
التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2007/2008الصباحٌةاالول85.82انثىعراقٌهعلوان حامد نورالسٌاسٌة العلومبغداد1

2007/2008الصباحٌةاالول85.8انثىعراقٌهابراهٌم اسماعٌل نهلهالسٌاسٌة العلومبغداد2

2007/2008الصباحٌةاالول85.2انثىعراقٌهشرهان حسن سهىالسٌاسٌة العلومبغداد3

2007/2008الصباحٌةاالول84.06انثىعراقٌةشلتاغ محمد عالٌهالسٌاسٌة العلومبغداد4

2007/2008الصباحٌةاالول82.71انثىعراقٌةدحام عدنان سارةالسٌاسٌة العلومبغداد5

2007/2008الصباحٌةاالول82.23انثىعراقٌةخنجر حمزه  اسٌلالسٌاسٌة العلومبغداد6

2007/2008الصباحٌةاالول81.08ذكرعراقًرحمة هاشم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد7

2007/2008الصباحٌةاالول80.98انثىعراقٌهزهٌر محمود زهراءالسٌاسٌة العلومبغداد8

2007/2008الصباحٌةاالول80.56ذكرعراقًحمزه فضاله سعدالسٌاسٌة العلومبغداد9

2007/2008الصباحٌةاالول80.52ذكرعراقًمحمد رشٌد مٌرانالسٌاسٌة العلومبغداد10

2007/2008الصباحٌةاالول80.3ذكرعراقًحسٌن راضً حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد11

2007/2008الصباحٌةاالول79.59انثىعراقٌةالحسن عبد جادر اسراءالسٌاسٌة العلومبغداد12

2007/2008الصباحٌةاالول79.47انثىعراقٌةحمزه هادي عذراءالسٌاسٌة العلومبغداد13

2007/2008الصباحٌةاالول79.41انثىعراقٌةمحمد حامد زٌنةالسٌاسٌة العلومبغداد14

2007/2008الصباحٌةاالول79.4انثىعراقٌهكزار عباس صابرٌنالسٌاسٌة العلومبغداد15

2007/2008الصباحٌةاالول79.27انثىعراقٌهاللطٌف عبد راشد نورالسٌاسٌة العلومبغداد16

2007/2008الصباحٌةاالول78.99انثىعراقٌهمخٌلف طاهر اكرامالسٌاسٌة العلومبغداد17

2007/2008الصباحٌةاالول78.49ذكرعراقًاحمد ٌاسٌن داللالسٌاسٌة العلومبغداد18

2007/2008الصباحٌةاالول78.66انثىعراقٌةابراهٌم خلٌل عذراءالسٌاسٌة العلومبغداد19

2007/2008الصباحٌةاالول78.25انثىعراقٌةكمر هاشم صباالسٌاسٌة العلومبغداد20

2007/2008الصباحٌةاالول78.23ذكرعراقًالحسٌن عبد علً ثامرالسٌاسٌة العلومبغداد21

2007/2008الصباحٌةاالول77.74انثىعراقٌههللا عبد نجم نغمالسٌاسٌة العلومبغداد22

2007/2008 الدراسً العام-  المسائٌة و الصباحٌة الدراسات خرٌجٌن 

االولٌة للدراسات الخرٌجٌن اسماء



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2007/2008الصباحٌةاالول77.57انثىعراقٌةمحسن فاضل سرورالسٌاسٌة العلومبغداد23

2007/2008الصباحٌةاالول77.46انثىعراقٌهخلٌل حامد رشاالسٌاسٌة العلومبغداد24

2007/2008الصباحٌةاالول77.33ذكرعراقًعمران لطٌف ماجدالسٌاسٌة العلومبغداد25

2007/2008الصباحٌةاالول77.27انثىعراقٌهشرٌف مهدي نجالءالسٌاسٌة العلومبغداد26

2007/2008الصباحٌةاالول76.93انثىعراقٌةفانوس قبٌل املالسٌاسٌة العلومبغداد27

2007/2008الصباحٌةاالول76.84ذكرعراقًالحمٌد عبد سعد حسنالسٌاسٌة العلومبغداد28

2007/2008الصباحٌةاالول76.77انثىعراقٌةحمادي هاشم نبأالسٌاسٌة العلومبغداد29

2007/2008الصباحٌةاالول76.7ذكرعراقًحمٌد فواز القادر عبدالسٌاسٌة العلومبغداد30

2007/2008الصباحٌةاالول76.55انثىعراقٌهخشن جاسم فاطمةالسٌاسٌة العلومبغداد31

2007/2008الصباحٌةاالول76.44انثىعراقٌهالرحمن عبد الرزاق عبد تباركالسٌاسٌة العلومبغداد32

