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84.742016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان حسٌن علً رٌمةالسٌاسٌة العلومبغداد1

84.672016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةجعاز نعٌم هللا عبد ناٌريالسٌاسٌة العلومبغداد2

84.322016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةخماس خلٌل رعد سرىالسٌاسٌة العلومبغداد3

83.762016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةعواد عاشور لٌث عاشورالسٌاسٌة العلومبغداد4

83.572016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةعلً طعمة كاظم  اسٌاالسٌاسٌة العلومبغداد5

83.482016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم مهدي فالح فاتنالسٌاسٌة العلومبغداد6

82.852016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةكرٌم علً عبد حسن ربابالسٌاسٌة العلومبغداد7

82.822016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةكاظم هللا عبد العباس عبد عهدالسٌاسٌة العلومبغداد8

82.572016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةفرج  كاطع حسن زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد9

82.262016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةعبٌد علوان علٌوي رندةالسٌاسٌة العلومبغداد10

81.622016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةحمودي ردٌف نهاد سحرالسٌاسٌة العلومبغداد11

81.512016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةحسن الٌذ مزعل رغدالسٌاسٌة العلومبغداد12

81.412016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةرفش صافً علً أٌاتالسٌاسٌة العلومبغداد13

81.3372016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةحنٌن جبار ٌحٌى امنةالسٌاسٌة العلومبغداد14

81.3332016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةعثمان نعمان ثابت مرٌمالسٌاسٌة العلومبغداد15

81.072016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةصالح محمود رشٌد رناالسٌاسٌة العلومبغداد16

80.662016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةأبراهٌم ماجد حمٌد هناءالسٌاسٌة العلومبغداد17

80.622016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةغند جعفر صادق باقرالسٌاسٌة العلومبغداد18

80.272016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةخضٌر الرضا عبد توفٌق امنةالسٌاسٌة العلومبغداد19

80.262016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةالرحمن عبد نوري ضٌاء سراءالسٌاسٌة العلومبغداد20

80.122016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةحسان راضً عباس دعاءالسٌاسٌة العلومبغداد21

79.882016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةجوٌعد هللا عبد خلدون حمدونالسٌاسٌة العلومبغداد22

79.752016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةمكطوف سلمان جعفر سارهالسٌاسٌة العلومبغداد23

79.662016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةالرضا عبد جلوب ماجد رندالسٌاسٌة العلومبغداد24
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79.462016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةأبراهٌم صالح جمال هندالسٌاسٌة العلومبغداد25

79.422016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةأبراهٌم الغنً عبد موفق نورالسٌاسٌة العلومبغداد26

79.22016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةوداعة خضٌر احمد حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد27

78.952016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةجمعة الهادي عبد حسن مروةالسٌاسٌة العلومبغداد28

78.892016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن شنان خضٌر وجدانالسٌاسٌة العلومبغداد29

78.862016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةموسى صالح مهدي سمٌرةالسٌاسٌة العلومبغداد30

78.812016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةغٌدان حمٌد مهند سرىالسٌاسٌة العلومبغداد31

78.662016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةعبد سلمان علً سرورالسٌاسٌة العلومبغداد32

78.642016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن علً عادل سجىالسٌاسٌة العلومبغداد33

78.62016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةخضٌر حسن فلٌح هندالسٌاسٌة العلومبغداد34

78.552016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن صابر علً ورودالسٌاسٌة العلومبغداد35

78.52016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةعبد علً مجٌد اسراءالسٌاسٌة العلومبغداد36

78.372016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةكردي الرسول عبد صبٌح هاجرالسٌاسٌة العلومبغداد37

77.932016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةعلً حسٌن ناصر علً رٌمالسٌاسٌة العلومبغداد38

77.862016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةوادي احمد شهاب سرىالسٌاسٌة العلومبغداد39

77.832016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةلفته عوده عالوي زهراءالسٌاسٌة العلومبغداد40

77.792016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةحمادي عباس ٌاسٌن أحمدالسٌاسٌة العلومبغداد41

77.572016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةحمدهللا محمد جاسم سالمالسٌاسٌة العلومبغداد42

77.532016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةعطٌة محمود ولٌد سارةالسٌاسٌة العلومبغداد43

77.522016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةعباس حمٌد سعدي مرٌمالسٌاسٌة العلومبغداد44

77.512016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن فاضل احمد شهدالسٌاسٌة العلومبغداد45

77.52016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةعوٌد كامل علً هدىالسٌاسٌة العلومبغداد46

77.472016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةعناد داٌخ الكرٌم عبد فاطمةالسٌاسٌة العلومبغداد47

77.192016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةحسن الرضا عبد حاتم رغدالسٌاسٌة العلومبغداد48
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77.142016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةظالل كطوف عاٌد عمارالسٌاسٌة العلومبغداد49

77.012016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةداود حسٌن علً سبأالسٌاسٌة العلومبغداد50

76.962016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةعبٌد محسن سعدون لمىالسٌاسٌة العلومبغداد51

76.912016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةداغر صنٌع الرضا عبد مٌادةالسٌاسٌة العلومبغداد52

76.782016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةهاشم كاظم محمد هاشمالسٌاسٌة العلومبغداد53

76.732016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةقاسم حسن الدٌن عالء بلسمالسٌاسٌة العلومبغداد54

76.42016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةمظلوم همٌم جاسم سجىالسٌاسٌة العلومبغداد55

76.332016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةفرحان نعمة ستار اٌةالسٌاسٌة العلومبغداد56

76.32016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن عباس ضٌاء علًالسٌاسٌة العلومبغداد57

76.292016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةالرضا عبد علً صباح أنمارالسٌاسٌة العلومبغداد58

76.242016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد مهدي كامل نسرٌنالسٌاسٌة العلومبغداد59

75.942016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةنجم عبٌد صالح نسرٌنالسٌاسٌة العلومبغداد60

75.882016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةفرحان الستار عبد كرٌم حاتمالسٌاسٌة العلومبغداد61

75.862016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةصالح جودي رٌاض هدٌلالسٌاسٌة العلومبغداد62

75.642016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان جبار ناصر نورالسٌاسٌة العلومبغداد63

75.5532016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم أبراهٌم فاضل سارةالسٌاسٌة العلومبغداد64

75.542016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةحسن رشٌد حمٌد وسناءالسٌاسٌة العلومبغداد65

75.52016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم خلف سلمان أبتغاءالسٌاسٌة العلومبغداد66

75.42016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةٌونس محمود محمد أحمدالسٌاسٌة العلومبغداد67

75.182016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةحمٌد عباس فؤاد هالهالسٌاسٌة العلومبغداد68

75.172016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةزغٌر حسٌن مهدي اسراءالسٌاسٌة العلومبغداد69

75.112016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةغالم  جهاد هادي رؤىالسٌاسٌة العلومبغداد70

75.042016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةسلطان عبود حبٌب فاطمةالسٌاسٌة العلومبغداد71

75.032016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةمامً ملك عباس علٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد72
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74.992016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةرسن فاضل فارس حنٌنالسٌاسٌة العلومبغداد73

