
التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2007/2006الصباحٌةاالول90.03انثىعراقٌةاحمد وهاب نادرهالسٌاسٌة العلومبغداد1

2007/2006الصباحٌةاالول83.98انثىعراقٌةجبر عبد محمد عبٌرالسٌاسٌة العلومبغداد2

2007/2006الصباحٌةاالول83.1ذكرعراقًزٌدان أسمر علً محمدالسٌاسٌة العلومبغداد3

2007/2006الصباحٌةاالول82.08ذكرعراقًسطوان عبد ثائر ٌاسرالسٌاسٌة العلومبغداد4

2007/2006الصباحٌةاالول81.97انثىعراقٌةمحٌسن رشٌد هناءالسٌاسٌة العلومبغداد5

2007/2006الصباحٌةاالول81،26ذكرعراقًغافل كرٌم العظٌم عبدالسٌاسٌة العلومبغداد6

2007/2006الصباحٌةاالول81.05انثىعراقٌةمضروب عباس دنٌاالسٌاسٌة العلومبغداد7

2007/2006الصباحٌةاالول80.95انثىعراقٌةمحمد طالب مٌعادالسٌاسٌة العلومبغداد8

2007/2006الصباحٌةاالول80.4انثىعراقٌةفلٌح قاسم نورهالسٌاسٌة العلومبغداد9

2007/2006الصباحٌةاالول79.93ذكرعراقًثابت ثائر مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد10

2007/2006الصباحٌةاالول79.8انثىعراقٌهجاسم ناصر مٌسمالسٌاسٌة العلومبغداد11

2007/2006الصباحٌةاالول79.65انثىعراقٌةعلً الكرٌم عبد شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد12

2007/2006الصباحٌةاالول79.58ذكرعراقًكاظم خالد مهندالسٌاسٌة العلومبغداد13

2007/2006الصباحٌةاالول79.49انثىعراقٌةحسن جمٌل رناالسٌاسٌة العلومبغداد14

2007/2006الصباحٌةاالول79.28انثىعراقٌهغزال عباس وفاءالسٌاسٌة العلومبغداد15

2007/2006الصباحٌةاالول79.03ذكرعراقًرحٌم جمال مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد16

2007/2006الصباحٌةاالول78.96انثىعراقٌهجلوب نوري انوارالسٌاسٌة العلومبغداد17

2007/2006الصباحٌةاالول78.85ذكرعراقًشبٌب كاظم اسعدالسٌاسٌة العلومبغداد18

2007/2006الصباحٌةاالول78.58ذكرعراقًصالح عكار صباحالسٌاسٌة العلومبغداد19

2007/2006الصباحٌةاالول78.16ذكرعراقًشرٌف قاسم مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد20

2007/2006الصباحٌةاالول78.03انثىعراقٌهسلمان حبٌب اشراقالسٌاسٌة العلومبغداد21

2007/2006الصباحٌةاالول77.7انثىعراقٌةعلٌوي رشٌد سهىالسٌاسٌة العلومبغداد22

2007/2006 الدراسً العام-  المسائٌة و الصباحٌة الدراسات خرٌجٌن 

االولٌة للدراسات الخرٌجٌن اسماء



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2007/2006الصباحٌةاالول77.11ذكرعراقًعذٌب عٌسى حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد23

2007/2006الصباحٌةاالول76.97ذكرعراقًعلً باقر محمد باسمالسٌاسٌة العلومبغداد24

2007/2006الصباحٌةاالول76.87انثىعراقٌهماحصل عوده اخالصالسٌاسٌة العلومبغداد25

2007/2006الصباحٌةاالول76.69انثىعراقٌةمالو ولٌد رانٌهالسٌاسٌة العلومبغداد26

2007/2006الصباحٌةاالول76.66ذكرعراقًشاكر عامر نوارالسٌاسٌة العلومبغداد27

2007/2006الصباحٌةاالول5658 .76ذكرعراقًسعدون الرحٌم عبد علًالسٌاسٌة العلومبغداد28

2007/2006الصباحٌةاالول5600 .76انثىعراقٌهعبد علً اسٌاالسٌاسٌة العلومبغداد29

2007/2006الصباحٌةاالول76.48ذكرعراقًعبد احمدهشامالسٌاسٌة العلومبغداد30

2007/2006الصباحٌةاالول76.16انثىعراقٌهحمود جمال زٌنةالسٌاسٌة العلومبغداد31

2007/2006الصباحٌةاالول76.14انثىعراقٌهعواد فاضل مروةالسٌاسٌة العلومبغداد32

2007/2006الصباحٌةاالول75.95انثىعراقٌةمحمد طالب شٌالنالسٌاسٌة العلومبغداد33

2007/2006الصباحٌةاالول75.9انثىعراقٌهالخالق عبد مكً طٌفالسٌاسٌة العلومبغداد34

2007/2006الصباحٌةاالول75.58ذكرعراقًبلبول زعٌبل كوثرالسٌاسٌة العلومبغداد35

2007/2006الصباحٌةاالول75.51ذكرعراقًنزال حمٌد ماجدالسٌاسٌة العلومبغداد36

2007/2006الصباحٌةاالول75.36انثىعراقٌهجواد صفاء سهاالسٌاسٌة العلومبغداد37

2007/2006الصباحٌةاالول75.3ذكرعراقًجٌاد جندي ٌحٌىالسٌاسٌة العلومبغداد38

2007/2006الصباحٌةاالول75.15انثىعراقٌهمحمد نجم أملالسٌاسٌة العلومبغداد39

2007/2006الصباحٌةاالول75.08انثىعراقٌةعمران محمد أرٌجالسٌاسٌة العلومبغداد40

2007/2006الصباحٌةاالول75.05انثىعراقٌةابراهٌم عدنان اٌمانالسٌاسٌة العلومبغداد41

2007/2006الصباحٌةاالول75.04ذكرعراقًباقر حسن اٌهابالسٌاسٌة العلومبغداد42

2007/2006الصباحٌةاالول75.03انثىعراقٌهحمٌد كاظم انتصارالسٌاسٌة العلومبغداد43

2007/2006الصباحٌةاالول74.96انثىعراقٌهحلبوص االمٌر عبد زهراءالسٌاسٌة العلومبغداد44

