
سنة التخرجنوع الدراسةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

1999/1998الصباحٌةاالول74,66عراقٌةانثىمهدي سهام عبٌرالسٌاسٌة العلومبغداد1

1999/1998الصباحٌةاالول72,11عراقًذكرعلوان محمد علًالسٌاسٌة العلومبغداد2

1999/1998الصباحٌةاالول71,36عراقًذكرمجٌد علً الدٌن حسامالسٌاسٌة العلومبغداد3

1999/1998الصباحٌةاالول70,91عراقًذكرخزٌوي عناد حسنالسٌاسٌة العلومبغداد4

1999/1998الصباحٌةاالول70,34عراقًذكرابراهٌم محمد اسامهالسٌاسٌة العلومبغداد5

1999/1998الصباحٌةاالول69,35عراقٌةانثىكاظم الهادي عبد انوارالسٌاسٌة العلومبغداد6

1999/1998الصباحٌةاالول69,10عراقٌةانثىشاكر عدنان حنانالسٌاسٌة العلومبغداد7

1999/1998الصباحٌةاالول69,04عراقٌةانثىعٌسى مٌخائٌل سٌناالسٌاسٌة العلومبغداد8

1999/1998الصباحٌةاالول68,69عراقٌةانثىمحمد صبٌح روالالسٌاسٌة العلومبغداد9

1999/1998الصباحٌةاالول68,64عراقًذكرٌاسٌن الحسٌن عبد جبارالسٌاسٌة العلومبغداد10

1999/1998الصباحٌةاالول68,34عراقٌةانثىمحمد الدٌن محً لبنىالسٌاسٌة العلومبغداد11

1999/1998الصباحٌةاالول67,32عراقًذكرٌاسٌن حمٌد عمارالسٌاسٌة العلومبغداد12

1999/1998الصباحٌةاالول67,23عراقًذكرناعم فٌصل وسامالسٌاسٌة العلومبغداد13

1999/1998الصباحٌةاالول67,13عراقٌةانثىعبود عباس رغدالسٌاسٌة العلومبغداد14

1999/1998الصباحٌةاالول67,08عراقٌةانثىالدٌن محً اسماعٌل شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد15

1999/1998الصباحٌةاالول66,93عراقًذكرٌحٌى نزار حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد16

1999/1998الصباحٌةالثان66,74ًعراقًذكرجابر شرٌف علًالسٌاسٌة العلومبغداد17

1999/1998الصباحٌةاالول66688تونسًذكرموساوي العٌد الحمٌد عبدالسٌاسٌة العلومبغداد18

1999/1998الصباحٌةاالول66,68عراقٌةانثىفؤاد طارق زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد19

1999/1998الصباحٌةاالول66,59عراقًذكرالستار عبد اآلله عبد خالدالسٌاسٌة العلومبغداد20

1999/1998الصباحٌةالثان66,56ًعراقًذكرخضٌر عزام لؤيالسٌاسٌة العلومبغداد21

1999/1998الصباحٌةاالول66,22عراقًذكراحمد عبد صالح حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد22

1999/1998العام الدراسً -  خرٌجٌن الدراسات الصباحٌة و المسائٌة 

اسماء الخرٌجٌن للدراسات االولٌة



سنة التخرجنوع الدراسةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

1999/1998الصباحٌةاالول65,85عراقٌةانثىحمزه كاظم اعتمادالسٌاسٌة العلومبغداد23

1999/1998الصباحٌةاالول65,61عراقًذكرمحسن عدنان معمرالسٌاسٌة العلومبغداد24

1999/1998الصباحٌةاالول65,53عراقًذكركاطع خالد ولٌدالسٌاسٌة العلومبغداد25

1999/1998الصباحٌةالثان65,36ًعراقٌةانثىعلوان شندي هناءالسٌاسٌة العلومبغداد26

1999/1998الصباحٌةاالول65,23عراقٌةانثىمطر جواد شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد27

