌاسٌة العلومبغداد132

2003/2004الصباحٌةاالول64.96انثىعراقٌةنجم عباس  رشاالسٌاسٌة العلومبغداد133

2003/2004الصباحٌةاالول64.82ذكرعراقًخلف زاق الر عبد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد134

2003/2004الصباحٌةاالول64.74ذكرعراقًنعمة رحٌم فائزالسٌاسٌة العلومبغداد135

2003/2004الصباحٌةاالول64.72ذكرعراقًعلوان صادق علًالسٌاسٌة العلومبغداد136

2003/2004الصباحٌةاالول64.69انثىعراقٌةحسٌن المطلب عبد اسراءالسٌاسٌة العلومبغداد137

2003/2004الصباحٌةاالول64.68انثىعراقٌةمصطفى ابراهٌم دانٌاالسٌاسٌة العلومبغداد138

2003/2004الصباحٌةاالول64.31ذكرعراقًمطر هادي صالحالسٌاسٌة العلومبغداد139

2003/2004الصباحٌةاالول64.2انثىعراقٌةالكرٌم عبد قصً رناالسٌاسٌة العلومبغداد140

2003/2004الصباحٌةاالول64.16انثىعراقٌةمهاوي حٌدر اصٌلالسٌاسٌة العلومبغداد141

2003/2004الصباحٌةاالول64.12انثىعراقٌةحسن كامل وصالالسٌاسٌة العلومبغداد142



سنة التخرجنوع الدراسةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

2003/2004الصباحٌةاالول63.97ذكرعراقًحسن كاظم االمٌر عبدالسٌاسٌة العلومبغداد143

2003/2004الصباحٌةالثان63.89ًذكرعراقًعلً حسٌن بهاءالسٌاسٌة العلومبغداد144

2003/2004الصباحٌةاالول63.57ذكرعراقًسلمان كرٌم زهٌرالسٌاسٌة العلومبغداد145

2003/2004الصباحٌةاالول63.43ذكرعراقًحسٌن غزال مثنىالسٌاسٌة العلومبغداد146

2003/2004الصباحٌةالثان63.32ًذكرسودانًسلٌمان برٌمة صدٌقالسٌاسٌة العلومبغداد147

2003/2004الصباحٌةاالول63.27انثىعراقٌةمحمود علً حنانالسٌاسٌة العلومبغداد148

2003/2004الصباحٌةاالول63.15انثىعراقٌةبداي سدخان خلودالسٌاسٌة العلومبغداد149

2003/2004الصباحٌةالثان62.79ًذكرعراقًشهاب رعد اراسالسٌاسٌة العلومبغداد150

2003/2004الصباحٌةاالول62.67ذكرعراقًسالم ثامر وسامالسٌاسٌة العلومبغداد151

2003/2004الصباحٌةاالول62.25انثىعراقٌةعلوان هادي تقىالسٌاسٌة العلومبغداد152

2003/2004الصباحٌةالثان62.16ًذكرعراقًجاسم بهاء محمدالسٌاسٌة العلومبغداد153

2003/2004الصباحٌةاالول61.47ذكرعراقًصٌهود علً تحسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد154

2003/2004الصباحٌةالثان61.29ًذكرعراقًجسام حمٌد عمرالسٌاسٌة العلومبغداد155

2003/2004الصباحٌةاالول60.96ذكرعراقًضاحً برهان حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد156