74.852016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةجٌاد كاظم ٌحٌى سارةالسٌاسٌة العلومبغداد74

74.72016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد خلف سلمان فٌانالسٌاسٌة العلومبغداد75

74.512016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان طراد جاسم وصالالسٌاسٌة العلومبغداد76

74.282016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةسعٌد صدٌق صباح راٌةالسٌاسٌة العلومبغداد77

74.22016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةهلٌوي جاسم امٌن زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد78

73.822016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةمحسن هللا عبد جالل فاطمةالسٌاسٌة العلومبغداد79

73.82016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان داود كاظم زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد80

73.532016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن علً جعفر هالةالسٌاسٌة العلومبغداد81

73.252016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةعرٌان صالح عدنان شهدالسٌاسٌة العلومبغداد82

73.222016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةخلف طعمه خمٌس نورالسٌاسٌة العلومبغداد83

73.212016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةرشٌد محمد رشٌد وهدالسٌاسٌة العلومبغداد84

73.132016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةصالح محمد مصطفى مٌسالسٌاسٌة العلومبغداد85

72.962016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةالحسن عبد داود سعد هدٌرالسٌاسٌة العلومبغداد86

72.952016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةناصر زبون فالح علًالسٌاسٌة العلومبغداد87

72.912016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةراضً الرزاق عبد باسم عبٌرالسٌاسٌة العلومبغداد88

72.782016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةغضٌب عاصً مهدي شهدالسٌاسٌة العلومبغداد89

72.732016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةشنوح شحٌت رزاق علًالسٌاسٌة العلومبغداد90

72.722016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةفلٌح شنٌن حمود والءالسٌاسٌة العلومبغداد91

72.72016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةجبارة جلوب لطٌف وسامالسٌاسٌة العلومبغداد92

72.632016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةحمد جعفر عالء هالةالسٌاسٌة العلومبغداد93

72.492016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةنجم محمود سعدي رنداالسٌاسٌة العلومبغداد94

72.482016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةخلٌفة احمد وسام هدٌرالسٌاسٌة العلومبغداد95

72.4172016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةعباس خضٌر كرٌم اٌةالسٌاسٌة العلومبغداد96
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72.412016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةعبد خلف خضٌر غفرانالسٌاسٌة العلومبغداد97

72.292016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةالجلٌل عبد الرحمن عبد عوف شهدالسٌاسٌة العلومبغداد98

72.242016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان عباس سامً حنٌنالسٌاسٌة العلومبغداد99

72.222016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةعلوان حسٌن علً حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد100

72.192016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةعبود شغٌت عباس سناءالسٌاسٌة العلومبغداد101

71.992016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةتوفٌق طه رعد نورالسٌاسٌة العلومبغداد102

71.932016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد راشد االمٌر عبد بلقٌسالسٌاسٌة العلومبغداد103

71.912016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةعلً حسٌن حمٌد ولٌدالسٌاسٌة العلومبغداد104

71.852016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةمعٌدي شعٌوط ماجد مروةالسٌاسٌة العلومبغداد105

71.82016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةاسماعٌل عباس حٌدر فاطمةالسٌاسٌة العلومبغداد106

71.62016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن الهادي عبد الودود عبد أوسالسٌاسٌة العلومبغداد107

71.592016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةضاٌع ولهان هللا عبد رناالسٌاسٌة العلومبغداد108

71.52016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةصٌوان ناصر علً زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد109

71.492016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةكاظم رحٌم هادي حوراءالسٌاسٌة العلومبغداد110

71.482016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةغانم غالب علً سوزانالسٌاسٌة العلومبغداد111

71.472016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم حسٌن قصً مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد112

71.382016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةالكرٌم عبد طالب غالب هبهالسٌاسٌة العلومبغداد113

71.352016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود الكرٌم عبد احمد علًالسٌاسٌة العلومبغداد114

71.162016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةحسون الدٌن جهاد ٌعرب رٌامالسٌاسٌة العلومبغداد115

71.042016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةفرج جاسم علً نبأالسٌاسٌة العلومبغداد116

71.022016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةمحسن ساجت سالم زهراءالسٌاسٌة العلومبغداد117

70.962016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةالقادر عبد ناصر طالل شهدالسٌاسٌة العلومبغداد118

70.832016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةمحسن محمد فاضل سجىالسٌاسٌة العلومبغداد119

70.782016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةاسماعٌل عبٌس خضٌر علًالسٌاسٌة العلومبغداد120
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70.722016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد حمٌد ماجد عمرالسٌاسٌة العلومبغداد121

70.712016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةغٌاض عانً صباح هدىالسٌاسٌة العلومبغداد122

70.682016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةعلوان مهدي عدنان تباركالسٌاسٌة العلومبغداد123

70.642016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد كمال امجد مرٌمالسٌاسٌة العلومبغداد124

70.362016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةٌوسف طلٌع كاظم براءالسٌاسٌة العلومبغداد125

70.342016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةعبعوب عٌسى الكرٌم عبد قاسمالسٌاسٌة العلومبغداد126

70.272016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةعباس علً عبد حسن كٌالنالسٌاسٌة العلومبغداد127

70.182016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةغالم هللا عبد ماجد رنٌنالسٌاسٌة العلومبغداد128

70.162016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةكرٌم حمود حسٌن غٌثالسٌاسٌة العلومبغداد129

70.142016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةعداي جبر جاسم غفرانالسٌاسٌة العلومبغداد130

70.032016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةظاهر العباس عبد اٌسل غدٌرالسٌاسٌة العلومبغداد131

69.882016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةأسماعٌل جلٌل ثامر ٌسرالسٌاسٌة العلومبغداد132

69.862016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةعبد ناٌف هللا عبد نورالدٌنالسٌاسٌة العلومبغداد133

69.842016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم عبود نجم دنٌاالسٌاسٌة العلومبغداد134

69.652016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةحمٌد قاسم حازم اٌةالسٌاسٌة العلومبغداد135

69.642016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان مصطفى محمد مٌناالسٌاسٌة العلومبغداد136

69.572016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد سعٌد هاشم دنٌاالسٌاسٌة العلومبغداد137

69.452016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةحسن سلمان هادي االءالسٌاسٌة العلومبغداد138

69.432016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةهادي حسن عالء زهراءالسٌاسٌة العلومبغداد139

69.372016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةوطان كرٌم  طاهر عمرالسٌاسٌة العلومبغداد140

69.282016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان طعمة حافظ باللالسٌاسٌة العلومبغداد141

69.242016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد جاسم نوري رٌامالسٌاسٌة العلومبغداد142

69.142016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةعباس خزعل محمد دنٌاالسٌاسٌة العلومبغداد143

69.042016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةطعمة نوري عالء اسماءالسٌاسٌة العلومبغداد144
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68.962016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةحسون غازي مثنى رفلالسٌاسٌة العلومبغداد145

68.92016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةحمادي  صالح حامد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد146

68.822016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةمحٌسن راضً رحٌم نجاةالسٌاسٌة العلومبغداد147

