
التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

2009/2010الصباحٌةاالول88,14انثىعراقٌةحسٌن الباري عبد الكوثرالسٌاسٌة العلومبغداد1

2009/2010الصباحٌةاالول86,55انثىعراقٌةكامل امجد رٌتاالسٌاسٌة العلومبغداد2

2009/2010الصباحٌةاالول84,77انثىعراقٌةاحمد سرحان سندسالسٌاسٌة العلومبغداد3

2009/2010الصباحٌةاالول83,23انثىعراقٌةكاظم علً بانالسٌاسٌة العلومبغداد4

2009/2010الصباحٌةاالول83,20انثىعراقٌةهرمز خضر هالةالسٌاسٌة العلومبغداد5

2009/2010الصباحٌةاالول81,68انثىعراقٌةمحمد جاسم هبةالسٌاسٌة العلومبغداد6

2009/2010الصباحٌةاالول81ذكرعراقًلكن هاشم باسمالسٌاسٌة العلومبغداد7

2009/2010الصباحٌةاالول80,78انثىعراقٌةخضٌر ٌاسٌن سجىالسٌاسٌة العلومبغداد8

2009/2010الصباحٌةاالول79,84ذكرعراقًنجم مشعان احمدالسٌاسٌة العلومبغداد9

2009/2010الصباحٌةاالول78,91انثىعراقٌةفرج الحسٌن عبد امالالسٌاسٌة العلومبغداد10

2009/2010الصباحٌةاالول78,22انثىعراقٌةهللا عبد خزعل سجىالسٌاسٌة العلومبغداد11

2009/2010الصباحٌةاالول77,95ذكرعراقًخلف خلٌل مهندالسٌاسٌة العلومبغداد12

2009/2010الصباحٌةاالول77,94انثىعراقٌةناٌف زٌاد ضحىالسٌاسٌة العلومبغداد13

2009/2010الصباحٌةاالول77,77ذكرعراقًربٌح الكاظم عبد همامالسٌاسٌة العلومبغداد14

2009/2010الصباحٌةاالول77,52انثىعراقٌةمهدي رشٌد حوراءالسٌاسٌة العلومبغداد15

2009/2010الصباحٌةاالول77,05انثىعراقٌةٌاس طالل سارةالسٌاسٌة العلومبغداد16

2009/2010الصباحٌةاالول77048انثىعراقٌةهاشم عدنان نورالسٌاسٌة العلومبغداد17

2009/2010الصباحٌةاالول76,90ذكرعراقًفهد نوري محمدالسٌاسٌة العلومبغداد18

2009/2010الصباحٌةالثان76،73ًذكرعراقٌةحسٌن ابراهٌم حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد19

2009/2010الصباحٌةاالول76,47ذكرعراقًمحمد جمعة حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد20

2009/2010الصباحٌةاالول75,03ذكرعراقًحسٌن علً سعٌدالسٌاسٌة العلومبغداد21

2009/2010الصباحٌةاالول74,81انثىعراقٌةخلف مجٌد زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد22

2009/2010 الدراسً العام-  المسائٌة و الصباحٌة الدراسات خرٌجٌن 

االولٌة للدراسات الخرٌجٌن اسماء
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2009/2010الصباحٌةاالول74,75انثىعراقٌةرستم شبٌب نضالالسٌاسٌة العلومبغداد23

