
التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

1991/1992الصباحٌةاألول84.68انثىعراقًالحسن عبد هاشم أروىالسٌاسٌة العلومبغداد1

1991/1992الصباحٌةاألول82.92انثىعراقٌةحسن زكً شذىالسٌاسٌة العلومبغداد2

1991/1992الصباحٌةاألول82.85ذكرعراقًطارش عبد نجمالسٌاسٌة العلومبغداد3

1991/1992الصباحٌةاألول82.04ذكرعراقًعبد محمد عقٌلالسٌاسٌة العلومبغداد4

1991/1992الصباحٌةاألول81.66انثىعراقٌةجٌجان شرٌف اسراءالسٌاسٌة العلومبغداد5

1991/1992الصباحٌةاألول79.08ذكرعراقًحبٌب سلمان محمودالسٌاسٌة العلومبغداد6

1991/1992الصباحٌةاألول79.06ذكرسودانًالعال عبد اسماعٌل العظٌم عبدالسٌاسٌة العلومبغداد7

1991/1992الصباحٌةاألول78.09انثىعراقًمصطفى منعم ابتسامالسٌاسٌة العلومبغداد8

1991/1992الصباحٌةاألول76.94ذكرعراقًالباري عبد المحً عبد حسامالسٌاسٌة العلومبغداد9

1991/1992الصباحٌةاألول76.9ذكرعراقًعالوي جبار ستارالسٌاسٌة العلومبغداد10

1991/1992الصباحٌةاألول76.81ذكرعراقًحنتوش خلف جاسمالسٌاسٌة العلومبغداد11

1991/1992الصباحٌةاألول76.5ذكرعراقًالرزاق عبد ناجً حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد12

1991/1992الصباحٌةاألول76.27ذكرعراقًعلوان أحمد رحمنالسٌاسٌة العلومبغداد13

1991/1992الصباحٌةاألول76.12انثىعراقٌهقاسم عباس شكرٌهالسٌاسٌة العلومبغداد14

1991/1992الصباحٌةاألول75.13ذكرعراقًمعاند عبد كرٌم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد15

