
التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2005/2006الصباحٌةاألول81.94ذكرعراقًجوده محمد نزار السٌاسٌة العلومبغداد1

2005/2006الصباحٌةاألول81.82ذكرعراقًمحمود الدٌن حسام احمدالسٌاسٌة العلومبغداد2

2005/2006الصباحٌةاألول81.01انثىعراقٌةاحمد مصطفى مروةالسٌاسٌة العلومبغداد3

2005/2006الصباحٌةاألول80.68ذكرعراقًمحمد حسٌن علً فراتالسٌاسٌة العلومبغداد4

2005/2006الصباحٌةاألول80.19ذكرعراقًحبٌب داود علً حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد5

2005/2006الصباحٌةاألول79.24انثىعراقٌةالمحسن عبد الرزاق عبد زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد6

2005/2006الصباحٌةاألول79.11انثىعراقٌةحسان برهان الزهرة عبد جنانالسٌاسٌة العلومبغداد7

2005/2006الصباحٌةاألول78.98انثىعراقٌةعبد حمزة مهدي سهادالسٌاسٌة العلومبغداد8

2005/2006الصباحٌةاألول78.87ذكرعراقًعلً الرحمن عبد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد9

2005/2006الصباحٌةاألول78.44ذكرعراقًعلٌوي جلٌل امجدالسٌاسٌة العلومبغداد10

2005/2006الصباحٌةاألول77.83ذكرعراقًصالح هادي ٌحًٌ احمدالسٌاسٌة العلومبغداد11

2005/2006الصباحٌةاألول77.2انثىعراقٌةنوري موفق رواءالسٌاسٌة العلومبغداد12

2005/2006الصباحٌةاألول76.75ذكرعراقًخلف عبد نجم نبٌلالسٌاسٌة العلومبغداد13

2005/2006الصباحٌةاألول76.43انثىعراقٌةجٌاد كاظم سارةالسٌاسٌة العلومبغداد14

2005/2006الصباحٌةاألول75.9انثىعراقٌةمحمود شاكر عبٌرالسٌاسٌة العلومبغداد15

2005/2006الصباحٌةاألول75.87انثىعراقٌةصالح غازي انتصارالسٌاسٌة العلومبغداد16

2005/2006الصباحٌةاألول75.52ذكرعراقًملٌوخ مالك امٌرالسٌاسٌة العلومبغداد17

2005/2006الصباحٌةاألول75.41انثىعراقٌةٌاسٌن الدٌن عماد املالسٌاسٌة العلومبغداد18

2005/2006الصباحٌةاألول75.4ذكرعراقًجمعة جبار ٌاسرالسٌاسٌة العلومبغداد19

2005/2006الصباحٌةاألول75.27انثىعراقٌةجبار عبٌد باقً وفاءالسٌاسٌة العلومبغداد20

2005/2006الصباحٌةاألول26 .75انثىعراقٌةجاسم شرٌف حسٌن املالسٌاسٌة العلومبغداد21

2005/2006الصباحٌةاألول25 .75ذكرعراقًمجٌد الرسول عبد قاسمالسٌاسٌة العلومبغداد22

2005/2006 الدراسً العام-  المسائٌة و الصباحٌة الدراسات خرٌجٌن 

االولٌة للدراسات الخرٌجٌن اسماء
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2005/2006الصباحٌةاألول75.11انثىعراقٌةخلف نعمة جاسم زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد23

2005/2006الصباحٌةاألول75انثىعراقٌةحسن باقر امنةالسٌاسٌة العلومبغداد24

2005/2006الصباحٌةاألول74.87انثىعراقٌةمطٌلب علً خضٌر خنساءالسٌاسٌة العلومبغداد25

2005/2006الصباحٌةاألول73 .74انثىعراقٌةجاسم علوان حسٌن اخالصالسٌاسٌة العلومبغداد26

2005/2006الصباحٌةاألول72 .74انثىعراقٌةعالوي محٌسن ثامر نوالالسٌاسٌة العلومبغداد27

2005/2006الصباحٌةاألول74.59ذكرعراقًنجم حمزة كامل حسنٌنالسٌاسٌة العلومبغداد28

2005/2006الصباحٌةاألول3369 .74انثىعراقٌةبندر علٌوي الزهرة عبد وسنالسٌاسٌة العلومبغداد29

2005/2006الصباحٌةاألول3292 .74ذكرعراقًخضٌر خالد ابراهٌمالسٌاسٌة العلومبغداد30

2005/2006الصباحٌةاألول74.25ذكرعراقًالحسن عبد مزهر محمدالسٌاسٌة العلومبغداد31

2005/2006الصباحٌةاألول74.23انثىعراقٌةعلً صدام كرٌم ربابالسٌاسٌة العلومبغداد32

2005/2006الصباحٌةاألول74.2انثىعراقٌةلفتة حسن حنانالسٌاسٌة العلومبغداد33

2005/2006الصباحٌةاألول74.18انثىعراقٌةصالح محمد رناالسٌاسٌة العلومبغداد34

2005/2006الصباحٌةاألول74.17انثىعراقٌةمؤنس فالح هالةالسٌاسٌة العلومبغداد35

2005/2006الصباحٌةاألول74.01انثىعراقٌةسلمان صالح مهدي رغدالسٌاسٌة العلومبغداد36

2005/2006الصباحٌةاألول73.74انثىعراقٌةكاظم جواد علً رجاءالسٌاسٌة العلومبغداد37

2005/2006الصباحٌةاألول73.57انثىعراقٌةمرشد كاظم فٌروزالسٌاسٌة العلومبغداد38

2005/2006الصباحٌةاألول73.52انثىعراقٌةجاسم عباس نهلةالسٌاسٌة العلومبغداد39

2005/2006الصباحٌةاألول73.44انثىعراقٌةمطالب علً خضٌر مرسالالسٌاسٌة العلومبغداد40

2005/2006الصباحٌةاألول73.32ذكرعراقًحسٌن كاظم جواد وسامالسٌاسٌة العلومبغداد41

2005/2006الصباحٌةاألول73.31انثىعراقٌةالكرٌم عبد الرزاق عبد هدىالسٌاسٌة العلومبغداد42

2005/2006الصباحٌةاألول73.11انثىعراقٌةمحمد مساعد جبار وفاءالسٌاسٌة العلومبغداد43

2005/2006الصباحٌةاألول73.63ذكرعراقًكاظم جواد لٌثالسٌاسٌة العلومبغداد44

2005/2006الصباحٌةاألول72.79ذكرعراقًكاظم الحسٌن عبد عالءالسٌاسٌة العلومبغداد45

2005/2006الصباحٌةاألول72.57ذكرعراقًحمٌد عبد ثامر عمرالسٌاسٌة العلومبغداد46
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2005/2006الصباحٌةاألول72.56ذكرعراقًكاظم الرضا عبد اسعدالسٌاسٌة العلومبغداد47

2005/2006الصباحٌةاألول72.47ذكرعراقًعبد حسٌن علً رمضانالسٌاسٌة العلومبغداد48

2005/2006الصباحٌةاألول72.37انثىعراقٌةعلوان ضاحً احمد نورالسٌاسٌة العلومبغداد49

2005/2006الصباحٌةاألول72.35ذكرعراقًعبد ٌوسف داغر عبٌدالسٌاسٌة العلومبغداد50

2005/2006الصباحٌةاألول72.33انثىعراقٌةجاسم محمد فاضل فاطمةالسٌاسٌة العلومبغداد51

2005/2006الصباحٌةاألول72.24ذكرعراقًهللا عبد سامً حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد52