2009/2010الصباحٌةاالول74,69ذكرعراقًكرٌم حسٌن علًالسٌاسٌة العلومبغداد24

2009/2010الصباحٌةاالول74,35انثىعراقٌةٌونس منتصر اٌهامالسٌاسٌة العلومبغداد25

2009/2010الصباحٌةاالول74,26انثىعراقٌةمحمود الدٌن صالح دٌمنالسٌاسٌة العلومبغداد26

2009/2010الصباحٌةاالول74,18انثىعراقٌةجبار عدنان رقٌةالسٌاسٌة العلومبغداد27

2009/2010الصباحٌةاالول74,16انثىعراقٌةهللا عبد خلٌل مًالسٌاسٌة العلومبغداد28

2009/2010الصباحٌةاالول73,73انثىعراقٌةالخالق عبد سمٌر مروةالسٌاسٌة العلومبغداد29

2009/2010الصباحٌةاالول73,72انثىعراقٌةالجبار عبد ولٌد مروةالسٌاسٌة العلومبغداد30

2009/2010الصباحٌةاالول73,66ذكرعراقًشكر حكمت محمدالسٌاسٌة العلومبغداد31

2009/2010الصباحٌةاالول73,64ذكرعراقًعبود صباح سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد32

2009/2010الصباحٌةاالول73,48انثىعراقٌةمهدي محمد عباس فاطمةالسٌاسٌة العلومبغداد33

2009/2010الصباحٌةالثان72،84ًانثىعراقٌةنعمة حسٌن فرحالسٌاسٌة العلومبغداد34

2009/2010الصباحٌةاالول72,41انثىعراقٌةرجب صالح سهىالسٌاسٌة العلومبغداد35

2009/2010الصباحٌةاالول72,39ذكرعراقًفاضل عون عبد باسمالسٌاسٌة العلومبغداد36

2009/2010الصباحٌةاالول71,62انثىعراقٌةامٌن عصام كوثرالسٌاسٌة العلومبغداد37

2009/2010الصباحٌةاالول71,61انثىعراقٌةشاكر جالل منذر هالةالسٌاسٌة العلومبغداد38

2009/2010الصباحٌةاالول71,42ذكرعراقًمحمد بشارة قصًالسٌاسٌة العلومبغداد39

2009/2010الصباحٌةاالول70,95ذكرعراقًنجم هللا عبد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد40

2009/2010الصباحٌةاالول70,79انثىعراقٌةمحمد كاظم هدىالسٌاسٌة العلومبغداد41

2009/2010الصباحٌةاالول70,75انثىعراقٌةعبٌد فاضل هناءالسٌاسٌة العلومبغداد42

2009/2010الصباحٌةاالول70,71ذكرعراقًقاسم جبار علًالسٌاسٌة العلومبغداد43

2009/2010الصباحٌةاالول70,46انثىعراقٌةجوٌد كامل صابرٌنالسٌاسٌة العلومبغداد44

2009/2010الصباحٌةالثان70،39ًانثىعراقٌةالكرٌم عبد صالح زهراءالسٌاسٌة العلومبغداد45

2009/2010الصباحٌةاالول70,17انثىعراقٌةسعٌد كافً سجىالسٌاسٌة العلومبغداد46
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2009/2010الصباحٌةاالول70,15ذكرعراقًحسن سعٌد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد47

2009/2010الصباحٌةاالول69,96ذكرعراقًابراهٌم اللطٌف عبد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد48

2009/2010الصباحٌةاالول69,86انثىعراقٌةثامر كرٌم غفرانالسٌاسٌة العلومبغداد49

2009/2010الصباحٌةاالول69,83ذكرعراقًٌوسف صباح سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد50

