
التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

1995/1996الصباحٌةاالول79,79انثىعراقٌةخضٌر أٌاد شروقالسٌاسٌة العلومبغداد1

1995/1996الصباحٌةاالول73,32انثىعراقٌةعبدهللا غانم مًالسٌاسٌة العلومبغداد2

1995/1996الصباحٌةاالول72,86انثىعراقٌةعباس فاضل نادٌةالسٌاسٌة العلومبغداد3

1995/1996الصباحٌةاالول72,15ذكرعراقًمرهون سلوم رحٌمالسٌاسٌة العلومبغداد4

1995/1996الصباحٌةاالول71,71انثىعراقٌةكاظم عدنان نٌرانالسٌاسٌة العلومبغداد5

1995/1996الصباحٌةاالول71,26ذكراردنًرفٌق منٌر صالحالسٌاسٌة العلومبغداد6

1995/1996الصباحٌةاالول70,97انثىعراقٌةالمجٌد عبد سعٌد غٌداءالسٌاسٌة العلومبغداد7

1995/1996الصباحٌةاالول70,87ذكرعراقًحسن محمد حارثالسٌاسٌة العلومبغداد8

1995/1996الصباحٌةاالول70,48ذكرعراقًمهدي محمد طارقالسٌاسٌة العلومبغداد9

1995/1996الصباحٌةاالول70,10ذكرعراقًخرٌسان علً باسمالسٌاسٌة العلومبغداد10

1995/1996الصباحٌةالثان70ً ،0279ذكرعراقًهلٌل حمزه سلمانالسٌاسٌة العلومبغداد11

1995/1996الصباحٌةاالول69,84ذكرعراقًعباس فاضل عبدالرحمنالسٌاسٌة العلومبغداد12

1995/1996الصباحٌةاالول69 ،39ذكرعراقًداود ٌونس اٌادالسٌاسٌة العلومبغداد13

1995/1996الصباحٌةالثان68,90ًذكرعراقًهاشم صادق حمٌدالسٌاسٌة العلومبغداد14

1995/1996الصباحٌةاالول68 ،7452ذكرعراقًنجٌب محمد عمرالسٌاسٌة العلومبغداد15

1995/1996الصباحٌةاالول68,71ذكرعراقًمجبل عطٌة طاللالسٌاسٌة العلومبغداد16

1995/1996الصباحٌةاالول68 ،6448ذكرعراقًعبداللطٌف مؤٌد سامرالسٌاسٌة العلومبغداد17

1995/1996الصباحٌةاالول68,54انثىعراقٌةجعفر ناجً ذكرىالسٌاسٌة العلومبغداد18

1995/1996الصباحٌةاالول68,47ذكرعراقًالٌاس اسماعٌل فرحانالسٌاسٌة العلومبغداد19

1995/1996الصباحٌةالثان68ً ،4327ذكرعراقًموسى عمران علًالسٌاسٌة العلومبغداد20

1995/1996الصباحٌةالثان68ً ،32ذكرعراقًمشعان حسٌن ابراهٌمالسٌاسٌة العلومبغداد21

1995/1996الصباحٌةاالول67,74ذكرعراقًحمادي سرحان ضاريالسٌاسٌة العلومبغداد22

1995/1996 الدراسً العام-  المسائٌة و الصباحٌة الدراسات خرٌجٌن 

االولٌة للدراسات الخرٌجٌن اسماء
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1995/1996الصباحٌةاالول67,72انثىعراقٌةدلٌان مجبل اٌناسالسٌاسٌة العلومبغداد23