2007/2006الصباحٌةاالول74.89ذكرعراقًامٌن ٌاسٌن زٌادالسٌاسٌة العلومبغداد45

2007/2006الصباحٌةاالول74.79ذكرعراقًخلٌف حبٌب مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد46



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2007/2006الصباحٌةاالول74.63ذكرعراقًحمود سهٌم ارشدالسٌاسٌة العلومبغداد47

2007/2006الصباحٌةاالول74.55انثىعراقٌهمجٌد حمٌد رشاالسٌاسٌة العلومبغداد48

2007/2006الصباحٌةاالول74.51انثىعراقٌهالحسن عبد الرحٌم عبد سلمىالسٌاسٌة العلومبغداد49

عراقًبالسم كرٌم عقٌلالسٌاسٌة العلومبغداد50
           

ذكر
2007/2006الصباحٌةاالول74.46

2007/2006الصباحٌةاالول74.39انثىعراقٌةمحمد هاشم رفلالسٌاسٌة العلومبغداد51

2007/2006الصباحٌةاالول74.36ذكرعراقًجرو عبد نجمالسٌاسٌة العلومبغداد52

2007/2006الصباحٌةاالول74.35انثىعراقٌةعباس مهدي مٌاسهالسٌاسٌة العلومبغداد53

2007/2006الصباحٌةاالول74.25انثىعراقٌةخضر فاضل بانالسٌاسٌة العلومبغداد54

2007/2006الصباحٌةاالول74.24ذكرعراقًمحمد قاسم علًالسٌاسٌة العلومبغداد55

2007/2006الصباحٌةاالول74.18انثىعراقٌةهادي عادل مروةالسٌاسٌة العلومبغداد56

2007/2006الصباحٌةاالول74.14ذكرعراقًحسٌن علً مروانالسٌاسٌة العلومبغداد57

2007/2006الصباحٌةاالول74.13ذكرعراقًخدام كطوف خالدالسٌاسٌة العلومبغداد58

2007/2006الصباحٌةاالول74.07انثىعراقٌةاحمد سعٌد رندهالسٌاسٌة العلومبغداد59

2007/2006الصباحٌةاالول73.95انثىعراقٌهصالح سعد رشاالسٌاسٌة العلومبغداد60

2007/2006الصباحٌةاالول73.86انثىعراقٌههللا عبد نجم طه هدٌلالسٌاسٌة العلومبغداد61

2007/2006الصباحٌةاالول73.73انثىعراقٌهجاسم سعٌد انسجامالسٌاسٌة العلومبغداد62

2007/2006الصباحٌةاالول73.61انثىعراقٌهعباس سلمان بشرىالسٌاسٌة العلومبغداد63

2007/2006الصباحٌةاالول73.59انثىعراقٌهشرٌان عالوي نهىالسٌاسٌة العلومبغداد64

2007/2006الصباحٌةاالول73.49انثىعراقٌهعمران عباس هدٌلالسٌاسٌة العلومبغداد65

2007/2006الصباحٌةاالول73.4ذكرعراقًرشٌد نجاح رائدالسٌاسٌة العلومبغداد66

2007/2006الصباحٌةاالول73.39انثىعراقٌههللا جار كرٌم رقٌهالسٌاسٌة العلومبغداد67

2007/2006الصباحٌةاالول73.33انثىعراقٌةنصار علً شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد68

2007/2006الصباحٌةاالول73.24انثىعراقٌهسلطان عبد هادي االء السٌاسٌة العلومبغداد69

2007/2006الصباحٌةاالول73.15ذكرعراقًجاسم الهادي عبد مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد70
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2007/2006الصباحٌةاالول73.05انثىعراقٌةمحمد قٌس سماحالسٌاسٌة العلومبغداد71

2007/2006الصباحٌةاالول73.01ذكرعراقًعلً فاخر احسانالسٌاسٌة العلومبغداد72

2007/2006الصباحٌةاالول72.88انثىعراقٌةشاكر عرفان حنانالسٌاسٌة العلومبغداد73

2007/2006الصباحٌةاالول72.78ذكرعراقًخلف ٌحٌى مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد74

2007/2006الصباحٌةاالول72.7ذكرعراقًمحسن جمعة محمدالسٌاسٌة العلومبغداد75

2007/2006الصباحٌةاالول72.57انثىعراقٌةجزاع هادي احالمالسٌاسٌة العلومبغداد76

2007/2006الصباحٌةاالول72.55انثىعراقٌهمحمد عادل ابتهالالسٌاسٌة العلومبغداد77

2007/2006الصباحٌةاالول72.42انثىعراقٌةودٌع صالح نورالسٌاسٌة العلومبغداد78

2007/2006الصباحٌةاالول72.17ذكرعراقًخلٌل صالح امٌرالسٌاسٌة العلومبغداد79

2007/2006الصباحٌةاالول72.09انثىعراقٌهسلطان الستار عبد شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد80

2007/2006الصباحٌةاالول71.89انثىعراقٌةمهدي علً عبد شهالءالسٌاسٌة العلومبغداد81

2007/2006الصباحٌةاالول71.86انثىعراقٌهعلٌوي المجٌد عبد هبهالسٌاسٌة العلومبغداد82

2007/2006الصباحٌةاالول71.83ذكرعراقًحسن علً مؤٌدالسٌاسٌة العلومبغداد83

2007/2006الصباحٌةاالول71.82انثىعراقٌهجواد محمد حازم اسراءالسٌاسٌة العلومبغداد84

2007/2006الصباحٌةاالول71.72ذكرعراقًالزم سعدي علًالسٌاسٌة العلومبغداد85

2007/2006الصباحٌةاالول71.57انثىعراقٌةعلً حازم هناءالسٌاسٌة العلومبغداد86

2007/2006الصباحٌةاالول71.47انثىعراقٌةمهدي غازي نوراالسٌاسٌة العلومبغداد87

2007/2006الصباحٌةاالول71.35انثىعراقٌهالرزاق عبد محمود فرحالسٌاسٌة العلومبغداد88

2007/2006الصباحٌةاالول71.3انثىعراقٌهكاظم قاسم ورودالسٌاسٌة العلومبغداد89

2007/2006الصباحٌةاالول71.29ذكرعراقًالكرٌم عبد علً حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد90