2007/2008الصباحٌةاالول76.38انثىعراقٌةزغٌر خمٌس نورالسٌاسٌة العلومبغداد33

2007/2008الصباحٌةاالول76.32انثىعراقٌةجاسم فاضل هندالسٌاسٌة العلومبغداد34

2007/2008الصباحٌةاالول76.24انثىعراقٌهكاطع خلٌل حوراءالسٌاسٌة العلومبغداد35

2007/2008الصباحٌةاالول76.18انثىعراقٌهعداي جبار رشاالسٌاسٌة العلومبغداد36

2007/2008الصباحٌةالثان76.14ًذكرعراقًمحمد هللا خٌر سعدالسٌاسٌة العلومبغداد37

2007/2008الصباحٌةاالول75.9ذكرعراقًحسٌن محمد جاسم علًالسٌاسٌة العلومبغداد38

2007/2008الصباحٌةاالول5969 .75انثىعراقٌةعلً حسن حنانالسٌاسٌة العلومبغداد39

2007/2008الصباحٌةاالول5905 .75انثىعراقٌهالكرٌم عبد اللطٌف عبد مروةالسٌاسٌة العلومبغداد40

2007/2008الصباحٌةاالول75.14انثىعراقٌةالدٌن سٌف مؤٌد نورالسٌاسٌة العلومبغداد41

2007/2008الصباحٌةاالول75.11انثىعراقٌهحبٌب طاهر نورالسٌاسٌة العلومبغداد42

2007/2008الصباحٌةاالول74.92انثىعراقٌهمحمد حسن شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد43

2007/2008الصباحٌةاالول74.75انثىعراقٌهالكرٌم عبد عماد سارةالسٌاسٌة العلومبغداد44

2007/2008الصباحٌةاالول74.73ذكرعراقًالجبار عبد معاذ مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد45

2007/2008الصباحٌةاالول74.67انثىعراقٌهوالً محمد ابتهالالسٌاسٌة العلومبغداد46



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2007/2008الصباحٌةاالول74.33انثىعراقٌةطاهر المهدي عبد هبةالسٌاسٌة العلومبغداد47

2007/2008الصباحٌةاالول74.28انثىعراقٌةصالح رٌاض ضحىالسٌاسٌة العلومبغداد48

2007/2008الصباحٌةاالول74.2انثىعراقٌةسامً منعم مٌسالسٌاسٌة العلومبغداد49

2007/2008الصباحٌةاالول74.12ذكرعراقًحسٌن شاكر احمدالسٌاسٌة العلومبغداد50

2007/2008الصباحٌةاالول73.93انثىعراقٌهحمزه ٌاس سارةالسٌاسٌة العلومبغداد51

2007/2008الصباحٌةاالول72.84انثىعراقٌةمحمد السالم عبد مروةالسٌاسٌة العلومبغداد52

2007/2008الصباحٌةاالول73.82انثىعراقٌةحسن عبد عاٌد شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد53

2007/2008الصباحٌةاالول73.62ذكرعراقًالرضا عبد حسٌن منتظرالسٌاسٌة العلومبغداد54

2007/2008الصباحٌةاالول73.56انثىعراقٌةجواد صادق مروةالسٌاسٌة العلومبغداد55

2007/2008الصباحٌةاالول73.5ذكرعراقًسلطان سالم ولٌدالسٌاسٌة العلومبغداد56

2007/2008الصباحٌةاالول73.38انثىعراقٌهمحمد محمود ماريالسٌاسٌة العلومبغداد57

2007/2008الصباحٌةاالول73.36انثىعراقٌهمؤنس فاضل مروةالسٌاسٌة العلومبغداد58

2007/2008الصباحٌةاالول73.3انثىعراقٌههادي علً عرفانالسٌاسٌة العلومبغداد59

2007/2008الصباحٌةاالول73.05ذكرعراقًرشٌد حمٌد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد60

2007/2008الصباحٌةاالول72.84ذكرعراقًعلً قحطان علًالسٌاسٌة العلومبغداد61

2007/2008الصباحٌةاالول72.82انثىعراقٌهكاظم علً ارٌجالسٌاسٌة العلومبغداد62

2007/2008الصباحٌةاالول72.68انثىعراقٌهمرسً لطٌف رفاهالسٌاسٌة العلومبغداد63

2007/2008الصباحٌةاالول72.65انثىعراقٌةحسٌن سرحان عالالسٌاسٌة العلومبغداد64

2007/2008الصباحٌةاالول72.4انثىعراقٌهفنجان علً هناءالسٌاسٌة العلومبغداد65

2007/2008الصباحٌةاالول72.32انثىعراقٌةدهام رحمن علٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد66

2007/2008الصباحٌةاالول72.3انثىعراقٌةفلحً حسن فاطمةالسٌاسٌة العلومبغداد67

2007/2008الصباحٌةاالول72.28ذكرعراقًمحمد هشام احمدالسٌاسٌة العلومبغداد68

2007/2008الصباحٌةاالول72.17ذكرعراقًنصٌف ابراهٌم مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد69

2007/2008الصباحٌةاالول0984 .72ذكرعراقًعبٌس محمد سعدالسٌاسٌة العلومبغداد70



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2007/2008الصباحٌةاالول0973 .72ذكرعراقًحمٌد مجٌد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد71

2007/2008الصباحٌةاالول72.04انثىعراقٌهداود حسن زٌنةالسٌاسٌة العلومبغداد72

2007/2008الصباحٌةاالول72.01ذكرعراقًرؤوف محمد حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد73

2007/2008الصباحٌةاالول71.98ذكرعراقًجاري عواد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد74

