
الدورسنة التخرجالمعدلالجنسالجنسٌة االسم الرباعًالقسمالكلٌة بغدادت

االول 2014-82،712013انثىعراقٌةعلً الواحد عبد الكاظم عبد زٌنبالعامة العالقات االعالمبغداد1

االول 2014-80،702013انثىعراقٌةداود سلمان جبار رنٌنالعامة العالقاتاالعالمبغداد2

االول 2014-77،892013انثىعراقٌةعطٌة كرٌم هللا عبد نورالعامة العالقاتاالعالمبغداد3

االول 2014-77،122013انثىعراقٌةسلمان خلف زٌدان رندةالعامة العالقاتاالعالمبغداد4

االول 2014-75،722013انثىعراقٌةمطشر عباس جاسم مرٌمالعامة العالقاتاالعالمبغداد5

االول 2014-75،602013انثىعراقٌةعٌال حسن طه شٌرٌنالعامة العالقاتاالعالمبغداد6

االول 2014-74،972013ذكرعراقًفٌاض فهد احمد محمدالعامة العالقاتاالعالمبغداد7

االول 2014-74،602013ذكرعراقًمنصور مٌكائٌل موسى حٌدرالعامة العالقاتاالعالمبغداد8

االول 2014-74،432013انثىعراقٌةفرٌح حسٌن علً وفاءالعامة العالقاتاالعالمبغداد9

االول 2014-74،342013انثىعراقٌةفجر طلب محمد سارةالعامة العالقاتاالعالمبغداد10

االول 2014-73،062013انثىعراقٌةعلوان هاشم طلٌع ودالعامة العالقاتاالعالمبغداد11

االول 2014-72،962013انثىعراقٌةحسن كاظم جواد دعاءالعامة العالقاتاالعالمبغداد12

االول 2014-72،682013انثىعراقٌةصالح رشٌد بهجت الهدى نورالعامة العالقاتاالعالمبغداد13

االول 2014-71،862013انثىعراقٌةحسن جهاد محمود حنانالعامة العالقاتاالعالمبغداد14

االول 2014-70،942013ذكرعراقًهوٌدي حسٌن مهدي سٌفالعامة العالقاتاالعالمبغداد15

االول 2014-70،672013ذكرعراقًمطرود شاكر جاسم محمدالعامة العالقاتاالعالمبغداد16

االول 2014-70،662013ذكرعراقًممدوح زغٌر فٌصل عباسالعامة العالقاتاالعالمبغداد17

االول 2014-70،642013ذكرعراقًجبر هاشم كاظم حمزةالعامة العالقاتاالعالمبغداد18

االول 2014-70،492013انثىعراقٌةمشري جاسم علً أنسامالعامة العالقاتاالعالمبغداد19

االول 2014-70،432013ذكرعراقًكاظم زبون جبار مصطفىالعامة العالقاتاالعالمبغداد20

االول 2014-70،222013ذكرعراقًجبار فرحان عبود صدٌقالعامة العالقاتاالعالمبغداد21

االول 2014-70,112013انثىعراقٌةجواد سلٌم سمٌر زٌنبالعامة العالقاتاالعالمبغداد22

االول 2014-69،212013انثىعراقٌةشبوط سعٌد حسٌن زٌنبالعامة العالقاتاالعالمبغداد23

االول 2014-68،982013انثىعراقٌةعبد حمدان فائق سوكٌنةالعامة العالقاتاالعالمبغداد24
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االول 2014-68،492013ذكرعراقًمحمد عنٌد حسن حٌدرالعامة العالقاتاالعالمبغداد25

االول 2014-68،342013ذكرعراقًجمعة سعٌد محمود مهندالعامة العالقاتاالعالمبغداد26

االول 2014-67،842013انثىعراقٌةعزٌز هللا عبد توفٌق رٌمالعامة العالقاتاالعالمبغداد27

االول 2014-67،372013ذكرعراقًمهدي علً الرزاق عبد كرارالعامة العالقاتاالعالمبغداد28