2007/2006الصباحٌةاالول71.28انثىعراقٌهخوٌط عبد فؤاد الراالسٌاسٌة العلومبغداد91

2007/2006الصباحٌةاالول71.25انثىعراقٌةهضم حسن اٌمانالسٌاسٌة العلومبغداد92

2007/2006الصباحٌةاالول71.22انثىعراقٌهجبار عبود ابتسامالسٌاسٌة العلومبغداد93

2007/2006الصباحٌةاالول71.15ذكرعراقًدٌوان عبود احمدالسٌاسٌة العلومبغداد94
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2007/2006الصباحٌةاالول71.13ذكرعراقًالمحسن عبد سعد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد95

2007/2006الصباحٌةاالول71.04انثىعراقٌهالجبار عبد محمد هندالسٌاسٌة العلومبغداد96

2007/2006الصباحٌةاالول70,85ذكرعراقًجاسم هنً سالمالسٌاسٌة العلومبغداد97

2007/2006الصباحٌةاالول70.73انثىعراقٌهالستار عبد عالء نجوانالسٌاسٌة العلومبغداد98

2007/2006الصباحٌةاالول70.72ذكرعراقًٌاسٌن دوحً حسامالسٌاسٌة العلومبغداد99

2007/2006الصباحٌةاالول70.67ذكرعراقًحسٌن عبد سبتً محمدالسٌاسٌة العلومبغداد100

2007/2006الصباحٌةاالول70.61ذكرعراقًباكور قاسم علًالسٌاسٌة العلومبغداد101

2007/2006الصباحٌةاالول70.49انثىعراقٌهنعٌم عاتً حنانالسٌاسٌة العلومبغداد102

2007/2006الصباحٌةاالول70.48ذكرعراقًبدن محمد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد103

2007/2006الصباحٌةاالول70.45ذكرعراقًكصٌب علً حسامالسٌاسٌة العلومبغداد104

2007/2006الصباحٌةاالول70.33ذكرعراقًعبد جمٌل حسنالسٌاسٌة العلومبغداد105

2007/2006الصباحٌةالثان70.29ًذكرعراقًموحً حٌدر هاشمالسٌاسٌة العلومبغداد106

2007/2006الصباحٌةاالول70.19ذكرعراقًهداوي سالم عالءالسٌاسٌة العلومبغداد107

2007/2006الصباحٌةاالول70.16انثىعراقٌهرضا ضٌاء نورالسٌاسٌة العلومبغداد108

2007/2006الصباحٌةاالول70.08انثىعراقٌةلطٌف قاسم مٌالدالسٌاسٌة العلومبغداد109

2007/2006الصباحٌةاالول70.06ذكرعراقًكاظم صباح حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد110

2007/2006الصباحٌةاالول69.96انثىعراقٌهعلً حسٌن افانٌنالسٌاسٌة العلومبغداد111

2007/2006الصباحٌةاالول69.89ذكرعراقًمحسن رضا محمدالسٌاسٌة العلومبغداد112

2007/2006الصباحٌةاالول69.76ذكرعراقًرٌحان محمد حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد113

2007/2006الصباحٌةاالول69.75ذكرعراقًمحمد جاسم فاضلالسٌاسٌة العلومبغداد114

2007/2006الصباحٌةاالول69.6ذكرعراقًسلمان جبار جابرالسٌاسٌة العلومبغداد115

2007/2006الصباحٌةاالول69.45ذكرعراقًسلٌم داود حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد116

2007/2006الصباحٌةاالول69.41انثىعراقٌهاالمٌر عبد رعد فاطمهالسٌاسٌة العلومبغداد117

2007/2006الصباحٌةاالول69.21انثىعراقٌةهانً حسٌن رفقةالسٌاسٌة العلومبغداد118
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2007/2006الصباحٌةاالول69.06ذكرعراقًحمزه سلمان حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد119

2007/2006الصباحٌةاالول69.01انثىعراقٌهجبٌر رشٌد صباالسٌاسٌة العلومبغداد120

2007/2006الصباحٌةاالول68.99ذكرعراقًعلٌوي هوى قصًالسٌاسٌة العلومبغداد121

2007/2006الصباحٌةاالول68.96ذكرعراقًعلً عبد الحسٌن عبد سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد122

2007/2006الصباحٌةاالول68.92انثىعراقٌهنعٌم شاكر سجىالسٌاسٌة العلومبغداد123

2007/2006الصباحٌةاالول68.8ذكرعراقًحمود محً شاملالسٌاسٌة العلومبغداد124

2007/2006الصباحٌةاالول68.77انثىعراقٌهالمنعم عبد رٌاض نبأالسٌاسٌة العلومبغداد125

2007/2006الصباحٌةاالول68.67ذكرعراقٌهمحمد معٌن شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد126

2007/2006الصباحٌةاالول68.66ذكرعراقًعطوان فهران سعدالسٌاسٌة العلومبغداد127

2007/2006الصباحٌةاالول5562 .68انثىعراقٌةعبد الزهرة عبد غادهالسٌاسٌة العلومبغداد128

2007/2006الصباحٌةاالول5442 .68ذكرعراقًعلً عباس امٌرالسٌاسٌة العلومبغداد129

2007/2006الصباحٌةاالول68.48ذكرعراقًٌاسر عبد سعٌد عمارالسٌاسٌة العلومبغداد130

2007/2006الصباحٌةاالول68.45ذكرعراقًزاٌر الرضا عبد حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد131

2007/2006الصباحٌةاالول68.38ذكرعراقًصافً فاضل سالمالسٌاسٌة العلومبغداد132

2007/2006الصباحٌةاالول68.32انثىعراقٌةمحمود محسن سارهالسٌاسٌة العلومبغداد133

2007/2006الصباحٌةاالول68.16انثىعراقٌهصالح محمد فائدهالسٌاسٌة العلومبغداد134

2007/2006الصباحٌةاالول68.15ذكرعراقًكامل فخري سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد135

