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الصباحٌة1991/1990االول78,32ذكرعراقًعلوان حمزه ناظمالسٌاسٌة العلومبغداد2
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الصباحٌة1991/1990االول71,33انثىعراقٌةطه محمد فاتنالسٌاسٌة العلومبغداد15
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الصباحٌة1991/1990االول71,21ذكرسودانًهللا باب عوض طارقالسٌاسٌة العلومبغداد17

الصباحٌة1991/1990االول71,07انثىعراقٌةمندٌل خطاب ٌثربالسٌاسٌة العلومبغداد18

الصباحٌة1991/1990االول70,92انثىعراقٌةخمٌس محمد خلودالسٌاسٌة العلومبغداد19

الصباحٌة1991/1990االول70,78انثىعراقًفرج عكار سمٌرهالسٌاسٌة العلومبغداد20

الصباحٌة1991/1990االول70,24انثىعراقًجاسم نصٌف رغدالسٌاسٌة العلومبغداد21

الصباحٌة1991/1990االول70,10ذكرعراقًصالح هادي صادقالسٌاسٌة العلومبغداد22
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الصباحٌة1991/1990االول70,02ذكرعراقًبهنام سعٌد كمالالسٌاسٌة العلومبغداد23

الصباحٌة1991/1990االول69,99انثىعراقًعبد جبار نجاهالسٌاسٌة العلومبغداد24

الصباحٌة1991/1990االول69,74انثىعراقٌةعلوان غالب رغدالسٌاسٌة العلومبغداد25

الصباحٌة1991/1990االول69,68انثىعراقٌةمحمد هاشم اٌمانالسٌاسٌة العلومبغداد26

الصباحٌة1991/1990االول69,47انثىعراقًرٌكان شرٌف ابتسامالسٌاسٌة العلومبغداد27

الصباحٌة1991/1990االول69انثىسودانٌةمنصور محمد الباقً عبد ودادالسٌاسٌة العلومبغداد28

الصباحٌة1991/1990االول68,88ذكرعراقًابراهٌم عوٌد طاهر السٌاسٌة العلومبغداد29

الصباحٌة1991/1990االول68,76ذكرعراقٌةجناح علً حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد30

الصباحٌة1991/1990االول68,48ذكرعراقًعباس عبود طهالسٌاسٌة العلومبغداد31
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الصباحٌة1991/1990االول67,878انثىفلسطٌنٌةمحمد احمد هٌفاءالسٌاسٌة العلومبغداد34

الصباحٌة1991/1990االول67,871ذكرعراقًحسن كاظم ناجًالسٌاسٌة العلومبغداد35

الصباحٌة1991/1990االول67,78انثىعراقًعلً القادر عبد سجىالسٌاسٌة العلومبغداد36
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الصباحٌة1991/1990االول67,61ذكرعراقًصالح مهدي احمدالسٌاسٌة العلومبغداد38
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الصباحٌة1991/1990الثان67,03ًذكرعراقٌةعطٌه علً علً حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد46



الدراسة نوعالتخرج سنةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت
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الصباحٌة1991/1990الثان66,24ًانثىعراقًطه غازي انتصارالسٌاسٌة العلومبغداد51
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الصباحٌة1991/1990األول65,7انثىعراقًكرٌم صاحب نجاهالسٌاسٌة العلومبغداد56

