
التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

1997/1996الصباحٌةاألول78،18ذكرعراقًعلً كاطع سلٌمالسٌاسٌة العلومبغداد1

1997/1996الصباحٌةاألول75،91ذكرعراقًجمعة مصطفى محمدالسٌاسٌة العلومبغداد2

1997/1996الصباحٌةاألول75،65انثىعراقٌةصالح حمزة عامرةالسٌاسٌة العلومبغداد3

1997/1996الصباحٌةاألول75،52انثىعراقٌةمحمد اسماعٌل سوسنالسٌاسٌة العلومبغداد4

1997/1996الصباحٌةاألول74،51انثىعراقٌةعلً حمٌد شذىالسٌاسٌة العلومبغداد5

1997/1996الصباحٌةاألول73،15ذكرعراقًحسٌن علً مثنىالسٌاسٌة العلومبغداد6

1997/1996الصباحٌةاألول72،47انثىعراقٌةمهدي خمٌس لبنىالسٌاسٌة العلومبغداد7

1997/1996الصباحٌةاألول72،05ذكرعراقًجٌاد علٌوي خالدالسٌاسٌة العلومبغداد8

1997/1996الصباحٌةاألول71،35انثىعراقٌةالوهاب عبد صاحب مٌسالسٌاسٌة العلومبغداد9

1997/1996الصباحٌةاألول70،87انثىعراقٌةعجٌل سمٌر سهادالسٌاسٌة العلومبغداد10

1997/1996الصباحٌةاألول70،59ذكرعراقًصالح عكالوي غسانالسٌاسٌة العلومبغداد11

1997/1996الصباحٌةاألول70،02ذكرعراقًمطلك الرزاق عبد عالءالسٌاسٌة العلومبغداد12

1997/1996الصباحٌةاألول69،90انثىعراقٌةاحمد ظاهر سوسنالسٌاسٌة العلومبغداد13

1997/1996الصباحٌةاألول69،67انثىعراقٌةشاكر ناٌف فرحالسٌاسٌة العلومبغداد14

1997/1996الصباحٌةاألول69،41ذكرأردنًالحلٌم عبد محمود اكرمالسٌاسٌة العلومبغداد15

1997/1996الصباحٌةالثان69،4ًانثىعراقٌةالمنعم عبد احسان وسنالسٌاسٌة العلومبغداد16

1997/1996الصباحٌةاألول69،30ذكرعراقًصالح دلف انورالسٌاسٌة العلومبغداد17

1997/1996الصباحٌةاألول68،67ذكرٌمانًثابت هللا عبد طارقالسٌاسٌة العلومبغداد18

1997/1996الصباحٌةاألول68،5انثىعراقٌةمحمد اسماعٌل ازهارالسٌاسٌة العلومبغداد19

1997/1996الصباحٌةاألول68،40ذكرعراقًرشٌد كرٌم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد20

1997/1996الصباحٌةالثان68،22ًانثىعراقٌةالجبار عبد طالل هدٌلالسٌاسٌة العلومبغداد21

1997/1996الصباحٌةاألول67،93انثىعراقٌةمحسن كرٌم ٌسرىالسٌاسٌة العلومبغداد22

1997/1996 الدراسً العام-  المسائٌة و الصباحٌة الدراسات خرٌجٌن 

االولٌة للدراسات الخرٌجٌن اسماء
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1997/1996الصباحٌةاألول67،60ذكراردنًتوفٌق رباح اسٌدالسٌاسٌة العلومبغداد23

1997/1996الصباحٌةاألول67،27انثىعراقٌةعباس وهاب ودالسٌاسٌة العلومبغداد24

1997/1996الصباحٌةالثان67,02ًذكرعراقًحسن فالح حسنالسٌاسٌة العلومبغداد25

1997/1996الصباحٌةاألول66،80انثىعراقٌةجاسم خشن هٌفاءالسٌاسٌة العلومبغداد26

1997/1996الصباحٌةاألول66،77انثىعراقٌةمحمد االنٌس عبد سهٌلةالسٌاسٌة العلومبغداد27

1997/1996الصباحٌةاألول66،35ذكرعراقًعباس خالد صدامالسٌاسٌة العلومبغداد28

1997/1996الصباحٌةالثان65،99ًذكرعراقًمحمد ابراهٌم الرزاق عبدالسٌاسٌة العلومبغداد29