2003/2004الصباحٌةالثان60.79ًانثىعراقٌةمروان رحٌم مٌسونالسٌاسٌة العلومبغداد157

2003/2004الصباحٌةاالول60.61ذكرعراقًمطر فٌصل ابراهٌمالسٌاسٌة العلومبغداد158

2003/2004الصباحٌةاالول60.42ذكرعراقًاسماعٌل حمٌد امجدالسٌاسٌة العلومبغداد159

2003/2004الصباحٌةاالول60.08انثىعراقٌةحسن محمد منالالسٌاسٌة العلومبغداد160

2003/2004الصباحٌةاالول60انثىعراقٌةصالح فاروق غادةالسٌاسٌة العلومبغداد161

2003/2004الصباحٌةاالول59.7ذكرعراقًمربد حمدان فؤادالسٌاسٌة العلومبغداد162

2003/2004الصباحٌةاالول59.69ذكرعراقًكاظم خلف فائقالسٌاسٌة العلومبغداد163

2003/2004الصباحٌةالثان59.58ًذكرعراقًهللا عبد حمٌد رضاالسٌاسٌة العلومبغداد164

2003/2004الصباحٌةالثان59.37ًذكرعراقًفاضل كامل صادقالسٌاسٌة العلومبغداد165

2003/2004الصباحٌةاالول59.08ذكرعراقًاحمد اسماعٌل محمدالسٌاسٌة العلومبغداد166



سنة التخرجنوع الدراسةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

2003/2004الصباحٌةاالول58.62ذكرعراقًجبار علً هٌثمالسٌاسٌة العلومبغداد167

2003/2004الصباحٌةاالول57.97ذكرعراقًحمد مٌثم تمامالسٌاسٌة العلومبغداد168

2003/2004الصباحٌةالثان56.86ًذكرعراقًعودة طعمة سعدالسٌاسٌة العلومبغداد169

2003/2004الصباحٌةالثان56.83ًذكرعراقًعبد خلف مؤٌدالسٌاسٌة العلومبغداد170

2003/2004الصباحٌةاالول56.78ذكرعراقًخضٌر محمد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد171

سنة التخرجنوع الدراسةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

2003/2004مسائًاالول79.55ذكرعراقًمحمد الكرٌم عبد فراسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة1

2003/2004مسائًاالول78.5ذكرعراقًمشرف رجا عباسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة2

2003/2004مسائًاالول77.57ذكرعراقًالوهاب عبد الكرٌم عبد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة3

2003/2004مسائًاالول77.35ذكرعراقًمشجن احمد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة4

2003/2004مسائًاالول75.99ذكرعراقًحافظ جبر العظٌم عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة5

2003/2004مسائًاالول75.97ذكرعراقًحمادي كرٌم هللا عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة6

2003/2004مسائًاالول75.54ذكرعراقًالرزاق عبد حسٌن مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة7

2003/2004مسائًاالول74.87ذكرعراقًهللا عبد محمد جاسمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة8

2003/2004مسائًاالول74.99ذكرعراقًسلمان توفٌق طالبالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة9

2003/2004مسائًاالول74.71ذكرعراقًمحسن زغٌر رعدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة10

2003/2004مسائًاالول74.35ذكرعراقًسعٌد محمد رفعتالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة11

2003/2004مسائًاالول74.23ذكرعراقًالحسٌن عبد فاضل صهٌبالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة12

2003/2004مسائًاالول73.39ذكرعراقًمحمد داود نزارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة13

2003/2004مسائًاالول73.31انثىعراقٌةمحسن عباس نسرٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة14

2003/2004مسائًاالول73.44انثىعراقٌةالمجٌد عبد باقر سهٌلةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة15

2003/2004مسائًاالول73.22ذكرعراقًكاظم سالم حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة16

2003/2004العام الدراسً -  خرٌجٌن الدراسات المسائٌة 



سنة التخرجنوع الدراسةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

2003/2004مسائًاالول73.21ذكرعراقًهللا عبد احمد اٌمنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة17

2003/2004مسائًاالول73.06انثىعراقٌةنصٌف الرحمن عبد عطٌهالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة18

2003/2004مسائًاالول72.87ذكرعراقًمصطفى محمد رائدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة19

2003/2004مسائًاالول72.85ذكرعراقًسلمان جمٌل اكرمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة20

2003/2004مسائًاالول72.83انثىعراقٌةحسن قاسم فاتنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة21

2003/2004مسائًاالول72.8ذكرعراقٌةاحمد اسماعٌل اٌمانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة22

2003/2004مسائًاالول72.79ذكرعراقًسالم ناظم عباسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة23