2007/2008الصباحٌةاالول71.95انثىعراقٌهعمران عادل نهٌلالسٌاسٌة العلومبغداد75

2007/2008الصباحٌةاالول71.82ذكرعراقًانور حكمت نزارالسٌاسٌة العلومبغداد76

2007/2008الصباحٌةالثان71.76ًانثىعراقٌهمرٌوش جاسم رشاالسٌاسٌة العلومبغداد77

2007/2008الصباحٌةاالول71.75انثىعراقٌهفرج جاسم بسمةالسٌاسٌة العلومبغداد78

2007/2008الصباحٌةاالول71.72انثىعراقٌةاحمد محمود نورالسٌاسٌة العلومبغداد79

2007/2008الصباحٌةاالول71.7ذكرعراقٌهٌاسر خالد ٌاسرالسٌاسٌة العلومبغداد80

2007/2008الصباحٌةاالول71.53انثىعراقٌهعلً صباح روزانالسٌاسٌة العلومبغداد81

2007/2008الصباحٌةاالول71.44انثىعراقٌهالواحد عبد محمود رٌامالسٌاسٌة العلومبغداد82

2007/2008الصباحٌةاالول71.41ذكرعراقًشٌال حسٌن محمودالسٌاسٌة العلومبغداد83

2007/2008الصباحٌةاالول71.31انثىعراقٌهابراهٌم الكرٌم عبد مروةالسٌاسٌة العلومبغداد84

2007/2008الصباحٌةاالول71.28ذكرعراقًهاشم الواحد عبد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد85

2007/2008الصباحٌةاالول71.06انثىعراقٌهصالح عواد زٌنةالسٌاسٌة العلومبغداد86

2007/2008الصباحٌةاالول70.92انثىعراقٌهمحمود شاكر رغدالسٌاسٌة العلومبغداد87

2007/2008الصباحٌةاالول70.86ذكرعراقًنوري اسماعٌل مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد88

2007/2008الصباحٌةاالول70.79انثىعراقٌهعبود علً فاطمةالسٌاسٌة العلومبغداد89

2007/2008الصباحٌةاالول70.57ذكرعراقًمحمود طالب مهندالسٌاسٌة العلومبغداد90

2007/2008الصباحٌةاالول70.27ذكرعراقًجبر علوان حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد91

2007/2008الصباحٌةاالول70.19ذكرعراقًهاشم سعدون حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد92

2007/2008الصباحٌةاالول70.12انثىعراقٌهقند ٌاسٌن رشاالسٌاسٌة العلومبغداد93

2007/2008الصباحٌةاالول70.07ذكرعراقًوداي مجٌد حسامالسٌاسٌة العلومبغداد94



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2007/2008الصباحٌةاالول70.03ذكرعراقًحسون عالء حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد95

2007/2008الصباحٌةاالول69.99انثىعراقٌةحمه احمد نرجسالسٌاسٌة العلومبغداد96

2007/2008الصباحٌةالثان69.91ًانثىعراقًمجول مجٌد اصٌلالسٌاسٌة العلومبغداد97

2007/2008الصباحٌةالثان69.77ًانثىعراقٌهابراهٌم خلٌل فاتنالسٌاسٌة العلومبغداد98

2007/2008الصباحٌةاالول69.45ذكرعراقًحسٌن كاظم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد99

2007/2008الصباحٌةاالول69.27ذكرعراقًابراهٌم ساجد مهندالسٌاسٌة العلومبغداد100

2007/2008الصباحٌةاالول262 .69انثىعراقٌةقدوري مؤٌد عبٌرالسٌاسٌة العلومبغداد101

2007/2008الصباحٌةاالول2600 .69انثىعراقٌةمحسن عصام رؤىالسٌاسٌة العلومبغداد102

2007/2008الصباحٌةاالول69.23ذكرعراقًثامر عٌفان علًالسٌاسٌة العلومبغداد103

2007/2008الصباحٌةاالول69.16انثىعراقٌةناصر عبد كرٌم نورالسٌاسٌة العلومبغداد104

2007/2008الصباحٌةاالول69.06ذكرعراقًعباس حمٌد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد105

2007/2008الصباحٌةاالول69.01انثىعراقٌةحمٌد ابراهٌم فدوىالسٌاسٌة العلومبغداد106

2007/2008الصباحٌةاالول68.84انثىعراقٌهمحمد قاسم سعادالسٌاسٌة العلومبغداد107

2007/2008الصباحٌةاالول68.82ذكرعراقًولً فاضل حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد108

2007/2008الصباحٌةالثان68.79ًانثىعراقٌةبشاره موحً زٌنةالسٌاسٌة العلومبغداد109

2007/2008الصباحٌةاالول68.69ذكرعراقًناٌف هللا عبد علًالسٌاسٌة العلومبغداد110

2007/2008الصباحٌةاالول68.68ذكرعراقًشاٌع غازي سدٌرالسٌاسٌة العلومبغداد111

2007/2008الصباحٌةاالول68.31انثىعراقٌهمحسن عباس أمالنالسٌاسٌة العلومبغداد112

2007/2008الصباحٌةاالول68.27انثىعراقٌهعباس االله عبد انتصارالسٌاسٌة العلومبغداد113