2005/2006الصباحٌةاألول72.23انثىعراقٌةجالب شمخً حمٌد هبةالسٌاسٌة العلومبغداد53

2005/2006الصباحٌةاألول72.13انثىعراقٌةعلً محمد الستار عبد رنا السٌاسٌة العلومبغداد54

2005/2006الصباحٌةاألول72.1انثىعراقٌةالوهاب عبد عماد لقاءالسٌاسٌة العلومبغداد55

2005/2006الصباحٌةاألول72.06ذكرعراقًكاطع حسٌن علً السٌاسٌة العلومبغداد56

2005/2006الصباحٌةاألول71.57ذكرعراقًشاهٌن خلف احمد فؤادالسٌاسٌة العلومبغداد57

2005/2006الصباحٌةاألول71.38انثىعراقٌةلطٌف هاشم بٌداءالسٌاسٌة العلومبغداد58

2005/2006الصباحٌةاألول71.31ذكرعراقًحمود علً حسٌن عمارالسٌاسٌة العلومبغداد59

2005/2006الصباحٌةاألول71.19انثىعراقٌةٌوسف كرٌم جلٌل غٌداءالسٌاسٌة العلومبغداد60

2005/2006الصباحٌةاألول70.99انثىعراقٌةزبون قاسم زامل شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد61

2005/2006الصباحٌةاألول70.69انثىعراقٌةداود داخل منشد اٌمانالسٌاسٌة العلومبغداد62

2005/2006الصباحٌةاألول70.6انثىعراقٌةٌونس الرحمن عبد علً شذىالسٌاسٌة العلومبغداد63

2005/2006الصباحٌةاألول70.53ذكرعراقًعلً هادي احمد علًالسٌاسٌة العلومبغداد64

2005/2006الصباحٌةاألول70.51ذكرعراقًمحمود رسول جبار حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد65

2005/2006الصباحٌةاألول70.44ذكرعراقًمهٌدي صٌاح علً حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد66

2005/2006الصباحٌةاألول70.41ذكرعراقًعلً محمود دهام ناظرالسٌاسٌة العلومبغداد67

2005/2006الصباحٌةاألول70.31انثىعراقٌةهانً سوادي الهادي عبد نادٌةالسٌاسٌة العلومبغداد68

2005/2006الصباحٌةاألول70.24ذكرعراقًمخلف هاشم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد69

2005/2006الصباحٌةاألول70.19انثىعراقٌةمحمد السالم عبد صباالسٌاسٌة العلومبغداد70
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2005/2006الصباحٌةاألول70.17انثىعراقٌةنعمة عطٌة سماري رناالسٌاسٌة العلومبغداد71

2005/2006الصباحٌةاألول70.16انثىعراقٌةعٌسى فرحان حسن اٌناسالسٌاسٌة العلومبغداد72

2005/2006الصباحٌةاألول70.15انثىعراقٌةمحمد دلٌمً محمد حنانالسٌاسٌة العلومبغداد73

2005/2006الصباحٌةاألول70.13انثىعراقٌةمحسن زنجٌل ماجد نورالسٌاسٌة العلومبغداد74

2005/2006الصباحٌةاألول109 .70انثىعراقٌةجابر محمد زٌنةالسٌاسٌة العلومبغداد75

2005/2006الصباحٌةاألول107 .70انثىعراقٌةصبري محمد هدىالسٌاسٌة العلومبغداد76

2005/2006الصباحٌةاألول70.09ذكرعراقًسلمان هادي الكرٌم عبد علًالسٌاسٌة العلومبغداد77

2005/2006الصباحٌةاألول996 .69انثىعراقٌةعباس فهمً خلودالسٌاسٌة العلومبغداد78

2005/2006الصباحٌةاألول69.99ذكرعراقًجواد عوفً عمادالسٌاسٌة العلومبغداد79

2005/2006الصباحٌةاألول69.97ذكرعراقًسلمان جبر حبٌب محمدالسٌاسٌة العلومبغداد80

2005/2006الصباحٌةاألول69.89انثىعراقٌةالغنً عبد اسعد ازهارالسٌاسٌة العلومبغداد81

2005/2006الصباحٌةاألول69.88انثىعراقٌةمشٌبج علً منىالسٌاسٌة العلومبغداد82

2005/2006الصباحٌةاألول69.79انثىعراقٌةشهاب شاكر منىالسٌاسٌة العلومبغداد83

2005/2006الصباحٌةاألول69.73انثىعراقٌةحسٌن الوهاب عبد حسٌن روزانالسٌاسٌة العلومبغداد84

2005/2006الصباحٌةاألول69.59ذكرعراقٌةعلً حمزة الزهرة عبد المهدي عبدالسٌاسٌة العلومبغداد85

2005/2006الصباحٌةاألول69.49ذكرعراقًكاطع حمزة عدنان عمارالسٌاسٌة العلومبغداد86

2005/2006الصباحٌةاألول69.48ذكرعراقًصالح عبٌد كامل قصًالسٌاسٌة العلومبغداد87

2005/2006الصباحٌةاألول69.36انثىعراقٌةرضا محمد هدٌلالسٌاسٌة العلومبغداد88

2005/2006الصباحٌةاألول69.3ذكرعراقٌةجبار جاسم اللة مالالسٌاسٌة العلومبغداد89

2005/2006الصباحٌةاألول69.26ذكرعراقًصبار زٌن رشٌد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد90

2005/2006الصباحٌةاألول69.23ذكرعراقًجابر علً محمد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد91

2005/2006الصباحٌةاألول69.13انثىعراقٌةسلمان احمد مرفتالسٌاسٌة العلومبغداد92

2005/2006الصباحٌةاألول68.99انثىعراقٌةحسٌن محمد فاتنالسٌاسٌة العلومبغداد93

2005/2006الصباحٌةاألول68.92ذكرعراقًعبٌد نعمة مهندالسٌاسٌة العلومبغداد94
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2005/2006الصباحٌةاألول68.87انثىعراقٌةجاسم عدنان لٌناالسٌاسٌة العلومبغداد95

2005/2006الصباحٌةاألول68.71انثىعراقٌةغفوري غنً غازي فارعةالسٌاسٌة العلومبغداد96

2005/2006الصباحٌةاألول68.6ذكرعراقًلفلوف مهدي رحمنالسٌاسٌة العلومبغداد97

2005/2006الصباحٌةاألول68.49انثىعراقٌةحسٌن صادق عالء زٌنةالسٌاسٌة العلومبغداد98

2005/2006الصباحٌةاألول68.45انثىعراقٌةحافظ شاكر نورةالسٌاسٌة العلومبغداد99

2005/2006الصباحٌةاألول68.43ذكرعراقًهادي عباس فاضلالسٌاسٌة العلومبغداد100

2005/2006الصباحٌةاألول195 .68انثىعراقٌةحسن حمٌد ٌسرالسٌاسٌة العلومبغداد101

2005/2006الصباحٌةاألول189 .68انثىعراقٌةالهادي عبد صبحً رٌاض زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد102

