
التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

1993/1994الصباحٌةاألول83,49ذكرٌمانًحاتم القوي عبد عادلالسٌاسٌة العلومبغداد1

1993/1994الصباحٌةاألول78,86انثىعراقٌهعبود علً أنعامالسٌاسٌة العلومبغداد2

1993/1994الصباحٌةاألول77,62ذكرعراقًشحٌل حسٌن أحمدالسٌاسٌة العلومبغداد3

1993/1994الصباحٌةاألول77,1ذكرعراقًحمٌد مجٌد منتصرالسٌاسٌة العلومبغداد4

1993/1994الصباحٌةاألول76,84ذكرعراقًهللا عبد محمود طهالسٌاسٌة العلومبغداد5

1993/1994الصباحٌةاألول76،38انثىعراقٌهمنصور مدحت اسراءالسٌاسٌة العلومبغداد6

1993/1994الصباحٌةاألول76,32ذكرعراقًحسٌن جبار محمدالسٌاسٌة العلومبغداد7

1993/1994الصباحٌةاألول75,8انثىعراقًمطلك جواد دنٌاالسٌاسٌة العلومبغداد8

1993/1994الصباحٌةاألول75,7انثىعراقٌهالزهره عبد دوشً أنتصارالسٌاسٌة العلومبغداد9

1993/1994الصباحٌةاألول75,29ذكرعراقًناصر غازي فٌصلالسٌاسٌة العلومبغداد10

1993/1994الصباحٌةاألول75,25ذكرفلسطٌنًاكرم محمد ولٌدالسٌاسٌة العلومبغداد11

1993/1994الصباحٌةاألول75,21انثىعراقٌهأحمد جعفر شذىالسٌاسٌة العلومبغداد12

1993/1994الصباحٌةاألول75,12ذكرعراقًعلً أبراهٌم خالدالسٌاسٌة العلومبغداد13

1993/1994الصباحٌةاألول75,02ذكرعراقًناٌف عوٌد قاسمالسٌاسٌة العلومبغداد14

1993/1994الصباحٌةاألول74,72انثىعراقٌةهللا عبد صالح بدرٌهالسٌاسٌة العلومبغداد15

1993/1994الصباحٌةاألول74،17انثىعراقٌهحاتم األمٌر عبد نهلةالسٌاسٌة العلومبغداد16

1993/1994الصباحٌةاألول74،14انثىعراقٌهالستار عبد هللا عبد اسراءالسٌاسٌة العلومبغداد17

1993/1994الصباحٌةاألول73,74ذكرعراقًضاري أبراهٌم أحمدالسٌاسٌة العلومبغداد18

1993/1994الصباحٌةاألول73،70انثىعراقٌهجواد حكمت هالةالسٌاسٌة العلومبغداد19

1993/1994الصباحٌةاألول73,58ذكرعراقًمحمد الكرٌم عبد غسانالسٌاسٌة العلومبغداد20

1993/1994الصباحٌةاألول73,48ذكرعراقًعلً حسن ثامرالسٌاسٌة العلومبغداد21

1993/1994الصباحٌةاألول73,42ذكرعراقًهللا على جسام محمدالسٌاسٌة العلومبغداد22

1993/1994 الدراسً العام-  المسائٌة و الصباحٌة الدراسات خرٌجٌن 

االولٌة للدراسات الخرٌجٌن اسماء
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1993/1994الصباحٌةاألول73,34انثىعراقٌهنجم عبود كاظم زهراءالسٌاسٌة العلومبغداد23