االول 2014-67،162013ذكرعراقًحنون مرشد سامً مروانالعامة العالقاتاالعالمبغداد29

االول 2014-66،272013انثىعراقٌةكرٌم هاشم صباح ٌمامالعامة العالقاتاالعالمبغداد30

االول 2014-65،842013انثىعراقٌةداود طه عادل مرٌمالعامة العالقاتاالعالمبغداد31

االول 2014-65،742013انثىعراقٌةعٌدان محمد خلف اٌالفالعامة العالقاتاالعالمبغداد32

االول 2014-65،692013ذكرعراقًعطا حمودي جاسم هاشمالعامة العالقاتاالعالمبغداد33

االول 2014-652013ذكرعراقًعطٌة كاظم  هادي احمدالعامة العالقاتاالعالمبغداد34

االول 2014-64،862013ذكرعراقًجرٌان جاسم احمد فؤادالعامة العالقاتاالعالمبغداد35

االول 2014-64،792013ذكرعراقًعباس شكر محمود احمدالعامة العالقاتاالعالمبغداد36

االول 2014-64،532013ذكرعراقًمطرود احمد محمد احمدالعامة العالقاتاالعالمبغداد37

االول 2014-64،082013ذكرعراقًحسون مزهر كرٌم حسنالعامة العالقاتاالعالمبغداد38

االول 2014-64،022013ذكرعراقًعلٌمً حسٌن صالح علًالعامة العالقاتاالعالمبغداد39

االول 2014-63،842013انثىعراقٌةضمد هلٌل محمد سرورالعامة العالقاتاالعالمبغداد40

االول 2014-63،152013ذكرعراقًمصطفى سلٌمان إحسان محمدالعامة العالقاتاالعالمبغداد41

االول 2014-62،232013ذكرعراقًعلً حسن مجٌد سٌفالعامة العالقاتاالعالمبغداد42

االول 2014-62،182013ذكرعراقًحسن القادر عبد صالح مروانالعامة العالقاتاالعالمبغداد43

االول 2014-61،832013ذكرعراقًخلٌل جلٌل مؤٌد أٌمنالعامة العالقاتاالعالمبغداد44

االول 2014-61،812013انثىعراقٌةسلمان داود منتصر صفاءالعامة العالقاتاالعالمبغداد45

االول 2014-61،652013ذكرعراقًالكرٌم عبد مزهر خٌون مصطفىالعامة العالقاتاالعالمبغداد46

االول 2014-60،542013ذكرعراقًمحسن طالب هشام طالبالعامة العالقاتاالعالمبغداد47

االول 2014-60،522013ذكرعراقًحسٌن حمود نعٌم حسنالعامة العالقاتاالعالمبغداد48
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االول 2014-59،952013ذكرعراقًمدلل عودة حامد سراجالعامة العالقاتاالعالمبغداد49

االول 2014-59،702013انثىعراقٌةصالح مهدي صالح ضحىالعامة العالقاتاالعالمبغداد50

االول 2014-59،612013ذكرعراقًالسادة عبد نعمة  حمٌد بشارالعامة العالقاتاالعالمبغداد51

االول 2014-59،252013ذكرعراقًعباس خضٌر ناٌف قصًالعامة العالقاتاالعالمبغداد52

االول 2014-58،912013ذكرعراقًحمود طٌنة ادرٌس رزاقالعامة العالقاتاالعالمبغداد53

االول 2014-58،912013انثىعراقٌةعبد جبار عدنان ضحىالعامة العالقاتاالعالمبغداد54

االول 2014-58،732013ذكرعراقًابراهٌم ناصر الفتاح عبد ألحمزةالعامة العالقاتاالعالمبغداد55

االول 2014-58،412013ذكرعراقًكدٌمً دمنه خلٌف خالدالعامة العالقاتاالعالمبغداد56

االول 2014-55،122013ذكرعراقًحمزة هاشم حسن احمدالعامة العالقاتاالعالمبغداد57
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الثان2014ً-65.142013ذكر عراقًدحل محمود ادرٌس عالءالعامة العالقات االعالمبغداد1

الثان2014ً-62.372013ذكر عراقًحمزة كرٌم سطام احمدالعامة العالقاتاالعالمبغداد2

الثان2014ً-61.992013ذكر عراقًبرغش حبٌب غانم علًالعامة العالقاتاالعالمبغداد3

الثان2014ً-60.782013ذكر عراقًمحمد تاٌه سلمان محمدالعامة العالقاتاالعالمبغداد4

الثان2014ً-60.262013ذكر عراقًٌوسف امانة نجاح مرتضىالعامة العالقاتاالعالمبغداد5

الثان2014ً-59.612013ذكر عراقًفٌزي ناصر السالم عبد احمدالعامة العالقاتاالعالمبغداد6

الثان2014ً-59.412013ذكر عراقًحسٌن حسن راضً علًالعامة العالقاتاالعالمبغداد7

التكمٌل2014ً-59.262013ذكرعراقًفرج الوهاب عبد احمد ذٌابالعامة العالقاتاالعالمبغداد8

الثان2014ً-58.692013ذكر عراقًمزعل ردام حسن فالحالعامة العالقاتاالعالمبغداد9

الثان2014ً-56.162013ذكر عراقًمحمد صالح شاكر الحمٌد عبدالعامة العالقاتاالعالمبغداد10

الثان2014ً-55.982013ذكر عراقًمحسن عواد ناٌف سلٌمانالعامة العالقاتاالعالمبغداد11

الثان2014ً-53.812013ذكر عراقًرجب محمد مصلح علًالعامة العالقاتاالعالمبغداد12