2007/2006الصباحٌةالثان68.08ًانثىعراقٌةشكر خالد غزوةالسٌاسٌة العلومبغداد136

2007/2006الصباحٌةاالول68.07ذكرعراقًصكب صاحب علًالسٌاسٌة العلومبغداد137

2007/2006الصباحٌةاالول68.05ذكرعراقًجعفر صادق علًالسٌاسٌة العلومبغداد138

2007/2006الصباحٌةاالول67.97ذكرعراقًصبري علً حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد139

2007/2006الصباحٌةاالول9325 .67ذكرعراقًمحمود عبد علًالسٌاسٌة العلومبغداد140

2007/2006الصباحٌةاالول9322 .67ذكرعراقًحسٌن القهارمحمد عبدالسٌاسٌة العلومبغداد141

2007/2006الصباحٌةاالول67.9انثىعراقٌهجبر خضٌر زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد142



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2007/2006الصباحٌةاالول67.86ذكرعراقًجواد الحسٌن عبد فراسالسٌاسٌة العلومبغداد143

2007/2006الصباحٌةاالول67.74انثىعراقٌهعلوان الرسول عبد بشرىالسٌاسٌة العلومبغداد144

2007/2006الصباحٌةالثان67.69ًذكرعراقًحرب جاسم حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد145

2007/2006الصباحٌةاالول67.67ذكرعراقًعلً عبد كامل سرمدالسٌاسٌة العلومبغداد146

2007/2006الصباحٌةاالول67.61ذكرعراقًغانم عباس خلدونالسٌاسٌة العلومبغداد147

2007/2006الصباحٌةاالول67.58ذكرعراقًجودة كرٌم رافدالسٌاسٌة العلومبغداد148

2007/2006الصباحٌةاالول67.53انثىعراقٌةجاسم محمد نورالسٌاسٌة العلومبغداد149

2007/2006الصباحٌةاالول3966 .67ذكرعراقًخلٌل خضٌر خالدالسٌاسٌة العلومبغداد150

2007/2006الصباحٌةاالول3964 .67ذكرعراقًخماس علً احمدالسٌاسٌة العلومبغداد151

2007/2006الصباحٌةاالول3889 .67انثىعراقٌةحسٌن ابراهٌم خولةالسٌاسٌة العلومبغداد152

2007/2006الصباحٌةاالول67.33ذكرعراقًحمود عبد نجم الدٌن عالءالسٌاسٌة العلومبغداد153

2007/2006الصباحٌةاالول2480 .67ذكرعراقًعبدهللا نجم سهٌل ٌاسرالسٌاسٌة العلومبغداد154

2007/2006الصباحٌةاالول2450 .67ذكرعراقًفاضل قاسم عالءالسٌاسٌة العلومبغداد155

2007/2006الصباحٌةاالول67.16ذكرعراقًعمر خضر كوفارالسٌاسٌة العلومبغداد156

2007/2006الصباحٌةاالول66.92انثىعراقًكاظم صبري صابرٌنالسٌاسٌة العلومبغداد157

2007/2006الصباحٌةاالول66.85انثىعراقٌةاالمٌر عبد غسان قمرالسٌاسٌة العلومبغداد158

2007/2006الصباحٌةاالول66.32ذكرعراقٌةبدن خلف اسامةالسٌاسٌة العلومبغداد159

2007/2006الصباحٌةاالول66.3ذكرعراقًعلً سٌد لطٌف عدنانالسٌاسٌة العلومبغداد160

2007/2006الصباحٌةاالول66.22انثىعراقٌةمحمود محمد مواهبالسٌاسٌة العلومبغداد161

2007/2006الصباحٌةاالول66.11ذكرعراقًحنظل عبد عامرالسٌاسٌة العلومبغداد162

2007/2006الصباحٌةاالول66.04ذكرعراقًمحمد ازاد مروانالسٌاسٌة العلومبغداد163

2007/2006الصباحٌةاالول66.01انثىعراقٌةعباده الرزاق عبد رندهالسٌاسٌة العلومبغداد164

2007/2006الصباحٌةاالول65.98ذكرعراقًعلوان عباس قصًالسٌاسٌة العلومبغداد165

2007/2006الصباحٌةاالول65.93ذكرعراقًراضً ابراهٌم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد166



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2007/2006الصباحٌةاالول65.69ذكرعراقًسعٌد منشد فرج مرتضىالسٌاسٌة العلومبغداد167

2007/2006الصباحٌةاالول65.66انثىعراقٌهحسٌن الكرٌم عبد فرحالسٌاسٌة العلومبغداد168

2007/2006الصباحٌةاالول65.42ذكرعراقًمحسن وحٌد حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد169

2007/2006الصباحٌةاالول65.41ذكرعراقًالكرٌم عبد مندوب لؤيالسٌاسٌة العلومبغداد170

2007/2006الصباحٌةاالول65.4ذكرعراقًجلوب جاسم اكرمالسٌاسٌة العلومبغداد171

2007/2006الصباحٌةاالول65.36ذكرعراقًمصطفى رٌباز زاكروسالسٌاسٌة العلومبغداد172

2007/2006الصباحٌةاالول65.32انثىعراقٌهعلً حسٌن الخنساءالسٌاسٌة العلومبغداد173

2007/2006الصباحٌةاالول65.25انثىعراقًعلوان عبود ذرىالسٌاسٌة العلومبغداد174

2007/2006الصباحٌةاالول65.02انثىعراقٌهابراهٌم هللا عبد ورودالسٌاسٌة العلومبغداد175

2007/2006الصباحٌةاالول64.97ذكرعراقًمحمد رعد باسمالسٌاسٌة العلومبغداد176

2007/2006الصباحٌةاالول64.9ذكرعراقًحسون احمد عمارالسٌاسٌة العلومبغداد177

2007/2006الصباحٌةالثان64.69ًذكرعراقًالحسٌن عبد كامل قٌسالسٌاسٌة العلومبغداد178

2007/2006الصباحٌةاالول64.48ذكرعراقًمشمش جواد رائدالسٌاسٌة العلومبغداد179

2007/2006الصباحٌةاالول64.38ذكرعراقًالحسن عبد كاظم زٌدونالسٌاسٌة العلومبغداد180

2007/2006الصباحٌةاالول64.29ذكرعراقًفالح الزهرة عبد مهندالسٌاسٌة العلومبغداد181

2007/2006الصباحٌةاالول64.21انثىعراقٌهمحمد العزٌز عبد علٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد182