2005/2006الصباحٌةاألول184 .68انثىعراقٌةشهٌب كاظم رشاالسٌاسٌة العلومبغداد103

2005/2006الصباحٌةاألول68.13انثىعراقٌةحسٌن ناصر حكمت داللالسٌاسٌة العلومبغداد104

2005/2006الصباحٌةاألول68.05انثىعراقٌةعلوان احمد نهىالسٌاسٌة العلومبغداد105

2005/2006الصباحٌةاألول68.01ذكرعراقٌةاحمد اللطٌف عبد اسٌلالسٌاسٌة العلومبغداد106

2005/2006الصباحٌةاألول67.97ذكرعراقًصالح علً حمٌد علًالسٌاسٌة العلومبغداد107

2005/2006الصباحٌةاألول67.95انثىعراقًعلٌوي عبد غازي ٌسرالسٌاسٌة العلومبغداد108

2005/2006الصباحٌةاألول67.82انثىعراقٌةجاد احمد نادٌةالسٌاسٌة العلومبغداد109

2005/2006الصباحٌةاألول67.78ذكرعراقٌةاسماعٌل عبٌد رزاق حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد110

2005/2006الصباحٌةاألول67.75ذكرعراقًسرحان حسٌن بنً جعفرالسٌاسٌة العلومبغداد111

2005/2006الصباحٌةاألول67.74انثىعراقٌةجاسم رباح عبٌرالسٌاسٌة العلومبغداد112

2005/2006الصباحٌةاألول67.54ذكرعراقٌةجبار ستار عمرالسٌاسٌة العلومبغداد113

2005/2006الصباحٌةاألول67.49ذكرعراقًمهدي محمد قاسمالسٌاسٌة العلومبغداد114

2005/2006الصباحٌةاألول67.46انثىعراقٌةحسٌن ٌوسف عادل طٌبةالسٌاسٌة العلومبغداد115

2005/2006الصباحٌةاألول67.2ذكرعراقًجاسم ٌوسف غسانالسٌاسٌة العلومبغداد116

2005/2006الصباحٌةاألول67.14ذكرعراقًمحٌمٌد عبد احمد عالءالسٌاسٌة العلومبغداد117

2005/2006الصباحٌةاألول67.03ذكرعراقًعباس سلمان مدلول سلمانالسٌاسٌة العلومبغداد118
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2005/2006الصباحٌةاألول67انثىعراقٌةمراد كرٌم علً زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد119

2005/2006الصباحٌةاألول67انثىعراقٌةعلً مهدي علً براءالسٌاسٌة العلومبغداد120

2005/2006الصباحٌةاألول66.99ذكرعراقًابراهٌم سمٌع مظفرالسٌاسٌة العلومبغداد121

2005/2006الصباحٌةاألول66.92انثىعراقٌةفٌاض فهد احمد زهراءالسٌاسٌة العلومبغداد122

2005/2006الصباحٌةاألول66.89ذكرعراقًخضر سعدي كرٌمالسٌاسٌة العلومبغداد123

2005/2006الصباحٌةاألول66.88انثىعراقٌةعباس فائق الدٌن منٌر رندالسٌاسٌة العلومبغداد124

2005/2006الصباحٌةاألول66.77ذكرعراقًصالح ٌحًٌ مهندالسٌاسٌة العلومبغداد125

2005/2006الصباحٌةاألول66.76ذكرعراقًمطرود سامً الجبار عبد عمارالسٌاسٌة العلومبغداد126

2005/2006الصباحٌةاألول66.7انثىعراقٌةجبار علً محسن رؤىالسٌاسٌة العلومبغداد127

2005/2006الصباحٌةاألول66.59انثىعراقٌةشوكت بدر علً البنٌن امالسٌاسٌة العلومبغداد128

2005/2006الصباحٌةاألول66.45انثىعراقٌةعباس كاظم همسةالسٌاسٌة العلومبغداد129

2005/2006الصباحٌةاألول66.42ذكرعراقًابراهٌم اسماعٌل علً حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد130

2005/2006الصباحٌةاألول66.39انثىعراقٌةسلطان الغفور عبد هندالسٌاسٌة العلومبغداد131

2005/2006الصباحٌةاألول66.19ذكرعراقٌةعلً الرضا عبد علً طٌفالسٌاسٌة العلومبغداد132

2005/2006الصباحٌةاألول66.11ذكرعرااقًنوري صالح مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد133

2005/2006الصباحٌةاألول66.1ذكرعراقًحسٌن صالح فرحان احمدالسٌاسٌة العلومبغداد134

2005/2006الصباحٌةاألول65.72انثىعراقٌةعباس سالم فجرالسٌاسٌة العلومبغداد135

2005/2006الصباحٌةاألول65.68انثىعراقٌةفارس عطٌة جمٌل رشاالسٌاسٌة العلومبغداد136

2005/2006الصباحٌةاألول65.63ذكرعراقًجاسم نصٌف جبار ضرغامالسٌاسٌة العلومبغداد137

2005/2006الصباحٌةاألول65.51انثىعراقٌةنعمان موسى سعد سفاناالسٌاسٌة العلومبغداد138

2005/2006الصباحٌةاألول65.5ذكرعراقًسلٌمان ٌوسف منٌر حمزةالسٌاسٌة العلومبغداد139

2005/2006الصباحٌةاألول65.48انثىعراقٌةٌوسف محسن صاحب حالالسٌاسٌة العلومبغداد140

2005/2006الصباحٌةاألول65.45ذكرعراقًمخٌف محمد قاسم اسامةالسٌاسٌة العلومبغداد141

2005/2006الصباحٌةاألول43 .65ذكرعراقًحسٌن محمد علًالسٌاسٌة العلومبغداد142



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2005/2006الصباحٌةاألول44 .65ذكرعراقًكاظم سعد الدٌن كمالالسٌاسٌة العلومبغداد143

2005/2006الصباحٌةاألول65.38انثىعراقٌةفرج محمد والءالسٌاسٌة العلومبغداد144

2005/2006الصباحٌةاألول65.3ذكرعراقًنجم ظاهر ركب صباحالسٌاسٌة العلومبغداد145

2005/2006الصباحٌةاألول65.27ذكرعراقًمحسن كاظم محمود شاكرالسٌاسٌة العلومبغداد146

2005/2006الصباحٌةاألول65.2ذكرعراقًرسن هللا عبد دعٌر عادلالسٌاسٌة العلومبغداد147

2005/2006الصباحٌةالثان65.08ًذكرعراقًحسن صالل خضٌر ٌاسالسٌاسٌة العلومبغداد148

2005/2006الصباحٌةاألول65.02ذكرعراقٌةجاسم رزاق مثنىالسٌاسٌة العلومبغداد149

2005/2006الصباحٌةاألول65انثىعراقٌةمجٌد كاظم جاسم شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد150

2005/2006الصباحٌةاألول705 .64ذكرعراقًحمادي حسن بدري تغرٌدالسٌاسٌة العلومبغداد151

2005/2006الصباحٌةاألول702 .64ذكرعراقًاسماعٌل ٌوسف قٌس المعتصمالسٌاسٌة العلومبغداد152