1995/1996الصباحٌةاالول67,12انثىعراقٌةشامخ كرٌم املالسٌاسٌة العلومبغداد24

1995/1996الصباحٌةاالول67انثىعراقٌةعباس االمٌر عبد منىالسٌاسٌة العلومبغداد25

1995/1996الصباحٌةاالول66,83ذكرعراقًمحمود جبٌر مؤٌدالسٌاسٌة العلومبغداد26

1995/1996الصباحٌةالثان66,62ًانثىعراقٌةعبدالحمٌد مجٌد دنٌاالسٌاسٌة العلومبغداد27

1995/1996الصباحٌةاالول66,54انثىعراقٌةعبدهللا عٌسى الهامالسٌاسٌة العلومبغداد28

1995/1996الصباحٌةالثان66,46ًذكرعراقًمحمد جاسم عقٌلالسٌاسٌة العلومبغداد29

1995/1996الصباحٌةاالول66,45ذكرعراقًابراهٌم االمٌر عبد حارثالسٌاسٌة العلومبغداد30

1995/1996الصباحٌةالثان66,41ًذكرعراقًمحسن دمدوم حسنالسٌاسٌة العلومبغداد31

1995/1996الصباحٌةالثان66,28ًذكرعراقًرمضان احمد كاظمالسٌاسٌة العلومبغداد32

1995/1996الصباحٌةاالول66,22ذكرعراقًوطبان زٌد ثامرالسٌاسٌة العلومبغداد33

1995/1996الصباحٌةاالول66,16ذكرعراقًاحمد صبار فراسالسٌاسٌة العلومبغداد34

1995/1996الصباحٌةالثان66,04ًذكرعراقًعفتان داود عمارالسٌاسٌة العلومبغداد35

1995/1996الصباحٌةالثان65,8ًانثىعراقًفرحان كرٌم ركزانالسٌاسٌة العلومبغداد36

1995/1996الصباحٌةالثان65,73ًانثىعراقٌةخضٌر رشٌد هٌامالسٌاسٌة العلومبغداد37

1995/1996الصباحٌةالثان65,46ًذكرعراقًقادر حسٌن هاديالسٌاسٌة العلومبغداد38

1995/1996الصباحٌةالثان65,07ًذكرعراقًعبٌس علً حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد39

1995/1996الصباحٌةالثان65,03ًذكرعراقًكاظم جواد احسانالسٌاسٌة العلومبغداد40

1995/1996الصباحٌةالثان64,99ًذكرعراقًشمخً كاظم جوادالسٌاسٌة العلومبغداد41

1995/1996الصباحٌةالثان64,97ًانثىعراقٌةفاضل عباس اعتدالالسٌاسٌة العلومبغداد42

1995/1996الصباحٌةالثان64,85ًذكرعراقًعباس خضٌر اسماعٌلالسٌاسٌة العلومبغداد43

1995/1996الصباحٌةاالول64,77ذكرعراقًمحمد احمد فوزيالسٌاسٌة العلومبغداد44

1995/1996الصباحٌةالثان64,72ًانثىعراقٌةالحسٌن عبد رحٌم منىالسٌاسٌة العلومبغداد45

1995/1996الصباحٌةالثان64,60ًانثىعراقٌةعلً نوري ٌاسمٌنالسٌاسٌة العلومبغداد46
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1995/1996الصباحٌةالثان64,57ًذكرعراقًالكرٌم عبد نافع عقبةالسٌاسٌة العلومبغداد47

1995/1996الصباحٌةاالول64,47ذكرعراقًجاسم هراط فالحالسٌاسٌة العلومبغداد48

1995/1996الصباحٌةاالول64,27انثىعراقٌةالرزاق عبد الخالق عبد بانالسٌاسٌة العلومبغداد49

1995/1996الصباحٌةالثان64ً ،2469ذكرعراقًجودة عباس رٌاضالسٌاسٌة العلومبغداد50

1995/1996الصباحٌةالثان64ً ،2409انثىعراقٌةمحمد علً سمٌرةالسٌاسٌة العلومبغداد51

1995/1996الصباحٌةالثان64,07ًذكرعراقًهداب ساجت حسنالسٌاسٌة العلومبغداد52

1995/1996الصباحٌةاالول64,05ذكرعراقًصباح مجٌد اركانالسٌاسٌة العلومبغداد53

1995/1996الصباحٌةاالول63,86ذكرعراقًرسمً ربٌع خالدالسٌاسٌة العلومبغداد54

1995/1996الصباحٌةالثان63,77ًذكرعراقًسكران محمد خالدالسٌاسٌة العلومبغداد55

1995/1996الصباحٌةاالول63,49انثىعراقٌةخضٌر اكرم زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد56

1995/1996الصباحٌةالثان63,45ًذكرعراقًعلوان محسن مهندالسٌاسٌة العلومبغداد57

1995/1996الصباحٌةالثان63,40ًذكرعراقًمحمود عبدهللا عدنانالسٌاسٌة العلومبغداد58

1995/1996الصباحٌةاالول63,39انثىعراقٌةداود حٌدر سعادالسٌاسٌة العلومبغداد59

1995/1996الصباحٌةالثان63,37ًذكرعراقًمنسف كاظم فائقالسٌاسٌة العلومبغداد60

1995/1996الصباحٌةاالول63،33ذكرعراقًعبدالحافظ مدحت علًالسٌاسٌة العلومبغداد61

1995/1996الصباحٌةالثان63,31ًذكرٌمنًطعٌمان حسٌن احمد ناجًالسٌاسٌة العلومبغداد62

1995/1996الصباحٌةالثان63,25ًانثىعراقٌةعلً محمود بشرىالسٌاسٌة العلومبغداد63

1995/1996الصباحٌةاالول63,21ذكرعراقًخمٌس سعد حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد64