2007/2006الصباحٌةاالول64.2ذكرعراقًحسٌن علً فؤادالسٌاسٌة العلومبغداد183

2007/2006الصباحٌةاالول64.05انثىعراقٌةخٌري محمد عبٌرالسٌاسٌة العلومبغداد184

2007/2006الصباحٌةاالول63.62ذكرعراقًضاحً موفق محمدالسٌاسٌة العلومبغداد185

2007/2006الصباحٌةاالول63.59انثىعراقٌةمحمد باسل سالًالسٌاسٌة العلومبغداد186

2007/2006الصباحٌةاالول63.56ذكرعراقًنعمه ظافر حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد187

2007/2006الصباحٌةاالول63.48انثىعراقٌهكنعان سفٌان اٌفانالسٌاسٌة العلومبغداد188

2007/2006الصباحٌةالثان63.46ًانثىعراقٌةسلمان قاسم مروةالسٌاسٌة العلومبغداد189

2007/2006الصباحٌةالثان63.44ًذكرعراقًسلٌمان محسن عباسالسٌاسٌة العلومبغداد190



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2007/2006الصباحٌةاالول63.42ذكرعراقًخسرو سلمان حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد191

2007/2006الصباحٌةاالول63.38ذكرعراقًالجبار عبد علً محمد سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد192

2007/2006الصباحٌةاالول63.37ذكرعراقًخضٌر النبً عبد حمٌدالسٌاسٌة العلومبغداد193

2007/2006الصباحٌةاالول63.27انثىعراقٌةمحمود علً سالم هبهالسٌاسٌة العلومبغداد194

2007/2006الصباحٌةاالول63.16ذكرعراقًهللا عبد ذٌاب الخالق عبدالسٌاسٌة العلومبغداد195

2007/2006الصباحٌةاالول63.08ذكرعراقًهوسً زعال فراسالسٌاسٌة العلومبغداد196

2007/2006الصباحٌةاالول63.07ذكرعراقًالحسٌن عبد ٌاسر مرتضىالسٌاسٌة العلومبغداد197

2007/2006الصباحٌةاالول63.02ذكرعراقًفرج عبد جمعة محمدالسٌاسٌة العلومبغداد198

2007/2006الصباحٌةاالول63ذكرعراقًعباس جبار سمٌرالسٌاسٌة العلومبغداد199

2007/2006الصباحٌةاالول62.98ذكرعراقًخضر حسن ختٌار بهالسٌاسٌة العلومبغداد200

2007/2006الصباحٌةاالول62.94ذكرعراقًسلمان سعٌد مهندالسٌاسٌة العلومبغداد201

2007/2006الصباحٌةاالول62.9ذكرعراقًمحمود صاحب عالءالسٌاسٌة العلومبغداد202

2007/2006الصباحٌةاالول62.88ذكرعراقًمظفر الحسٌن عبد حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد203

2007/2006الصباحٌةاالول62.81ذكرعراقًاسماعٌل حقً عمارالسٌاسٌة العلومبغداد204

2007/2006الصباحٌةاالول62.58انثىعراقٌهعوده جبر مٌسمالسٌاسٌة العلومبغداد205

2007/2006الصباحٌةاالول62.57ذكرعراقًاحمد رسول هوكرالسٌاسٌة العلومبغداد206

برهان الكرٌم عبد مروانالسٌاسٌة العلومبغداد207
      

عراقً
2007/2006الصباحٌةاالول62.15ذكر

2007/2006الصباحٌةاالول61.96ذكرعراقًعلوان هانً علًالسٌاسٌة العلومبغداد208

2007/2006الصباحٌةاالول61.9ذكرعراقًالساده عبد عصام احمدالسٌاسٌة العلومبغداد209

2007/2006الصباحٌةاالول61.89ذكرعراقًعوده كرٌم اٌوبالسٌاسٌة العلومبغداد210

2007/2006الصباحٌةاالول61.76ذكرعراقًحسان نوري صباحالسٌاسٌة العلومبغداد211

2007/2006الصباحٌةاالول61.61انثىعراقٌهناصر مهند تمارهالسٌاسٌة العلومبغداد212

2007/2006الصباحٌةاالول61.48انثىعراقٌهالرشٌد عبد دحام شمسالسٌاسٌة العلومبغداد213

2007/2006الصباحٌةاالول61.44انثىعراقٌهابراهٌم نادر اسٌلالسٌاسٌة العلومبغداد214



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2007/2006الصباحٌةاالول61.42ذكرعراقًٌوسف سهام احمدالسٌاسٌة العلومبغداد215

2007/2006الصباحٌةاالول61.31ذكرعراقًهادي الكرٌم عبد علًالسٌاسٌة العلومبغداد216

2007/2006الصباحٌةاالول61.25انثى    عراقٌهالحسٌن عبد الرضا عبد اسراءالسٌاسٌة العلومبغداد217

2007/2006الصباحٌةاالول61.17انثىعراقٌةجبار خلف هندالسٌاسٌة العلومبغداد218

2007/2006الصباحٌةاالول61.15ذكرعراقًسالم حمٌد حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد219

2007/2006الصباحٌةاالول61.12ذكرعراقًوهٌب حسٌن عبد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد220

2007/2006الصباحٌةاالول61.11ذكرعراقًهللا عبد جعفر عمارالسٌاسٌة العلومبغداد221

2007/2006الصباحٌةاالول60.94ذكرعراقًالحسٌن عبد عداي محمدالسٌاسٌة العلومبغداد222

2007/2006الصباحٌةاالول60.87ذكرعراقًعلوان سٌد الحسٌن عبد خالدالسٌاسٌة العلومبغداد223