2005/2006الصباحٌةاألول64.68ذكرعراقًابراهٌم مصطفى محمدالسٌاسٌة العلومبغداد153

2005/2006الصباحٌةاألول64.67ذكرعراقًٌوسف زهٌر هانًالسٌاسٌة العلومبغداد154

2005/2006الصباحٌةاألول64.48ذكرعراقًعبد حسٌن عبد مهندالسٌاسٌة العلومبغداد155

2005/2006الصباحٌةاألول64.45انثىعراقٌةحسٌن عبد فرحان رغدالسٌاسٌة العلومبغداد156

2005/2006الصباحٌةاألول64.39ذكرعراقًعرزال محمد محمود علًالسٌاسٌة العلومبغداد157

2005/2006الصباحٌةاألول64.24ذكرعراقًعربٌد محمد ناظمالسٌاسٌة العلومبغداد158

2005/2006الصباحٌةاألول64.19ذكرعراقًعطٌة عبد كاظم ئر ثاالسٌاسٌة العلومبغداد159

2005/2006الصباحٌةاألول64.16ذكرعراقًلطٌف شدهان علًالسٌاسٌة العلومبغداد160

2005/2006الصباحٌةاألول64.14ذكرعراقًعبدهللا عٌسى قٌس عمارالسٌاسٌة العلومبغداد161

2005/2006الصباحٌةاألول0910 .64انثىعراقٌةعبدالنبً محسن علً زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد162

2005/2006الصباحٌةاألول0870 .64انثىعراقٌةعباس علً هدٌلالسٌاسٌة العلومبغداد163

2005/2006الصباحٌةاألول63.84ذكرعراقًمناع محمد عمرالسٌاسٌة العلومبغداد164

2005/2006الصباحٌةاألول63.67ذكرعراقًمحمود شاكر صالح سلوانالسٌاسٌة العلومبغداد165

2005/2006الصباحٌةاألول63.61ذكرعراقًٌاسٌن ابراهٌم خلٌل احمدالسٌاسٌة العلومبغداد166



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2005/2006الصباحٌةاألول63.5ذكرعراقًاٌمن سلطان رحٌم احمدالسٌاسٌة العلومبغداد167

2005/2006الصباحٌةاألول63.4ذكرعراقًخلف هللا عبد مؤٌدالسٌاسٌة العلومبغداد168

2005/2006الصباحٌةاألول63.38ذكرعراقًحسٌن نور محمد رائدالسٌاسٌة العلومبغداد169

2005/2006الصباحٌةاألول63.3انثىعراقٌةصالح دهش عادل سجىالسٌاسٌة العلومبغداد170

2005/2006الصباحٌةاألول63.29ذكرعراقًعبداللطٌف زكً محمد زٌدالسٌاسٌة العلومبغداد171

2005/2006الصباحٌةاألول63.17ذكرعراقًعبود صبحً خالدالسٌاسٌة العلومبغداد172

2005/2006الصباحٌةاألول63.13ذكرعراقًجبر خضٌر اٌادالسٌاسٌة العلومبغداد173

2005/2006الصباحٌةاألول62.83انثىعراقٌةمحمد عباس فاضل رناالسٌاسٌة العلومبغداد174

2005/2006الصباحٌةاألول62.81انثىعراقٌةحاتم عدي مروةالسٌاسٌة العلومبغداد175

2005/2006الصباحٌةاألول62.76انثىعراقٌةالرزاق عبد هاشم هناديالسٌاسٌة العلومبغداد176

2005/2006الصباحٌةاألول62.65ذكرعراقًرشٌد قاسم علًالسٌاسٌة العلومبغداد177

2005/2006الصباحٌةاألول62.61ذكرعراقًمظلوم األمٌر عبد حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد178

2005/2006الصباحٌةاألول62.54ذكرعراقًمحمد دحام قاسمالسٌاسٌة العلومبغداد179

2005/2006الصباحٌةاألول62.32ذكرعراقًجابر صاحب حسٌن عباسالسٌاسٌة العلومبغداد180

2005/2006الصباحٌةاألول62.24ذكرعراقًمحمود راضً علً حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد181

2005/2006الصباحٌةاألول62.13انثىعراقٌةعلً مصطفى حسن رانٌةالسٌاسٌة العلومبغداد182

2005/2006الصباحٌةاألول61.56ذكرعراقًمهدي سالم لٌثالسٌاسٌة العلومبغداد183

2005/2006الصباحٌةاألول61.52ذكرعراقًاحمد عبد كامل احمدالسٌاسٌة العلومبغداد184

2005/2006الصباحٌةاألول61.48ذكرعراقًطالل ربٌع سلمان سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد185

2005/2006الصباحٌةاألول61.24انثىعراقٌةخطاب السالم عبد هبةالسٌاسٌة العلومبغداد186

2005/2006الصباحٌةالثان61.21ًانثىعراقٌةزاٌر كاظم حاتم زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد187

2005/2006الصباحٌةاألول60.73ذكرعراقًمهدي احمد هاشمالسٌاسٌة العلومبغداد188

2005/2006الصباحٌةاألول60.48انثىعراقٌةٌوسف الرحمن عبد سلمان دٌماالسٌاسٌة العلومبغداد189

2005/2006الصباحٌةاألول60.09ذكرعراقًعلً حسن بدر سعدالسٌاسٌة العلومبغداد190
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2005/2006الصباحٌةاألول59.95ذكرعراقًخماس ابراهٌم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد191

2005/2006الصباحٌةاألول59.9ذكرعراقًدرباش خلف حسٌن صدامالسٌاسٌة العلومبغداد192

2005/2006الصباحٌةاألول59.57انثىعراقٌةمحمود حسن جاسم اسراءالسٌاسٌة العلومبغداد193

2005/2006الصباحٌةاألول59.38انثىعراقٌةفاضل ماجد نورالسٌاسٌة العلومبغداد194

2005/2006الصباحٌةاألول59.29ذكرعراقًخلف خلٌل عمرالسٌاسٌة العلومبغداد195

2005/2006الصباحٌةاألول58.94ذكرعراقًكاظم جواد معتزالسٌاسٌة العلومبغداد196

2005/2006الصباحٌةاألول57.23ذكرعراقًجاسم صبار احمدالسٌاسٌة العلومبغداد197

2005/2006الصباحٌةالثان55.64ًذكرعراقًعبدالكرٌم حماد سلٌم داودالسٌاسٌة العلومبغداد198

2005/2006الصباحٌةاألول53.91ذكرعراقًحسن خماس الستار عبد الرحمن عبدالسٌاسٌة العلومبغداد199

التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2005/2006مسائًاالول86.84ذكرعراقًالحسن عبد االمٌر عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة1

2005/2006مسائًاالول83.321ذكرعراقًعدنان الحافظ عبد طارقالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة2

2005/2006مسائًاالول83.31ذكرعراقًحمٌد طالب محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة3

2005/2006مسائًاالول82.94انثىعراقٌةراضً سامً نجالءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة4

2005/2006مسائًاالول80.92ذكرعراقًمحمد ثامر طهالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة5

2005/2006مسائًاالول80.46ذكرعراقًرحٌم كاظم عبد حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة6

2005/2006مسائًاالول79.96ذكرعراقًمحمد ٌوسف رائدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة7

2005/2006مسائًاالول79.11ذكرعراقًجاسم طارق علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة8

2005/2006مسائًاالول78.87ذكرعراقًفلفل ابراهٌم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة9