1993/1994الصباحٌةاألول72,97انثىعراقٌةعودة بطاح عبد أملالسٌاسٌة العلومبغداد24

1993/1994الصباحٌةاألول72،28انثىعراقٌهمحمد مجٌد سندسالسٌاسٌة العلومبغداد25

1993/1994الصباحٌةاألول72،09ذكرعراقًمحمد كرٌم عائدالسٌاسٌة العلومبغداد26

1993/1994الصباحٌةاألول72,07انثىعراقٌهمحمد فتاح ٌونس عفافالسٌاسٌة العلومبغداد27

1993/1994الصباحٌةاألول71,79ذكرعراقًجاسم فاضل أحمدالسٌاسٌة العلومبغداد28

1993/1994الصباحٌةاألول71,66ذكرعراقًحسن علً أحمدالسٌاسٌة العلومبغداد29

1993/1994الصباحٌةاألول71,26انثىعراقٌهجاسم محمد رواءالسٌاسٌة العلومبغداد30

1993/1994الصباحٌةاألول71،18ذكرعراقًناصر فاضل فراسالسٌاسٌة العلومبغداد31

1993/1994الصباحٌةاألول71انثىعراقٌهأحمد هللا عبد دٌمهالسٌاسٌة العلومبغداد32

1993/1994الصباحٌةاألول70,53ذكرعراقًشكر أبراهٌم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد33

1993/1994الصباحٌةاألول70,38انثىعراقٌهعباس حسن االءالسٌاسٌة العلومبغداد34

1993/1994الصباحٌةاألول70 ،1668ذكرعراقًمحٌسن كرٌم بشٌرالسٌاسٌة العلومبغداد35

1993/1994الصباحٌةاألول70 ،1564ذكرعراقًمطر حردان أبراهٌمالسٌاسٌة العلومبغداد36

1993/1994الصباحٌةاالول70،14ذكرعراقًغرٌب طعمه شرٌفالسٌاسٌة العلومبغداد37

1993/1994الصباحٌةاألول70,05انثىعراقٌهشاكر سعٌد نهلةالسٌاسٌة العلومبغداد38

1993/1994الصباحٌةاألول70,04ذكرعراقًعلً حسٌن حسنالسٌاسٌة العلومبغداد39

1993/1994الصباحٌةاالول70,01انثىعراقٌهحبٌب الهادي عبد ندىالسٌاسٌة العلومبغداد40

1993/1994الصباحٌةاألول69,97ذكرعراقًناوي محمود شاكرالسٌاسٌة العلومبغداد41

1993/1994الصباحٌةاألول69,96انثىعراقٌهعبد جبار علٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد42

1993/1994الصباحٌةاألول69,94ذكرعراقًعطٌه صباح شرٌف نمٌرالسٌاسٌة العلومبغداد43

1993/1994الصباحٌةاألول69,92ذكرعراقًمحمد جواد مدلولالسٌاسٌة العلومبغداد44

1993/1994الصباحٌةاألول69,79انثىعراقٌهعبود كرٌم رجاءالسٌاسٌة العلومبغداد45

1993/1994الصباحٌةاألول69,76ذكرعراقًهللا عبد حسٌن عمادالسٌاسٌة العلومبغداد46
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1993/1994الصباحٌةاألول69,69انثىعراقٌهعواد عطٌه ألهامالسٌاسٌة العلومبغداد47