2009/2010الصباحٌةاالول69,59انثىعراقٌةخضٌر ٌاسٌن نورالسٌاسٌة العلومبغداد51

2009/2010الصباحٌةاالول69,52انثىعراقٌةسعدون عماد اٌناسالسٌاسٌة العلومبغداد52

2009/2010الصباحٌةاالول69,51انثىعراقٌةجاسم مازن نورالسٌاسٌة العلومبغداد53

2009/2010الصباحٌةاالول69,09ذكرعراقًكزار مزهر عبد عديالسٌاسٌة العلومبغداد54

2009/2010الصباحٌةاالول68945انثىعراقٌةحسن فلٌح هدٌلالسٌاسٌة العلومبغداد55

2009/2010الصباحٌةاالول68931ذكرعراقًالواحد عبد نهاد عمادالسٌاسٌة العلومبغداد56

2009/2010الصباحٌةاالول68,91ذكرعراقًبرنٌط ثامر محمدالسٌاسٌة العلومبغداد57

2009/2010الصباحٌةاالول68 ،7975انثىعراقٌةمول النبً عبد نبأالسٌاسٌة العلومبغداد58

2009/2010الصباحٌةاالول68 ،7914انثىعراقٌةعلً محمد سارةالسٌاسٌة العلومبغداد59

2009/2010الصباحٌةاالول68,77ذكرعراقًاالمٌر عبد حسن وسامالسٌاسٌة العلومبغداد60

2009/2010الصباحٌةاالول68,75انثىعراقٌةحسٌن صفاء فاتنالسٌاسٌة العلومبغداد61

2009/2010الصباحٌةاالول68,66ذكرعراقًوحٌد فالح رزاقالسٌاسٌة العلومبغداد62

2009/2010الصباحٌةاالول68,42انثىعراقٌةهللا عبد الزهرة عبد شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد63

2009/2010الصباحٌةاالول68,10انثىعراقٌةمجٌد علً شهدالسٌاسٌة العلومبغداد64

2009/2010الصباحٌةاالول68,03انثىعراقٌةنجم الصمد عبد ابرارالسٌاسٌة العلومبغداد65

2009/2010الصباحٌةاالول67,94انثىعراقٌةوالً الرحمن عبد فاطمةالسٌاسٌة العلومبغداد66

2009/2010الصباحٌةاالول67,79انثىعراقٌةمخلف غضٌب مروةالسٌاسٌة العلومبغداد67

2009/2010الصباحٌةاالول67,59انثىعراقٌةشبٌب كرٌم غفرانالسٌاسٌة العلومبغداد68

2009/2010الصباحٌةاالول67,51ذكرعراقًنعمة عبود بشٌرالسٌاسٌة العلومبغداد69

2009/2010الصباحٌةاالول67,47انثىعراقٌةخضٌر حسٌن مهاالسٌاسٌة العلومبغداد70
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2009/2010الصباحٌةاالول67,45انثىعراقٌةناجً عدنان مروةالسٌاسٌة العلومبغداد71

2009/2010الصباحٌةاالول67,37انثىعراقٌةمجٌد جاسم صابرٌنالسٌاسٌة العلومبغداد72

2009/2010الصباحٌةاالول67ذكرعراقًاحمد الدٌن محً عالءالسٌاسٌة العلومبغداد73

2009/2010الصباحٌةاالول66,89انثىعراقٌةجاسم عدنان دعاءالسٌاسٌة العلومبغداد74

2009/2010الصباحٌةاالول66, 8292ذكرعراقٌةجالل شاٌع جبارالسٌاسٌة العلومبغداد75

2009/2010الصباحٌةاالول66 , 8284انثىعراقٌةصبري الحسٌن عبد رشاالسٌاسٌة العلومبغداد76