2005/2006مسائًالثان78.26ًذكرعراقًمزعل خلٌفة حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة10

2005/2006مسائًاالول78.03ذكرعراقًخلٌل عبد الكرٌم عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة11

2005/2006مسائًاالول77.82ذكرعراقًحاتم حسون علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة12

2005/2006 الدراسً العام-  المسائٌة الدراسات خرٌجٌن 
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2005/2006مسائًاالول77.73انثىعراقٌةمجٌد علً عطاءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة13

2005/2006مسائًاالول77.52ذكرعراقًمحمد سالم نوارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة14

2005/2006مسائًاالول77.26ذكرعراقًابراهٌم خلٌل مهندالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة15

2005/2006مسائًاالول77.76ذكرعراقًالواحد عبد نجم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة16

2005/2006مسائًاالول76.98ذكرعراقًنفل حسٌن احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة17

2005/2006مسائًاالول76.93ذكرعراقًحسٌن فخري الزهرة عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة18

2005/2006مسائًاالول76.759ذكرعراقًمظلوم برٌسم حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة19

2005/2006مسائًاالول76.75ذكرعراقًحمد حامد ٌحٌىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة20

2005/2006مسائًاالول76.72ذكرعراقًرسن كامل مهندالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة21

2005/2006مسائًاالول76.29انثىعراقٌةشاهر فاضل نورالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة22

2005/2006مسائًاالول76.25ذكرعراقًابراهٌم اسماعٌل الجبار عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة23

2005/2006مسائًاالول76.09ذكرعراقًمصطفى الستار عبد عدنانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة24

2005/2006مسائًاالول76.06ذكرمصرياحمد عادل سمٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة25

2005/2006مسائًاالول75.98ذكرعراقًحسن كاظم ٌوسفالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة26

2005/2006مسائًاالول75.96ذكرعراقًاحمد كاظم مهندالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة27

2005/2006مسائًاالول75.92انثىعراقًردٌف علً اسراءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة28

2005/2006مسائًاالول75.57ذكرعراقًاحمد شهاب فٌصلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة29

2005/2006مسائًاالول75.3انثىعراقٌةجبار سمٌر نسرٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة30

2005/2006مسائًاالول75.05ذكرعراقًخضٌر سمٌر علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة31

2005/2006مسائًاالول74.92ذكرعراقًجابر محسن خالدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة32

2005/2006مسائًاالول74.6انثىعراقٌةشوٌع كوٌد شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة33

2005/2006مسائًاالول74.48ذكرعراقًكاطع فٌاض عٌدانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة34

2005/2006مسائًاالول74.23انثىعراقٌةجبار عبٌد رشاالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة35

2005/2006مسائًاالول74.19ذكرعراقًحسٌن الوهاب عبد قصًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة36
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2005/2006مسائًاالول73.81انثىعراقٌةرزوقً رافل صفاالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة37

2005/2006مسائًاالول73.55ذكرعراقًمحمد سعد ٌحٌىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة38

2005/2006مسائًاالول73.26ذكرعراقًحمود ٌوسف احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة39

2005/2006مسائًاالول73.03ذكرعراقًرزوقً محمود دولة علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة40

2005/2006مسائًاالول72.88ذكرعراقًحسن كرٌم مرتضىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة41

2005/2006مسائًاالول72.73انثىعراقٌةشكري فؤاد دنٌاالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة42

2005/2006مسائًاالول72.55انثىعراقٌةحسٌن جعفر رغدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة43

2005/2006مسائًاالول72.01ذكرعراقًحبٌب حامد حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة44

2005/2006مسائًاالول71.98ذكرعراقًجاسم نصٌف عمادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة45

2005/2006مسائًاالول71.8ذكرعراقًعزٌز رٌاض بسامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة46

2005/2006مسائًاالول71.52ذكرعراقًابراهٌم حمزه حامدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة47

2005/2006مسائًاالول71.3انثىعراقٌةخلٌل االله عبد عمرٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة48

2005/2006مسائًاالول71.25ذكرعراقًسلمان سعٌد وسامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة49

2005/2006مسائًاالول71.19ذكرعراقًٌلدا ضٌاء نورالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة50

2005/2006مسائًاالول71.18ذكرعراقًخطار عرف ادرٌسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة51

2005/2006مسائًاالول71.01انثىعراقٌةمحمد شهٌد افتخارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة52

2005/2006مسائًاالول70.96ذكرعراقًمحمد الدٌن عز محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة53

2005/2006مسائًاالول70.88انثىعراقٌةابراهٌم خلٌل دنٌاالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة54

2005/2006مسائًاالول70.71ذكرعراقًكحط حسن محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة55

2005/2006مسائًاالول70.57انثىعراقٌةحسٌن مهدي مٌسونالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة56

2005/2006مسائًاالول70.46انثىعراقٌةفرج هللا عبد فادٌةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة57

2005/2006مسائًاالول70.35ذكرعراقًسبع عثمان خالدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة58

2005/2006مسائًاالول70.33ذكرعراقًعبد حمٌد عمرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة59

2005/2006مسائًاالول70.25ذكرعراقًالكرٌم عبد ارغدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة60
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2005/2006مسائًاالول70.15انثىعراقٌةالقادر عبد سعد شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة61

2005/2006مسائًاالول70.11ذكرعراقًرشٌد صالح سنانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة62

2005/2006مسائًاالول70.07ذكرعراقًمتً ٌوسف بسامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة63

2005/2006مسائًاالول70.05ذكرعراقًحمادي محمود ماهرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة64

2005/2006مسائًاالول70.02انثىعراقٌةظاهر طاهر مالكالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة65

2005/2006مسائًاالول69.95ذكرعراقًمحمود كرٌم اسماعٌلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة66

2005/2006مسائًاالول69.89ذكرعراقًصالح علوان حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة67

2005/2006مسائًاالول69.84ذكرعراقًمحمد رعد ضٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة68

2005/2006مسائًاالول69.81ذكرعراقًالرزاق عبد قصً لٌثالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة69

2005/2006مسائًاالول69.76ذكرعراقًخاف اسماعٌل معتزالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة70

2005/2006مسائًاالول69.64انثىعراقٌةحسٌن ٌوسف مرٌمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة71

2005/2006مسائًاالول69.63ذكرعراقًجاسم حسٌن احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة72

2005/2006مسائًاالول69.42ذكرعراقًطركً خالد مولودالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة73

2005/2006مسائًاالول69.28ذكرعراقًحمادي هاشم احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة74

2005/2006مسائًاالول69.25انثىعراقٌةناجً طه نورالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة75

2005/2006مسائًاالول69.05انثىعراقٌةمنصور الكرٌم عبد فٌحاءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة76

2005/2006مسائًاالول68.96ذكرعراقًمحمد لطٌف علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة77

2005/2006مسائًاالول68.81ذكرعراقًفاضل حامد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة78

2005/2006مسائًاالول68.62ذكرعراقًخلٌل توفٌق ربٌعالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة79

2005/2006مسائًاالول68.47ذكرعراقًمجٌد محمد نشوانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة80

2005/2006مسائًاالول68.42ذكرعراقًٌوسف سلٌمان زٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة81