2007/2006الصباحٌةاالول60.84انثىعراقٌهنوار مشعان نارٌمانالسٌاسٌة العلومبغداد224

2007/2006الصباحٌةاالول60.73انثىعراقٌههللا عبد موفق رؤىالسٌاسٌة العلومبغداد225

2007/2006الصباحٌةاالول60.59ذكرعراقًعزٌز مدهوش محمدالسٌاسٌة العلومبغداد226

2007/2006الصباحٌةاالول60.5ذكرعراقًفعل الواحد عبد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد227

2007/2006الصباحٌةاالول60.45ذكرعراقًحسٌن علً مخلصالسٌاسٌة العلومبغداد228

2007/2006الصباحٌةاالول60.39ذكرعراقًعلً سلٌم حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد229

2007/2006الصباحٌةاالول60.23ذكرعراقًعودة كاظم احمدالسٌاسٌة العلومبغداد230

2007/2006الصباحٌةاالول60.2ذكرعراقًكاظم جبار ستارالسٌاسٌة العلومبغداد231

2007/2006الصباحٌةاالول60.11ذكرعراقًماضً نعٌم نشوانالسٌاسٌة العلومبغداد232

2007/2006الصباحٌةاالول59.87انثىعراقٌهسلمان ثامر نوراالسٌاسٌة العلومبغداد233

2007/2006الصباحٌةاالول59.83ذكرعراقًعلً عبد علً سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد234

2007/2006الصباحٌةاالول59.59ذكرعراقًشرهان جبار علًالسٌاسٌة العلومبغداد235

2007/2006الصباحٌةاالول59.53ذكرعراقًعبود انور  علًالسٌاسٌة العلومبغداد236

2007/2006الصباحٌةاالول59.29ذكرعراقًلفته فرهود سعدالسٌاسٌة العلومبغداد237

2007/2006الصباحٌةاالول57.86ذكرعراقًكاظم جواد مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد238



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2007/2006الصباحٌةاالول57.6ذكرعراقًهللا عبد نجم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد239

2007/2006الصباحٌةالثان4660ً .57ذكرعراقًدعدوش صبحً سرمدالسٌاسٌة العلومبغداد240

2007/2006الصباحٌةاالول4530 .57ذكرعراقًجبار هللا عبد جبارالسٌاسٌة العلومبغداد241

2007/2006الصباحٌةاالول57.01ذكرعراقًكاظم طه ظافرالسٌاسٌة العلومبغداد242

2007/2006الصباحٌةاالول56.97ذكرعراقًحبٌب مخلف ساهرالسٌاسٌة العلومبغداد243

2007/2006الصباحٌةاالول56.64انثىعراقٌهنبهان عباس عالالسٌاسٌة العلومبغداد244

2007/2006الصباحٌةالثان56.58ًذكرعراقًسرحان كامل عمارالسٌاسٌة العلومبغداد245

2007/2006الصباحٌةاالول56.4ذكرعراقًمحمد كرٌم امٌرالسٌاسٌة العلومبغداد246

2007/2006الصباحٌةالثان55.92ًذكرعراقًخلٌل صابر خلٌلالسٌاسٌة العلومبغداد247

2007/2006الصباحٌةاالول55.88ذكرعراقًحسون شافً محمدالسٌاسٌة العلومبغداد248

2007/2006الصباحٌةاالول55.63ذكرعراقًأسمٌر جابر الخالق عبدالسٌاسٌة العلومبغداد249

2007/2006الصباحٌةاالول55.56ذكرعراقًرشم لعٌبً نعٌمالسٌاسٌة العلومبغداد250

2007/2006الصباحٌةاالول55.28ذكرعراقًربٌع كاظم سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد251

2007/2006الصباحٌةالثان54.73ًذكرعراقًفٌصل جاسم رائدالسٌاسٌة العلومبغداد252

التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2007/2006مسائًاالول89.66ذكرعراقًعلوان الحسٌن عبد ٌاسرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة1

2007/2006مسائًاالول88.15ذكرعراقًالزهره عبد ادرٌس اثٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة2

2007/2006مسائًاالول84.88ذكرعراقًسرحان اسماعٌل خالدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة3

2007/2006مسائًاالول81.36ذكرعراقًحسن علً محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة4

2007/2006مسائًاالول80.02ذكرعراقًاوٌشالم جونسن تٌاريالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة5

2007/2006مسائًاالول79.39ذكرعراقًكاظم االمٌر عبد هناءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة6

2007/2006مسائًاالول79.08انثىعراقٌةرزوقً هللا عبد رناالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة7

2007/2006 الدراسً العام-  المسائٌة الدراسات خرٌجٌن 
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2007/2006مسائًاالول79.04ذكرعراقًحسٌن محمد وسامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة8

2007/2006مسائًاالول78.83ذكرعراقًشالكة جبٌر ربٌعالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة9

2007/2006مسائًاالول78.71ذكرعراقًجودي علً حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة10

2007/2006مسائًاالول78.48ذكرعراقًجمعة حامد امجدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة11

2007/2006مسائًاالول77.15ذكرعراقًتبنه محمد منصورالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة12

2007/2006مسائًاالول76.44ذكرعراقًجعاتً عبد رزاقالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة13

2007/2006مسائًاالول76.36ذكرعراقًحسن بارك ولٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة14

2007/2006مسائًاالول75.61ذكرعراقًحسن زٌارة مهندالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة15

2007/2006مسائًاالول75.09ذكرعراقًمحمد عطوان جابرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة16

2007/2006مسائًاالول74.08ذكرعراقًحمد ٌوسف زٌادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة17

2007/2006مسائًاالول73.65ذكرعراقًسلمان النبً عبد حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة18

2007/2006مسائًاالول73.62ذكرعراقًجابر فرحان ماجدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة19

2007/2006مسائًاالول73.01ذكرعراقًسعٌد ناجً حسنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة20

2007/2006مسائًاالول72.61انثىعراقٌةالواحد عبد السالم عبد دالٌاالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة21

2007/2006مسائًاالول72.57ذكرعراقًعباس عالوي ضٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة22