1999/1998الصباحٌةالثان65,21ًعراقًذكرعباس فاضل رشٌدالسٌاسٌة العلومبغداد28

1999/1998الصباحٌةاالول65,18عراقٌةانثىمحمد خزعل  مٌسمالسٌاسٌة العلومبغداد29

1999/1998الصباحٌةاالول65,05عراقًذكركاظم محمود نهادالسٌاسٌة العلومبغداد30

1999/1998الصباحٌةاالول64,53عراقٌةانثىجواي كاظم منارالسٌاسٌة العلومبغداد31

1999/1998الصباحٌةاالول644991عراقًذكرالحسٌن عبد علً احمدالسٌاسٌة العلومبغداد32

1999/1998الصباحٌةالثان64,37ًعراقًذكركاظم جالوي مثنىالسٌاسٌة العلومبغداد33

1999/1998الصباحٌةالثان64,14ًعراقًذكررجه عالوي عمرالسٌاسٌة العلومبغداد34

1999/1998الصباحٌةالثان64,12ًعراقًذكرخلف زٌدان ثامرالسٌاسٌة العلومبغداد35

1999/1998الصباحٌةاالول64,03عراقًذكرمحمد عبد الكرٌم عبد رائدالسٌاسٌة العلومبغداد36

1999/1998الصباحٌةاالول63,93اردنًذكرسلٌم فٌصل معمرالسٌاسٌة العلومبغداد37

1999/1998الصباحٌةاالول63,85عراقًذكرعلك فنجان لٌثالسٌاسٌة العلومبغداد38

1999/1998الصباحٌةالثان63,69ًعراقٌةانثىكرم خدا فوزٌةالسٌاسٌة العلومبغداد39

1999/1998الصباحٌةاالول63,64ٌمنًذكرقاسم حزام ثامرالسٌاسٌة العلومبغداد40

1999/1998الصباحٌةالثان63,60ًعراقًذكركعٌبر كاظم طارقالسٌاسٌة العلومبغداد41

1999/1998الصباحٌةاالول63,58اردنًذكرخالف موسى محمود مرادالسٌاسٌة العلومبغداد42

1999/1998الصباحٌةاالول63,42عراقٌةانثىسٌد نوري خلودالسٌاسٌة العلومبغداد43

1999/1998الصباحٌةاالول63,39عراقًذكرالمنعم عبد كاظم الدٌن عالءالسٌاسٌة العلومبغداد44