2003/2004مسائًاالول72.64ذكرعراقًامٌن محمد رائدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة24

2003/2004مسائًاالول72.62ذكرعراقًسعٌد سلٌمان محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة25

2003/2004مسائًاالول72.6ذكرعراقًكٌالن الخضر عبد اركانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة26

2003/2004مسائًاالول72.32ذكرعراقًمجافت جبار حسنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة27

2003/2004مسائًاالول72.24ذكرعراقًعباس هللا عبد فاضلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة28

2003/2004مسائًاالول72.19ذكرعراقًهللا عبد نجم الرحمن عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة29

2003/2004مسائًاالول71.848ذكرعراقًسامً عامر عصامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة30

2003/2004مسائًاالول71.844ذكرعراقًعٌاده عبد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة31

2003/2004مسائًاالول71.71ذكرعراقًخمٌس ارحٌم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة32

2003/2004مسائًاالول71.38ذكرعراقًمحمد عوٌد اٌسرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة33

2003/2004مسائًاالول70.93ذكرعراقًمهدي حازم علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة34

2003/2004مسائًاالول70.68ذكرعراقًالستار عبد طارق علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة35

2003/2004مسائًاألول70.19ذكرعراقًالستار عبد عامر سلوانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة36

2003/2004مسائًاالول70.1انثىعراقٌةمحمد عمر نهاٌةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة37

2003/2004مسائًاالول69.76ذكرعراقً كرٌم محمد علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة38

2003/2004مسائًاالول69.65ذكرعراقًحسٌن نعمه وائلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة39

2003/2004مسائًاالول69.6ذكرعراقًضبع محمود ماهرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة40



سنة التخرجنوع الدراسةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

2003/2004مسائًاالول69.59ذكرعراقًصالح شاكر مهندالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة41

2003/2004مسائًاالول69.56ذكرعراقًاحمد صبحً محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة42

2003/2004مسائًاالول69.29ذكرعراقًعلً عبد بحر االمٌر عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة43

2003/2004مسائًاالول68.86ذكرعراقًالواحد عبد ناظم اثٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة44

2003/2004مسائًاالول68.8انثىعراقٌةحرٌجة ناصر ازهارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة45

2003/2004مسائًاالول68.77ذكرعراقًحسون كاظم جوادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة46

2003/2004مسائًاالول68.54ذكرعراقًلفته جبار امٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة47

2003/2004مسائًاالول68.49ذكرعراقًسلمان صالح اٌادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة48

2003/2004مسائًاالول68.31ذكرعراقًحسٌن كصاي حسامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة49

2003/2004مسائًاالول68.29ذكرعراقًهللا عبد احمد هللا عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة50

2003/2004مسائًاالول68.26ذكرعراقًعباس عبد فؤاد رماحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة51

2003/2004مسائًاالول068 ,68ذكرعراقًقاسم مٌثم علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة52

2003/2004مسائًاالول066 ,68ذكرعراقًصباح عزٌز احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة53

2003/2004مسائًاالول68.05ذكرعراقًسلمان عٌسى محمودالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة54

2003/2004مسائًاالول67.99ذكرعراقًحسن حسٌن مٌرانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة55

2003/2004مسائًاالول67.96ذكرعراقًاللطٌف عبد هادي اثٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة56

2003/2004مسائًاالول67.83ذكرعراقًاحمد عزت عامرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة57

2003/2004مسائًاالول67.77ذكرعراقًنوفل حسن صباحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة58

2003/2004مسائًالثان67.71ًذكرعراقًخانً حسن حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة59

2003/2004مسائًاالول67.54ذكرعراقًسلمان داود ولٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة60

2003/2004مسائًاالول67.42ذكرعراقًابراهٌم غانم درٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة61

2003/2004مسائًاالول67.22ذكرعراقًحسن فلٌح علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة62