1997/1996الصباحٌةاألول65,95انثىعراقٌةحمٌد مالك هاجرالسٌاسٌة العلومبغداد30

1997/1996الصباحٌةاألول65،93ذكرعراقًصٌوان كرٌم هٌثمالسٌاسٌة العلومبغداد31

1997/1996الصباحٌةاألول65،90انثىعراقٌةابراهٌم رشٌد زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد32

1997/1996الصباحٌةالثان65،89ًذكرعراقًمنصور االله عبد لٌثالسٌاسٌة العلومبغداد33

1997/1996الصباحٌةاألول65،54انثىعراقٌةخلف قحطان همسةالسٌاسٌة العلومبغداد34

1997/1996الصباحٌةاألول65،52انثىعراقٌةتركً الواحد عبد مٌادةالسٌاسٌة العلومبغداد35

1997/1996الصباحٌةالثان65،46ًذكرعراقًجواد حسن عمارالسٌاسٌة العلومبغداد36

1997/1996الصباحٌةاألول65،28ذكرعراقًحسٌن علً احمدالسٌاسٌة العلومبغداد37

1997/1996الصباحٌةالثان65،25ًانثىعراقٌةعثمان محسن روافدالسٌاسٌة العلومبغداد38

1997/1996الصباحٌةاألول65،13ذكرٌمانًحٌدرة مهدي جمٌلالسٌاسٌة العلومبغداد39

1997/1996الصباحٌةاألول65،02ذكرعراقًجاسم علً حسنالسٌاسٌة العلومبغداد40

1997/1996الصباحٌةالثان64،96ًانثىعراقٌةورد الحسن عبد سهامالسٌاسٌة العلومبغداد41

1997/1996الصباحٌةاألول64،63انثىعراقٌةجابر سعدي الحانالسٌاسٌة العلومبغداد42

1997/1996الصباحٌةاألول64،57ذكرعراقًرشٌد حامد رائدالسٌاسٌة العلومبغداد43

1997/1996الصباحٌةاألول64،38ذكرعراقًعلً خلٌل ثامرالسٌاسٌة العلومبغداد44

1997/1996الصباحٌةاألول64،30ذكرعراقًشنان حافظ زاملالسٌاسٌة العلومبغداد45

1997/1996الصباحٌةالثان64،23ًانثىعراقٌةالمطلب عبد محمد اهداءالسٌاسٌة العلومبغداد46
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1997/1996الصباحٌةاألول64،20ذكرعراقًعلً صالح رائدالسٌاسٌة العلومبغداد47

1997/1996الصباحٌةاألول64،03ذكرعراقًالكرٌم عبد محمد جاسمالسٌاسٌة العلومبغداد48

1997/1996الصباحٌةاألول63،96ذكرعراقًصالح قاسم احمدالسٌاسٌة العلومبغداد49

1997/1996الصباحٌةالثان63،61ًذكرعراقًاسماعٌل محمود ٌوسفالسٌاسٌة العلومبغداد50

1997/1996الصباحٌةالثان63،45ًذكرعراقًفرحان علً اسعدالسٌاسٌة العلومبغداد51

1997/1996الصباحٌةاألول63،41ذكرعراقًضاري ذٌب عزٌزالسٌاسٌة العلومبغداد52

1997/1996الصباحٌةاألول63،34ذكرأردنًمحمد احمد حسامالسٌاسٌة العلومبغداد53

1997/1996الصباحٌةاألول63،33ذكرعراقًابراهٌم الهادي عمادعبدالسٌاسٌة العلومبغداد54

1997/1996الصباحٌةالثان63،29ًانثىعراقٌةابراهٌم الحسٌن عبد وفاءالسٌاسٌة العلومبغداد55

1997/1996الصباحٌةالثان63،23ًذكرعراقًالعباس عبد حسون رضا محمدالسٌاسٌة العلومبغداد56