68.812016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد  ربٌع سعد حنٌنالسٌاسٌة العلومبغداد148

68.72016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود صالح محمد الكرٌم عبد رناالسٌاسٌة العلومبغداد149

68.692016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةرشٌد كرٌم احمد مرٌمالسٌاسٌة العلومبغداد150

68.632016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةكٌطان محمد حازم شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد151

68.622016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةفرج حسن  فاضل زهراءالسٌاسٌة العلومبغداد152

68.512016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةكلٌوش جمعه محمد القادر عبدالسٌاسٌة العلومبغداد153

68.492016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةحسن فعٌل محسن فاطمةالسٌاسٌة العلومبغداد154

68.452016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةالزم رشم سالم ضحىالسٌاسٌة العلومبغداد155

68.362016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةٌاسٌن صالح محمد اٌةالسٌاسٌة العلومبغداد156

68.212016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةشراد علٌوي شامل فرحالسٌاسٌة العلومبغداد157

68.122016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةجبار حمود عدنان عراقالسٌاسٌة العلومبغداد158

68.032016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةصلبوخ منصور مجفول نجاةالسٌاسٌة العلومبغداد159

67.972016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةنصٌري محمد هاشم رؤىالسٌاسٌة العلومبغداد160

67.882016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةجواد كاظم رسول سجىالسٌاسٌة العلومبغداد161

67.832016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةعلً تقً فاضل مٌسالسٌاسٌة العلومبغداد162

67.722016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةعلً  حمد عبٌد سعدالسٌاسٌة العلومبغداد163

67.712016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةعلً حسٌن جواد هاجرالسٌاسٌة العلومبغداد164

67.622016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةشٌحان محمد قاسم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد165

67.552016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةسالم داود نبٌل رفاهالسٌاسٌة العلومبغداد166

67.5052016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةعلً طالب علً حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد167

67.5042016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةشهاب أبراهٌم سعدي أحمدالسٌاسٌة العلومبغداد168
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67.332016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةالرزاق عبد خضٌر طارق حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد169

67.292016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةمرزة مهدي علً شمسالسٌاسٌة العلومبغداد170

67.252016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةصلبً عشً علً نورالسٌاسٌة العلومبغداد171

67.242016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةعلً الحسٌن عبد أنور مٌدٌاالسٌاسٌة العلومبغداد172

66.992016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةكعٌد لفتة حسٌن منىالسٌاسٌة العلومبغداد173

66.872016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةأبراهٌم علً سامً أسامةالسٌاسٌة العلومبغداد174

66.862016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةحسان جاسم الرحمن عبد علًالسٌاسٌة العلومبغداد175

66.792016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةحسن حمٌد فٌصل غزوانالسٌاسٌة العلومبغداد176

66.762016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةسوادي مهلهل حمٌد فاطمةالسٌاسٌة العلومبغداد177

66.742016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةجدوع هاشم ضٌاء حوراءالسٌاسٌة العلومبغداد178

66.582016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةنجم عباس فاضل وضاحالسٌاسٌة العلومبغداد179

66.5182016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةطلب محمد جاسم منىالسٌاسٌة العلومبغداد180

66.5172016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةعمران كاظم موسى حمزةالسٌاسٌة العلومبغداد181

66.452016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةطوٌرش محمد موسى مًالسٌاسٌة العلومبغداد182

66.312016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةعلً رؤوف كاظم رسلالسٌاسٌة العلومبغداد183

66.122016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةأبراهٌم جلوب رحٌم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد184

66.062016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن محمد باسم ضحىالسٌاسٌة العلومبغداد185

66.052016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد خالد احمد قحطانالسٌاسٌة العلومبغداد186

65.992016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةفرحان درع احمد هللا عبدالسٌاسٌة العلومبغداد187

65.942016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةعلً طالب محمد منهلالسٌاسٌة العلومبغداد188

65.9362016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم سوادي هشام محمدالسٌاسٌة العلومبغداد189

65.9322016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةالدٌن محً اقبال لطٌف اسماءالسٌاسٌة العلومبغداد190

65.72016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةعوفً شهاب طعمة عذراءالسٌاسٌة العلومبغداد191

65.672016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةاسماعٌل مهدي  صالح علًالسٌاسٌة العلومبغداد192
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65.662016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود شكر ماهر كرارالسٌاسٌة العلومبغداد193

65.62016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةفٌاض علً حامد صباالسٌاسٌة العلومبغداد194

65.482016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةعلٌوي الكرٌم عبد أحمد فرحالسٌاسٌة العلومبغداد195

65.252016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةجعفر موسى مثنى عالالسٌاسٌة العلومبغداد196

65.232016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةعلً محمد ثامر هبةالسٌاسٌة العلومبغداد197

65.172016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةمصطفى علً محمد وسام عمرالسٌاسٌة العلومبغداد198

65.12016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم علً حسٌن عمارالسٌاسٌة العلومبغداد199

65.092016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةلفتة ٌونس كرٌم اٌاتالسٌاسٌة العلومبغداد200

65.082016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم عباس مرتضى سرمدالسٌاسٌة العلومبغداد201

65.042016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةحسن خمٌس علً احمدالسٌاسٌة العلومبغداد202

65.032016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان الرضا عبد محمد سرىالسٌاسٌة العلومبغداد203

64.912016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةالعزٌز عبد صدٌق صهٌب مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد204

64.892016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم عبٌد حمٌد حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد205

64.82016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود ابراهٌم صبحً مهاالسٌاسٌة العلومبغداد206

64.692016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان محمد نهاد حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد207

64.562016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةلفته محسن ابراهٌم حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد208

64.532016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةعلوان حسن السالم نورعبدالسٌاسٌة العلومبغداد209

64.452016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةصالح محسن جبار علًالسٌاسٌة العلومبغداد210

64.282016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم حمٌد كرٌم عباسالسٌاسٌة العلومبغداد211

64.242016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةعلوان محمد الكرٌم عبد انسامالسٌاسٌة العلومبغداد212

63.932016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةحٌدر هادي محمد زٌنةالسٌاسٌة العلومبغداد213

63.832016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةحسن مهدي رباح محمدالسٌاسٌة العلومبغداد214

63.792016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةعلً حسٌن محمد علًالسٌاسٌة العلومبغداد215

63.712016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةكاظم حبٌب سعد زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد216



سنة التخرج المعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

63.662016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةشنان عاصً الواحد عبد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد217

63.192016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةفاضل جاسم الحسن عبد اٌفانالسٌاسٌة العلومبغداد218

63.032016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد أٌدٌم كاظم زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد219

62.982016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةمحسن سلمان الدٌن ظافر سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد220

62.962016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةفاضل باقر عدنان محمدالسٌاسٌة العلومبغداد221

62.812016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةحمود هللا عبد أحسان نورالسٌاسٌة العلومبغداد222

62.762016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةأبراهٌم ناٌف محسن صالحالسٌاسٌة العلومبغداد223

62.522016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةمخلٌف علً انمار فهدالسٌاسٌة العلومبغداد224