2007/2008الصباحٌةاالول68.15ذكرعراقًمحسن رضا محمد علًالسٌاسٌة العلومبغداد114

2007/2008الصباحٌةاالول67.91ذكرعراقًمهنه علوان حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد115

2007/2008الصباحٌةاالول67.89ذكرعراقًكرٌم علً محمدالسٌاسٌة العلومبغداد116

2007/2008الصباحٌةاالول67.73ذكرعراقًاحمد حازم احمدالسٌاسٌة العلومبغداد117

2007/2008الصباحٌةاالول67.6ذكرعراقًدشر شبٌب احمدالسٌاسٌة العلومبغداد118
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2007/2008الصباحٌةاالول67.46انثىعراقٌةكاظم جواد مروةالسٌاسٌة العلومبغداد119

2007/2008الصباحٌةاالول67.37ذكرعراقًحمزه هادي صباحالسٌاسٌة العلومبغداد120

2007/2008الصباحٌةاالول67.3انثىعراقٌهغافل جاسم اسراءالسٌاسٌة العلومبغداد121

2007/2008الصباحٌةاالول67.21انثىعراقٌةقاسم مفٌد نورالسٌاسٌة العلومبغداد122

2007/2008الصباحٌةاالول67.19ذكرعراقًخلٌفه رجب عادلالسٌاسٌة العلومبغداد123

2007/2008الصباحٌةاالول1454 .67ذكرعراقًعلوان حسن فٌصلالسٌاسٌة العلومبغداد124

2007/2008الصباحٌةاالول1369 .67انثىعراقٌهٌحٌى اسماعٌل دنٌاالسٌاسٌة العلومبغداد125

2007/2008الصباحٌةاالول67.06ذكرعراقًحنوٌت طالب علًالسٌاسٌة العلومبغداد126

2007/2008الصباحٌةاالول67.03ذكرعراقًعٌدان حسن علًالسٌاسٌة العلومبغداد127

2007/2008الصباحٌةالثان66.74ًذكرعراقًعبود هادي مهاجرالسٌاسٌة العلومبغداد128

2007/2008الصباحٌةاالول66.66ذكرعراقًالحسٌن عبد محمد العابدٌن زٌنالسٌاسٌة العلومبغداد129

2007/2008الصباحٌةاالول66.63انثىعراقٌهمشكور موسى هدٌلالسٌاسٌة العلومبغداد130

2007/2008الصباحٌةالثان66.52ًذكرعراقًحسن عجٌل عصامالسٌاسٌة العلومبغداد131

2007/2008الصباحٌةاالول66.45ذكرعراقًحسٌن علً تحسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد132

2007/2008الصباحٌةاالول66.26ذكرعراقًعفتان حماد عمرالسٌاسٌة العلومبغداد133

2007/2008الصباحٌةاالول66.17انثىعراقٌهسلمان حمٌد رحابالسٌاسٌة العلومبغداد134

2007/2008الصباحٌةاالول66.02ذكرعراقًناهد علً هشامالسٌاسٌة العلومبغداد135

2007/2008الصباحٌةاالول65.8ذكرعراقًمجٌد قاسم حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد136

2007/2008الصباحٌةاالول65.58ذكرعراقًكاظم رعد سعدالسٌاسٌة العلومبغداد137

2007/2008الصباحٌةاالول485 .65ذكرعراقًالرحمن عبد احمد شاملالسٌاسٌة العلومبغداد138

2007/2008الصباحٌةاالول4834 .65انثىعراقٌةكاظم خالد مروةالسٌاسٌة العلومبغداد139

2007/2008الصباحٌةاالول65.39ذكرعراقًملوز كاظم عمارالسٌاسٌة العلومبغداد140

2007/2008الصباحٌةاالول65.31ذكرعراقًحمٌدي عبٌس مالكالسٌاسٌة العلومبغداد141

2007/2008الصباحٌةاالول65.16ذكرعراقًنوٌم خٌري عمارالسٌاسٌة العلومبغداد142
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2007/2008الصباحٌةاالول65.14ذكرعراقًرشٌد عادل محمدالسٌاسٌة العلومبغداد143

2007/2008الصباحٌةاالول64.9ذكرعراقًسلمان هلٌل عباسالسٌاسٌة العلومبغداد144

2007/2008الصباحٌةاالول64.81ذكرعراقًمحمد محمود ظافرالسٌاسٌة العلومبغداد145

2007/2008الصباحٌةاالول64.39انثىعمانٌةسعٌد مداد بدرٌةالسٌاسٌة العلومبغداد146

2007/2008الصباحٌةاالول64.29ذكرعراقًعٌال شنون محمدالسٌاسٌة العلومبغداد147

2007/2008الصباحٌةاالول1137 .64ذكرعراقًابراهٌم حمدي اشرفالسٌاسٌة العلومبغداد148

2007/2008الصباحٌةاالول1132 .64ذكرعراقًمحمد قاسم معتزالسٌاسٌة العلومبغداد149

2007/2008الصباحٌةاالول63.71ذكرعراقًالكرٌم عبد قاسم علًالسٌاسٌة العلومبغداد150

2007/2008الصباحٌةاالول63.42ذكرعراقًابراهٌم غسان قصًالسٌاسٌة العلومبغداد151

2007/2008الصباحٌةالثان63.27ًذكرعراقًالرضا عبد محسن اثٌرالسٌاسٌة العلومبغداد152

2007/2008الصباحٌةاالول63.19ذكرعراقًكاظم نوري محمدالسٌاسٌة العلومبغداد153

2007/2008الصباحٌةاالول63.11ذكرعراقًفزع محمد مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد154