1999/1998الصباحٌةاالول63,33عراقٌةانثىصباح غرٌب رنداالسٌاسٌة العلومبغداد45

1999/1998الصباحٌةالثان63,26ًعراقًذكرعلٌوي الحسٌن عبد زهٌرالسٌاسٌة العلومبغداد46



سنة التخرجنوع الدراسةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

1999/1998الصباحٌةاالول63,22عراقٌةانثىعلً اسماعٌل حذامالسٌاسٌة العلومبغداد47

1999/1998الصباحٌةاالول62,86عراقًذكرحمود حسن هانًالسٌاسٌة العلومبغداد48

1999/1998الصباحٌةاالول62,81عراقًذكرمحمود كامل زٌدالسٌاسٌة العلومبغداد49

1999/1998الصباحٌةالثان62,76ًعراقًذكراسماعٌل مؤٌد مظفرالسٌاسٌة العلومبغداد50

1999/1998الصباحٌةاالول62,64عراقًذكرسعٌد شاتً نبٌلالسٌاسٌة العلومبغداد51

1999/1998الصباحٌةالثان62,62ًعراقٌةانثىعلً حسٌن دٌاناالسٌاسٌة العلومبغداد52

1999/1998الصباحٌةالثان62,51ًعراقٌةانثىمحمد النبً عبد  حٌاةالسٌاسٌة العلومبغداد53

1999/1998الصباحٌةاالول62,46عراقٌةانثىرحٌم ماجد بلسمالسٌاسٌة العلومبغداد54

1999/1998الصباحٌةالثان62,35ًعراقًذكرعبدهللا حمٌد محمودالسٌاسٌة العلومبغداد55

1999/1998الصباحٌةالثان62,32ًعراقًذكرمحٌسن حسن محمدالسٌاسٌة العلومبغداد56

1999/1998الصباحٌةاالول62,13عراقًذكركمر جابر مكًالسٌاسٌة العلومبغداد57

1999/1998الصباحٌةاالول61,96عراقٌةانثىموسى لطٌف ودادالسٌاسٌة العلومبغداد58

1999/1998الصباحٌةاالول61,82عراقًذكرفرحان اسماعٌل صالحالسٌاسٌة العلومبغداد59

1999/1998الصباحٌةالثان61,80ًعراقٌةانثىمحمد ناجً سهادالسٌاسٌة العلومبغداد60

1999/1998الصباحٌةالثان61797ًعراقٌةانثىكاظم كامل ضفافالسٌاسٌة العلومبغداد61

1999/1998الصباحٌةالثان61,78ًٌمانًذكرزٌد مبخوت علًالسٌاسٌة العلومبغداد62

1999/1998الصباحٌةاالول61,77عراقًذكراحمد ابراهٌم منتصرالسٌاسٌة العلومبغداد63

1999/1998الصباحٌةاالول61,74عراقًذكرخلٌل ابراهٌم عبدالجبارالسٌاسٌة العلومبغداد64

1999/1998الصباحٌةالثان61,73ًعراقٌةانثىرشٌد خلٌل فرٌدهالسٌاسٌة العلومبغداد65

1999/1998الصباحٌةالثان61,61ًعراقًذكرعلً حسٌن احمدالسٌاسٌة العلومبغداد66

1999/1998الصباحٌةاالول61,58عراقٌةانثىابراهٌم موفق سوسنالسٌاسٌة العلومبغداد67

1999/1998الصباحٌةاالول61,37عراقًذكردوله علً محمد باسلالسٌاسٌة العلومبغداد68

1999/1998الصباحٌةاالول61,36عراقًذكرحسن قاسم احمدالسٌاسٌة العلومبغداد69

1999/1998الصباحٌةالثان61,34ًعراقًذكرعثمان حمٌد مثنىالسٌاسٌة العلومبغداد70



سنة التخرجنوع الدراسةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

1999/1998الصباحٌةالثان61,29ًعراقًذكرصالح حاتم ومٌضالسٌاسٌة العلومبغداد71

1999/1998الصباحٌةالثان61,28ًعراقًذكرطارق زٌاد طارقالسٌاسٌة العلومبغداد72

1999/1998الصباحٌةاالول61,27عراقًذكرناٌف علً حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد73