2009/2010الصباحٌةاالول66 ,8281انثىعراقًكاظم حمٌد انتصارالسٌاسٌة العلومبغداد77

2009/2010الصباحٌةاالول66,74انثىعراقٌةالحسٌن عبد محمد االءالسٌاسٌة العلومبغداد78

2009/2010الصباحٌةاالول66,22ذكرعراقًابراهٌم غنً مثنىالسٌاسٌة العلومبغداد79

2009/2010الصباحٌةاالول66,12ذكرعراقًبالسم حسن صباحالسٌاسٌة العلومبغداد80

2009/2010الصباحٌةاالول65,80ذكرعراقًغافل جمعة عالءالسٌاسٌة العلومبغداد81

2009/2010الصباحٌةاالول65,76ذكرعراقًسلمان طالب مشتاقالسٌاسٌة العلومبغداد82

2009/2010الصباحٌةاالول65,63انثىعراقٌةرهٌف جبار زهراءالسٌاسٌة العلومبغداد83

2009/2010الصباحٌةاالول65,52انثىعراقٌةمحمد الدٌن صفاء نورالسٌاسٌة العلومبغداد84

2009/2010الصباحٌةاالول65,45ذكرعراقًخلف محمد علًالسٌاسٌة العلومبغداد85

2009/2010الصباحٌةاالول65,30انثىعراقٌةالرزاق عبد غازي سمٌةالسٌاسٌة العلومبغداد86

2009/2010الصباحٌةاالول65,19انثىعراقٌةالكرٌم عبد محمود سرىالسٌاسٌة العلومبغداد87

2009/2010الصباحٌةاالول65,16ذكرعراقًعجٌل الرضا عبد رائدالسٌاسٌة العلومبغداد88

2009/2010الصباحٌةاالول65,08انثىعراقٌةطه الرحمن عبد مٌادةالسٌاسٌة العلومبغداد89

2009/2010الصباحٌةاالول64,94ذكرعراقًحمٌدي جاسم احمدالسٌاسٌة العلومبغداد90

2009/2010الصباحٌةاالول64,83ذكرعراقًالجبار عبد عادل عمارالسٌاسٌة العلومبغداد91

2009/2010الصباحٌةاالول64,70ذكرعراقًابراهٌم فاضل محمدالسٌاسٌة العلومبغداد92

2009/2010الصباحٌةاالول64,64انثىعراقٌةحسٌن علً مٌسمالسٌاسٌة العلومبغداد93

2009/2010الصباحٌةاالول64,41ذكرعراقًفاضل ولٌد مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد94
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2009/2010الصباحٌةاالول64,14انثىعراقٌةكاظم الصاحب عبد منىالسٌاسٌة العلومبغداد95

2009/2010الصباحٌةاالول64,12انثىعراقٌةعمران مزهر نبأالسٌاسٌة العلومبغداد96

2009/2010الصباحٌةاالول64,02ذكرعراقًعلً حسٌن مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد97

2009/2010الصباحٌةاالول63,87ذكرعراقًعبٌد حامد خالدالسٌاسٌة العلومبغداد98

2009/2010الصباحٌةاالول63,86ذكرعراقٌةوٌس بنً المحسن عبد دٌارالسٌاسٌة العلومبغداد99

2009/2010الصباحٌةاالول63,85ذكرعراقًصادق المنعم عبد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد100

2009/2010الصباحٌةاالول63,78انثىعراقٌةالستار عبد ثامر اسماءالسٌاسٌة العلومبغداد101

2009/2010الصباحٌةاالول63,77انثىعراقٌةفجر الكرٌم عبد مهاالسٌاسٌة العلومبغداد102

2009/2010الصباحٌةاالول63,71ذكرعراقًالحسن عبد جمٌل علًالسٌاسٌة العلومبغداد103

2009/2010الصباحٌةاالول63,69انثىعراقٌةسلطان حمٌد رشٌد انسامالسٌاسٌة العلومبغداد104

2009/2010الصباحٌةاالول63 ،673ذكرعراقًمطلك الحسن عبد حسنالسٌاسٌة العلومبغداد105

2009/2010الصباحٌةاالول63 ،64انثىعراقٌةسلمان ناصر شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد106

2009/2010الصباحٌةاالول636624انثىعراقٌةكامل سعدون اسماءالسٌاسٌة العلومبغداد107

2009/2010الصباحٌةاالول63,46انثىعراقٌةفٌصل غازي اٌاتالسٌاسٌة العلومبغداد108

2009/2010الصباحٌةاالول63،20انثىعراقٌةاشرف صباح رٌمالسٌاسٌة العلومبغداد109

2009/2010الصباحٌةاالول63,12انثىعراقٌةكرٌم فوزي ابرارالسٌاسٌة العلومبغداد110

2009/2010الصباحٌةاالول63,08ذكرعراقًحسن محمود سالمالسٌاسٌة العلومبغداد111

2009/2010الصباحٌةاالول62,95ذكرعراقًادرٌس الحسٌن عبد سالمالسٌاسٌة العلومبغداد112

2009/2010الصباحٌةاالول62,87ذكرعراقًموحان محمد علًالسٌاسٌة العلومبغداد113

2009/2010الصباحٌةاالول62,64ذكرعراقًحسٌن االمٌر عبد سمٌرالسٌاسٌة العلومبغداد114

2009/2010الصباحٌةالثان62،43ًانثىعراقٌةموسى كرٌم اكرامالسٌاسٌة العلومبغداد115

2009/2010الصباحٌةاالول62,03ذكرعراقًفرج فوزي فؤادالسٌاسٌة العلومبغداد116

2009/2010الصباحٌةالثان62ًذكرعراقٌةجمال ازاد حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد117