62.52016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةمهدي محمد جاسم حنانالسٌاسٌة العلومبغداد225

62.492016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةداود ردٌف احمد ضحىالسٌاسٌة العلومبغداد226

62.372016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةترثوع علً سعدي فارسالسٌاسٌة العلومبغداد227

62.342016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم مجٌد جبار نورسالسٌاسٌة العلومبغداد228

62.32016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةعزت شاكر عزت هٌالنةالسٌاسٌة العلومبغداد229

62.282016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةمنخً فالح هاشم أمجدالسٌاسٌة العلومبغداد230

62.142016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةغضا مرضً محمد عالءالسٌاسٌة العلومبغداد231

62.062016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةسهر رسن الزهرة عبد عالالسٌاسٌة العلومبغداد232

622016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةشرهان كاطع حامد حوراءالسٌاسٌة العلومبغداد233

61.882016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةخلٌل الجلٌل عبد حسٌن  طهالسٌاسٌة العلومبغداد234

61.812016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةعبود هللا عطا نوري علًالسٌاسٌة العلومبغداد235

61.52016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةنوفان السادة عبد ادور  محمدالسٌاسٌة العلومبغداد236

61.462016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةابراهٌم عادي مشعان  اٌادالسٌاسٌة العلومبغداد237

61.282016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةصالح اكرٌم زهٌر هاجرالسٌاسٌة العلومبغداد238

61.242016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن الحلٌم عبد مهند صادقالسٌاسٌة العلومبغداد239

61.012016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةعلً محمد علً نورهانالسٌاسٌة العلومبغداد240
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60.42016/2015االول الدورالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان زباري هللا خٌر كوثرالسٌاسٌة العلومبغداد241

60,022016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي حسن احمد امٌرالسٌاسٌة العلومبغداد242

59.12016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان عزٌز نبٌل مازنالسٌاسٌة العلومبغداد243

58.322016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةمخلف سلٌمان علً سلٌمانالسٌاسٌة العلومبغداد244

58.112016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد احمد محمد مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد245

57.952016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةعزٌز خلف طلعت مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد246

57.492016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةغراب فرج حمٌد الرحمن عبدالسٌاسٌة العلومبغداد247

56.912016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةعلً رشٌد حمٌد سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد248

55.62016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةعلً عٌدان نذٌر احمدالسٌاسٌة العلومبغداد249

51.512016/2015االول الدورالصباحٌةذكرعراقٌةحسن حسٌن منصور حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد250
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87.142016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةعلً عبد كاظم حاتم احمدالسٌاسٌة العلومبغداد1

83.892016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةعطٌة كاظم نعٌم مرتضىالسٌاسٌة العلومبغداد2

81.952016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةعلً حمزه عزٌز فالحالسٌاسٌة العلومبغداد3

80.982016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةحمدان سعود ولٌد مسرهالسٌاسٌة العلومبغداد4

80.122016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةظفٌر جٌجان منعم سهىالسٌاسٌة العلومبغداد5

80.032016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةخلف عبٌد مازن مٌناالسٌاسٌة العلومبغداد6

79.732016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةزغدان كاظم هندي وصالالسٌاسٌة العلومبغداد7

79.642016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةحمدان عبود سامً عمرالسٌاسٌة العلومبغداد8

79.582016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةعواد مطر هللا عبد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد9

79.432016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةوحٌد ابراهٌم محمد عصامالسٌاسٌة العلومبغداد10

79.232016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةجاسم فخري موفق هبةالسٌاسٌة العلومبغداد11

78.932016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةكاظم جواد السالم عبد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد12

78.822016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةكاظم جواد خضٌر دعاءالسٌاسٌة العلومبغداد13

78.522016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةعبداللطٌف الرزاق عبد الباقً عبد زهرةالسٌاسٌة العلومبغداد14

78.262016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةابراهٌم حسٌن ناصر اٌارالسٌاسٌة العلومبغداد15

77.952016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةٌوسف حسٌن علً عامرالسٌاسٌة العلومبغداد16

77.332016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةموزان عباس كاظم سارةالسٌاسٌة العلومبغداد17

77.242016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةجلٌهم عطٌة مهدي الصادق جعفرالسٌاسٌة العلومبغداد18

77.022016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةهٌال هاشم مناف كرارالسٌاسٌة العلومبغداد19

77.012016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةسبع الرزاق عبد ٌحٌى باسمالسٌاسٌة العلومبغداد20

76.562016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةحمد هللا عطا علو زٌادالسٌاسٌة العلومبغداد21

76.452016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةدرجال حمٌد مجٌد علًالسٌاسٌة العلومبغداد22

76.312016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن علً شامل حسنٌنالسٌاسٌة العلومبغداد23

76.3022016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن هادي احمد حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد24
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76.2842016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد مجٌد رشٌد هللا عبدالسٌاسٌة العلومبغداد25

76.012016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةابراهٌم رسن راضً عباسالسٌاسٌة العلومبغداد26

75.692016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةمحسن مصبح حربً منتهىالسٌاسٌة العلومبغداد27

75.682016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةاحمد علً حسٌن حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد28

75.342016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد سلٌم صالح سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد29

75.322016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةرستم محمود رٌاض انمارالسٌاسٌة العلومبغداد30

75.282016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةمحسن حسٌن طالل فرحالسٌاسٌة العلومبغداد31

75.272016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةوحٌد حسن محمد زٌدالسٌاسٌة العلومبغداد32

75.152016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةالجبار عبد توفٌق مؤٌد مؤمنالسٌاسٌة العلومبغداد33

74.962016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةشمخً دارش حمدان عبدالسٌاسٌة العلومبغداد34

74.852016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةناجً صبٌح اسعد حسنالسٌاسٌة العلومبغداد35

74.632016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةطالب جواد طارق زمنالسٌاسٌة العلومبغداد36

74.552016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةعلً حمزة عزٌز صالحالسٌاسٌة العلومبغداد37

74.542016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةراضً محمد طالب هندالسٌاسٌة العلومبغداد38

74.292016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةمجٌد مصطفى صادق حوراءالسٌاسٌة العلومبغداد39

74.192016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةناجً خلٌل عماد غادهالسٌاسٌة العلومبغداد40

74.152016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةرمضان الستار عبد حسٌن مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد41

74.112016/2015االول الدورالمسائٌةذكرٌمانًمفلح علً هللا عبد عمارالسٌاسٌة العلومبغداد42

74.062016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةكوركٌس ٌاقو كوركٌس مارٌوالسٌاسٌة العلومبغداد43

742016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةٌاسر شاكر الكرٌم عبد حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد44

73.952016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةعلً صادق اٌاد اسامةالسٌاسٌة العلومبغداد45

73.682016/2015االول الدورالمسائٌةذكرمصرٌةاروم المحسن عبد طلعت حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد46

73.52016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةكاظم محمود الرزاق عبد زٌدالسٌاسٌة العلومبغداد47

73.472016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةعبد بدن عبد قٌسالسٌاسٌة العلومبغداد48
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73.3292016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةعٌدي جعفر مجٌد حنٌنالسٌاسٌة العلومبغداد49