1991/1992الصباحٌةاألول74.27انثىعراقٌهتوالن علً سعادالسٌاسٌة العلومبغداد16

1991/1992الصباحٌةاألول73.98انثىعراقٌهمحمود فخري غادهالسٌاسٌة العلومبغداد17

1991/1992الصباحٌةاألول73.61انثىعراقٌهنوري الوهاب عبد شروقالسٌاسٌة العلومبغداد18

1991/1992الصباحٌةاألول73.46انثىعراقٌهأحمد صبري سناءالسٌاسٌة العلومبغداد19

1991/1992الصباحٌةاألول73.32انثىعراقٌهرستم هللا عبد ناهدالسٌاسٌة العلومبغداد20

1991/1992الصباحٌةاألول72.88ذكرعراقٌةسالم حافظ رعدالسٌاسٌة العلومبغداد21

1991/1992الصباحٌةاألول72.87انثىعراقٌهحسن علوان حسٌن بتولالسٌاسٌة العلومبغداد22

1991/1992 الدراسً العام-  المسائٌة و الصباحٌة الدراسات خرٌجٌن 

االولٌة للدراسات الخرٌجٌن اسماء



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

1991/1992الصباحٌةاألول72.35ذكرعراقًبدٌوي خلف الباسط عبدالسٌاسٌة العلومبغداد23

1991/1992الصباحٌةاألول72.34انثىعراقٌهاألمٌر عبد حربً سحرالسٌاسٌة العلومبغداد24

1991/1992الصباحٌةاألول71.97انثىعراقٌهكرٌم جبار سحرالسٌاسٌة العلومبغداد25

1991/1992الصباحٌةاألول71.32انثىعراقٌهحبٌب مجٌد راشد آمالالسٌاسٌة العلومبغداد26

1991/1992الصباحٌةاألول71.2انثىعراقًمنجل ٌاسٌن فداءالسٌاسٌة العلومبغداد27

1991/1992الصباحٌةاألول70.92انثىعراقٌةخلٌل كامل سحرالسٌاسٌة العلومبغداد28

1991/1992الصباحٌةاألول70.55ذكرعراقًكاظم علً فوازالسٌاسٌة العلومبغداد29

1991/1992الصباحٌةاألول70.44انثىعراقٌهكاظم سلمان آمالالسٌاسٌة العلومبغداد30

1991/1992الصباحٌةاألول70.21انثىعراقٌهالمجٌد عبد كٌالن أرٌجالسٌاسٌة العلومبغداد31

1991/1992الصباحٌةاألول70.04ذكرعراقًغلوم هاشم عدنانالسٌاسٌة العلومبغداد32

1991/1992الصباحٌةاألول70.03انثىعراقٌهمحمود شاكر سهٌرالسٌاسٌة العلومبغداد33

1991/1992الصباحٌةاألول70ذكرعراقًطٌب محمد طارقالسٌاسٌة العلومبغداد34

1991/1992الصباحٌةاألول70ذكرعراقًخلف صالح علً حسنالسٌاسٌة العلومبغداد35

1991/1992الصباحٌةاألول69.84ذكرعراقًحكمت حمدي منىالسٌاسٌة العلومبغداد36

1991/1992الصباحٌةاألول69.42ذكرعراقًعالوي حمادي خالدالسٌاسٌة العلومبغداد37

1991/1992الصباحٌةاألول69.41ذكرعراقًسالم عبد فهد نمٌرالسٌاسٌة العلومبغداد38

1991/1992الصباحٌةاألول69.17انثىعراقٌههاشم ضٌاء غصونالسٌاسٌة العلومبغداد39

1991/1992الصباحٌةاألول69.1انثىعراقٌهماجد خلٌل ودادالسٌاسٌة العلومبغداد40

1991/1992الصباحٌةاألول69.08ذكرعراقًإبراهٌم جاسم شهرزادالسٌاسٌة العلومبغداد41

1991/1992الصباحٌةاألول68.81ذكرعراقٌهصالح علً خلف خالدالسٌاسٌة العلومبغداد42

1991/1992الصباحٌةاألول68.68ذكرعراقًموٌش عون عبد بدرالسٌاسٌة العلومبغداد43

1991/1992الصباحٌةاألول68.63انثىعراقٌهٌحٌى رشٌد رشاالسٌاسٌة العلومبغداد44

1991/1992الصباحٌةاألول68.58انثىعراقٌهشمه بٌركة كرٌمةالسٌاسٌة العلومبغداد45

1991/1992الصباحٌةاالول68.41ذكرعراقًشنواي سابط عباس ضٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد46



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

1991/1992الصباحٌةاألول68.11ذكرعراقًكاظم بدر خضٌرالسٌاسٌة العلومبغداد47

1991/1992الصباحٌةاألول68.05انثىعراقٌهعرٌبً فائق رضابالسٌاسٌة العلومبغداد48

1991/1992الصباحٌةاألول68.02ذكرعراقًمحمود كامل عالءالسٌاسٌة العلومبغداد49

1991/1992الصباحٌةالثان68ًذكرعراقًمهدي حسن سعديالسٌاسٌة العلومبغداد50

1991/1992الصباحٌةاألول67.88انثىعراقًفالح بدر ثامنهالسٌاسٌة العلومبغداد51

1991/1992الصباحٌةالثان67.67ًانثىعراقٌهالواحد عبد صالح مٌساءالسٌاسٌة العلومبغداد52