2009/2010الصباحٌةاالول61,92ذكرعراقًالحسٌن عبد عباس عقٌلالسٌاسٌة العلومبغداد118
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2009/2010الصباحٌةاالول61,88ذكرعراقًصالح غالب رفعتالسٌاسٌة العلومبغداد119

2009/2010الصباحٌةاالول61,72انثىعراقٌةهادي صالح مروةالسٌاسٌة العلومبغداد120

2009/2010الصباحٌةاالول61,28انثىعراقٌةسالم بدر املالسٌاسٌة العلومبغداد121

2009/2010الصباحٌةالثان6095ًذكرعراقٌةصالح رشٌد حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد122

2009/2010الصباحٌةالثان60،82ًانثىعراقًاحفٌو جبار اٌمانالسٌاسٌة العلومبغداد123

2009/2010الصباحٌةالثان60،73ًذكرعراقٌةاسماعٌل محمد حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد124

2009/2010الصباحٌةاالول60,71ذكرعراقًمطشر علً الدٌن سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد125

2009/2010الصباحٌةالثان60،62ًذكرعراقًمشتت كامل شاملالسٌاسٌة العلومبغداد126

2009/2010الصباحٌةاالول60,43انثىعراقٌةمحمود حسام دعاءالسٌاسٌة العلومبغداد127

2009/2010الصباحٌةاالول60,19ذكرعراقًحسٌن شرقً كمالالسٌاسٌة العلومبغداد128

2009/2010الصباحٌةاالول60,09ذكرعراقًكرٌدي عبود رسولالسٌاسٌة العلومبغداد129

2009/2010الصباحٌةالثان60،02ًذكرعراقٌةٌونس احسان علًالسٌاسٌة العلومبغداد130

2009/2010الصباحٌةاالول59,91انثىعراقٌةحسن كرٌم ماٌسةالسٌاسٌة العلومبغداد131

2009/2010الصباحٌةاالول59884انثىعراقٌةجعفر حسن حنٌنالسٌاسٌة العلومبغداد132

2009/2010الصباحٌةالثان59883ًذكرعراقٌةحمد موفق انمارالسٌاسٌة العلومبغداد133

2009/2010الصباحٌةالثان59،82ًذكرعراقًرشٌد عدنان مصعبالسٌاسٌة العلومبغداد134

2009/2010الصباحٌةاالول59,75انثىعراقٌةسكران طارق سالًالسٌاسٌة العلومبغداد135

2009/2010الصباحٌةاالول59,70ذكرعراقًصحٌن جعفر امجدالسٌاسٌة العلومبغداد136

2009/2010الصباحٌةالثان59،65ًذكرعراقٌةمحمد سالم حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد137

2009/2010الصباحٌةالثان59،56ًذكرعراقًسلمان الرزاق عبد ماهرالسٌاسٌة العلومبغداد138

2009/2010الصباحٌةالثان59،46ًذكرعراقٌةداود حمٌد علًالسٌاسٌة العلومبغداد139

2009/2010الصباحٌةاالول59,41ذكرعراقًسلٌمان صالح احمدالسٌاسٌة العلومبغداد140

2009/2010الصباحٌةالثان59،39ًذكرعراقٌةهللا عبد جمعة بشارالسٌاسٌة العلومبغداد141

2009/2010الصباحٌةاالول59,32ذكرعراقًزغٌر عدنان احمدالسٌاسٌة العلومبغداد142
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2009/2010الصباحٌةاالول59,19ذكرعراقًكرٌدي ناظم علًالسٌاسٌة العلومبغداد143