2007/2008الصباحٌةاالول63.06ذكرعراقًمندول الواحد عبد علًالسٌاسٌة العلومبغداد155

2007/2008الصباحٌةاالول63.02ذكرعراقًعلً عبد باسم حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد156

2007/2008الصباحٌةاالول62.25ذكرعراقًحسٌن حنظل عثمانالسٌاسٌة العلومبغداد157

2007/2008الصباحٌةاالول62.21ذكرعراقًفلٌح علً سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد158

2007/2008الصباحٌةاالول62.14ذكرعراقًسالم عودة حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد159

2007/2008الصباحٌةاالول62.13ذكرعراقًعودة جمٌل محمدالسٌاسٌة العلومبغداد160

2007/2008الصباحٌةاالول62.04ذكرعراقًحمٌد محمد حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد161

2007/2008الصباحٌةالثان61.94ًذكرعراقًثانً اسماعٌل محمدالسٌاسٌة العلومبغداد162

2007/2008الصباحٌةاالول61.73ذكرعراقًكٌطان النبً عبد غزوانالسٌاسٌة العلومبغداد163

2007/2008الصباحٌةاالول61.68ذكرعراقًعباس ٌاسٌن علًالسٌاسٌة العلومبغداد164

2007/2008الصباحٌةالثان61.51ًذكرعراقًلفته صبري اسامةالسٌاسٌة العلومبغداد165

2007/2008الصباحٌةاالول61.23ذكرعراقًمحمد هللا جاد محمودالسٌاسٌة العلومبغداد166
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2007/2008الصباحٌةاالول61.02ذكرعراقًمكطوف علً كرارالسٌاسٌة العلومبغداد167

2007/2008الصباحٌةالثان61ًذكرعراقًخمٌس كرٌم احمدالسٌاسٌة العلومبغداد168

2007/2008الصباحٌةاالول60.93انثىعراقٌةمنعم الحسن عبد شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد169

2007/2008الصباحٌةاالول60.81ذكرعراقًكاظم جعفر مرتضىالسٌاسٌة العلومبغداد170

2007/2008الصباحٌةاالول60.64انثىعراقٌةعاصً احمد زٌنةالسٌاسٌة العلومبغداد171

2007/2008الصباحٌةاالول60.54ذكرعراقًعبود غازي محمودالسٌاسٌة العلومبغداد172

2007/2008الصباحٌةالثان60.51ًذكرعراقًصاحب هللا عبد عمارالسٌاسٌة العلومبغداد173

2007/2008الصباحٌةاالول60.25ذكرعراقًاحمد درٌد عمرالسٌاسٌة العلومبغداد174

2007/2008الصباحٌةاالول60.19ذكرعراقًهللا عبد السالم عبد فاروقالسٌاسٌة العلومبغداد175

2007/2008الصباحٌةاالول60.13ذكرعراقًحسٌن سلمان محمدالسٌاسٌة العلومبغداد176

2007/2008الصباحٌةالثان60.05ًذكرعراقًالسادة عبد جبار تأسٌرالسٌاسٌة العلومبغداد177

59.95ذكرعراقًكاظم علٌوي حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد178
 الثانً

التكمٌلً
2007/2008الصباحٌة

2007/2008الصباحٌةاالول59.88ذكرعراقًاالمٌر عبد فارس امٌرالسٌاسٌة العلومبغداد179

2007/2008الصباحٌةاالول59.85ذكرعراقًمحمد نادر ضرغامالسٌاسٌة العلومبغداد180

2007/2008الصباحٌةالثان59.6ًانثىعراقٌةمحسن الهادي عبد دعاءالسٌاسٌة العلومبغداد181

2007/2008الصباحٌةالثان59.53ًذكرعراقًجواد راضً احمدالسٌاسٌة العلومبغداد182

2007/2008الصباحٌةالثان59.48ًذكرعراقًداود علً احمدالسٌاسٌة العلومبغداد183

2007/2008الصباحٌةالثان59.19ًانثىعراقٌةسامً صالح مروةالسٌاسٌة العلومبغداد184

2007/2008الصباحٌةالثان58.82ًذكرعراقًسلمان علً مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد185

2007/2008الصباحٌةالثان58.76ًذكرعراقًسالم عبد سامً اثٌرالسٌاسٌة العلومبغداد186

2007/2008الصباحٌةالثان58.73ًذكرعراقًسالم رسول محمدالسٌاسٌة العلومبغداد187

2007/2008الصباحٌةاالول58.61ذكرعراقًسوزا ابراهٌم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد188

2007/2008الصباحٌةاالول58.49انثىعراقٌةعلً االله عبد خولهالسٌاسٌة العلومبغداد189

2007/2008الصباحٌةاالول58.16ذكرعراقًهللا عبد حسناوي عمادالسٌاسٌة العلومبغداد190
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2007/2008الصباحٌةاالول57.34ذكرعراقًعطٌه محمد ناظمالسٌاسٌة العلومبغداد191