2005/2006مسائًاالول68.32انثىعراقٌةحمٌد سامً ابتسامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة82

2005/2006مسائًاالول68.27ذكرعراقًفرحان حمٌد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة83

2005/2006مسائًاالول68.16ذكرعراقًداود االمٌر عبد علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة84
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2005/2006مسائًاالول68.13ذكرعراقًاالمٌر عبد ٌحٌى ٌسرىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة85

2005/2006مسائًاالول68.12ذكرعراقًفخري صباح محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة86

2005/2006مسائًاالول68.08ذكرعراقًخضٌر محمود محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة87

2005/2006مسائًاالول68.04ذكرعراقًمحمد محمود القادر عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة88

2005/2006مسائًاالول68انثىعراقٌةابراهٌم علً اسٌلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة89

2005/2006مسائًاالول67.9ذكرعراقًحسٌن صبٌح علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة90

2005/2006مسائًاالول67.84ذكرعراقًمهدي  عرٌبً االمٌر عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة91

2005/2006مسائًاالول67.81ذكرعراقًمهدي اركان غسانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة92

2005/2006مسائًاالول67.74ذكرعراقًهللا عبد حاتم نبٌلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة93

2005/2006مسائًاالول67.67ذكرعراقًمحمد هادي حكمتالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة94

2005/2006مسائًاالول67.65ذكرعراقًخماس مجٌد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة95

2005/2006مسائًاالول67.6ذكرعراقًملوح جبار علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة96

2005/2006مسائًاالول67.41ذكرعراقًسدخان حسون احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة97

2005/2006مسائًالثان67.28ًانثىعراقٌةمحسن عذوب نغمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة98

2005/2006مسائًاالول67.278ذكرعراقًحسن خورشٌد رشٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة99

2005/2006مسائًاالول67.276ذكرعراقًاحمد موفق خالدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة100

2005/2006مسائًاالول67.24ذكرعراقًسالم جاسم حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة101

2005/2006مسائًاالول67.1ذكرعراقًكرٌم خالد ولٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة102

2005/2006مسائًاالول67.07ذكرعراقًنواف هللا عبد سعدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة103

2005/2006مسائًاالول67.03ذكرعراقًناجً هللا عبد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة104

2005/2006مسائًاالول66.91ذكرعراقًناجً موسى سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة105

2005/2006مسائًاالول66.88ذكرعراقًفرحان علً نوريالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة106

2005/2006مسائًاالول66.86ذكرعراقًعواد حسٌن ماهرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة107

2005/2006مسائًاالول66.82ذكرعراقًرحٌم هاشم سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة108
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2005/2006مسائًاالول66.81ذكرعراقًعلوان حسن عادلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة109

2005/2006مسائًاالول66.55انثىعراقٌةمنهل صباح هدىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة110

2005/2006مسائًاالول66.5ذكرعراقًجهاد الستار عبد انسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة111

2005/2006مسائًاالول66.45ذكرعراقًعباس رشٌد مالكالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة112

2005/2006مسائًاالول66.39ذكرعراقًجبر الرحمن عبد حسامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة113

2005/2006مسائًاالول66.37ذكرعراقًعباس عبد عاٌد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة114

2005/2006مسائًاالول65.98ذكرعراقًمطر قاسم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة115

2005/2006مسائًاالول65.97ذكرعراقًكاظم عالوي احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة116

2005/2006مسائًاالول65.84ذكرعراقٌةجابر صباح هبهالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة117

2005/2006مسائًاالول65.74انثىعراقٌةعطٌة فرٌد زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة118

2005/2006مسائًاالول65.73ذكرعراقًالزهرة عبد حسن حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة119

2005/2006مسائًاالول65.49ذكرعراقًمحمد هدام عمارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة120

2005/2006مسائًاالول65.44ذكرعراقًحسون محمود سعدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة121

2005/2006مسائًاالول65.44انثىعراقٌةالدٌن محً عادل رشاالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة122

2005/2006مسائًاالول65.37ذكرعراقًبالل محمد اركانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة123

2005/2006مسائًاالول65.35ذكرعراقًهللا عبد جهاد امجدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة124

2005/2006مسائًاالول65.31ذكرعراقًمعٌوف غانم احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة125

2005/2006مسائًاالول65.26ذكرعراقًجاسم سعد سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة126

2005/2006مسائًاالول65.25ذكرمصرياحمد عادل محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة127

2005/2006مسائًاالول65.23ذكرعراقًمهاوش سلٌمان معدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة128

2005/2006مسائًاالول65.15ذكرعراقًنصٌف العزٌز عبد مثنىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة129

2005/2006مسائًاالول65.14انثىعراقٌةجاسم فضلً مٌناالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة130

2005/2006مسائًاالول65.02ذكرعراقًعلً هللا عطا علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة131

2005/2006مسائًاالول65.01ذكرعراقًهادي محمد ابراهٌمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة132
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2005/2006مسائًاالول64.95انثىعراقٌةالحسن عبد نوري لمىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة133

2005/2006مسائًاالول64.91ذكرعراقًهاشم علً سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة134

2005/2006مسائًاالول64.88ذكرعراقًمحمد الدٌن زٌن احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة135

2005/2006مسائًاالول64.85ذكرعراقًخضر االحد عبد ولٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة136

2005/2006مسائًالثان64.84ًانثىعلراقٌةمحمود جمٌل هبهالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة137

2005/2006مسائًاالول64.79ذكرعراقًمجٌد سمٌر اٌهابالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة138

2005/2006مسائًاالول64.79ذكرعراقًمحمد محمود احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة139

2005/2006مسائًاالول64.776ذكرعراقًمحسن العزٌز عبد قصًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة140

2005/2006مسائًاالول776 ,64ذكرعراقًهللا عبد تالً فراسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة141

2005/2006مسائًاالول64.75ذكرعراقًخمٌس مفٌد علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة142

2005/2006مسائًاالول64.7انثىعراقٌةالرضا عبد جاسم زٌنةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة143

2005/2006مسائًاالول64.66ذكرعراقًعبٌد خضٌر حسامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة144

2005/2006مسائًاالول64.6ذكرعراقًكامل سعد مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة145

2005/2006مسائًاالول64.59ذكرعراقًمحمود سامً باسمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة146

2005/2006مسائًاالول64.53ذكرعراقًمصطاف طارق زٌادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة147

2005/2006مسائًاالول64.5ذكرعراقًمهدي صباح زٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة148

2005/2006مسائًاالول64.38ذكرعراقًعلً موفق اركانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة149

2005/2006مسائًاالول64.31انثىعراقٌةجاسم قاسم كرٌمةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة150

2005/2006مسائًاالول64.27ذكرعراقٌةعزٌز موسى عمارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة151

2005/2006مسائًاالول64.19ذكرعراقًمنصور صالح عديالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة152

2005/2006مسائًاالول64.15ذكرعراقًكتاب سرحان عدنانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة153

2005/2006مسائًاالول64.14ذكرعراقًحسٌن الوهاب عبد عديالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة154

2005/2006مسائًاالول64انثىعراقٌةفاضل عباس نورالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة155