1991/1992الصباحٌةاألول67.14ذكرعراقًعلً عبد هوٌدي عادلالسٌاسٌة العلومبغداد53

1991/1992الصباحٌةاألول66.98ذكرعراقًتوفٌق عثمان الماسالسٌاسٌة العلومبغداد54

1991/1992الصباحٌةاألول66.83انثىعراقٌهمحمد خلٌل هدىالسٌاسٌة العلومبغداد55

1991/1992الصباحٌةاألول66.69ذكرعراقًعباس حسٌن مصطافالسٌاسٌة العلومبغداد56

1991/1992الصباحٌةاألول66.65انثىعراقٌهعباس فاضل بشرىالسٌاسٌة العلومبغداد57

1991/1992الصباحٌةاألول66.57ذكرعراقًالوهاب عبد عباس عامرالسٌاسٌة العلومبغداد58

1991/1992الصباحٌةالثان66.51ًذكرعراقًسلمان الدٌن ضٌاء عالءالسٌاسٌة العلومبغداد59

1991/1992الصباحٌةالثان66.48ًذكرعراقًبدٌر نجم علًالسٌاسٌة العلومبغداد60

1991/1992الصباحٌةالثان66.44ًذكرعراقًنحٌو قاسم علًالسٌاسٌة العلومبغداد61

1991/1992الصباحٌةالثان66.33ًذكرعراقًاحمد مهدي حازمالسٌاسٌة العلومبغداد62

1991/1992الصباحٌةاألول66.19ذكرعراقًمحمد جمعه عبدالسٌاسٌة العلومبغداد63

1991/1992الصباحٌةاألول66.18انثىعراقٌهعثمان حسان هندالسٌاسٌة العلومبغداد64

1991/1992الصباحٌةالثان66.12ًذكرعراقًجلوب مجتوب روكانالسٌاسٌة العلومبغداد65

1991/1992الصباحٌةالثان66.01ًانثىعراقٌهكطو المحسن عبد املالسٌاسٌة العلومبغداد66

1991/1992الصباحٌةالثان66ًذكرعراقًمحمد عبد نوري صباحالسٌاسٌة العلومبغداد67

1991/1992الصباحٌةالثان65ً ،827ذكرعراقًجاسم نصٌف محمدالسٌاسٌة العلومبغداد68

1991/1992الصباحٌةاألول65 ،824ذكرعراقًسعٌد حسن جبارالسٌاسٌة العلومبغداد69

1991/1992الصباحٌةاألول66ذكرعراقًدهام مذٌاب رٌاضالسٌاسٌة العلومبغداد70
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1991/1992الصباحٌةاألول65.71انثىعراقٌهعلً رزوقً هٌفاءالسٌاسٌة العلومبغداد71

1991/1992الصباحٌةاألول65.67انثىعراقٌهصالح خضٌر ربىالسٌاسٌة العلومبغداد72

1991/1992الصباحٌةالثان65.58ًذكرعراقًعباس هللا عبد الكرٌم عبدالسٌاسٌة العلومبغداد73