2003/2004مسائًاالول67.17انثىعراقٌةخضٌر عباس لقاءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة63

2003/2004مسائًاالول67.09ذكرعراقًجاسم محمود نكتلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة64



سنة التخرجنوع الدراسةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

2003/2004مسائًاالول67.03ذكرعراقًعبود مهند هاشمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة65

2003/2004مسائًاالول67.02ذكرعراقًناصر حمٌد عمرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة66

2003/2004مسائًاالول66.91ذكرعراقًمهدي حسٌن عالءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة67

2003/2004مسائًاالول66.88ذكرعراقًادٌب عدنان مهندالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة68

2003/2004مسائًاالول66.68انثىعراقٌةجواد فاضل فاطمهالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة69

2003/2004مسائًاالول66.66ذكرعراقًناجح برزان نوفلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة70

2003/2004مسائًاالول66.41ذكرعراقًالواحد عبد الحسن عبد اثٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة71

2003/2004مسائًاالول66.39ذكرعراقًمحمد الخضر عبد علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة72

2003/2004مسائًاالول66.4ذكرعراقًمحمود موفق احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة73

2003/2004مسائًاالول66.27ذكرعراقًعلً حسٌن ٌاسرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة74

2003/2004مسائًاالول66.13انثىعراقٌةناصر نبٌل لٌنداالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة75

2003/2004مسائًاالول66.01ذكرعراقًحسٌن علً مثنىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة76

2003/2004مسائًاالول66ذكرعراقًوناس محمد محسنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة77

2003/2004مسائًاالول65.84ذكرعراقًرحٌم محمد رعدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة78

2003/2004مسائًاالول65.79ذكرعراقًسلٌمان علً صدامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة79

2003/2004مسائًاالول65.64ذكرعراقًالكرٌم عبد مناف عبد باللالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة80

2003/2004مسائًاالول65.53ذكرعراقًجابر احمد غزوانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة81

2003/2004مسائًاالول65.52انثىعراقٌةابراهٌم خلٌل سندسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة82

2003/2004مسائًالثان65.49ًذكرعراقًعمر الجبار عبد عمارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة83

2003/2004مسائًاالول65.37ذكرعراقًحكمت فخري غسانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة84

2003/2004مسائًاالول65.32ذكرعراقًمحمود عدنان مهندالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة85

2003/2004مسائًالثان65.29ًذكرعراقًمنصور كرٌم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة86

2003/2004مسائًاالول65.26ذكرعراقًهللا عبد رجب محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة87

2003/2004مسائًاالول65.18ذكرعراقًخلٌل عزٌز عمارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة88
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2003/2004مسائًالثان65.12ًذكرعراقًمحسن عجمً خالدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة89

2003/2004مسائًالثان65.1ًذكرعراقًخلٌل طارق زٌادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة90

2003/2004مسائًالثان65.08ًذكرعراقًخضٌر ابراهٌم صدامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة91

2003/2004مسائًاالول66.08ذكرعراقًحسٌن طه انمارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة92

2003/2004مسائًاالول65.52ذكرعراقًسهٌل جمعة عمارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة93

2003/2004مسائًاالول64.63ذكرعراقًمحمد حسٌن علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة94

2003/2004مسائًاالول64.62ذكرعراقًعمر خلف زهٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة95

2003/2004مسائًاالول64.45ذكرعراقًحسٌن ابراهٌم عقٌلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة96

2003/2004مسائًاالول64.42ذكرعراقًسعٌد حسن قاسمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة97

2003/2004مسائًاالول64.407ذكرعراقًثابت اسعٌد حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة98

2003/2004مسائًاالول64,40ذكرعراقًعلً هادي مرتضىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة99

2003/2004مسائًاالول64.28ذكرعراقًنعمان مصطفى الحمٌد عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة100

2003/2004مسائًاالول64.26انثىعراقٌةهللا عبد محمود سمارةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة101