1993/1994الصباحٌةاألول69,63ذكرعراقًنوري القادر عبد رائدالسٌاسٌة العلومبغداد48

1993/1994الصباحٌةاألول69,6ذكرعراقًمولود احمد منٌبالسٌاسٌة العلومبغداد49

1993/1994الصباحٌةاألول69,54ذكرعراقًٌاسٌن طارق خلدونالسٌاسٌة العلومبغداد50

1993/1994الصباحٌةاألول69,4ذكرعراقًهبول محمود رعدالسٌاسٌة العلومبغداد51

1993/1994الصباحٌةاألول69،27ذكرعراقًمحمد حبٌب ماجدالسٌاسٌة العلومبغداد52

1993/1994الصباحٌةاألول69,21ذكرعراقًالكرٌم عبد هللا عبد علًالسٌاسٌة العلومبغداد53

1993/1994الصباحٌةاألول69,17انثىعراقٌهصالح حسٌن بشرىالسٌاسٌة العلومبغداد54

1993/1994الصباحٌةاألول68،86ذكرعراقًكاظم جواد علًالسٌاسٌة العلومبغداد55

1993/1994الصباحٌةاألول68،66ذكرعراقًهللا عبد صبحً صائبالسٌاسٌة العلومبغداد56

1993/1994الصباحٌةاالول68،61انثىعراقٌهمعروف خلٌل وفاءالسٌاسٌة العلومبغداد57

1993/1994الصباحٌةاألول68،59ذكرعراقًحسن علً كاوهالسٌاسٌة العلومبغداد58

1993/1994الصباحٌةاألول68,55انثىعراقٌهداود سلمان ٌسرىالسٌاسٌة العلومبغداد59

1993/1994الصباحٌةاألول68,27انثىعراقٌهأسماعٌل خلٌل آمالالسٌاسٌة العلومبغداد60

1993/1994الصباحٌةاألول68،17ذكرعراقًمحمد جاسم سعدالسٌاسٌة العلومبغداد61

1993/1994الصباحٌةاألول68,16ذكرعراقًعبود حمزه محمدالسٌاسٌة العلومبغداد62

1993/1994الصباحٌةاألول68,12ذكرعراقًمطر حلبوص علًالسٌاسٌة العلومبغداد63

1993/1994الصباحٌةاألول68،11ذكرعراقًابراهٌم ٌاسٌن طهالسٌاسٌة العلومبغداد64

1993/1994الصباحٌةاألول67 ،9595ذكرعراقًشرٌف الرزاق عبد أحمدالسٌاسٌة العلومبغداد65

1993/1994الصباحٌةاألول67 ،9549انثىعراقٌهمحمود عباس بشرىالسٌاسٌة العلومبغداد66

1993/1994الصباحٌةاألول67,82انثىعراقٌهجاسم جمال ضمٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد67

1993/1994الصباحٌةاألول67,71ذكرعراقًالقادر عبد قادرمسعودالسٌاسٌة العلومبغداد68

1993/1994الصباحٌةاألول67،41انثىعراقٌهدارم خالد ابتسامالسٌاسٌة العلومبغداد69

1993/1994الصباحٌةاألول67,38ذكرعراقًخورشٌد محمد مانعالسٌاسٌة العلومبغداد70
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1993/1994الصباحٌةاألول67,28ذكرعراقًجرموط خنجر محمدالسٌاسٌة العلومبغداد71

1993/1994الصباحٌةاألول67,24ذكرسوريعلٌوي غرٌب قصًالسٌاسٌة العلومبغداد72

1993/1994الصباحٌةاألول67,18ذكرعراقًتعٌب جابر أحمدالسٌاسٌة العلومبغداد73

1993/1994الصباحٌةاألول67،17انثىعراقٌهالغنً عبد علً رواءالسٌاسٌة العلومبغداد74

1993/1994الصباحٌةاألول66,64ذكرعراقًمحسن مهدي علًالسٌاسٌة العلومبغداد75

1993/1994الصباحٌةالثان66،55ًذكرعراقًشالل احمد حمدانالسٌاسٌة العلومبغداد76

1993/1994الصباحٌةاألول66،36انثىعراقٌهصوهج هوبً ضمٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد77

1993/1994الصباحٌةاالول66،34ذكرعراقًعصمان سبهان حاتمالسٌاسٌة العلومبغداد78

1993/1994الصباحٌةاألول66،18انثىعراقٌهعلً محمد الدٌن بدر سهٌرالسٌاسٌة العلومبغداد79