73.3272016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةمحمد ربٌع قاسم زٌنةالسٌاسٌة العلومبغداد50

73.282016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةالسادة عبد علً حسٌن محمدالسٌاسٌة العلومبغداد51

73.272016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةمهدي علً محمد اكرم كرارالسٌاسٌة العلومبغداد52

73.222016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةكاظم علً نوري هبةالسٌاسٌة العلومبغداد53

73.012016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةشكر ساهً الرحٌم عبد حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد54

72.982016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةموحان الرزاق عبد اٌمانالسٌاسٌة العلومبغداد55

72.932016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةمجٌد االمٌر عبد حسٌن منىالسٌاسٌة العلومبغداد56

72.92016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةطالل عباس احمدالسٌاسٌة العلومبغداد57

72.672016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةمحمود نجٌب سعد اٌسرالسٌاسٌة العلومبغداد58

72.642016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةحسن عكاب عادل هللا عبدالسٌاسٌة العلومبغداد59

72.562016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةهاشم منصور عادل حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد60

72.422016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةعواد داود نعٌم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد61

72.352016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةبندر رسن سوٌل نورالسٌاسٌة العلومبغداد62

72.172016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةهللا عبد فنجان حسٌن فاتنالسٌاسٌة العلومبغداد63

72.132016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةعائد سهٌل محمد ساهرهالسٌاسٌة العلومبغداد64

71.812016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةباشا علً حسن علً زهراءالسٌاسٌة العلومبغداد65

71.522016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةفارس عباس حامد نورالسٌاسٌة العلومبغداد66

71.512016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةامٌن ابراهٌم كمال دٌاناالسٌاسٌة العلومبغداد67

71.492016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةكطان ابراهٌم عبار رعدالسٌاسٌة العلومبغداد68

71.312016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد جاسم عثمان سعدالسٌاسٌة العلومبغداد69

71.292016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةخلٌف عنقود هللا عبد حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد70

71.242016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةعبدهللا كاظم جاسم زهراءالسٌاسٌة العلومبغداد71

71.232016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد سلٌمان هاشم جعفرالسٌاسٌة العلومبغداد72
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70.992016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةعلً توفٌق رٌاض علًالسٌاسٌة العلومبغداد73

70.972016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةموسى نعمه لٌث لبنىالسٌاسٌة العلومبغداد74

70.892016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةجلوب حسٌن الكرٌم عبد عذراءالسٌاسٌة العلومبغداد75

70.862016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةعباس حسٌن مطلب كرٌمالسٌاسٌة العلومبغداد76

70.782016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد كاظم الزهرة عبد حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد77

70.712016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةجلٌل خزعل محمد معتصمالسٌاسٌة العلومبغداد78

70.592016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةشلش رسن فخري محمدالسٌاسٌة العلومبغداد79

70.572016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن هللا عبد علً فاطمهالسٌاسٌة العلومبغداد80

70.352016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةذٌب حسٌن سلمان سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد81

70.272016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةمهدي محمد قاسم احمدالسٌاسٌة العلومبغداد82

70.242016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةدوٌغٌر علً عباس جهادالسٌاسٌة العلومبغداد83

70.192016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةحسٌن العزٌز عبد احمد اساورالسٌاسٌة العلومبغداد84

70.082016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةاحمد الوهاب عبد محمد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد85

69.92016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةواٌش حسٌن شنشول شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد86

69.652016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةصالح مطلك رافد مهندالسٌاسٌة العلومبغداد87

69.622016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةامٌن مهدي محمد مجتبىالسٌاسٌة العلومبغداد88

69.592016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةعبٌد زوٌر مانع احمدالسٌاسٌة العلومبغداد89

69.382016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةمصطفى الغنً عبد الدٌن عالء ربابالسٌاسٌة العلومبغداد90

69.342016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةعبدالرحمن محمد الرحمن عبد غفرانالسٌاسٌة العلومبغداد91

69.312016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةداغر نعمة الرضا عبد االءالسٌاسٌة العلومبغداد92

69.072016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةعلً محمد توفٌق مرٌوانالسٌاسٌة العلومبغداد93

68.922016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةكامل كاظم عامر براءالسٌاسٌة العلومبغداد94

68.912016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةعطٌة ابراهٌم خلٌل رغدالسٌاسٌة العلومبغداد95

68.732016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةاحمد هاشم حالوي هاشمالسٌاسٌة العلومبغداد96
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68.722016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةخنٌفر محٌسن ناصر غفرانالسٌاسٌة العلومبغداد97

68.692016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةمرتضى حسن محسن حسنالسٌاسٌة العلومبغداد98

68.582016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةفاضل خزعل حسن احمدالسٌاسٌة العلومبغداد99

68.572016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةخلٌف عنقود هللا عبد حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد100

68.382016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةكاظم عبٌد كرٌم علًالسٌاسٌة العلومبغداد101

68.322016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةخمٌس علً جلٌل رندالسٌاسٌة العلومبغداد102

68.132016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةبنوان عٌسى طارق زٌادالسٌاسٌة العلومبغداد103

68.042016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةحسن احمد حسن محمدالسٌاسٌة العلومبغداد104

67.732016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةجدوع حسٌن مرهج اٌمانالسٌاسٌة العلومبغداد105

67.712016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةٌعقوب خلف محمد اٌهالسٌاسٌة العلومبغداد106

67.652016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةصالح احمد سعد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد107

67.632016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةعلً الملك عبد هشام رفاهالسٌاسٌة العلومبغداد108

67.612016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةعواد مطر هللا عبد مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد109

67.562016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةشالل توفٌق خالد بارقالسٌاسٌة العلومبغداد110

67.532016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةحمود كاظم باسم براءالسٌاسٌة العلومبغداد111

67.522016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةعلً عباس عزٌز حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد112

67.432016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن علً كمال علًالسٌاسٌة العلومبغداد113

67.42016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةسعٌد هادي جمال خالدالسٌاسٌة العلومبغداد114

67.32016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةعلً داود فاضل رؤىالسٌاسٌة العلومبغداد115

67.132016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةحسٌن هالل فاضل سمٌةالسٌاسٌة العلومبغداد116

66.972016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةرجا سلمان داود حمزةالسٌاسٌة العلومبغداد117

66.942016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةمولى مخٌلف جبار املالسٌاسٌة العلومبغداد118

66.932016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةحسن جلوب جوادي ضحىالسٌاسٌة العلومبغداد119

66.912016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةداود ردٌف محمد غٌثالسٌاسٌة العلومبغداد120
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66.852016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةنصٌف سلمان ولٌد دعاءالسٌاسٌة العلومبغداد121

66.822016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةمحسن ناصر علً ظفرالسٌاسٌة العلومبغداد122

66.782016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةصادق عدنان الدٌن عماد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد123

66.722016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةجاسم هللا عبد نجم ضحىالسٌاسٌة العلومبغداد124

66.612016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةجاسم احمد الكرٌم عبد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد125

66.552016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةسعد ناصر عمٌد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد126