2007/2006مسائًاالول72.21انثىعراقٌةمهدي صباح رناالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة23

2007/2006مسائًاالول72.19انثىعراقٌةكاظم عامر بتولالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة24

2007/2006مسائًاالول72ذكرعراقًبرٌدي حسٌن قاسمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة25

2007/2006مسائًاالول71.81ذكرعراقًحسٌن علً لٌثالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة26

2007/2006مسائًاالول71.69ذكرعراقًعباس فالح برزانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة27

2007/2006مسائًاالول71.61ذكرعراقًفهد الهادي عبد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة28

2007/2006مسائًاالول71.6ذكرعراقًشناوه مطشر حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة29

2007/2006مسائًاالول71.29ذكرعراقًلفته علً  عبد اكرمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة30

2007/2006مسائًاالول71.13ذكرعراقًسالم داود بهاءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة31



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2007/2006مسائًاالول71.02ذكرعراقًمناف عبد بشارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة32

2007/2006مسائًاالول70.94ذكرعراقًعلً قدوري عمارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة33

2007/2006مسائًاالول70.61ذكرعراقًحسٌن مؤٌد حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة34

2007/2006مسائًاألول70.52ذكرعراقًمحمد ٌونس ماهرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة35

2007/2006مسائًاالول70.29انثىعراقٌةاالمٌر عبد حسٌن هدٌلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة36

2007/2006مسائًاالول70.28ذكرعراقًاحمد عدنان احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة37

2007/2006مسائًاالول70.26انثىعراقٌةحلو نعمه هناءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة38

2007/2006مسائًاالول70.11ذكرسودانًمرزه ابراهٌم عمارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة39

2007/2006مسائًالثان70.1ًذكرعراقًكمال مصطفى رٌاضالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة40

2007/2006مسائًاالول69.92ذكرعراقًحسٌن عباس حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة41

2007/2006مسائًاالول69.69ذكرعراقًشغً محسن عقٌلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة42

2007/2006مسائًاالول69.23ذكرعراقًمفتن حسن عالءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة43

2007/2006مسائًاالول69.22انثىعراقٌةطه سعدي زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة44

2007/2006مسائًاالول69.06انثىعراقٌةكاظم محمد شذىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة45

2007/2006مسائًاالول69.05ذكرعراقًذبٌح عٌدان محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة46

2007/2006مسائًاالول68.99انثىعراقٌةخضٌر حمٌد شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة47

2007/2006مسائًاالول68.59ذكرعراقًعارف جمٌل نزارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة48

2007/2006مسائًاالول68.44انثىعراقٌةناصر صالح سكٌنةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة49

2007/2006مسائًاالول68.31ذكرعراقًمحمد فوزي هٌثمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة50

2007/2006مسائًاالول68.23ذكرعراقًٌاسر مهدي علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة51

2007/2006مسائًاالول67.99انثىعراقٌةراضً كتاب بانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة52

2007/2006مسائًاالول67.92ذكرعراقًمحمد كاظم قاسمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة53

2007/2006مسائًاالول67.64انثىعراقٌةمنٌر سمٌر عالالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة54

2007/2006مسائًاالول67.48ذكرعراقًحسن محمد علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة55



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2007/2006مسائًاالول67.47ذكرعراقًهللا جار مهدي حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة56

2007/2006مسائًاالول67.39ذكرعراقًخزٌم كاظم قصًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة57

2007/2006مسائًاالول67.29انثىعراقٌةشافً الحسن عبد وردهالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة58

2007/2006مسائًاالول67.24ذكرعراقًعلً عبد سوادي بشٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة59

2007/2006مسائًاالول67.21انثىعراقٌةداخل حلٌم اٌناسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة60

2007/2006مسائًاالول67.13انثىعراقٌةلعٌبً محسن زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة61

2007/2006مسائًاالول67.02انثىعراقٌةنعٌم سمٌر خلودالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة62

2007/2006مسائًاالول66.79ذكرعراقًالهادي عبد رسول فؤادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة63

2007/2006مسائًاالول66.75ذكرعراقًعباس الحسٌن عبد عباسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة64

2007/2006مسائًالثان66.72ًانثىعراقٌةابراهٌم علً اسٌلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة65

2007/2006مسائًاالول66.69انثىعراقٌةمحمود فٌصل زٌنةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة66

2007/2006مسائًاالول66.58ذكرعراقًجابر محمد اٌادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة67

2007/2006مسائًاالول66.47ذكرعراقًهانً ناصر رائدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة68

2007/2006مسائًاالول66.19ذكرعراقًعلً محمد باسلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة69

2007/2006مسائًاالول65.8انثىعراقٌةلفتة محمد انتصارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة70

2007/2006مسائًاالول65.69ذكرعراقًجاسم خالد سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة71

2007/2006مسائًاالول65.59ذكرعراقًكاظم عدنان عصامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة72

2007/2006مسائًاالول65.18انثىعراقٌةعامر محمد اشتًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة73

2007/2006مسائًاالول65.16انثىعراقٌةعلً كاظم هبهالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة74

2007/2006مسائًاالول65.11ذكرعراقًحمزه فاضل هشامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة75

2007/2006مسائًاالول65.07ذكرعراقًجوك بشار حامدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة76

2007/2006مسائًاالول65.06انثىعراقٌةعلً جبار اسراءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة77

2007/2006مسائًاالول64.98ذكرعراقًطه مصطفى اوسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة78

2007/2006مسائًاالول64.6انثىعراقٌةالستار عبد سعد رشاالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة79
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2007/2006مسائًاالول64.57ذكرعراقًالستار عبد الحق عبد ولٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة80

2007/2006مسائًاالول64.4ذكرعراقًخلف الكرٌم عبد مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة81

2007/2006مسائًاالول63.6ذكرعراقًالستار عبد الحق عبد ابراهٌمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة82

2007/2006مسائًاالول63.59ذكرعراقًتقً محمد حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة83

2007/2006مسائًاالول63.57ذكرعراقًرشٌد محمد ٌحٌى راوالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة84