1999/1998الصباحٌةاالول61,23عراقٌةانثىعباس خضٌر نادٌةالسٌاسٌة العلومبغداد74

1999/1998الصباحٌةالثان61,11ًعراقًذكرحمودي كاظم فائزالسٌاسٌة العلومبغداد75

1999/1998الصباحٌةالثان61,09ًٌمانًذكرعائض احمد الواحد عبدالسٌاسٌة العلومبغداد76

1999/1998الصباحٌةاالول61089عراقٌةانثىداود عزٌز سوسنالسٌاسٌة العلومبغداد77

1999/1998الصباحٌةالثان61087ًعراقٌةانثىنعمه فاضل نبأالسٌاسٌة العلومبغداد78

1999/1998الصباحٌةالثان61,05ًعراقًذكرعباس جاسم مضرالسٌاسٌة العلومبغداد79

1999/1998الصباحٌةاالول60,96عراقًذكرزٌنل علً فاضلالسٌاسٌة العلومبغداد80

1999/1998الصباحٌةالثان60,95ًعراقًذكرنجم حمدان سنانالسٌاسٌة العلومبغداد81

1999/1998الصباحٌةالثان60,93ًعراقٌةانثىرشٌد احمد رناالسٌاسٌة العلومبغداد82

1999/1998الصباحٌةالثان60,89ًعراقًذكركاظم غانم عدنانالسٌاسٌة العلومبغداد83

1999/1998الصباحٌةالثان60,87ًعراقًذكرجارهللا ماهود ماجدالسٌاسٌة العلومبغداد84

1999/1998الصباحٌةاالول60,82عراقًذكررفعت سعدون عباسالسٌاسٌة العلومبغداد85

1999/1998الصباحٌةالثان60,56ًعراقًذكرمحمود احمد عامرالسٌاسٌة العلومبغداد86

1999/1998الصباحٌةالثان60,53ًعراقًذكرمحمدعثمان جاسمالسٌاسٌة العلومبغداد87

1999/1998الصباحٌةاالول60,27مصريذكرمحمد الحمٌد عبد أشرفالسٌاسٌة العلومبغداد88

1999/1998الصباحٌةالثان60,20ًعراقٌةانثىرشٌد حمه حمه شنوالسٌاسٌة العلومبغداد89

1999/1998الصباحٌةالثان60,15ًعراقٌةانثىعلً كرٌم اٌمانالسٌاسٌة العلومبغداد90

1999/1998الصباحٌةالثان60,11ًفلسطٌنًذكرابراهٌم فهمً عالءالسٌاسٌة العلومبغداد91

1999/1998الصباحٌةالثان60,02ًٌمنًذكرناصر قائد خالدالسٌاسٌة العلومبغداد92

1999/1998الصباحٌةالثان59,78ًعراقٌةانثىمحمد صباح فاتنالسٌاسٌة العلومبغداد93

1999/1998الصباحٌةالثان59,75ًعراقًذكركتاب علً جمعهالسٌاسٌة العلومبغداد94



سنة التخرجنوع الدراسةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

1999/1998الصباحٌةالثان59ً ,7328عراقًذكرحمزه مدلول علًالسٌاسٌة العلومبغداد95

1999/1998الصباحٌةاالول59,71عراقًذكرنوح الكرٌم عبد نعمانالسٌاسٌة العلومبغداد96

1999/1998الصباحٌةالثان59,69ًعراقٌةانثىالكرٌم عبد صباح اسٌلالسٌاسٌة العلومبغداد97

1999/1998الصباحٌةالثان59,63ًعراقًذكرمحمود صباح عمرالسٌاسٌة العلومبغداد98

1999/1998الصباحٌةالثان59,42ًعراقًذكرداغر محمد حازمالسٌاسٌة العلومبغداد99

1999/1998الصباحٌةالثان59ً ,3797عراقٌةانثىعباس زاٌد وفاءالسٌاسٌة العلومبغداد100

1999/1998الصباحٌةالثان59,20ًعراقٌةانثىنوري الستار عبد همسهالسٌاسٌة العلومبغداد101

1999/1998الصباحٌةالثان59,15ًعراقٌةانثىالجبار عبد طارق نبراسالسٌاسٌة العلومبغداد102

1999/1998الصباحٌةالثان59,13ًعراقًذكرمحمود محمد سورانالسٌاسٌة العلومبغداد103

1999/1998الصباحٌةالثان59,04ًعراقًذكررمضان سلٌمان احمدالسٌاسٌة العلومبغداد104

1999/1998الصباحٌةالثان58,97ًعراقٌةانثىمحمد كاظم لقاءالسٌاسٌة العلومبغداد105

1999/1998الصباحٌةالثان58,92ًعراقًذكرحرٌب سلمان حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد106

1999/1998الصباحٌةاالول58,60عراقًذكراحمد مولود احمدالسٌاسٌة العلومبغداد107

1999/1998الصباحٌةاالول58,58عراقًذكرسلٌمان دلٌان رعدالسٌاسٌة العلومبغداد108

1999/1998الصباحٌةالثان58,52ًعراقًذكرمحمد صالح احمدالسٌاسٌة العلومبغداد109

1999/1998الصباحٌةالثان58,51ًعراقًذكرحلبوص مظلوم مٌثمالسٌاسٌة العلومبغداد110

1999/1998الصباحٌةالثان58,46ًعراقٌةانثىالحسن عبد هاشم لمى السٌاسٌة العلومبغداد111

1999/1998الصباحٌةالثان58,42ًعراقًذكرحسٌن حمٌد رامًالسٌاسٌة العلومبغداد112

1999/1998الصباحٌةالثان58,32ًفلسطٌنًذكركامل مصطفى احمدالسٌاسٌة العلومبغداد113

1999/1998الصباحٌةالثان58,21ًعراقٌةانثىعامر كاظم فاطمهالسٌاسٌة العلومبغداد114

1999/1998الصباحٌةالثان58,05ًعراقًذكرداود جعفر عمرالسٌاسٌة العلومبغداد115

1999/1998الصباحٌةالثان58,01ًعراقٌةانثىحسٌن محمد علٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد116