1995/1996الصباحٌةاالول63 ،2034ذكرٌمانًاحمد شاهر حمٌد ٌاسرالسٌاسٌة العلومبغداد65

1995/1996الصباحٌةالثان63,19ًانثىعراقٌةالرزاق عبد خلف عروبةالسٌاسٌة العلومبغداد66

1995/1996الصباحٌةالثان63ً ،18انثىعراقٌةعلً جبار اناسالسٌاسٌة العلومبغداد67

1995/1996الصباحٌةالثان63,14ًذكرعراقًجمعه الكرٌم عبد عادلالسٌاسٌة العلومبغداد68

1995/1996الصباحٌةالثان62,89ًذكرعراقًحسن خلف عمارالسٌاسٌة العلومبغداد69

1995/1996الصباحٌةاالول62 ،7191انثىعراقٌةشرهان فوزي هٌامالسٌاسٌة العلومبغداد70
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1995/1996الصباحٌةالثان62,71ًذكرعراقًاحمد عبدالقادر احمدالسٌاسٌة العلومبغداد71

1995/1996الصباحٌةالثان62ً ،7076انثىعراقٌةكرٌم جبار نجاةالسٌاسٌة العلومبغداد72

1995/1996الصباحٌةالثان62,69ًانثىعراقٌةدهام حمٌد صبٌحةالسٌاسٌة العلومبغداد73

1995/1996الصباحٌةالثان62,62ًانثىعراقٌةطه ٌاسٌن طه كوثرالسٌاسٌة العلومبغداد74

1995/1996الصباحٌةاالول62،52ذكرعراقًشوكت رٌاض اٌمنالسٌاسٌة العلومبغداد75

1995/1996الصباحٌةاالول62,48ذكرعراقًمحمد كاظم ناجًالسٌاسٌة العلومبغداد76

1995/1996الصباحٌةاالول62,47ذكرعراقًحمٌد خضٌر واثقالسٌاسٌة العلومبغداد77

1995/1996الصباحٌةالثان62,22ًذكرعراقًمناتً عبود رشٌدالسٌاسٌة العلومبغداد78

1995/1996الصباحٌةاالول62,17ذكراردنًمحمد عبدهللا اسامهالسٌاسٌة العلومبغداد79

1995/1996الصباحٌةالثان62,09ًذكرعراقًعبدهللا فهد ستارالسٌاسٌة العلومبغداد80

1995/1996الصباحٌةالثان62,01ًذكرفلسطٌنًعلً خلٌل مروانالسٌاسٌة العلومبغداد81

1995/1996الصباحٌةالثان61,97ًانثىعراقٌةرضا جواد علً ازهارالسٌاسٌة العلومبغداد82

1995/1996الصباحٌةاالول61,95ذكرعراقًفاضل جمٌل رائدالسٌاسٌة العلومبغداد83

1995/1996الصباحٌةالثان61,90ًانثىعراقٌةعبد نوري سرىالسٌاسٌة العلومبغداد84

1995/1996الصباحٌةاالول61,78انثىعراقٌةغفور احمد اوازالسٌاسٌة العلومبغداد85

1995/1996الصباحٌةالثان61,64ًذكرعراقًحمد محمد عدنانالسٌاسٌة العلومبغداد86

1995/1996الصباحٌةالثان61ً ،543انثىعراقٌةحنتوش عبدهللا غروبالسٌاسٌة العلومبغداد87

1995/1996الصباحٌةالثان61ً ،5428انثىعراقٌةحرز الحسٌن عبد قسمةالسٌاسٌة العلومبغداد88

1995/1996الصباحٌةالثان61ً ،5396ذكرعراقًاسماعٌل فؤاد زٌدونالسٌاسٌة العلومبغداد89

1995/1996الصباحٌةاالول61,23ذكراردنًحموده ابو عبدهللا بركات لؤيالسٌاسٌة العلومبغداد90

1995/1996الصباحٌةالثان61,16ًذكرعراقًساجت خلف علًالسٌاسٌة العلومبغداد91

1995/1996الصباحٌةالثان61,03ًذكرٌمنًفارع عبدالعزٌز شاديالسٌاسٌة العلومبغداد92

1995/1996الصباحٌةالثان61,01ًانثىعراقٌةمحمد عبدالقادر سلوىالسٌاسٌة العلومبغداد93

1995/1996الصباحٌةاالول61ذكرعراقًشوٌل محمد قاسمالسٌاسٌة العلومبغداد94
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1995/1996الصباحٌةالثان60،98ًذكراردنًرشٌد احمد اٌادالسٌاسٌة العلومبغداد95