الصباحٌة1991/1990االول65,69انثىعراقًجعفر محمد ثرٌاالسٌاسٌة العلومبغداد57

الصباحٌة1991/1990الثان65,68ًذكرعراقٌةحسون ناصر عٌسىالسٌاسٌة العلومبغداد58

الصباحٌة1991/1990االول65,6انثىعراقًزغٌر الرضا عبد نجالءالسٌاسٌة العلومبغداد59

الصباحٌة1991/1990االول65,54ذكرعراقٌةحمٌد عٌسى كرٌمالسٌاسٌة العلومبغداد60

الصباحٌة1991/1990الثان65,52ًذكرعراقٌةعلً مصطفى حسن قاسمالسٌاسٌة العلومبغداد61

الصباحٌة1991/1990االول65,44انثىعراقٌةرؤوف اٌاد سهادالسٌاسٌة العلومبغداد62

الصباحٌة1991/1990االول65,3ذكرعراقًشٌوب كامل صباحالسٌاسٌة العلومبغداد63

الصباحٌة1991/1990االول65,29ذكرعراقًهللا عبد جمعه خالدالسٌاسٌة العلومبغداد64

الصباحٌة1991/1990االول65,28ذكرعراقًشبٌب جعفر امٌنالسٌاسٌة العلومبغداد65

الصباحٌة1991/1990االول65,26ذكرعراقٌةخالد حسن هللا عبدالسٌاسٌة العلومبغداد66

الصباحٌة1991/1990االول65,11ذكرٌمانًالعذرى محمد علً مروانالسٌاسٌة العلومبغداد67

الصباحٌة1991/1990االول65,10ذكرعراقٌةٌوسف كاظم هللا عبدالسٌاسٌة العلومبغداد68

الصباحٌة1991/1990االول65, 0934ذكرعراقًمحمد حماد مولودالسٌاسٌة العلومبغداد69

الصباحٌة1991/1990االول65, 0902ذكرعراقًخضٌر خالد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد70
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الصباحٌة1991/1990األول64,92ذكرعراقًمحمد احمد خضرالسٌاسٌة العلومبغداد71

الصباحٌة1991/1990االول64,67ذكرعراقًهللا عبد محمد جسامالسٌاسٌة العلومبغداد72

الصباحٌة1991/1990الثان64,66ًانثىعراقًرسن مهدي سهٌرالسٌاسٌة العلومبغداد73

الصباحٌة1991/1990االول64,15ذكرعراقًحمود عباس حسنالسٌاسٌة العلومبغداد74

الصباحٌة1991/1990الثان63,84ًذكرعراقًداٌح محمد سعدونالسٌاسٌة العلومبغداد75

الصباحٌة1991/1990الثان63,74ًذكرعراقٌةعبد منصور كاملالسٌاسٌة العلومبغداد76

الصباحٌة1991/1990الثان63,6ًذكرعراقًزٌد عبد شعالن رزاقالسٌاسٌة العلومبغداد77

الصباحٌة1991/1990الثان63,44ًذكرعراقًصالح محمد محبالسٌاسٌة العلومبغداد78

الصباحٌة1991/1990االول63,26انثىعراقٌةسوادي حمٌد عائدهالسٌاسٌة العلومبغداد79

الصباحٌة1991/1990االول63,13انثىعراقٌةفاضل فخزي انوارالسٌاسٌة العلومبغداد80

الصباحٌة1991/1990األول63,12انثىعراقٌةعباس حسن ابتسامالسٌاسٌة العلومبغداد81

الصباحٌة1991/1990االول63,01انثىعراقًعزٌز صباح منتهىالسٌاسٌة العلومبغداد82

الصباحٌة1991/1990االول63ذكرعراقًعبود احمد طالبالسٌاسٌة العلومبغداد83

الصباحٌة1991/1990االول62,76ذكرعراقًاسماعٌل القادر عبد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد84

الصباحٌة1991/1990الثان62,45ًذكرعراقًسبتً حبٌب ضٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد85

الصباحٌة1991/1990الثان62,39ًانثىعراقًالقادر عبد محمد زهرهالسٌاسٌة العلومبغداد86

الصباحٌة1991/1990االول62,36ذكرعراقًشابٌله توما سردارالسٌاسٌة العلومبغداد87

الصباحٌة1991/1990الثان62,16ًانثىعراقًاحمد كرٌم االءالسٌاسٌة العلومبغداد88

الصباحٌة1991/1990الثان62,15ًذكرعراقًمحمد جاسم لطٌفالسٌاسٌة العلومبغداد89

الصباحٌة1991/1990االول62,13ذكرعراقٌةعزٌز خلف سلٌمان ساريالسٌاسٌة العلومبغداد90

الصباحٌة1991/1990الثان62,07ًذكرعراقٌةعزٌز ٌونس ضٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد91

الصباحٌة1991/1990الثان62,03ًذكرعراقٌةالجبار عبد محمد جاسمالسٌاسٌة العلومبغداد92

الصباحٌة1991/1990االول61,94ذكرٌمنًدروٌش شاكر علًالسٌاسٌة العلومبغداد93

الصباحٌة1991/1990االول61,79انثىعراقٌةعلً ادهم قبسالسٌاسٌة العلومبغداد94
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الصباحٌة1991/1990االول61,78ذكرعراقًمحمد حسٌن عامرالسٌاسٌة العلومبغداد95