1999/1998الصباحٌةاالول57,92عراقًذكرمهوس سبهان خلٌلالسٌاسٌة العلومبغداد117

1999/1998الصباحٌةالثان57,89ًعراقًذكراحمد علً منصورالسٌاسٌة العلومبغداد118



سنة التخرجنوع الدراسةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

1999/1998الصباحٌةالثان57,54ًعراقٌةانثىالخضر عبد عباس اسٌلالسٌاسٌة العلومبغداد119

1999/1998الصباحٌةالثان57,5ًعراقًذكررحمن طارق هداٌتالسٌاسٌة العلومبغداد120

1999/1998الصباحٌةالثان57,23ًعراقٌةانثىشفٌق أكرم ابتسامالسٌاسٌة العلومبغداد121

1999/1998الصباحٌةالثان56,76ًعراقًذكرمصطاف محمد الخالق عبدالسٌاسٌة العلومبغداد122

1999/1998الصباحٌةالثان56,55ًاردنًذكرمدهللا ٌوسف تنوٌرالسٌاسٌة العلومبغداد123

1999/1998الصباحٌةالثان55,61ًعراقًذكرذٌاب محمد فارسالسٌاسٌة العلومبغداد124

1999/1998الصباحٌةالثان55,4ًعراقًذكرعباس صطام علًالسٌاسٌة العلومبغداد125

1999/1998الصباحٌةالثان54,99ًعراقٌةانثىعذٌب جاسم سعادالسٌاسٌة العلومبغداد126

1999/1998الصباحٌةالثان54,67ًعراقًذكرجواد حسن علًالسٌاسٌة العلومبغداد127

1999/1998الصباحٌةالثان54,62ًعراقٌةانثىحمٌد باسل صباالسٌاسٌة العلومبغداد128

1999/1998الصباحٌةالثان53,43ًعراقًذكرنواف طالب هانًالسٌاسٌة العلومبغداد129

1999/1998الصباحٌةالثان53,19ًعراقًذكرناٌف ابراهٌم الجبار عبدالسٌاسٌة العلومبغداد130

سنة التخرجنوع الدراسةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

1999/1998مسائًاالول77.91ذكرعراقًصادق جعفر فتحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة1

1999/1998مسائًاالول77.52ذكرعراقًسلمان سعدون عمارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة2

1999/1998مسائًاالول75.2أنثىعراقًرمضان ٌاسٌن ماجدهالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة3

1999/1998مسائًاالول72.3ذكرعراقًمكً ٌوسف عمرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة4

1999/1998مسائًاالول70.24ذكرعراقًخضٌر عبد اسماعٌل جبارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة5

1999/1998مسائًاالول69.75ذكرعراقًهللا عبد قحطان حارثالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة6

1999/1998مسائًاالول69.68ذكرعراقًمولى عٌسى كاظمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة7

1999/1998مسائًاالول69.64ذكرعراقًسلمان الهادي عبد احسانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة8

1999/1998مسائًاالول69.58ذكرعراقًمحمد الجبار عبد ٌاسرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة9

1999/1998العام الدراسً -  خرٌجٌن الدراسات المسائٌة 



سنة التخرجنوع الدراسةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

1999/1998مسائًاالول69.3ذكرعراقًمحمود ولٌد عمارالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة10

1999/1998مسائًاالول69.02ذكرعراقًخلٌل فتاح ورٌاالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة11

1999/1998مسائًاالول68.61ذكرعراقًرشٌد هادي حسنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة12

1999/1998مسائًاالول67.35ذكرعراقًمهدي برد ثامرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة13

1999/1998مسائًاالول67.34ذكرعراقًصالح خلف محمودالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة14

1999/1998مسائًاالول66.92ذكرعراقًحمٌد كرٌم وهابالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة15

1999/1998مسائًاالول66.29ذكرعراقًالعزٌز عبد عامر علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة16

1999/1998مسائًاالول65.8ذكرعراقًاحمد حسٌن علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة17

1999/1998مسائًالثان65.49ًذكرعراقًابراهٌم صفر سمؤالالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة18

1999/1998مسائًالثان64.67ًأنثىعراقًعباس طعمه فاتنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة19

1999/1998مسائًالثان64.64ًذكرعراقًنعٌثر خلف ضٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة20

1999/1998مسائًالثان64.51ًذكرعراقًمضعن محمد ناٌفالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة21

1999/1998مسائًالثان64.43ًذكرعراقًعلً جواد ٌوسفالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة22

1999/1998مسائًالثان64.29ًذكرعراقًابراهٌم عزت احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة23

1999/1998مسائًاالول63.95ذكرعراقًاحمد منصور محسنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة24

1999/1998مسائًالثان63.92ًذكرعراقًحسن محمد غٌثالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة25

1999/1998مسائًاالول63.78ذكرعراقًحسن مجٌد صبٌحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة26

1999/1998مسائًاالول63.68ذكرعراقًهللا عبد ٌونس معنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة27

1999/1998مسائًاالول63.49ذكرعراقًابراهٌم اسماعٌل الرحمن عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة28

1999/1998مسائًالثان63.41ًذكرعراقًكٌطان الرزاق عبد مثنىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة29

1999/1998مسائًاالول63.36ذكرعراقًسلوم داود سلمانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة30

1999/1998مسائًاالول63.16ذكرعراقًخلف علً احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة31

1999/1998مسائًالثان62.95ًذكرعراقًطالب عبد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة32

1999/1998مسائًالثان62.93ًذكرعراقًمحمد عبٌد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة33



سنة التخرجنوع الدراسةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

1999/1998مسائًالثان62.82ًانثىعراقٌةالزم نعمه اقبالالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة34