2007/2006مسائًاالول63.54ذكرعراقًخان رشٌد ارازالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة85

2007/2006مسائًاالول63.47ذكرعراقًفهد ٌحٌى سعدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة86

2007/2006مسائًاالول63.44انثىعراقٌةالجبار عبد ضٌاء نوراالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة87

2007/2006مسائًاالول63.34انثىعراقٌةجعفر صادق عفراءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة88

2007/2006مسائًاالول63.26ذكرعراقًجبار فاضل عٌسىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة89

2007/2006مسائًاالول63.1انثىعراقٌةمحمد الحسن عبد هبهالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة90

2007/2006مسائًاالول62.96ذكرعراقًخضر محمد سعدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة91

2007/2006مسائًاالول62.87ذكرعراقًالهادي عبد غانم رفعتالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة92

2007/2006مسائًاالول62.84ذكرعراقًمحمد هللا عبد عامرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة93

2007/2006مسائًاالول62.81ذكرعراقًعباده زهٌر باللالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة94

2007/2006مسائًاالول62.72ذكرعراقًعراك حسٌن علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة95

2007/2006مسائًاالول62.71ذكرعراقًعٌدان جلٌل عمارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة96

2007/2006مسائًاالول62.5ذكرعراقًسالم محمود خطابالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة97

2007/2006مسائًاالول62.42ذكرعراقًذٌاب عباس خضٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة98

2007/2006مسائًاالول61.93ذكرعراقًمحمد فالح نزارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة99

2007/2006مسائًاالول61.77ذكرعراقًفرج غفار سرمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة100

2007/2006مسائًاالول61.68ذكرعراقًعثمان علً حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة101

2007/2006مسائًاالول61.51ذكرعراقًحسن خلٌل رافدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة102

2007/2006مسائًاالول61.11ذكرعراقًالعابدٌن زٌن عرب علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة103
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2007/2006مسائًاالول61.05ذكرعراقًمحمد جاسم حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة104

2007/2006مسائًاالول61.036ذكرعراقًمصطفى رٌاض كرمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة105

2007/2006مسائًاالول61.032ذكرعراقًالكرٌم عبد صفاء انمارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة106

2007/2006مسائًاالول60.91ذكرعراقًهللا عبد الجبار عبد االنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة107

2007/2006مسائًاالول60.89ذكرعراقًناجً طالب سالمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة108

2007/2006مسائًاالول60.87ذكرعراقًرسن هللا عبد عمرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة109

2007/2006مسائًاالول60.77ذكرعراقًخٌون جاسم اثٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة110

2007/2006مسائًالثانً 60.75ذكرعراقًعٌسى الكاظم عبد عالءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة111

2007/2006مسائًاالول60.56ذكرعراقًشرتوح خلف اٌادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة112

2007/2006مسائًاالول60.46ذكرعراقًابراهٌم موسى علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة113

2007/2006مسائًالثان60.39ًذكرعراقًمحمد حامد عالءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة114

2007/2006مسائًاالول60.27ذكرعراقًمجٌد نزٌه محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة115

2007/2006مسائًاالول60.12انثىعراقٌةاالمٌر عبد عامر منتهىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة116

2007/2006مسائًاالول59.99انثىعراقٌةمحمود بكر دالٌاالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة117

2007/2006مسائًاالول59.8ذكرعراقًعلً كاظم حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة118

2007/2006مسائًاالول59.538ذكرعراقًخلٌل قصً اٌهابالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة119

2007/2006مسائًاالول59.533ذكرعراقًجاسم حسٌن علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة120

2007/2006مسائًاالول59.533ذكرعراقًمحسن علً تحسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة121

2007/2006مسائًاالول59.41ذكرعراقًجزار الرضا عبد سعدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة122

2007/2006مسائًاالول59.07انثىعراقٌةمصطفى مٌران رناالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة123

2007/2006مسائًاالول58.4انثىعراقٌةفٌصل ٌاسر عبٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة124

2007/2006مسائًاالول58.16ذكرعراقًسلطان عبود احسانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة125

2007/2006مسائًاالول58.06ذكرعراقًعلوان هانً محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة126

2007/2006مسائًاالول57.94ذكرعراقًابراهٌم شالل سالمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة127
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2007/2006مسائًاالول57.85انثىعراقٌةصالح رامز هبهالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة128

2007/2006مسائًالثان57.779ًذكرعراقًابراهٌم صالح عمارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة129

2007/2006مسائًالثان57.778ًذكرعراقًعلً رعد ودالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة130

2007/2006مسائًالثان57.61ًانثىعراقٌةنعمه صالح همسهالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة131

2007/2006مسائًاالول57.51ذكرعراقًصالح عواد كرٌمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة132

2007/2006مسائًاالول57.5ذكرعراقًناجً نهاد انمارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة133

2007/2006مسائًاالول57.43ذكرعراقًكاظم عامر انمارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة134

2007/2006مسائًالثان57.39ًذكرعراقًاحمد حمٌد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة135

2007/2006مسائًاالول57.33ذكرعراقًحسن فلٌح علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة136

2007/2006مسائًاالول57.24ذكرعراقًسلٌم داود وسامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة137

2007/2006مسائًاالول57.06ذكرعراقًوفٌق ٌوسف محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة138

2007/2006مسائًاالول56.13ذكرعراقًفهد عدنان صالحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة139

2007/2006مسائًالثان55.94ًذكرعراقًهللا عبد سلٌم احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة140

2007/2006مسائًالثان55.76ًانثىعراقٌةدعٌم فهد منالالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة141

2007/2006مسائًاالول55.11ذكرعراقًاللطٌف عبد رعد عمرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة142

2007/2006مسائًاالول54.75ذكرعراقًالغفور عبد عدنان حذٌفةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة143

2007/2006مسائًاالول54.66ذكرعراقًمجٌد احمد حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة144

2007/2006مسائًاالول53ذكرعراقًعبد محمد صباحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة145