الصباحٌة1991/1990الثان61,74ًذكرعراقًتوفٌق احمد اٌهابالسٌاسٌة العلومبغداد96

الصباحٌة1991/1990الثان61,62ًانثىعراقٌةناجً كرٌم سراءالسٌاسٌة العلومبغداد97

الصباحٌة1991/1990االول61,40انثىعراقًمهدي محمد سكنهالسٌاسٌة العلومبغداد98

الصباحٌة1991/1990االول61,34ذكرعراقٌةمراد عباس جعفرالسٌاسٌة العلومبغداد99

الصباحٌة1991/1990االول61,26ذكرعراقًحمود سوادي فاهمالسٌاسٌة العلومبغداد100

الصباحٌة1991/1990االول61,25ذكرعراقًمحمد داود خالدالسٌاسٌة العلومبغداد101

الصباحٌة1991/1990الثان61ً, 24235ذكرعراقًعدوان علً صالحالسٌاسٌة العلومبغداد102

الصباحٌة1991/1990االول61, 2402ذكرعراقٌةموسى ناصر عادلالسٌاسٌة العلومبغداد103

الصباحٌة1991/1990الثان61,15ًذكرعراقٌةنورهللا علً عباس محمدالسٌاسٌة العلومبغداد104

الصباحٌة1991/1990االول61,04ذكرعراقٌةعطٌه قاسم طارقالسٌاسٌة العلومبغداد105

الصباحٌة1991/1990الثان61,02ًانثىعراقًمحمد الرسول عبد مهاالسٌاسٌة العلومبغداد106

الصباحٌة1991/1990الثان60,97ًذكرعراقًجاسم مجٌد رشٌدالسٌاسٌة العلومبغداد107

الصباحٌة1991/1990األول60,57ذكرعراقٌةالحسن احمد ٌونسالسٌاسٌة العلومبغداد108

الصباحٌة1991/1990االول60 ,5478ذكرعراقًحسٌن طعٌمه صالحالسٌاسٌة العلومبغداد109

الصباحٌة1991/1990الثان60ً ,5413ذكرعراقًمتعب دحام مالكالسٌاسٌة العلومبغداد110
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الصباحٌة1991/1990االول60,47انثىعراقًمنصور دلف منىالسٌاسٌة العلومبغداد112

الصباحٌة1991/1990االول60,37ذكرعراقًحٌاوي هللا عبد نبٌلالسٌاسٌة العلومبغداد113

الصباحٌة1991/1990الثان60,29ًذكرعراقًالسادة عبد عطٌه حاكمالسٌاسٌة العلومبغداد114

الصباحٌة1991/1990الثان60ً ,1967ذكرعراقًمطلك جدوع سلمانالسٌاسٌة العلومبغداد115

الصباحٌة1991/1990االول60 ,1902انثىعراقٌةحمٌد رشٌد انتصارالسٌاسٌة العلومبغداد116

الصباحٌة1991/1990الثان60,16ًانثىعراقٌةسلمان محمد شروقالسٌاسٌة العلومبغداد117
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الصباحٌة1991/1990الثان58,52ًذكرعراقًعلً عبد ابراهٌمالسٌاسٌة العلومبغداد129

الصباحٌة1991/1990الثان56,51ًذكرعراقًحسٌن داٌح صالحالسٌاسٌة العلومبغداد130

الصباحٌة1991/1990االول55,83ذكرعراقًاحمد باقر عادلالسٌاسٌة العلومبغداد131

الدراسة نوعالتخرج سنةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

مسائ1991/1990ًاالول65.42ذكرعراقًسعٌد محمد القهار عبد شاكرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة1

مسائ1991/1990ًالثان64,33ًذكرعراقًصالح محمود شاكرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة2

مسائ1991/1990ًالثان63ًذكرعراقًخلٌفة جمعة احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة3

مسائ1991/1990ًاالول61.78ذكرعراقًعكلو فاضل خالدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة4

مسائ1991/1990ًالثان61.78ًذكرعراقًهللا عبد محمد عباس علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة5

مسائ1991/1990ًاالول61.07ذكرعراقًمحسن اسماعٌل شكرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة6

مسائ1991/1990ًالثان58.87ًذكرعراقًمحمود ضاري خمٌسالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة7

مسائ1991/1990ًالثان57.9ًذكرعراقًمحمود حسن كنعانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة8

1991/1990 الدراسً العام-  المسائٌة الدراسات خرٌجٌن 



الدراسة نوعالتخرج سنةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

مسائ1991/1990ًالثان57.23ًذكرعراقًعباس خضٌر محمودالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة9

مسائ1991/1990ًالثان56.67ًذكرعراقًسلمان حمود االمٌر عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة10

مسائ1991/1990ًالثان55.1ًذكرعراقًاحمد محمد عمرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة11

مسائ1991/1990ًالثان54.06ًذكرعراقًحسٌن علً باسمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة12

1991/1990 الدراسً العام-  المسائٌة الدراسات خرٌجٌن 