1997/1996الصباحٌةاألول63201ذكرعراقًحسٌن هالل اٌادالسٌاسٌة العلومبغداد57

1997/1996الصباحٌةاألول63195انثىعراقٌةاركالٌوس ٌوشا نهرٌنالسٌاسٌة العلومبغداد58

1997/1996الصباحٌةالثان62،97ًذكرعراقًسلمان محمد حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد59

1997/1996الصباحٌةاألول62،96ذكرعراقًحسن طالب ٌاسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد60

1997/1996الصباحٌةاألول62،91ذكرعراقًغزاي عبٌد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد61

1997/1996الصباحٌةالثان62،86ًذكرعراقًٌعقوب حاتم عديالسٌاسٌة العلومبغداد62

1997/1996الصباحٌةاألول62 ،858ذكرعراقًشباط هللا عطا سالمالسٌاسٌة العلومبغداد63

1997/1996الصباحٌةاألول62، 856انثىعراقٌةهللا رحمة حاتم اسراءالسٌاسٌة العلومبغداد64

1997/1996الصباحٌةالثان62،77ًذكرعراقًاللطٌف عبد نصٌف محمدالسٌاسٌة العلومبغداد65

1997/1996الصباحٌةاألول62،72انثىعراقٌةضغٌبر علٌوي زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد66

1997/1996الصباحٌةاألول62،64انثىعراقٌةالحمٌد عبد تحسٌن رشاالسٌاسٌة العلومبغداد67

1997/1996الصباحٌةاألول62 ،617انثىعراقٌةفرحان محسن نادٌةالسٌاسٌة العلومبغداد68

1997/1996الصباحٌةالثان62،61ًذكرعراقًمحمد خالد زٌادالسٌاسٌة العلومبغداد69

1997/1996الصباحٌةالثان62،51ًذكرعراقًغدٌر خزٌم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد70
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1997/1996الصباحٌةاألول62،50ذكرعراقًمحمد سلمان احمدالسٌاسٌة العلومبغداد71

1997/1996الصباحٌةالثان62،42ًذكرعراقًروضان ردٌنً بشٌرالسٌاسٌة العلومبغداد72

1997/1996الصباحٌةاألول62،37أنثىعراقٌةسلوم بردان مهلالسٌاسٌة العلومبغداد73

1997/1996الصباحٌةالثان62،31ًانثىعراقٌةمحسن جاسم سحرالسٌاسٌة العلومبغداد74

1997/1996الصباحٌةاألول62 ،308ذكرعراقًزرنان اسود هللا خٌرالسٌاسٌة العلومبغداد75

1997/1996الصباحٌةالثان62ً ،306ذكرعراقًجابر محمد فاضلالسٌاسٌة العلومبغداد76

1997/1996الصباحٌةالثان62،16ًانثىعراقٌةعبٌد خضٌر بانالسٌاسٌة العلومبغداد77

1997/1996الصباحٌةالثان62,15ًانثىعراقٌةمهدي صالح اسٌلالسٌاسٌة العلومبغداد78

1997/1996الصباحٌةالثان62،08ًذكرعراقًنصٌف مجبل احمدالسٌاسٌة العلومبغداد79

1997/1996الصباحٌةالثان62ً ،077انثىعراقٌةنجم نجاة فٌروزالسٌاسٌة العلومبغداد80

1997/1996الصباحٌةاألول62 ،059ذكرعراقًحسٌن حمٌد كاظمالسٌاسٌة العلومبغداد81

1997/1996الصباحٌةالثان62ً ،046ذكرعراقًحمٌدي حطٌحط حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد82

1997/1996الصباحٌةالثان61،94ًذكرعراقًالشهٌد عبد حاتم زٌدالسٌاسٌة العلومبغداد83

1997/1996الصباحٌةالثان61،89ًانثىعراقٌةناصح ابراهٌم هالةالسٌاسٌة العلومبغداد84

1997/1996الصباحٌةالثان61،84ًانثىعراقٌةحسٌن محمود والءالسٌاسٌة العلومبغداد85

1997/1996الصباحٌةالثان61،82ًذكرعراقًصابر الحمٌد عبد حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد86