1991/1992الصباحٌةاألول65.38ذكرعراقًبرسٌم محمد حازمالسٌاسٌة العلومبغداد74

1991/1992الصباحٌةاألول65.36ذكرعراقًمحمود حماد خالدالسٌاسٌة العلومبغداد75

1991/1992الصباحٌةالثان65.25ًذكرعراقًهنٌدي الحسٌن عبد قاسمالسٌاسٌة العلومبغداد76

1991/1992الصباحٌةاألول65.23ذكرعراقًخالد جاسم سالم علًالسٌاسٌة العلومبغداد77

1991/1992الصباحٌةاألول65.19انثىعراقٌهمحمد نوري غصونالسٌاسٌة العلومبغداد78

1991/1992الصباحٌةاألول65.1ذكرعراقًمرٌر راشد عباسالسٌاسٌة العلومبغداد79

1991/1992الصباحٌةاألول65.09ذكرعراقًابراهٌم نواف ناظمالسٌاسٌة العلومبغداد80

1991/1992الصباحٌةاألول65.06انثىعراقٌهمحمد فوزي رضابالسٌاسٌة العلومبغداد81

1991/1992الصباحٌةاألول64.78انثىعراقٌهعباس فاضل جنانالسٌاسٌة العلومبغداد82

1991/1992الصباحٌةاألول64.76ذكرعراقًمناع الرزاق عبد جاللالسٌاسٌة العلومبغداد83

1991/1992الصباحٌةاألول64.72ذكرعراقًهللا عبد حسن جمعةالسٌاسٌة العلومبغداد84

1991/1992الصباحٌةالثان64.68ًذكرعراقًالنبً عبد وادي صباحالسٌاسٌة العلومبغداد85

1991/1992الصباحٌةاألول64.65ذكرعراقًجبر صدام رحٌمالسٌاسٌة العلومبغداد86

1991/1992الصباحٌةالثان64.53ًذكرعراقًعٌدان عسكر أسماعٌل علًالسٌاسٌة العلومبغداد87

1991/1992الصباحٌةاألول64.52انثىعراقٌهجبٌر هلٌل بتولالسٌاسٌة العلومبغداد88

1991/1992الصباحٌةاألول64.49ذكرعراقًعلً محمد عمرالسٌاسٌة العلومبغداد89

1991/1992الصباحٌةاألول64.11ذكرعراقًصوٌف عبد عزٌز خالدالسٌاسٌة العلومبغداد90

1991/1992الصباحٌةالثان64.09ًذكرعراقًعلً الحرعبد عبد كاظمالسٌاسٌة العلومبغداد91

1991/1992الصباحٌةاالول64.04ذكرعراقًغاوي حامد حسنالسٌاسٌة العلومبغداد92

1991/1992الصباحٌةالثان63.62ًذكرعراقًعساف محمد جاسمالسٌاسٌة العلومبغداد93

1991/1992الصباحٌةاألول63.49انثىعراقٌةشهاب محمد لٌلىالسٌاسٌة العلومبغداد94
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1991/1992الصباحٌةاألول63.39ذكراردنًسعٌد حمود محمدالسٌاسٌة العلومبغداد95

1991/1992الصباحٌةاألول63.38ذكرعراقًمحمد خلف معجلالسٌاسٌة العلومبغداد96

1991/1992الصباحٌةاألول63.2ذكرعراقًأحمد شهاب عمارالسٌاسٌة العلومبغداد97

1991/1992الصباحٌةاألول63.13ذكرعراقًعلً حمٌد ساجدالسٌاسٌة العلومبغداد98

1991/1992الصباحٌةالثان63.05ًذكرعراقًصلبً نزال قاسمالسٌاسٌة العلومبغداد99

1991/1992الصباحٌةاألول62.99ذكرعراقًالحسٌن عبد كاظم رحمالسٌاسٌة العلومبغداد100

1991/1992الصباحٌةاألول62.93انثىعراقٌهشاهٌن هللا فٌض جٌمنالسٌاسٌة العلومبغداد101

1991/1992الصباحٌةاألول63ذكرعراقًحسٌن محمد أحمدالسٌاسٌة العلومبغداد102

1991/1992الصباحٌةاألول63ذكرعراقًحاجم صادق حسانالسٌاسٌة العلومبغداد103

1991/1992الصباحٌةاألول62.7انثىعراقٌهأحمد عباس سلٌمهالسٌاسٌة العلومبغداد104

1991/1992الصباحٌةاألول62.54ذكرعراقًالحسٌن عبد حمٌد حسامالسٌاسٌة العلومبغداد105

1991/1992الصباحٌةاألول62.51انثىعراقٌهكاصد كاظم أٌمانالسٌاسٌة العلومبغداد106

1991/1992الصباحٌةالثان62.4ًذكرعراقًكزار حاتم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد107

1991/1992الصباحٌةالثان62.39ًذكرعراقً ٌوسف ثامر سعدالسٌاسٌة العلومبغداد108

1991/1992الصباحٌةاألول62ذكرعراقًحسٌن محمود لواءالسٌاسٌة العلومبغداد109

1991/1992الصباحٌةالثان62ًذكرعراقًهللا عبد حمود سامًالسٌاسٌة العلومبغداد110

1991/1992الصباحٌةالثان62.24ًذكرعراقًدخٌل عبد نعٌمالسٌاسٌة العلومبغداد111

1991/1992الصباحٌةاألول62 ،156ذكرعراقًمحمد حسن فالحالسٌاسٌة العلومبغداد112

1991/1992الصباحٌةاألول62 ،154ذكرمورٌتانًالرحمن عبد ولد جدوالسٌاسٌة العلومبغداد113

1991/1992الصباحٌةاألول62.01ذكرعراقًهادي جبار الرحمن عبدالسٌاسٌة العلومبغداد114

1991/1992الصباحٌةالثان61.52ًذكرعراقًحسٌن حامد ماجدةالسٌاسٌة العلومبغداد115

1991/1992الصباحٌةالثان61ً ،347ذكرعراقًجلوي بواك كاظمالسٌاسٌة العلومبغداد116

1991/1992الصباحٌةاألول61 ،340ذكرعراقًفرحان محمد عبد عقٌلالسٌاسٌة العلومبغداد117

1991/1992الصباحٌةاألول61.27ذكرعراقًحسٌن النبً عبد محسنالسٌاسٌة العلومبغداد118
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1991/1992الصباحٌةالثان61.07ًذكرعراقًلعٌبً الصاحب عبد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد119