2009/2010الصباحٌةالثان59،17ًانثىعراقٌةكاظم هادي رشاالسٌاسٌة العلومبغداد144

2009/2010الصباحٌةالثان58،94ًذكرعراقًشناوة مراد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد145

2009/2010الصباحٌةاالول58,90انثىعراقٌةسلٌم محمد اسماءالسٌاسٌة العلومبغداد146

2009/2010الصباحٌةاالول58,72ذكرعراقًفرحان احمد عالءالسٌاسٌة العلومبغداد147

2009/2010الصباحٌةاالول58,56انثىعراقٌةرسن حمٌد رؤىالسٌاسٌة العلومبغداد148

2009/2010الصباحٌةاالول58,51ذكرعراقًسعٌد سالم حسنالسٌاسٌة العلومبغداد149

2009/2010الصباحٌةاالول58,44ذكرعراقًكاظم جواد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد150

2009/2010الصباحٌةالثان58،16ًانثىعراقٌةاسد عباس هاجرالسٌاسٌة العلومبغداد151

2009/2010الصباحٌةالثان58،07ًذكرعراقًمظلوم مطشر محمدالسٌاسٌة العلومبغداد152

2009/2010الصباحٌةالثان57،37ًذكرعراقًالواحد عبد عباس جبرانالسٌاسٌة العلومبغداد153

2009/2010الصباحٌةالثان56،63ًذكرعراقٌةراضً جبار علًالسٌاسٌة العلومبغداد154

2009/2010الصباحٌةالثان56،48ًذكرعراقًعلوان منٌف ٌاسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد155

2009/2010الصباحٌةالثان56،01ًذكرعراقٌةالعابدٌن زٌن حسن ٌاسرالسٌاسٌة العلومبغداد156

2009/2010الصباحٌةالثان55،87ًذكرعراقٌةحسن رشٌد درٌدالسٌاسٌة العلومبغداد157

2009/2010الصباحٌةاالول54,61ذكرعراقًحاتم صدام عديالسٌاسٌة العلومبغداد158

2009/2010الصباحٌةاالول54,54ذكرعراقًمخٌلف جاسم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد159

2009/2010الصباحٌةالثان54،26ًذكرعراقٌةاحمد مؤٌد الرحمن عبدالسٌاسٌة العلومبغداد160

2009/2010الصباحٌةالثان54،23ًذكرعراقٌةمهدي مشعان مهندالسٌاسٌة العلومبغداد161

2009/2010الصباحٌةالثان54،01ًذكرعراقٌةعماش هادي مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد162

2009/2010الصباحٌةالثان52،51ًذكرعراقٌةجبارٌوسف عمارالسٌاسٌة العلومبغداد163

2009/2010الصباحٌةالثان52،24ًذكرعراقًتوفٌق فائق علًالسٌاسٌة العلومبغداد164

2009/2010الصباحٌةالثان51،69ًذكرعراقًحسن موفق سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد165
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2009/2010مسائًاالول83,79ذكرعراقًمحمد اكبر اسماعٌلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة1

2009/2010مسائًاالول82.74ذكرعراقًدربً زغٌر نصارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة2

2009/2010مسائًاالول81,59ذكرعراقًمجٌد الكاظم عبد ابراهٌمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة3

2009/2010مسائًاالول80,46انثىعراقٌةعبٌد حسٌن شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة4

2009/2010مسائًاالول80,43ذكرعراقًاللطٌف عبد طارق مهندالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة5

2009/2010مسائًاالول78,98ذكرعراقًالحسن عبد عٌدان شكرانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة6

2009/2010مسائًاالول78,32ذكرعراقًسهراب محمد جاسمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة7

2009/2010مسائًاالول78,08ذكرعراقًوردا خمو ولٌمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة8

2009/2010مسائًاالول76,88ذكرعراقًجبار طاهر احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة9