1993/1994الصباحٌةاألول65,98انثىعراقٌهحسن كرٌم سهٌرالسٌاسٌة العلومبغداد80

1993/1994الصباحٌةاألول65,90ذكرعراقًهادي مظهر ثامرالسٌاسٌة العلومبغداد81

1993/1994الصباحٌةاالول65،84ذكرعراقًعبود رشٌد عدنانالسٌاسٌة العلومبغداد82

1993/1994الصباحٌةاألول65,69ذكرمورٌتانًالشرٌف ولد أبراهٌمالسٌاسٌة العلومبغداد83

1993/1994الصباحٌةاألول65,68ذكرعراقًعلً حسٌن علًالسٌاسٌة العلومبغداد84

1993/1994الصباحٌةاألول65,36ذكرعراقًشرتوح علً أحمدالسٌاسٌة العلومبغداد85

1993/1994الصباحٌةاألول65,32ذكرعراقًعوٌن حمٌد شاكرالسٌاسٌة العلومبغداد86

1993/1994الصباحٌةاألول65,26ذكرعراقًفارس محمود علًالسٌاسٌة العلومبغداد87

1993/1994الصباحٌةاألول65,2ذكرعراقًمشرف عبد مدلولالسٌاسٌة العلومبغداد88

1993/1994الصباحٌةاالول65،09ذكراردنًعقلة هللا عبد اسامةالسٌاسٌة العلومبغداد89

1993/1994الصباحٌةاألول65,02ذكرعراقًمصطفى لطٌف أحمدالسٌاسٌة العلومبغداد90

1993/1994الصباحٌةالثان64,90ًانثىعراقٌهمحمد شهاب أٌناسالسٌاسٌة العلومبغداد91

1993/1994الصباحٌةالثان64,75ًذكرعراقًعلوان صبر محمدالسٌاسٌة العلومبغداد92

1993/1994الصباحٌةالثان64,74ًذكرعراقًدهٌم عٌسى سعدالسٌاسٌة العلومبغداد93

1993/1994الصباحٌةاألول64,73ذكرعراقًرشٌد كرٌم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد94
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1993/1994الصباحٌةاألول64،72ذكرعراقًمحمد حسٌن ماجدالسٌاسٌة العلومبغداد95

1993/1994الصباحٌةالثان64,7ًانثىعراقٌههادي جبار أسراءالسٌاسٌة العلومبغداد96

1993/1994الصباحٌةاألول64,62ذكرعراقًأحمد شهاب فخري قصًالسٌاسٌة العلومبغداد97

1993/1994الصباحٌةاألول64،55انثىعراقٌهبعٌوي الرزاق عبد رونقالسٌاسٌة العلومبغداد98

1993/1994الصباحٌةاألول64,53ذكرعراقًصالح جٌاد صدامالسٌاسٌة العلومبغداد99

1993/1994الصباحٌةاألول64,32ذكرعراقًشعٌب ربٌع لؤيالسٌاسٌة العلومبغداد100

1993/1994الصباحٌةاألول63 ،9145انثىعراقٌهعلً عسكر وفاءالسٌاسٌة العلومبغداد101

1993/1994الصباحٌةاألول63 ،9062ذكرعراقًعلً خلف صالحالسٌاسٌة العلومبغداد102

1993/1994الصباحٌةاألول63،87انثىعراقٌهاسماعٌل مهدي سؤددالسٌاسٌة العلومبغداد103

1993/1994الصباحٌةالثان63،84ًانثىعراقٌهكاظم جواد ابتسامالسٌاسٌة العلومبغداد104

1993/1994الصباحٌةالثان63,73ًذكرعراقًنزال حمٌد جاسم عمادالسٌاسٌة العلومبغداد105

1993/1994الصباحٌةاألول63,65ذكرعراقًعواد صالح محمدالسٌاسٌة العلومبغداد106

1993/1994الصباحٌةاألول63,5ذكرعراقًمحمود كرٌم محمودالسٌاسٌة العلومبغداد107

1993/1994الصباحٌةاألول63,37ذكرعراقًالحسٌن عبد حسن هٌثمالسٌاسٌة العلومبغداد108

1993/1994الصباحٌةاألول63,36ذكرعراقٌهمحسن حسن رباحالسٌاسٌة العلومبغداد109

1993/1994الصباحٌةالثان63,35ًذكرعراقًمحمد عبٌد محمودالسٌاسٌة العلومبغداد110

1993/1994الصباحٌةاألول63،34ذكرعراقًمصطفى قاسم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد111