2007/2008الصباحٌةالثان56.69ًذكرعراقًعلً محمد سعدي محمدالسٌاسٌة العلومبغداد192

2007/2008الصباحٌةالثان56.17ًذكرعراقًحسٌن فاضل احمدالسٌاسٌة العلومبغداد193

2007/2008الصباحٌةاالول55.82ذكرعراقًشنٌشل كاظم وسامالسٌاسٌة العلومبغداد194

2007/2008الصباحٌةالثان55.73ًذكرعراقًمحان هللا نصر علً هاديالسٌاسٌة العلومبغداد195

2007/2008الصباحٌةالثان55.7ًذكرعراقًصالح علً فائزالسٌاسٌة العلومبغداد196

2007/2008الصباحٌةالثان52,80ًذكرعراقًعزٌز موسى باقرالسٌاسٌة العلومبغداد197

التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2007/2008مسائًاالول84,42ذكرعراقًجاسم جواد ولٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة1

2007/2008مسائًاالول83,12انثىعراقٌهفرج علً نبراسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة2

2007/2008مسائًاالول83,07انثىعراقٌهالعزٌز عبد احمد هندالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة3

2007/2008مسائًاالول82,53انثىعراقٌهحسن احمد هدىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة4

2007/2008مسائًاالول81.98ذكرعراقًعلً حسون قٌسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة5

2007/2008مسائًاالول81.64انثىعراقٌهالستار عبد الحق عبد هندالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة6

2007/2008مسائًاالول81,21ذكرعراقًمهلهل قاسم مازنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة7

2007/2008مسائًاالول80,74انثىعراقٌهاحمد رٌاض نورالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة8

2007/2008مسائًاالول81,60انثىعراقٌهاالمٌرعوده عبد ودادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة9

2007/2008مسائًاالول80,55ذكرعراقًمرداو حافظ جبرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة10

2007/2008مسائًاالول79,87ذكرعراقًحمادي عبد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة11

2007/2008مسائًاالول79,66ذكرعراقًعبدالستار عبدالكرٌم الرحمن عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة12

2007/2008مسائًاالول79,57ذكرعراقًمحمد خلٌفه عامرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة13

2007/2008مسائًاالول79,38انثىعراقٌةعلً حسٌن عطورالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة14

2007/2008 الدراسً العام-  المسائٌة الدراسات خرٌجٌن 
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2007/2008مسائًاالول79,22ذكرعراقًالزم صبٌح لؤيالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة15

2007/2008مسائًاالول 78,96انثىعراقٌةوهاب حسن صافٌنازالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة16

2007/2008مسائًاالول78.9ذكرعراقًالستار عبد الكرٌم عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة17

2007/2008مسائًاالول77.44ذكرعراقًهللا عبد منشد هللا عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة18

2007/2008مسائًاالول77,43ذكرعراقًزٌدان خلف توفٌقالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة19

2007/2008مسائًاالول77,23ذكرعراقًابراهٌم اسعد حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة20

2007/2008مسائًاالول77,12انثىعراقٌةسعٌد طالب زهراءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة21

2007/2008مسائًاالول76,86انثىعراقٌةجواد مزهر نجلهالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة22

2007/2008مسائًاالول76,75ذكرعراقًداٌش محمد جاسمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة23

2007/2008مسائًاالول76,53ذكرعراقًاالمٌر عبد فاهم انمارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة24

2007/2008مسائًاالول76,52انثىعراقٌةصبحً ضٌاء وجدانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة25

2007/2008مسائًاالول76,41ذكرعراقًشغٌت كنبر سعديالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة26

2007/2008مسائًاالول76,41ذكرعراقًوحٌد الرسول عبد رشادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة27

2007/2008مسائًاالول76,40ذكرعراقًموسى عٌسى حسامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة28

2007/2008مسائًاالول75,94ذكرعراقًمحمود عباس عمارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة29

2007/2008مسائًاالول75,71ذكرعراقًالمجٌد عبد ماجد حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة30

2007/2008مسائًاالول75,30انثىعراقٌةنعٌم سعد رغدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة31

2007/2008مسائًاالول74,72ذكرعراقًخلف جبار الرحمن عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة32

2007/2008مسائًاالول74.71ذكرعراقًباقر الحسٌن عبد موفقالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة33

2007/2008مسائًاالول74.37ذكرعراقًشبٌب جبار انمارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة34

2007/2008مسائًاالول74.1ذكرعراقًجاسم عبود حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة35

2007/2008مسائًاالول74.05ذكرعراقًاالمٌر عبد باسم حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة36

2007/2008مسائًاالول73.6انثىعراقٌةعبد حبٌب بٌداءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة37

2007/2008مسائًاالول73.48ذكرعراقًحسٌن راضً حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة38



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2007/2008مسائًاالول73.1ذكرعراقًالحمٌد عبد الرحٌم عبد مضرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة39