2009/2010مسائًاالول76,83ذكرعراقًعباس كاظم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة10

2009/2010مسائًاالول76,18ذكرعراقًحٌدر خالد رائدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة11

2009/2010مسائًاالول75,29ذكرعراقًداود احمد صالحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة12

2009/2010مسائًاالول74,90انثىعراقًاحمد حسن لندةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة13

2009/2010مسائًاالول74,82انثىعراقٌةعلوان محمد لٌث الناالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة14

2009/2010مسائًاالول74,61ذكرعراقًهللا عبد ٌاسر رحٌمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة15

2009/2010مسائًاالول74,57انثىعراقًعباس فاضل ندىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة16

2009/2010مسائًاالول73,76انثىعراقًجاسم الزهرة عبد اٌمانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة17

2009/2010مسائًاالول73,57ذكرعراقًجاسم ناصر رعدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة18

2009/2010مسائًاالول73,49ذكرعراقًنوري هللا عبد فٌصلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة19

2009/2010مسائًاالول73,09ذكرعراقًسوادي طعمة حازمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة20

2009/2010مسائًاالول73,06ذكرعراقًجاسم مؤٌد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة21

2009/2010مسائًاالول71,91ذكرعراقًالعبطان الهادي عبد ضٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة22

2009/2010مسائًاالول70,89ذكرعراقًدرباش خضٌر حسنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة23

2009/2010 الدراسً العام-  المسائٌة الدراسات خرٌجٌن 
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2009/2010مسائًاالول70,87انثىعراقًسلمان حسٌن دعاءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة24

2009/2010مسائًاالول70,74ذكرعراقًفاضل ابراهٌم امٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة25

2009/2010مسائًاالول70,28انثىعراقًعلوان هادى رؤىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة26

2009/2010مسائًاالول69,37ذكرعراقًمجٌد جعفر هشامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة27

2009/2010مسائًاالول69,51ذكرعراقًحسٌن طالل لٌثالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة28

2009/2010مسائًاالول69.36ذكرعراقًنجم علً جعفر سالمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة29

2009/2010مسائًاالول68,25ذكرعراقًعفات صبخً حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة30

2009/2010مسائًاالول67,68ذكرعراقًعمر زهٌر انمارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة31

2009/2010مسائًاالول67,08ذكرعراقًخفٌف مفتن محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة32

2009/2010مسائًاالول66,62انثىعراقًحقً قٌس لبنىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة33

2009/2010مسائًاالول66,38ذكرعراقًذاكر سامً زٌادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة34

2009/2010مسائًاالول66,37انثىعراقًعلً عباس اطٌافالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة35

2009/2010مسائًاالول65,79انثىعراقًعبد نجم هبةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة36

2009/2010مسائًاالول65,67ذكرعراقًحسن محمد انمارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة37

2009/2010مسائًاالول65,53انثىعراقًمحمد ناٌف مًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة38

2009/2010مسائًاالول65,26ذكرعراقًالرازق عبد محمد رائدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة39

2009/2010مسائًاالول64,72ذكرعراقًمحمد مناضل حاتمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة40

2009/2010مسائًاالول64.31ذكرعراقًشافً سامً شاكرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة41

2009/2010مسائًاالول64,16ذكرعراقًالجبار عبد فائق الستار عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة42

2009/2010مسائًاالول63,58ذكرعراقًمجٌد نوري مشتاقالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة43

2009/2010مسائًالثان63.44ًذكرعراقًناصر نعمة االمٌر عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة44

2009/2010مسائًاالول63,29ذكرعراقًجمٌل سعٌد اسامةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة45

2009/2010مسائًاالول63,21انثىعراقًرشٌد حمٌد رشاالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة46

2009/2010مسائًاالول62,85انثىعراقًنوٌدر نوركاظمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة47
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2009/2010مسائًاالول62,78ذكرعراقًمحمد جمال خالدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة48