66.52016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةابراهٌم حمادي علً فاطمةالسٌاسٌة العلومبغداد127

66.372016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةجاسم محمود حمٌد سمرهالسٌاسٌة العلومبغداد128

66.312016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةجبر درجال الزهرة عبد علًالسٌاسٌة العلومبغداد129

66.262016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةعبود نجم عباس هاجرالسٌاسٌة العلومبغداد130

66.232016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةحمزة ٌوسف ٌعقوب مهندالسٌاسٌة العلومبغداد131

66.22016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةعبٌد عذٌب سرحان عصامالسٌاسٌة العلومبغداد132

66.112016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةحسن الحسٌن عبد نعٌم علًالسٌاسٌة العلومبغداد133

66.032016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةهالل عبد كاظم كرٌم زٌادالسٌاسٌة العلومبغداد134

65.882016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةعٌسى سفاح كاظم نورالسٌاسٌة العلومبغداد135

65.822016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةفرحان فاضل اٌاد علًالسٌاسٌة العلومبغداد136

65.692016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةعمران نعمه مزهر مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد137

65.382016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد االمٌر عبد علً تحسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد138

65.192016/2015الثانً الدورالمسائٌةانثىعراقٌةدارش حمدان عبد مرٌمالسٌاسٌة العلومبغداد139

65.142016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةطالل فرهود الواحد عبد رحابالسٌاسٌة العلومبغداد140

65.012016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن منشد جبار مسلمالسٌاسٌة العلومبغداد141

64.992016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةابراهٌم الرسول عبد عماد زهراءالسٌاسٌة العلومبغداد142

64.9592016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةعباس فاضل فائز زهراءالسٌاسٌة العلومبغداد143

64.9572016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةامٌن هللا عبد كاروان هللا عبدالسٌاسٌة العلومبغداد144
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64.942016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةكاظم عٌدان جباره محمدالسٌاسٌة العلومبغداد145

64.912016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةهللا عبد حسٌن علً الرحمن عبدالسٌاسٌة العلومبغداد146

64.832016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةخاجً مناتً خالد تغرٌدالسٌاسٌة العلومبغداد147

64.732016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةشوكت داود صالح الرسول عبدالسٌاسٌة العلومبغداد148

64.732016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةحمادي جاسم خالد ولٌدالسٌاسٌة العلومبغداد149

64.72016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةعلً مقبل علً كاظمالسٌاسٌة العلومبغداد150

64.682016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةجعفر علً محمد الرسول عبد زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد151

64.672016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةمحمود عباس مؤٌد انمارالسٌاسٌة العلومبغداد152

64.572016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن ناجً ماهر محمدالسٌاسٌة العلومبغداد153

64.512016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةاللطٌف عبد طالب صالح سارةالسٌاسٌة العلومبغداد154

64.52016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةعون عبد علً محمد اٌاسالسٌاسٌة العلومبغداد155

64.482016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةناصر خزعل نعمه امجدالسٌاسٌة العلومبغداد156

64.422016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةحسن عباس ابراهٌم ٌاسرالسٌاسٌة العلومبغداد157

64.332016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةعلً صالح سعد ٌحٌىالسٌاسٌة العلومبغداد158

64.252016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةالحسٌن عبد مسلم كرٌم عالالسٌاسٌة العلومبغداد159

64.232016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةعباس الكرٌم عبد اسعد قاسمالسٌاسٌة العلومبغداد160

64.092016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةعبد محمد علً حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد161

642016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةفٌاض عباس ناصر اسماءالسٌاسٌة العلومبغداد162

63.922016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةسعٌد باقر شوكت اوسالسٌاسٌة العلومبغداد163

63.852016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةمظلوم لطٌف سامً حسامالسٌاسٌة العلومبغداد164

63.792016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةمحمد غزاي محمد شهدالسٌاسٌة العلومبغداد165

63.782016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةعزٌز خضٌر علً نبأالسٌاسٌة العلومبغداد166

63.772016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةمجٌد محمود العزٌز عبد محمودالسٌاسٌة العلومبغداد167

63.712016/2015الثانً الدورالمسائٌةانثىعراقٌةشهاب وهاب محمد غفرانالسٌاسٌة العلومبغداد168
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63.72016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةموسى احمد قحطان لٌناالسٌاسٌة العلومبغداد169

63.622016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةمحمود عبد طارق سرىالسٌاسٌة العلومبغداد170

63.572016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةعباس كامل عباس ندىالسٌاسٌة العلومبغداد171

63.522016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةعبود حسن علً اثٌرالسٌاسٌة العلومبغداد172

63.452016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةعباس حمزه سلمان زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد173

63.372016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةصادق كرٌم جلٌل حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد174

63.32016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةحبٌب كرٌم سعد الكرٌم عبدالسٌاسٌة العلومبغداد175

63.092016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةهاتف حمد كرٌم ختامالسٌاسٌة العلومبغداد176

63.082016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةسعدون المنعم عبد سعد المصطفى محمدالسٌاسٌة العلومبغداد177

62.942016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةخلف عداي ٌوسف زٌادالسٌاسٌة العلومبغداد178

62.882016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةعلً صالح جاسم نصٌفالسٌاسٌة العلومبغداد179

62.7662016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةحسون اسماعٌل كرٌم علً احمدالسٌاسٌة العلومبغداد180

62.7632016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةابراهٌم هادي محمد شهدالسٌاسٌة العلومبغداد181

62.722016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةمفتن العٌبً صبحً سارةالسٌاسٌة العلومبغداد182

62.72016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةكاطع محسن الحمٌد عبد حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد183

62.672016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةاحمد ذنون باسل احمدالسٌاسٌة العلومبغداد184

62.662016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةحسن كاظم جواد وسامالسٌاسٌة العلومبغداد185

62.642016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةمظلوم الحسن عبد غالب فراسالسٌاسٌة العلومبغداد186

62.632016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةحمادي االمٌر عبد محمد سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد187

62.632016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةخفٌف محسن حمزه حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد188

62.612016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةعبٌد ثامر محمد جاسمالسٌاسٌة العلومبغداد189

62.592016/2015الثانً الدورالمسائٌةانثىعراقٌةمحمد مطلك مزهر دٌارالسٌاسٌة العلومبغداد190

62.5352016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةجبر مهدي محمد سامرالسٌاسٌة العلومبغداد191

62.532016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةحبٌب محمد فالح مرٌمالسٌاسٌة العلومبغداد192
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62.432016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةعبد دخٌل عودة خلدونالسٌاسٌة العلومبغداد193

62.152016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد مهدي مدلول محمودالسٌاسٌة العلومبغداد194

62.092016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةكرٌم عباس مٌثم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد195

61.992016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةسبهان الحسن عبد الزهره عبد مرتضىالسٌاسٌة العلومبغداد196

61.932016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةجاسم رعد دحام شٌماءالسٌاسٌة العلومبغداد197

61.852016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةجبر حمدان ثامر طالبالسٌاسٌة العلومبغداد198

61.782016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةصالح مهدي صارم هللا عبدالسٌاسٌة العلومبغداد199