2005/2006مسائًاالول63.9ذكرعراقًخلٌل الهادي عبد حسنٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة156
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2005/2006مسائًاالول63.84ذكرعراقًرسول عصمت عصامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة157

2005/2006مسائًاالول63.75ذكرعراقًمجٌد جمال عمرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة158

2005/2006مسائًاالول63.66ذكرعراقًفتح المجٌد عبد عمرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة159

2005/2006مسائًاالول63.63ذكرعراقًعلً ابراهٌم عمرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة160

2005/2006مسائًاالول63.57ذكرعراقًشرهان ثامر كاظمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة161

2005/2006مسائًاالول63.56ذكرعراقًعبد كرٌم علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة162

2005/2006مسائًاالول63.55ذكرعراقًحمٌد علً اسعدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة163

2005/2006مسائًاالول63.49ذكرعراقًمحمود ناجً عمرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة164

2005/2006مسائًاالول63.48ذكرعراقًجاموس عباس عثمانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة165

2005/2006مسائًاالول63.42ذكرعراقًفٌاض حمادي طارق زٌادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة166

2005/2006مسائًاالول63.36ذكرعراقًدنبوس محمود شاكرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة167

2005/2006مسائًاالول360 ,63انثىعراقٌةرسول الفتاح عبد سرىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة168

2005/2006مسائًاالول63.27ذكرعراقًمصطفى عدنان قحطانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة169

2005/2006مسائًاالول63.04ذكرعراقًصباح المنعم عبد انمارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة170

2005/2006مسائًاالول63.02ذكرعراقًهللا عبد حسونً ٌاسرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة171

2005/2006مسائًاالول63.01ذكرعراقًهاشم مرتضى منىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة172

2005/2006مسائًاالول63ذكرعراقًحمودي رشٌد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة173

2005/2006مسائًاالول62.79ذكرعراقًحسن ندٌم احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة174

2005/2006مسائًاالول62.78ذكرعراقًمحمود حسن وسامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة175

2005/2006مسائًاالول62.75ذكرعراقًشٌاع محمد رضا حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة176

2005/2006مسائًاالول62.73ذكرعراقًصالح حامد اٌادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة177

2005/2006مسائًاالول62.7ذكرعراقًخالد محمد اسامةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة178

2005/2006مسائًاالول62.65ذكرعراقًجواد فخري ضٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة179

2005/2006مسائًالثان62.59ًانثىعراقٌةسلٌم سمٌر هبهالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة180
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2005/2006مسائًاالول62.57ذكرعراقًمحمود سلٌمان عاديالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة181

2005/2006مسائًاالول62.46ذكرعراقًناٌف فرج فرقدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة182

2005/2006مسائًاالول62.4ذكرعراقًمحمود رشٌد خالدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة183

2005/2006مسائًاالول62.37ذكرعراقًعزت سمٌر محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة184

2005/2006مسائًاالول62.35انثىعراقٌةدحام حسٌن صابرٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة185

2005/2006مسائًاالول62.26ذكرعراقًرشٌد هللا عبد مؤٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة186

2005/2006مسائًاالول62.21ذكرعراقًحسٌن ٌعرب عمرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة187

2005/2006مسائًاالول62.2ذكرعراقًحمزه فاضل عباسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة188

2005/2006مسائًاالول62.19ذكرعراقًعلً بدر اسامةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة189

2005/2006مسائًاالول62ذكرعراقًاحمد ارحٌم رائدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة190

2005/2006مسائًاالول62.01ذكرعراقًاحمد صبار احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة191

2005/2006مسائًاالول61.991انثىعرااقٌةناجً خالد رشاالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة192

2005/2006مسائًاالول61.99ذكرعراقًثانً حسن هٌثمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة193

2005/2006مسائًاالول61.97ذكرعراقًعلً الملك عبد مرتضىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة194

2005/2006مسائًاالول61.96انثىعراقٌةمحمد هاشم االءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة195

2005/2006مسائًاالول61.95ذكرعراقًٌوسف البٌر موفقالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة196

2005/2006مسائًاالول61.94ذكرعراقًبرهان الكرٌم عبد مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة197

2005/2006مسائًاالول61.87ذكرعراقًحسٌن ستار حسنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة198

2005/2006مسائًاالول61.86ذكرعراقًصالح رمضان محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة199

2005/2006مسائًاالول61.841ذكرعراقًصداع سعدي لؤيالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة200

2005/2006مسائًاالول61.84انثىعراقٌةجمعة نبٌل ثناءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة201

2005/2006مسائًاالول61.82ذكرعراقًهللا عبد الجبار عبد احسانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة202

2005/2006مسائًاالول61.76انثىعراقٌةالحسن عبد هاشم صباالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة203

2005/2006مسائًاالول61.75ذكرعراقًعلوان جلٌل احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة204
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2005/2006مسائًاالول61.74ذكرعراقًصٌهود امٌر احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة205

2005/2006مسائًاالول61.71ذكرعراقًبدر علً ذوالفقارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة206

2005/2006مسائًاالول61.7ذكرعراقًابراهٌم رعد ابراهٌمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة207

2005/2006مسائًاالول61.69ذكرعراقًشاكر ٌحٌى حسامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة208

2005/2006مسائًاالول61.49ذكرعراقًاسعد قاسم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة209

2005/2006مسائًاالول61.28ذكرعراقًحسٌن احمد محمودالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة210

2005/2006مسائًاالول61.19ذكرعراقًناجً الجبار عبد لؤيالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة211

2005/2006مسائًاالول61.07ذكرعراقًعلوان عبد محمودالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة212

2005/2006مسائًاالول61.034ذكرعراقًعباس محمود سعدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة213

2005/2006مسائًاالول61.03ذكرعراقًنصٌف طارق زٌادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة214

2005/2006مسائًاالول61.01ذكرعراقًخلف حسٌن اٌمنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة215

2005/2006مسائًاالول60.975ذكرعراقًابراهٌم شارع محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة216

2005/2006مسائًاالول60.97انثىعراقٌةعبود فاضل جٌكورالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة217

2005/2006مسائًاالول60.86ذكرعراقًكاظم جواد فؤادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة218

2005/2006مسائًاالول60.85ذكرعراقًجابر مهدي صالحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة219

2005/2006مسائًاالول60.82ذكرعراقًاحمد الجبار عبد وسامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة220

2005/2006مسائًاالول60.75ذكرعراقًفرحان مجبل احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة221

2005/2006مسائًاالول60.73ذكرعراقًمحمود باسم سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة222

2005/2006مسائًاالول60.69ذكرعراقًمجٌد شرٌف المجٌد عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة223

2005/2006مسائًاالول60.64ذكرعراقًنصٌف ساهر نصٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة224

2005/2006مسائًاالول60.63ذكرعراقًابراهٌم مطشر محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة225

2005/2006مسائًاالول60.56ذكرعراقًعطٌة جوده علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة226

2005/2006مسائًاالول60.55ذكرعراقًعلً ٌوسف حسنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة227