2007/2008مسائًاالول73.12ذكرعراقًقاسم طارق اٌادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة40

2007/2008مسائًاالول72.77ذكرعراقًرمث محمد قاسمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة41

2007/2008مسائًاالول72.4ذكرعراقًاالسد عبد االمٌر عبد منذرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة42

2007/2008مسائًاالول72.24ذكرعراقًعٌسى احمد ضرغامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة43

2007/2008مسائًاالول72,09ذكرعراقًٌوسف فخري عادلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة44

2007/2008مسائًاالول72.04انثىعراقٌةمحسن حاتم رغدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة45

2007/2008مسائًاالول73.14ذكرعراقًحسن مهدي عباسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة46

2007/2008مسائًاالول71.78انثىعراقٌةهادي عدنان سلوىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة47

2007/2008مسائًاالول71.69انثىعراقٌةناصر الحسٌن عبد نورالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة48

2007/2008مسائًاالول71.58ذكرعراقًاالمٌر عبد اللطٌف عبد بشارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة49

2007/2008مسائًاالول71.27ذكرعراقًحسٌن ملك قصًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة50

2007/2008مسائًاالول70.77انثىعراقٌةحمٌد سمٌر هدىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة51

2007/2008مسائًاالول70.6ذكرعراقًبوري محمد جاسمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة52

2007/2008مسائًاالول70.24ذكرعراقًهالل احمد عباسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة53

2007/2008مسائًاالول70.23ذكرعراقًفرج طالب مالكالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة54

2007/2008مسائًاالول69.9ذكرعراقًفاضل عادل فاضلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة55

2007/2008مسائًاالول69.87انثىعراقٌةكرم عبد الكاظم عبد مرفتالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة56

2007/2008مسائًاالول69.39ذكرعراقًاللطٌف عبد راشد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة57

2007/2008مسائًاالول69.31ذكرعراقًجبر جمعه صباحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة58

2007/2008مسائًاالول68.86ذكرعراقًمحمد ٌوسف ٌعكوبالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة59

2007/2008مسائًاالول68.83انثىعراقٌةكاظم جواد انسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة60

2007/2008مسائًاالول68.46ذكرعراقًمحسن ناظم علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة61

2007/2008مسائًاالول68.49ذكرعراقًسرهٌد سعدون اٌوبالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة62
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2007/2008مسائًاالول68.68انثىعراقٌةالشهٌد عبد ثامر عالالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة63

2007/2008مسائًاالول68.43ذكرعراقًسوٌدان عدنان رافدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة64

2007/2008مسائًالثان67.84ًذكرعراقًخافج عوكً مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة65

2007/2008مسائًاالول67.8انثىعراقٌةكاظم مجٌد رناالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة66

2007/2008مسائًاالول67.65انثىعراقٌةمحسن جواد شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة67

2007/2008مسائًاالول67.4ذكرعراقًاكبر علً رافدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة68

2007/2008مسائًالثان67.34ًانثىعراقٌةمحمد رائد رغدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة69

2007/2008مسائًاالول67.3ذكرعراقًحمادي علً الرزاق عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة70

2007/2008مسائًاالول67.04انثىعراقٌةزٌدان حسٌن اراءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة71

2007/2008مسائًاالول66.86انثىعراقٌةمحمد حسٌن ورقاءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة72

2007/2008مسائًاالول66.56انثىعراقٌةحمزه حامد منارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة73

2007/2008مسائًاالول66.47ذكرعراقًالحسٌن عبد طالب علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة74

2007/2008مسائًاالول66.36انثىعراقٌةدواي هاشم سارهالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة75

2007/2008مسائًاالول66.28ذكرعراقًثامر عباس فرٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة76

2007/2008مسائًالثان65.86ًذكرعراقًمظلوم مطشر مهندالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة77

2007/2008مسائًاالول65.41انثىعراقٌةمٌرزا خالد جوانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة78

2007/2008مسائًاالول66.38ذكرعراقًسلمان حسن علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة79

2007/2008مسائًاالول65.01ذكرعراقًعواد صادق مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة80

2007/2008مسائًاالول64.9ذكرعراقًعون عبد الرسول عبد مهندالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة81

2007/2008مسائًاالول64.66ذكرعراقًكرٌم مهدي احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة82

2007/2008مسائًاالول64.54ذكرعراقًكاظم عماد علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة83

2007/2008مسائًاالول64.43ذكرعراقًصالح جمٌل لٌثالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة84

2007/2008مسائًاالول64.38ذكرعراقًحسن علً منتصرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة85

2007/2008مسائًالثان64.26ًذكرعراقًجاسم علً جاسمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة86
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2007/2008مسائًاالول63.67انثىعراقٌةالساده عبد تركً انتضارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة87

2007/2008مسائًاالول63.39ذكرعراقًشاكر طالب محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة88

2007/2008مسائًالثان63.38ًانثىعراقٌةمحمد جاسم مروهالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة89

2007/2008مسائًاالول63.23انثىعراقٌةصاحب ناظم هدٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة90