1997/1996الصباحٌةالثان61،59ًانثىعراقٌةحنتوش محمد سعادالسٌاسٌة العلومبغداد87

1997/1996الصباحٌةالثان61،57ًذكرعراقًمدب سالم الفقار ذوالسٌاسٌة العلومبغداد88

1997/1996الصباحٌةاألول61،51ذكرعراقًمحمود لطٌف القادر عبدالسٌاسٌة العلومبغداد89

1997/1996الصباحٌةالثان61ً ،505ذكرعراقًخماس اسعد عديالسٌاسٌة العلومبغداد90

1997/1996الصباحٌةاألول61،5ذكرعراقًعلوان محمد رٌاضالسٌاسٌة العلومبغداد91

1997/1996الصباحٌةاألول61 ،49ذكرعراقًعباس سامً رائدالسٌاسٌة العلومبغداد92

1997/1996الصباحٌةالثان61،42ًذكرعراقًمحمد عبد فاضلالسٌاسٌة العلومبغداد93

1997/1996الصباحٌةاألول60،97ذكرعراقًخٌلف السادة عبد باسمالسٌاسٌة العلومبغداد94
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1997/1996الصباحٌةالثان60ً ،895 انثىعراقٌةجبر حمادي رضٌةالسٌاسٌة العلومبغداد95

1997/1996الصباحٌةالثان60ً ،894انثىعراقٌةدهش حسٌن امنةالسٌاسٌة العلومبغداد96

1997/1996الصباحٌةالثان60،87ًانثىعراقٌةعجٌل حسٌن ازهارالسٌاسٌة العلومبغداد97

1997/1996الصباحٌةالثان60،70ًذكرعراقًخالد علً عمرالسٌاسٌة العلومبغداد98

1997/1996الصباحٌةاألول60،50ذكرعراقًهللا فتح حسٌن حمة سركوتالسٌاسٌة العلومبغداد99

1997/1996الصباحٌةالثان60،34ًذكرعراقًاكبر علً ابراهٌم سالمالسٌاسٌة العلومبغداد100

1997/1996الصباحٌةاألول60،26ذكرعراقًهللا عبد  عٌسى عمرالسٌاسٌة العلومبغداد101

1997/1996الصباحٌةالثان60،20ًذكرعراقًعطٌة حسن عالءالسٌاسٌة العلومبغداد102

1997/1996الصباحٌةالثان60،11ًانثىعراقٌةحسٌن رزوقً افراحالسٌاسٌة العلومبغداد103

1997/1996الصباحٌةالثان60،09ًذكرعراقًحسن محمد فٌصل اجدلالسٌاسٌة العلومبغداد104

1997/1996الصباحٌةالثان59،97ًذكرعراقًمرعب كاظم قصًالسٌاسٌة العلومبغداد105

1997/1996الصباحٌةالثان59،91ًذكرعراقًعلً هللا عبد حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد106

1997/1996الصباحٌةاألول59،84ذكرعراقًهللا عبد ابراهٌم عدنانالسٌاسٌة العلومبغداد107

1997/1996الصباحٌةالثان59،78ًذكرعراقًحسٌن صالح علًالسٌاسٌة العلومبغداد108

1997/1996الصباحٌةاألول59،68ذكرعراقًعربً كٌالن عمرالسٌاسٌة العلومبغداد109

1997/1996الصباحٌةالثان59ً ،601ذكرعراقًبادع هاشم صفاءالسٌاسٌة العلومبغداد110

1997/1996الصباحٌةالثان59،58ًذكرعراقًاسماعٌل احمد خالدالسٌاسٌة العلومبغداد111

1997/1996الصباحٌةالثان59ً ،565ذكرعراقًحمٌد خضٌر خالدالسٌاسٌة العلومبغداد112

1997/1996الصباحٌةالثان59،54ًذكرعراقًططر األله عبد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد113

1997/1996الصباحٌةالثان59،47ًذكرعراقًجبر علً عبد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد114