2005/2006مسائًاالول60.49انثىعراقٌةالرزاق عبد سمٌر ابتهالالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة228
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2005/2006مسائًاالول60.34ذكرعراقًلفتة محمد اشرفالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة229

2005/2006مسائًاالول60.25ذكرعراقًمحمود سلمان سرمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة230

2005/2006مسائًاالول60.19ذكرعراقًالحمٌد عبد مؤٌد عمارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة231

2005/2006مسائًاالول60ذكرعراقًحمد الرزاق عبد مروانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة232

2005/2006مسائًاالول60.14ذكرعراقًالمجٌد عبد خالد مروانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة233

2005/2006مسائًاالول60.01ذكرعراقًفرحان الحمٌد عبد وسامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة234

2005/2006مسائًاالول59.82ذكرعراقًعباس ثامر اسامةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة235

2005/2006مسائًاالول59.78ذكرعراقًهاشم سلمان سلوانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة236

2005/2006مسائًاالول59.72ذكرعراقًخلف محمود مهندالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة237

2005/2006مسائًاالول59.68ذكرعراقًٌاسٌن سعدي وسٌمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة238

2005/2006مسائًالثان59.52ًذكرعراقًٌاسٌن نوري ٌاسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة239

2005/2006مسائًاالول59.45ذكرعراقًعباس خضٌر وسٌمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة240

2005/2006مسائًالثان59.41ًذكرعراقًابراهٌم خلٌل ضرارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة241

2005/2006مسائًاالول59.38ذكرعراقًحاجم حمٌد حاجمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة242

2005/2006مسائًاالول59.3ذكرعراقًاحمد طارق زٌادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة243

2005/2006مسائًاالول59.23ذكرعراقًمحمد هاشم عصامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة244

2005/2006مسائًاالول59.23ذكرعراقًهللا خٌر هالل سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة245

2005/2006مسائًاالول59.21ذكرعراقًعكال جبار مروانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة246

2005/2006مسائًالثان59.08ًذكرعراقًلطٌف ٌوسف ٌعقوبالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة247

2005/2006مسائًاالول59.04ذكرعراقًمرموص الوهاب عبد مهندالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة248

2005/2006مسائًاالول58.98ذكرعراقًابراهٌم خلٌل ردفانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة249

2005/2006مسائًاالول58.96ذكرعراقًحسن علً محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة250

2005/2006مسائًالثان58.93ًذكرعراقًعناد فاضل خالدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة251

2005/2006مسائًالثان58.91ًانثىعراقٌةطلوك غازي شٌالنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة252
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2005/2006مسائًاالول58.83ذكرعراقًعقٌل الخالق عبد الواثقالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة253

2005/2006مسائًاالول58.81ذكرعراقًٌونس ضٌاء عمرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة254

2005/2006مسائًاالول58.79ذكرعراقًمحمد عباس مهندالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة255

2005/2006مسائًالثان58.72ًذكرعراقًحسن كاظم حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة256

2005/2006مسائًاالول58.57ذكرعراقًكامل نوري اركانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة257

2005/2006مسائًاالول58.52ذكرعراقًعلوان حمادي طارق زٌادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة258

2005/2006مسائًاالول58.51ذكرعراقًعباس جمال عالءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة259

2005/2006مسائًاالول58.45ذكرعراقًجبر محمد حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة260

2005/2006مسائًاالول58.43انثىعراقٌةهللا عبد حسٌن لمىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة261

2005/2006مسائًاالول58.3ذكرعراقًناجً اسماعٌل الحسنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة262

2005/2006مسائًالثان58.24ًذكرعراقًكاظم جواد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة263

2005/2006مسائًاالول58.23انثىعراقٌةٌوسف هللا عبد انعامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة264

2005/2006مسائًالثان58.21ًانثىعراقٌةراضً عطوان اٌمانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة265

2005/2006مسائًاالول58.13ذكرعراقًعلً خمٌس مناضلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة266

2005/2006مسائًاالول58.1ذكرعراقًكرٌم القادر عبد حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة267

2005/2006مسائًاالول58.07ذكرعراقًخلف الكرٌم عبد سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة268

2005/2006مسائًاالول57.92ذكرعراقًجواد الرزاق عبد سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة269

2005/2006مسائًاالول57.89ذكرعراقًمهدي محمد اسعدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة270

2005/2006مسائًاالول57.88ذكرعراقًعثمان ثابت همامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة271

2005/2006مسائًاالول57.837ذكرعراقًعزٌز عدنان مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة272

2005/2006مسائًاالول57.832انثىعراقٌةشاكر قٌس رشاالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة273

2005/2006مسائًاالول57.78ذكرعراقًمحمد محمود فاضلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة274

2005/2006مسائًاالول57.61ذكرعراقًمحمود عامر صالحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة275

2005/2006مسائًاالول57.568ذكرعراقًعٌدان نعمه ولٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة276
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2005/2006مسائًالثان57.566ًذكرعراقًفزع فالح محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة277

2005/2006مسائًالثان57.5ًذكرعراقًحدٌد عوده منٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة278

2005/2006مسائًالثان57.44ًذكرعراقًصبحً محمد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة279

2005/2006مسائًالثان57.29ًذكرعراقًمحمد سمٌر لٌثالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة280

2005/2006مسائًاالول57.21ذكرعراقًمجول خمٌس وسامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة281

2005/2006مسائًالثان57.2ًذكرعراقًفارس عٌسى سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة282

2005/2006مسائًالثان56.99ًذكرعراقًموحان فاضل سالمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة283

2005/2006مسائًالثان56.69ًذكرعراقًفاهم حسون انٌسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة284

2005/2006مسائًاالول56.27ذكرعراقًالكرٌم عبد الجبار عبد قتٌبةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة285

2005/2006مسائًاالول55.94ذكرعراقًجبر محمد اكرمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة286

2005/2006مسائًاالول55.89ذكرعراقًعفتان خلٌبص عمارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة287

2005/2006مسائًاالول55.82ذكرعراقًابراهٌم سعٌد مصعبالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة288

2005/2006مسائًاالول55.631ذكرعراقًمنٌر وشاح عمرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة289

2005/2006مسائًالثان630ً ,55ذكرعراقًهللا عبد احمد بشارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة290

2005/2006مسائًالثان55.45ًذكرعراقًخلٌل عامر صالحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة291

2005/2006مسائًاالول55.42ذكرعراقًمنصور جاسم العابدٌن زٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة292

2005/2006مسائًالثان54.9ًذكرعراقًحسٌن انور خالدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة293

2005/2006مسائًاالول54.74ذكرعراقًمخلف حسٌن حمٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة294

2005/2006مسائًاالول54.51ذكرعراقًنصٌف ضاري احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة295

2005/2006مسائًاالول54.28ذكرعراقًابراهٌم اسماعٌل مهندالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة296

2005/2006مسائًاالول54.1ذكرعراقًاحمد شهاب ٌاسرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة297

2005/2006مسائًالثان53.69ًذكرعراقًقاسم فالح احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة298

2005/2006مسائًالثان53.06ًذكرعراقًعباس جهاد طارقالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة299

2005/2006مسائًالثان52.29ًذكرعراقًابراهٌم ناصر علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة300