61.652016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةصالح محسن جبار احمدالسٌاسٌة العلومبغداد200

61.632016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةسلطان الكرٌم عبد ٌحٌى سجادالسٌاسٌة العلومبغداد201

61.612016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةحسن محمد معن حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد202

61.5152016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةمجٌد احمد لطٌف نداءالسٌاسٌة العلومبغداد203

61.512016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةحمٌد مجٌد وفٌق غزوانالسٌاسٌة العلومبغداد204

61.482016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةعلً محمود هادي عمارالسٌاسٌة العلومبغداد205

61.32016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةدوحً مصطفى مناف محمودالسٌاسٌة العلومبغداد206

61.242016/2015الثانً الدورالمسائٌةانثىعراقٌةحسٌن طالب رٌاض اٌناسالسٌاسٌة العلومبغداد207

61.072016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةعلً فٌاض فهمً هللا عبدالسٌاسٌة العلومبغداد208

60.972016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةمٌرزا هللا عبد جاسم احمدالسٌاسٌة العلومبغداد209

60.962016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةبعٌوي علً عدنان محمدالسٌاسٌة العلومبغداد210

60.92016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةعبدهللا باقر مأمون محمدالسٌاسٌة العلومبغداد211

60.872016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةعلً محمد جبر هللا عبد العابدٌن زٌنالسٌاسٌة العلومبغداد212

60.792016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةعباس زغٌر كامل مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد213

60.762016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةعباس سعٌد فٌصل مرتضىالسٌاسٌة العلومبغداد214

60.732016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةاحمد علً خلف هدىالسٌاسٌة العلومبغداد215

60.652016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن فرحان سامً مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد216
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60.582016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةخضٌر عدنان الحافظ عبد عدنانالسٌاسٌة العلومبغداد217

60.542016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةمحً حسٌن مجٌد رامًالسٌاسٌة العلومبغداد218

60.532016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن ناصر حسٌن نوارالسٌاسٌة العلومبغداد219

60.442016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةشنٌن علً احمد مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد220

60.412016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةبربوتً محً عامر عالءالسٌاسٌة العلومبغداد221

60.382016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةنوري صدام شامل صدامالسٌاسٌة العلومبغداد222

60.372016/2015الثانً الدورالمسائٌةانثىعراقٌةعلوان زٌدان الرضا عبد هالةالسٌاسٌة العلومبغداد223

60.362016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةزغٌر صاحب نعمه احمدالسٌاسٌة العلومبغداد224

60.352016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةظاهر الرزاق عبد ثابت حسانالسٌاسٌة العلومبغداد225

60.252016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةعبداللطٌف المجٌد عبد فارس تباركالسٌاسٌة العلومبغداد226

60.242016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةحمادي رزوقً عماد رغدالسٌاسٌة العلومبغداد227

60.212016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةعلوان ابراهٌم بالل لٌثالسٌاسٌة العلومبغداد228

60.1232016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد حمزة سعدي رعدالسٌاسٌة العلومبغداد229

60.122016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةحاجم كاظم محمد حسامالسٌاسٌة العلومبغداد230

60.032016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةجابر حسٌن كرٌم نورالسٌاسٌة العلومبغداد231

60.012016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةمفتن العٌبً حسٌن سرىالسٌاسٌة العلومبغداد232

59.952016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةعبٌد صالح عبود اٌهالسٌاسٌة العلومبغداد233

59.882016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةمحمود فتحً سعد مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد234

59.852016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةكزار جاسم مهدي حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد235

59.712016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةخلٌل رشٌد سعد نوفلالسٌاسٌة العلومبغداد236

59.72016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةحسٌن محمد هٌثم هدٌلالسٌاسٌة العلومبغداد237

59.672016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةعباس كامل محمد حنٌنالسٌاسٌة العلومبغداد238

59.672016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةدخٌل حسن علً حمٌدالسٌاسٌة العلومبغداد239

59.622016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد الجبار عبد حامد عامرالسٌاسٌة العلومبغداد240
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59.532016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةامٌن نوار وهب حسامالسٌاسٌة العلومبغداد241

59.512016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةجاسم رعد صدام حسامالسٌاسٌة العلومبغداد242

59.452016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةمشالً عبد حسٌن محمدالسٌاسٌة العلومبغداد243

59.442016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةقنبر العابدٌن زٌن كفاح زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد244

59.42016/2015الثانً الدورالمسائٌةانثىعراقٌةنصٌف جواد محمد علً طٌبةالسٌاسٌة العلومبغداد245

59.392016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةاعرج حسٌن حسن صالحالسٌاسٌة العلومبغداد246

59.332016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةجاسم لطٌف حاتم محمودالسٌاسٌة العلومبغداد247

59.242016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةكزار عزٌز علً محمد حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد248

59.192016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةفرج حسون فالح سٌفالسٌاسٌة العلومبغداد249

59.122016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةصبري محمد رعد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد250

59.0642016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةعمران موسى بهاء مهندالسٌاسٌة العلومبغداد251

59.0562016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةخلٌل الهادي عبد علً مًالسٌاسٌة العلومبغداد252

59.052016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةاحمد دحام سعد ضٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد253

58.912016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةسلمان حسٌن جمعة صادقالسٌاسٌة العلومبغداد254

58.862016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةسلمان عباس علً لؤيالسٌاسٌة العلومبغداد255

58.82016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةبكري عبد علً محمد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد256

58.782016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن محمد جاسم مرتضىالسٌاسٌة العلومبغداد257

58.722016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةكهٌه حسٌن محمد طاللالسٌاسٌة العلومبغداد258

58.712016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةاحمد صالح عادل مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد259

58.672016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةعلً موسى طاهر هانًالسٌاسٌة العلومبغداد260

58.662016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد جواد السالم عبد ٌاسرالسٌاسٌة العلومبغداد261

58.662016/2015الثانً الدورالمسائٌةانثىعراقٌةشندي الرزاق عبد االمٌر عبد مٌسالسٌاسٌة العلومبغداد262

58.622016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةبلعوط شذر الزم سعدالسٌاسٌة العلومبغداد263

58.572016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةمحمود عباس ابراهٌم مهندالسٌاسٌة العلومبغداد264
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58.2782016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد جمٌل ابراهٌم عقٌلالسٌاسٌة العلومبغداد265

58.2732016/2015االول الدورالمسائٌةذكرٌمنًجاسم لطٌف احمد عمارالسٌاسٌة العلومبغداد266

58.222016/2015الثانً الدورالمسائٌةانثىعراقٌةمحمود شاكر هانً منارالسٌاسٌة العلومبغداد267

58.212016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةمرهون الرضا عبد علً حنٌنالسٌاسٌة العلومبغداد268

58.182016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةمحمود محمد قاسم مؤنسالسٌاسٌة العلومبغداد269

58.132016/2015الثانً الدورالمسائٌةانثىعراقٌةراضً علً طالب نهلةالسٌاسٌة العلومبغداد270

58.122016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةخشان الكاظم عبد قاسم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد271