1991/1992الصباحٌةالثان60.76ًانثىعراقٌهجمٌل فهمً ندىالسٌاسٌة العلومبغداد120

1991/1992الصباحٌةاألول60.75ذكرعراقًمحمد حمه حسن نوريالسٌاسٌة العلومبغداد121

1991/1992الصباحٌةاألول60.71ذكرعراقًاحمد هللا لطف نزهانالسٌاسٌة العلومبغداد122

1991/1992الصباحٌةاألول60.36ذكرعراقًعثمان فرمان محمودالسٌاسٌة العلومبغداد123

1991/1992الصباحٌةالثان60.28ًذكرعراقًجلٌل احمد اٌادالسٌاسٌة العلومبغداد124

1991/1992الصباحٌةالثان60.21ًذكرعراقًحسٌن الرضا عبد ضٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد125

1991/1992الصباحٌةالثان59.95ًذكرمورٌتانًالمختار ولد البخاريالسٌاسٌة العلومبغداد126

1991/1992الصباحٌةالثان59.93ًذكرعراقًعبد موسى محمدالسٌاسٌة العلومبغداد127

1991/1992الصباحٌةاألول59.47ذكرعراقًداود محمد خلٌفةالسٌاسٌة العلومبغداد128

1991/1992الصباحٌةالثان59.16ًذكرعراقًحسن حاتم سعدالسٌاسٌة العلومبغداد129

1991/1992الصباحٌةالثان59.11ًذكرعراقًخلف هاشم قاسمالسٌاسٌة العلومبغداد130

1991/1992الصباحٌةالثان58.9ًانثىعراقًمهدي هاشم أٌثارالسٌاسٌة العلومبغداد131

1991/1992الصباحٌةاألول58.87ذكرعراقًمحمد عباس خالدالسٌاسٌة العلومبغداد132

1991/1992الصباحٌةالثان58.72ًذكرعراقًنوري علً حمٌدي اللطٌف عبدالسٌاسٌة العلومبغداد133

1991/1992الصباحٌةالثان58.4ًذكرعراقًمهدي الحسٌن عبد غانمالسٌاسٌة العلومبغداد134

1991/1992الصباحٌةالثان58.13ًانثىلٌبٌةأحمد محمد رندهالسٌاسٌة العلومبغداد135

1991/1992الصباحٌةالثان57.87ًذكرعراقًصالح شهاب محمدالسٌاسٌة العلومبغداد136

1991/1992الصباحٌةالثان57.55ًذكرعراقًزبٌل نومان خالدالسٌاسٌة العلومبغداد137

1991/1992الصباحٌةالثان57.53ًذكرعراقًسالم صالح قاسمالسٌاسٌة العلومبغداد138

1991/1992الصباحٌةالثان57.51ًذكرعراقًمحمد دٌنار احسانالسٌاسٌة العلومبغداد139

1991/1992الصباحٌةالثان57.2ًذكرعراقًفرج زامل كاملالسٌاسٌة العلومبغداد140

1991/1992الصباحٌةاألول56.59ذكرعراقًٌاسٌن ٌحٌى محمدالسٌاسٌة العلومبغداد141

1991/1992الصباحٌةالثان56.64ًذكرعراقًداخل سٌف كاظمالسٌاسٌة العلومبغداد142



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

1991/1992الصباحٌةالثان56.31ًذكرعراقًممند محمد الرحمن عبدالسٌاسٌة العلومبغداد143

1991/1992الصباحٌةالثان55.69ًذكرعراقًمحمد محجوب خلفالسٌاسٌة العلومبغداد144

التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

1991/1992مسائًاالول79,86ذكرعراقًمصطفى شاكر خلٌلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة1

1991/1992مسائًاالول72.18ذكرعراقًحمادي هللا عبد صالحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة2

1991/1992مسائًاالول69,02ذكرعراقًكاظم مطر نصٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة3

1991/1992مسائًاالول63.53ذكرعراقًمخلف ابراهٌم الكرٌم عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة4

1991/1992 الدراسً العام-  المسائٌة الدراسات خرٌجٌن 