1997/1996الصباحٌةاألول59,39ذكرعراقًعاجل دابس وحٌدالسٌاسٌة العلومبغداد115

1997/1996الصباحٌةالثان59،32ًذكرعراقًعلً عبد عباس لفتهالسٌاسٌة العلومبغداد116

1997/1996الصباحٌةالثان59،27ًانثىعراقٌةخشن دعٌر سلٌمةالسٌاسٌة العلومبغداد117

1997/1996الصباحٌةالثان59،12ًذكرعراقًمحمد شالل لٌثالسٌاسٌة العلومبغداد118
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1997/1996الصباحٌةالثان59,07ًذكرعراقًضاري عواد زٌادالسٌاسٌة العلومبغداد119

1997/1996الصباحٌةالثان59،06ًذكرعراقًفٌاض محمد سالمالسٌاسٌة العلومبغداد120

1997/1996الصباحٌةالثان58,92ًانثىعراقٌةجلٌل مسلم زٌنةالسٌاسٌة العلومبغداد121

1997/1996الصباحٌةالثان58895ًذكرعراقًظاهر خلف زٌادالسٌاسٌة العلومبغداد122

1997/1996الصباحٌةالثان58893ًذكرعراقًبرٌسم محمد جاسمالسٌاسٌة العلومبغداد123

1997/1996الصباحٌةاألول58833ذكرعراقًفٌروز سعٌد حسنالسٌاسٌة العلومبغداد124

1997/1996الصباحٌةاألول58829ذكرعراقًحسٌن عطا فائزالسٌاسٌة العلومبغداد125

1997/1996الصباحٌةالثان58،76ًذكرعراقًعباس كامل زٌدالسٌاسٌة العلومبغداد126

1997/1996الصباحٌةاألول58،74ذكرعراقًعلٌوي زبون رحٌمالسٌاسٌة العلومبغداد127

1997/1996الصباحٌةالثان58,63ًانثىعراقٌةالحسن عبد صادق سالًالسٌاسٌة العلومبغداد128

1997/1996الصباحٌةالثان58,47ًذكرعراقًعلً ابراهٌم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد129

1997/1996الصباحٌةاألول58،45ذكرعراقًحسٌن محمد امجدالسٌاسٌة العلومبغداد130

1997/1996الصباحٌةاألول58،38ذكرعراقًكنعان مالك وضاحالسٌاسٌة العلومبغداد131

1997/1996الصباحٌةالثان58317ًذكرعراقًجبر عرٌبً احمدالسٌاسٌة العلومبغداد132

1997/1996الصباحٌةالثان58309ًذكرعراقًمحمد هادي علًالسٌاسٌة العلومبغداد133

1997/1996الصباحٌةالثان58304ًذكرعراقًمحمد كاظم اسعدالسٌاسٌة العلومبغداد134

1997/1996الصباحٌةالثان58,26ًذكرعراقًدهش مهدي صالحالسٌاسٌة العلومبغداد135

1997/1996الصباحٌةالثان58،19ًذكرعراقًحمد صباح هللا عبد نجمالسٌاسٌة العلومبغداد136

1997/1996الصباحٌةالثان58038ًذكرعراقًالرزاق عبد الوهاب عبد معاذالسٌاسٌة العلومبغداد137

1997/1996الصباحٌةالثان58037ًذكرعراقًصالح احمد ضٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد138

1997/1996الصباحٌةالثان57،87ًانثىعراقٌةالصاحب عبد رشدي هالةالسٌاسٌة العلومبغداد139

1997/1996الصباحٌةالثان57ً ،720ذكرعراقًوطبان رٌسان ولٌدالسٌاسٌة العلومبغداد140

1997/1996الصباحٌةالثان57ً ،719ذكرعراقًصالح علً كرٌمالسٌاسٌة العلومبغداد141

1997/1996الصباحٌةالثان57,65ًذكرعراقًعسكر رجب نهادالسٌاسٌة العلومبغداد142



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

1997/1996الصباحٌةاألول57,54ذكرعراقًهادي الصاحب عبد عقٌلالسٌاسٌة العلومبغداد143

1997/1996الصباحٌةالثان57،52ًذكرعراقًفلٌح صبار قاسمالسٌاسٌة العلومبغداد144

1997/1996الصباحٌةاألول57،49ذكرأردنًاحمد الرحمن عبد محمودالسٌاسٌة العلومبغداد145

1997/1996الصباحٌةالثان57،38ًانثىعراقٌةمكً سعود لٌناالسٌاسٌة العلومبغداد146

1997/1996الصباحٌةالثان57ً ،234انثىعراقٌةهللا عبد جالل بروٌنالسٌاسٌة العلومبغداد147