1999/1998مسائًالثان62.66ًذكرعراقًعبد صدام محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة35

1999/1998مسائًاالول62.5ذكرعراقًخلٌل اغا فتاح ادٌبالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة36

1999/1998مسائًالثان62.47ًذكرعراقًحمود عكال علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة37

1999/1998مسائًاالول62.26ذكرعراقًحمزه هللا عبد كرٌمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة38

1999/1998مسائًالثان62.14ًأنثىعراقًمحمد جالل اسماءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة39

1999/1998مسائًاالول62.02ذكرعراقًاحمد صالح سعدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة40

1999/1998مسائًالثان61.79ًذكرفلسطٌنًحسٌن محمد سنانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة41

1999/1998مسائًالثان61.55ًذكرعراقًتاٌه ناٌف القادر عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة42

1999/1998مسائًالثان61.55ًذكرعراقًصالح هادي حسنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة43

1999/1998مسائًالثان61.34ًانثىعراقٌةحمزه عٌسى سحرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة44

1999/1998مسائًالثان61.17ًذكرعراقًخلٌل الوهاب عبد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة45

1999/1998مسائًاالول61.13ذكرفلسطٌنًتوفٌق فتحً اٌمنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة46

1999/1998مسائًالثان60.71ًذكرعراقًاحمد محمد جاسمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة47

1999/1998مسائًالثان60.69ًذكرعراقًحسٌن لطٌف عزٌزالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة48

1999/1998مسائًاالول60.6انثىعراقٌةحسٌن جبار عباسٌةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة49

1999/1998مسائًالثان60.44ًذكرعراقًمحمود الرزاق عبد ضمٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة50

1999/1998مسائًالثان60.25ًذكرعراقًصالح مهدي رٌاضالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة51

1999/1998مسائًالثان60.2ًذكرعراقًعرسان احمد مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة52

1999/1998مسائًالثان60.19ًذكرعراقًناصر راشد طاللالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة53

1999/1998مسائًاالول60.06ذكرعراقًمجول دحام احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة54

1999/1998مسائًالثان59.92ًذكرعراقًمحمد ابراهٌم وضاحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة55

1999/1998مسائًاالول59.43ذكرعراقًنجم رضا رعدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة56

1999/1998مسائًالثان59.22ًذكرعراقًحمادي حمود جاسم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة57



سنة التخرجنوع الدراسةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

1999/1998مسائًالثان59.05ًذكرعراقًسلٌمان الحمٌد عبد عمرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة58

1999/1998مسائًالثان58.98ًذكرعراقًجزاع خضر عمادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة59

1999/1998مسائًالثان58.78ًذكرعراقًذٌبان محً ولٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة60

1999/1998مسائًاالول58.74ذكرعراقًخلف فرمان فرحانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة61

1999/1998مسائًالثان58.7ًذكرعراقًسعٌد مالك جمالالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة62

1999/1998مسائًالثان58.54ًذكرعراقًمهدي ٌونس محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة63

1999/1998مسائًالثان57.98ًذكرعراقًكاظم جواد حامدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة64

1999/1998مسائًالثان57.97ًذكرعراقًالحسن عبد حاتم عديالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة65

1999/1998مسائًاالول57.95ذكرعراقًزغٌر فرحان كمالالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة66

1999/1998مسائًالثان57.92ًذكرعراقًحسٌن فاضل هللا عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة67

1999/1998مسائًالثان57.89ًذكرعراقًابراهٌم شفٌق عالءالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة68

1999/1998مسائًالثان57.88ًذكرعراقًعلً ابراهٌم سرحانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة69

1999/1998مسائًالثان57.69ًذكرعراقًشهاب محمد احسانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة70

1999/1998مسائًالثان57.43ًذكرعراقًخلف كاظم باسمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة71

1999/1998مسائًالثان57.36ًذكرعراقًكرٌم هللا عبد خلٌل ازرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة72

1999/1998مسائًالثان57.32ًذكرعراقًالقادر عبد اكرم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة73

1999/1998مسائًاالول57.29ذكرعراقًمحمد مطشر الكرٌم عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة74

1999/1998مسائًالثان56.83ًذكرعراقًعبد حسٌن هاديالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة75

1999/1998مسائًالثان56.53ًذكرعراقًالقادر عبد اللطٌف عبد فوازالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة76

1999/1998مسائًالثان55.36ًذكرعمانًجمعان بن االبرك بن سالمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة77