2009/2010مسائًالثان70ً .62ذكرعراقًجعفر طارق محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة49

2009/2010مسائًاالول62,47ذكرعراقًمطلب عٌسى مهديالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة50

2009/2010مسائًالثان62.22ًانثىعراقًمحمد رحٌم االءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة51

2009/2010مسائًاالول61,99انثىعراقًنٌزك الحسن عبد رناالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة52

2009/2010مسائًاالول61,81ذكرعراقًالحسن عبد مانع عبدالرحمنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة53

2009/2010مسائًالثان61.66ًذكرعراقًامٌن محمد رعد رامًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة54

2009/2010مسائًالثان61.61ًذكرعراقًعجٌل كاظم خلدونالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة55

2009/2010مسائًاالول61,11ذكرعراقًعفتات حامد صدامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة56

2009/2010مسائًالثان60,93ًانثىجزائرٌةالوهاب عبد فالح عالالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة57

2009/2010مسائًاالول60,89انثىعراقٌةالكاظم عبد ابراهٌمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة58

2009/2010مسائًاالول60,62ذكرعراقٌةفاضل عباس حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة59

2009/2010مسائًاالول60,35ذكرعراقًمراد الكرٌم عبد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة60

2009/2010مسائًاالول60,34ذكرعراقًعبود حمدان ولٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة61

2009/2010مسائًاالول60,12ذكرعراقًنعمة عباس احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة62

2009/2010مسائًالثان59.86ًذكرعراقًجرو مضحً اٌادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة63

2009/2010مسائًاالول59,85ذكرعراقًعلوان محسن قاسمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة64

2009/2010مسائًاالول59,82ذكرعراقًحمٌد الرازاق عبد مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة65

2009/2010مسائًاالول59,50ذكرعراقًجمٌل ناجً عمرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة66

2009/2010مسائًاالول59,46ذكرعراقٌةالرحٌم عبد سامً حسنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة67

2009/2010مسائًاالول58,95ذكرعراقًخضٌر محمد خلفالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة68

2009/2010مسائًالثان58.76ًانثىعراقًاحمد خالد عبٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة69

2009/2010مسائًاالول58,66ذكرعراقًكاظم حمٌد عالءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة70

2009/2010مسائًاالول58,76ذكرعراقًعلً فرحان حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة71
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2009/2010مسائًالثان57.94ًذكرعراقًجواد محمد علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة72

2009/2010مسائًاالول57,93ذكرعراقًاسماعٌل كامل عالءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة73

2009/2010مسائًاالول57,81انثىمصرٌةمحمود ابراهٌم شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة74

2009/2010مسائًاالول57,65ذكرعراقًمحسن ناصر عامرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة75

2009/2010مسائًاالول57,13ذكرعراقٌةرشٌد حاتم عمادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة76

2009/2010مسائًاالول56,29انثىعراقًعلً رٌاض زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة77

2009/2010مسائًالثان07ً .56ذكرعراقٌةكاظم طه حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة78

2009/2010مسائًالثان55.78ًذكرعراقٌةسلٌمان ابراهٌم مصلحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة79

2009/2010مسائًالثان55.5ًذكرعراقًعارف ظاهر فٌصلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة80

2009/2010مسائًاالول55,43ذكرعراقٌةمصطفى عٌدان عمارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة81

2009/2010مسائًالثان54.17ًذكرعراقٌةاحمد هللا عبد واثقالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة82

2009/2010مسائًالثان02ً .54ذكرعراقًعباس عبد حمزة مهندالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة83

2009/2010مسائًالثان52.9ًذكرعراقًجودة حمد محمود مهندالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة84

2009/2010مسائًالثان52.61ًانثىعراقًحمودي طارق مرٌمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة85

2009/2010مسائًالثان52.12ًذكرعراقًالهادي عبد صادق احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة86