1997/1996الصباحٌةالثان57ً ،229ذكرعراقًعمران كامل كرٌمالسٌاسٌة العلومبغداد148

1997/1996الصباحٌةالثان57،03ًذكرعراقًجواد الصاحب عبد زٌدالسٌاسٌة العلومبغداد149

1997/1996الصباحٌةالثان56,99ًذكرعراقًاحمد محمود شاكرالسٌاسٌة العلومبغداد150

1997/1996الصباحٌةالثان56،89ًذكرعراقًجابر احمد فراسالسٌاسٌة العلومبغداد151

1997/1996الصباحٌةالثان56،85ًذكرعراقًحزام محً عدنانالسٌاسٌة العلومبغداد152

1997/1996الصباحٌةالثان56,78ًانثىعراقٌةحسٌن هللا عبد نسرٌنالسٌاسٌة العلومبغداد153

1997/1996الصباحٌةالثان56،69ًانثىعراقٌةفائق عصام سهادالسٌاسٌة العلومبغداد154

1997/1996الصباحٌةالثان56،67ًذكرعراقًعلً كرم كرٌم محمد لؤيالسٌاسٌة العلومبغداد155

1997/1996الصباحٌةالثان56،56ًذكرعراقًعثمان فؤاد محمودالسٌاسٌة العلومبغداد156

1997/1996الصباحٌةالثان56،54ًذكرعراقًجبر عٌسى حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد157

1997/1996الصباحٌةالثان56،43ًذكرعراقًجواد حسن فالحالسٌاسٌة العلومبغداد158

1997/1996الصباحٌةالثان56،38ًذكرعراقًالحسٌن عبد شاكر رٌاضالسٌاسٌة العلومبغداد159

1997/1996الصباحٌةالثان56،23ًذكرأردنًابراهٌم محمد جمال خالدالسٌاسٌة العلومبغداد160

1997/1996الصباحٌةالثان56،09ًذكرعراقًجاسم عبود علًالسٌاسٌة العلومبغداد161

1997/1996الصباحٌةالثان55,77ًذكرعراقًعلً عبد حسن هٌثمالسٌاسٌة العلومبغداد162

1997/1996الصباحٌةالثان54،9ًذكرعراقًعبد فرحان حاتمالسٌاسٌة العلومبغداد163

1997/1996الصباحٌةالثان54،79ًذكرعراقًحمد اللطٌف عبد عمارالسٌاسٌة العلومبغداد164

1997/1996الصباحٌةالثان54،50ًانثىعراقٌةحٌدر كاؤوس كً هٌفاءالسٌاسٌة العلومبغداد165

1997/1996الصباحٌةالثان54،13ًذكرعراقًحسن رسول امٌنالسٌاسٌة العلومبغداد166

1997/1996الصباحٌةالثان54،01ًذكرعراقًثامر الرضا عبد الحسن عبدالسٌاسٌة العلومبغداد167
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1997/1996مسائًاالول74,7ذكرعراقًرشٌد ٌاسٌن سعدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة1

1997/1996مسائًالثان70,85ًذكرعراقًسلٌمان الغفور عبد روكانالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة2

1997/1996مسائًالثان63,74ًذكرعراقًاحمٌد صباح حازمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة3

1997/1996مسائًالثان63.09ًذكرعراقًاحمد سالم صالحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة4

1997/1996مسائًالثان62,37ًذكرعراقًسلمان خضٌرابراهٌمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة5

1997/1996مسائًاالول62,24ذكرعراقًكمبش حمٌد سعدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة6

1997/1996مسائًالثان59,35ًذكرعراقًالعزٌز عبد محمد الغنً عبدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة7

1997/1996مسائًالثان58,11ًذكرعراقًهللا عبد علً ناظمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة8

1997/1996مسائًالثان57,43ًذكرعراقًمحمد كاظم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة9

1997/1996 الدراسً العام-  المسائٌة الدراسات خرٌجٌن 