57.992016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةباصً بخٌت عبد قٌسالسٌاسٌة العلومبغداد272

57,902016/2015التكمٌلً الورالمسائٌةذكرعراقٌةمرٌسن حمٌد مجٌد ٌوسفالسٌاسٌة العلومبغداد273

57.862016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةملزوم شكارة حسٌن الحمزةالسٌاسٌة العلومبغداد274

57.812016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةحاجم وسٌم الرضا عبد عباسالسٌاسٌة العلومبغداد275

57.722016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةمانع ناٌف عباس ضٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد276

57.682016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةامٌع سالم علوان عباسالسٌاسٌة العلومبغداد277

57.592016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةمحمود خلٌل اسماعٌل علًالسٌاسٌة العلومبغداد278

57.472016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةمهدي ناجً اكرم بدورالسٌاسٌة العلومبغداد279

57.462016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةحمٌد مجٌد خٌري موفقالسٌاسٌة العلومبغداد280

57.422016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةاحمد الرزاق عبد قصً احمدالسٌاسٌة العلومبغداد281

57.372016/2015الثانً الدورالمسائٌةانثىعراقٌةمحمد خضٌر طه رسلالسٌاسٌة العلومبغداد282

57.252016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد عبود علً حسنالسٌاسٌة العلومبغداد283

57.112016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةجاسم محمد جاسم مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد284

572016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةجاسم محمد العزٌز عبد مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد285

56.972016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةعلوش هللا عبد الودود عبدالسٌاسٌة العلومبغداد286

56.952016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن خضٌر عباس خضٌرالسٌاسٌة العلومبغداد287

56.922016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن محمود كمال ٌاسرالسٌاسٌة العلومبغداد288
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56.882016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةناهً علٌوي باسم عقٌلالسٌاسٌة العلومبغداد289

56.852016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةجمٌل رشٌد احمد اٌهابالسٌاسٌة العلومبغداد290

56.712016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةحٌدر مكوطر ابراهٌم مرتضىالسٌاسٌة العلومبغداد291

56.652016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةخمٌس سبع سعدي سجىالسٌاسٌة العلومبغداد292

56.612016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةهلٌل ماضً صبري احمدالسٌاسٌة العلومبغداد293

56.62016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةدهش كاظم علًالسٌاسٌة العلومبغداد294

56.552016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةبطال عبد نجم مهندالسٌاسٌة العلومبغداد295

56.542016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةمحمود الرزاق عبد القادر عبد ٌوسفالسٌاسٌة العلومبغداد296

56.532016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةعبٌد قاسم امٌن سجادالسٌاسٌة العلومبغداد297

56.482016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةحٌال نافع عماد فاديالسٌاسٌة العلومبغداد298

56.462016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةهادي الجبار عبد علً الجلٌل عبدالسٌاسٌة العلومبغداد299

56.432016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةسلطان عثمان علً عمارالسٌاسٌة العلومبغداد300

56.422016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةجرمط سعٌد فالح حارثالسٌاسٌة العلومبغداد301

56.362016/2015الثانً الدورالمسائٌةانثىعراقٌةمناتً جعفر محمد فادٌةالسٌاسٌة العلومبغداد302

56.222016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن مجٌد الرحمن عبد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد303

56.082016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةجواد صادق باقر منتظرالسٌاسٌة العلومبغداد304

56.052016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةعباس محمد خضر رافتالسٌاسٌة العلومبغداد305

55.9772016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةداود كاظم جواد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد306

55.9752016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةعباس كاظم كرٌم مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد307

55.932016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةحسن هادي مهدي وضاحالسٌاسٌة العلومبغداد308

55.82016/2015الثانً الدورالمسائٌةانثىعراقٌةعالوي حسن فالح طٌبةالسٌاسٌة العلومبغداد309

55.752016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةفالح هللا عبد نجم علًالسٌاسٌة العلومبغداد310

55.512016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةعلوان محسن عادل كرارالسٌاسٌة العلومبغداد311

55,492016/2015التكمٌلً الورالمسائٌةذكرعراقٌةذٌب عباس جعفر محمدالسٌاسٌة العلومبغداد312
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55.442016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد مغامس محمد ماهرالسٌاسٌة العلومبغداد313

55.362016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن علً الدٌن جمال علًالسٌاسٌة العلومبغداد314

55.092016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةعبد حسن عقٌل علًالسٌاسٌة العلومبغداد315

55.022016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةحسن وداي كاظم حسامالسٌاسٌة العلومبغداد316

552016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةمحمد رحمن حسام نادٌهالسٌاسٌة العلومبغداد317

54.992016/2015االول الدورالمسائٌةانثىعراقٌةعلً عبود ناجً فاضلالسٌاسٌة العلومبغداد318

54.952016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةعواد حمٌد مؤٌد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد319

54.912016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد عبود علً حسنالسٌاسٌة العلومبغداد320

54.662016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةزاٌد حمٌد هاشم علًالسٌاسٌة العلومبغداد321

54.152016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةفتاح كرٌم منعم مرتضىالسٌاسٌة العلومبغداد322

54.142016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةعٌفان شافً سامً ٌوسفالسٌاسٌة العلومبغداد323

54.132016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةٌبزن داري محمد عقٌلالسٌاسٌة العلومبغداد324

54.12016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةشكر احمد عادل علًالسٌاسٌة العلومبغداد325

54.032016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةجبر حسن سعد الدٌن نورالسٌاسٌة العلومبغداد326

54.012016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةحمزة موحان جاسم غزوانالسٌاسٌة العلومبغداد327

53.932016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةجاسم سلمان عالء اٌهابالسٌاسٌة العلومبغداد328

53.642016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةخلف عطٌه جبار عمادالسٌاسٌة العلومبغداد329

53.62016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةدوٌح حسن سعٌد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد330

53.62016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةعلً حسن فالح احمدالسٌاسٌة العلومبغداد331

53.462016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةصالح رمضان محمد اوسالسٌاسٌة العلومبغداد332

53.392016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةسوٌدان هاشم محمد هاشمالسٌاسٌة العلومبغداد333

53.022016/2015الثانً الدورالمسائٌةانثىعراقٌةمحمد كاظم محسن ثناءالسٌاسٌة العلومبغداد334

53.012016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةقاسم محمد منذر مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد335

52.922016/2015االول الدورالمسائٌةذكرعراقٌةمهدي صالح بهاء علًالسٌاسٌة العلومبغداد336



سنة التخرجالمعدلالدور نوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالقسماسم الكلٌةاسم الجامعةت

52.722016/2015الثانً الدورالمسائٌةانثىعراقٌةمٌر جواد عدنان دعاءالسٌاسٌة العلومبغداد337

52,562016/2015التكمٌلً الورالمسائٌةذكرعراقٌةعزال جدوع ازهر احمدالسٌاسٌة العلومبغداد338

52.242016/2015الثانً الدورالمسائٌةذكرعراقٌةرضا علً جمعه محمدالسٌاسٌة العلومبغداد339

51,182016/2015التكمٌلً الورالمسائٌةانثىعراقٌةمكً سلٌم محمد امنةالسٌاسٌة العلومبغداد340