2003/2004مسائًاالول64.23ذكرعراقًحسن فاضل الستار عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة102

2003/2004مسائًاالول64.06ذكرعراقًعبٌد سعٌد لؤيالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة103

2003/2004مسائًاالول64.01ذكرعراقًمستر البٌر رٌمونالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة104

2003/2004مسائًاالول63.82ذكرعراقًفٌصل منذر مانعالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة105

2003/2004مسائًاالول63.61ذكرعراقًكاظم سعدي اسامهالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة106

2003/2004مسائًاالول63.069ذكرعراقًعلً سعٌد حربالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة107

2003/2004مسائًاالول63.06انثىعراقٌةٌاقو جبرائٌل لنداالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة108

2003/2004مسائًالثان62.875ًذكرعراقًالعزٌز عبد محمود عمرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة109

2003/2004مسائًاالول62.872ذكرعراقًهاشم الوهاب عبد مروانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة110

2003/2004مسائًاالول62.86ذكرعراقًاسماعٌل حكمت نبٌلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة111

2003/2004مسائًاالول62.84ذكرعراقًمحمد مدحت فراسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة112
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2003/2004مسائًاالول62.66ذكرعراقًالهادي عبد الوهاب عبد علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة113

2003/2004مسائًالثان62.67ًذكرعراقًٌاسٌن شاكر عمادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة114

2003/2004مسائًالثان62.59ًذكرعراقًحمد عبد ضٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة115

2003/2004مسائًالثان62.75ًذكرعراقًاحمد شنٌف عمرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة116

2003/2004مسائًاالول62.37ذكرعراقًجاسم لطٌف عمادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة117

2003/2004مسائًاالول62.28ذكرعراقًمحمد قاسم احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة118

2003/2004مسائًاالول62.18ذكرعراقًمحمد جمعة موسىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة119

2003/2004مسائًاالول62.145ذكرعراقًجاسم اللطٌف عبد معنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة120

2003/2004مسائًالثان62.141ًذكرعراقًعواد نصٌف علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة121

2003/2004مسائًاالول62.11ذكرعراقًجلٌل محمد مهديالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة122

2003/2004مسائًالثان61.96ًذكرعراقًجاسم محمد منافالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة123

2003/2004مسائًالثان61.84ًذكرعراقًرشٌد سلمان عالءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة124

2003/2004مسائًالثان61.72ًذكرعراقًمجبل كاظم عمادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة125

2003/2004مسائًالثان61.51ًذكرعراقًحسٌن عباس مهندالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة126

2003/2004مسائًاالول61.48انثىعراقٌةشهاب كامل اٌمانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة127

2003/2004مسائًالثان61.03ًانثىعراقٌةداود سلمان مٌساءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة128

2003/2004مسائًاالول60.88ذكرعراقًرشٌد سعدي موفقالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة129

2003/2004مسائًالثان60.53ًذكرعراقًنواف محمد خالدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة130

2003/2004مسائًالثان64.81ًذكرعراقًجاسم العزٌز عبد كنارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة131

2003/2004مسائًالثان60.04ًذكرعراقًعلً حسن الحكمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة132

2003/2004مسائًالثان59.96ًذكرعراقًراضً زوٌن الدٌن محًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة133

2003/2004مسائًالثان59.85ًذكرعراقًعلً علوان عامرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة134

2003/2004مسائًالثان60.24ًذكرعراقًخلٌل قادر كٌالنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة135

2003/2004مسائًالثان95.4ًانثىعراقٌةداود سلمان ابتسامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة136
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2003/2004مسائًالثان59.33ًذكرعراقًخضٌر هللا عبد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة137

2003/2004مسائًالثان59.16ًذكرعراقًبداي حسٌن علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة138

2003/2004مسائًالثان57.88ًذكرعراقًمحمد ٌاسٌن محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة139

2003/2004مسائًالثان58.37ًذكرعراقًحبٌب عبٌس عامرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة140