2007/2008مسائًاالول63.11ذكرعراقًكاظم جواد علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة91

2007/2008مسائًاالول63.1انثىعراقٌةقادر حافظ اسراءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة92

2007/2008مسائًاالول62.94ذكرعراقًدواي سالم علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة93

2007/2008مسائًاالول62.86انثىعراقٌةالقادر عبد سعد لمٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة94

2007/2008مسائًاالول62.81انثىعراقٌةخلٌل موفق سهىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة95

2007/2008مسائًاالول62.71ذكرعراقًنعمه كرٌم عمارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة96

2007/2008مسائًاالول62.61ذكرعراقًالجبار عبد طارق زٌادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة97

2007/2008مسائًاالول62.57ذكرعراقًرشٌد فخري ٌاسرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة98

2007/2008مسائًاالول62.56ذكرعراقًاالمٌر عبد مفٌد علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة99

2007/2008مسائًاالول62.33ذكرعراقًماٌس عبد حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة100

2007/2008مسائًاالول62.33ذكرعراقًعٌفان حمد طارقالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة101

2007/2008مسائًالثان62.28ًذكرعراقًهادي تركً فراسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة102

2007/2008مسائًاالول61.93ذكرعراقًحسن محمد علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة103

2007/2008مسائًاالول61.64ذكرعراقًنصٌف صباح انورالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة104

2007/2008مسائًالثان61.39ًذكرعراقًكاظم حسون علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة105

2007/2008مسائًاالول61.14ذكرعراقًشاكر ناٌف ضٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة106

2007/2008مسائًاالول60.97ذكرعراقًصالح طارق محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة107

2007/2008مسائًاالول60.96انثىعراقٌةعزٌز خالد نورالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة108

2007/2008مسائًالثان60.89ًذكرعراقًمتً ٌلدا فاديالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة109

2007/2008مسائًاالول60.86انثىعراقٌةابراهٌم اسماعٌل زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة110
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2007/2008مسائًاالول60.68ذكرعراقًمهدي بهجت نهادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة111

2007/2008مسائًالثان60.39ًذكرعراقًمحمد حامد عالءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة112

2007/2008مسائًاالول59.95ذكرعراقًداٌش خلف حسامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة113

2007/2008مسائًاالول59.95ذكرعراقًالوهاب عبد الرزاق عبد مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة114

2007/2008مسائًاالول59.67ذكرعراقًعاتً صالح المهدي عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة115

2007/2008مسائًاالول59.54ذكرعراقًٌاسٌن طه ٌاسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة116

2007/2008مسائًاالول59.5ذكرعراقًمنصور مجٌد نزارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة117

2007/2008مسائًاالول59.39ذكرعراقًصبار مجٌد لٌثالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة118

2007/2008مسائًالثان59.3ًانثىعراقٌةفلٌح طارق زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة119

2007/2008مسائًالثان59.25ًذكرعراقًاالمٌر عبد عدنان اثٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة120

2007/2008مسائًاالول59.03انثىعراقٌةنعمان ٌوسف دنٌاالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة121

2007/2008مسائًالثان58.98ًذكرعراقًابراهٌم هادي احسانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة122

2007/2008مسائًاالول58.91ذكرعراقًجابر مثنى احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة123

2007/2008مسائًاالول58.73ذكرعراقًابراهٌم جلٌل منٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة124

2007/2008مسائًالثان58.58ًذكرعراقًعوده محمد بارقالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة125

2007/2008مسائًالثان58.29ًذكرعراقًمحمد فاضل ماهرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة126

2007/2008مسائًالثان58.12ًذكرعراقًحسٌن سعدي قتٌبةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة127

2007/2008مسائًاالول57.97ذكرعراقًمحمد قاسم حسنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة128

2007/2008مسائًاالول57.95ذكرعراقًشذر الزم حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة129

2007/2008مسائًالثان57.81ًذكرعراقًباقر سعٌد مرتضىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة130

2007/2008مسائًالثان57.39ًذكرعراقًاحمد حمٌد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة131

2007/2008مسائًالثان57.21ًذكرعراقًخلف جابر عبد سالمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة132

2007/2008مسائًالثان57.08ًذكرعراقًعسكر ٌوسف عالءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة133
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2007/2008مسائًالثان57ًذكرعراقًجاسم علً سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة135

2007/2008مسائًالثان56.86ًذكرعراقًتاٌه كاظم علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة136

2007/2008مسائًالثان56.78ًذكرعراقًكرم نزار كرمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة137

2007/2008مسائًالثان56.14ًذكرعراقًكاظم محمود احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة138
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2007/2008مسائًالثان55.89ًذكرعراقًكاظم سرٌح احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة140

2007/2008مسائًالثان55.78ًذكرعراقًمحجم دحام محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة141

2007/2008مسائًاالول55.75ذكرعراقًحمٌد سالم مقدامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة142
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2007/2008مسائًالثان54.38ًانثىعراقٌةسلمان شاكر لقاءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة146
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2007/2008مسائًالثان51.83ًذكرعراقًمحمود طاهر عمرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة151