1995/1996الصباحٌةالثان60,97ًذكرعراقًجاسم حمٌد أثٌرالسٌاسٌة العلومبغداد96

1995/1996الصباحٌةالثان60,94ًذكرعراقًسلٌمان محمد ابراهٌمالسٌاسٌة العلومبغداد97

1995/1996الصباحٌةالثان60,87ًذكرعراقًحمد جاسم صالحالسٌاسٌة العلومبغداد98

1995/1996الصباحٌةالثان60,84ًذكرعراقًخسرو عادل محمدالسٌاسٌة العلومبغداد99

1995/1996الصباحٌةالثان60,78ًذكرعراقًجرجٌس محمد درٌدالسٌاسٌة العلومبغداد100

1995/1996الصباحٌةالثان60,68ًذكرعراقًعمران كاظم احمدالسٌاسٌة العلومبغداد101

1995/1996الصباحٌةالثان60ً ،50ذكرعراقًعمران محمد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد102

1995/1996الصباحٌةالثان60ً ،5104ذكرعراقًاحمد جدٌع زٌادالسٌاسٌة العلومبغداد103

1995/1996الصباحٌةالثان60,45ًذكرعراقًجابر شمخً علًالسٌاسٌة العلومبغداد104

1995/1996الصباحٌةالثان60,43ًذكرعراقًابراهٌم ٌحٌى محمدالسٌاسٌة العلومبغداد105

1995/1996الصباحٌةالثان60,42ًانثىعراقٌةمحمد عزالدٌن هدٌلالسٌاسٌة العلومبغداد106

1995/1996الصباحٌةالثان60,40ًذكرعراقًادهم حسٌن كمالالسٌاسٌة العلومبغداد107

1995/1996الصباحٌةالثان60,37ًذكرعراقًخمٌس عباس بسامالسٌاسٌة العلومبغداد108

1995/1996الصباحٌةالثان60,15ًذكرعراقًعبد نجم فراسالسٌاسٌة العلومبغداد109

1995/1996الصباحٌةالثان59,93ًذكرعراقًاحمد شهاب احمدالسٌاسٌة العلومبغداد110

1995/1996الصباحٌةالثان59,73ًذكرعراقًلطٌف اسماعٌل احمدالسٌاسٌة العلومبغداد111

1995/1996الصباحٌةالثان59,55ًانثىعراقٌةلفته حلو كمٌلةالسٌاسٌة العلومبغداد112

1995/1996الصباحٌةالثان59,53ًذكرعراقًمهدي عبدالواحد هٌثمالسٌاسٌة العلومبغداد113

1995/1996الصباحٌةالثان59,43ًذكرعراقًحمد شهاب عطٌةالسٌاسٌة العلومبغداد114

1995/1996الصباحٌةالثان59,37ًانثىعراقٌةالكاظم عبد خضٌر الهامالسٌاسٌة العلومبغداد115

1995/1996الصباحٌةالثان59,33ًذكرعراقًعباس ٌوسف محسنالسٌاسٌة العلومبغداد116

1995/1996الصباحٌةالثان59,24ًذكرعراقًعبٌد ناٌف حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد117

1995/1996الصباحٌةالثان58,93ًذكرعراقًخلف احمد لؤيالسٌاسٌة العلومبغداد118
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1995/1996الصباحٌةالثان58,92ًذكرعراقًحسٌن علً مثنىالسٌاسٌة العلومبغداد119

1995/1996الصباحٌةالثان58ً ،7435انثىعراقٌةحسن خضر سرابالسٌاسٌة العلومبغداد120

1995/1996الصباحٌةالثان58ً ،7238انثىعراقٌةمطلب عٌسى سٌناءالسٌاسٌة العلومبغداد121

1995/1996الصباحٌةالثان58ً ،6854ذكراردنًعبدهللا مٌخائٌل رامًالسٌاسٌة العلومبغداد122

1995/1996الصباحٌةالثان58ً ،6807ذكرعراقًضبع سلٌمان عبدالقادرالسٌاسٌة العلومبغداد123

1995/1996الصباحٌةالثان58,54ًذكرعراقًحسٌن قحطان علًالسٌاسٌة العلومبغداد124

1995/1996الصباحٌةاالول58,33ذكرعراقًحسن مصحب خالدالسٌاسٌة العلومبغداد125

1995/1996الصباحٌةالثان58,21ًانثىعراقٌةزبون محمد ناهدهالسٌاسٌة العلومبغداد126

1995/1996الصباحٌةالثان58,05ًذكرعراقًثامر حكمت مثنىالسٌاسٌة العلومبغداد127

1995/1996الصباحٌةاالول57,95ذكرعراقًالرضا عبد العزٌز عبد عمرالسٌاسٌة العلومبغداد128

1995/1996الصباحٌةالثان57,74ًذكرعراقًسعود احمد عٌدانالسٌاسٌة العلومبغداد129

1995/1996الصباحٌةاالول57,65ذكرعراقًناجً خالد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد130

1995/1996الصباحٌةالثان57,42ًانثىعراقٌةخضٌر كاظم زهراءالسٌاسٌة العلومبغداد131

1995/1996الصباحٌةالثان57,40ًذكرعراقًسلٌم الكرٌم عبد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد132

1995/1996الصباحٌةالثان57,33ًذكرعراقًعلوان جلٌل محمدالسٌاسٌة العلومبغداد133

1995/1996الصباحٌةالثان57,31ًذكرعراقًدوٌج هوبً محمدالسٌاسٌة العلومبغداد134

1995/1996الصباحٌةالثان57,27ًانثىعراقٌةحسٌن نامق زٌنهالسٌاسٌة العلومبغداد135

1995/1996الصباحٌةالثان56,58ًانثىعراقٌةعبدهللا احمد نسرٌنالسٌاسٌة العلومبغداد136

1995/1996الصباحٌةالثان56ًذكرعراقًعبدهللا اسماعٌل ولٌدالسٌاسٌة العلومبغداد137

1995/1996الصباحٌةالثان55,37ًذكرعراقًصالح حمد سلمان محمدالسٌاسٌة العلومبغداد138
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1995/1996مسائًاالول73.42ذكرعراقًابراهٌم صفر سرمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة3

1995/1996مسائًاالول72.76ذكرعراقًهللا عبد مصطفى جمالالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة4

1995/1996مسائًاالول72.7ذكرعراقًاحمد صالح شرحبٌلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة5

1995/1996مسائًاالول71.38ذكرعراقًهللا عبد صالح عزامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة6

1995/1996مسائًاالول71.25ذكرعراقًنجم نعمان جمالالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة7

1995/1996مسائًاالول70.99ذكرعراقًسلمان كرٌم فاتكالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة8

1995/1996مسائًاالول70.26ذكرعراقًهللا عبد محمود اركانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة9

1995/1996مسائًاالول69.98ذكرعراقًابراهٌم صابر محمودالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة10

1995/1996مسائًاالول69.28ذكرعراقًمحمود كرٌم سالمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة11

1995/1996مسائًاالول68.32ذكرعراقًنصٌف رشٌد خالدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة12

1995/1996مسائًاالول68.05ذكرعراقًهللا عبد صالح عكرمةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة13

1995/1996مسائًاالول66.83ذكرعراقًابراهٌم اسماعٌل حقًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة14

1995/1996مسائًالثان66.55ًذكرعراقًهللا عبد هادي ثروتالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة15

1995/1996مسائًاالول66.32ذكرعراقًضاٌع ٌاسٌن محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة16

1995/1996مسائًاالول65.63ذكرعراقًاحمد صالح محجنالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة17

1995/1996مسائًاالول65.46ذكرعراقًسلٌمان الغفور عبد سعدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة18

1995/1996مسائًاالول64.85ذكرعراقًحسن محمد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة19

1995/1996مسائًاالول64.48ذكرعراقًهللا عبد نجم خالدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة20

1995/1996مسائًالثان64.17ًذكرعراقًحسن جبر جاسمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة21

1995/1996مسائًاالول64.04ذكرعراقًمكً مهدي العزٌز عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة22

1995/1996مسائًالثان63.75ًذكرعراقًمهدي عارف فائقالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة23

1995/1996مسائًالثان63.65ًذكرعراقًمحمود ابراهٌم الرحمن عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة24

1995/1996مسائًالثان63.54ًذكرعراقًحافظ هاشم الرحمن عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة25

1995/1996مسائًالثان61.83ًذكرعراقًهللا عبد ٌوسف احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة26

1995/1996مسائًاالول61.42ذكرعراقًمحمود جاسم رحٌمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة27
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1995/1996مسائًاالول61.19ذكرعراقًجاسم محمود سهٌلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة28

1995/1996مسائًالثان60.09ًذكرعراقًمحمد ضاري اٌادالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة29

1995/1996مسائًالثان58.58ًذكرعراقًهللا عبد احمد شهابالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة30

1995/1996مسائًالثان58.2ًذكرعراقًنصٌف حاتم عصامالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة31

1995/1996مسائًالثان57.83ًذكرعراقًضٌدان حمٌد مجٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة32