1993/1994الصباحٌةاألول63,19انثىعراقٌهمسلم راضً فاطمهالسٌاسٌة العلومبغداد112

1993/1994الصباحٌةاألول63،17ذكرعراقًعناد غانم سامرالسٌاسٌة العلومبغداد113

1993/1994الصباحٌةاألول63,15ذكرعراقًمهدي كامل حسنالسٌاسٌة العلومبغداد114

1993/1994الصباحٌةاالول63،12ذكرعراقًحسن شبر فراسالسٌاسٌة العلومبغداد115

1993/1994الصباحٌةاألول63 ،0004انثىعراقٌهوشل هللا عبد سندسالسٌاسٌة العلومبغداد116

1993/1994الصباحٌةالثان62ً ،9851انثىعراقٌهمحمود شاكر نسرٌنالسٌاسٌة العلومبغداد117

1993/1994الصباحٌةاألول62,86ذكرعراقًغبن محمد قصًالسٌاسٌة العلومبغداد118
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1993/1994الصباحٌةالثان62ً ،6746انثىعراقٌةكرم هاشم لٌلىالسٌاسٌة العلومبغداد119

1993/1994الصباحٌةاألول62،59ذكرعراقًعلوان طالك احمدالسٌاسٌة العلومبغداد120

1993/1994الصباحٌةالثان62,55ًذكرعراقًمحمد فاضل أحمدالسٌاسٌة العلومبغداد121

1993/1994الصباحٌةاألول62,41انثىعراقٌةخضٌر حسونً وصالالسٌاسٌة العلومبغداد122

1993/1994الصباحٌةالثان62,4ًذكرعراقًمحمد فٌصل ناٌفالسٌاسٌة العلومبغداد123

1993/1994الصباحٌةاألول62,27ذكرعراقًشنداخ الحمٌد عبد حامدالسٌاسٌة العلومبغداد124

1993/1994الصباحٌةاألول62,22ذكرعراقًحمادي فرج سمٌرالسٌاسٌة العلومبغداد125

1993/1994الصباحٌةالثان62،11ًذكرعراقًمحمد داود جمالالسٌاسٌة العلومبغداد126

1993/1994الصباحٌةالثان62,07ًذكرعراقًالدٌن محً قادر سردارالسٌاسٌة العلومبغداد127

1993/1994الصباحٌةالثان62ً ،0011ذكرعراقًالزم ٌوسف ٌعقوبالسٌاسٌة العلومبغداد128

1993/1994الصباحٌةاألول61 ،999انثىعراقٌهضاحً برسٌم أحمدالسٌاسٌة العلومبغداد129

1993/1994الصباحٌةاألول61,7ذكرعراقًفجر سعدون الرضا عبدالسٌاسٌة العلومبغداد130

1993/1994الصباحٌةاألول61,62ذكرعراقًعمر الحافظ عبد عمرالسٌاسٌة العلومبغداد131

1993/1994الصباحٌةالثان61،54ًذكرعراقًامٌن محمد عزٌزالسٌاسٌة العلومبغداد132

1993/1994الصباحٌةالثان61ً ،40ذكرعراقًصالح محمد قاسمالسٌاسٌة العلومبغداد133

1993/1994الصباحٌةاألول60,95ذكرعراقًولً كاظم مولود صباحالسٌاسٌة العلومبغداد134

1993/1994الصباحٌةالثان61,36ًذكرعراقًأبراهٌم خلف صباحالسٌاسٌة العلومبغداد135

1993/1994الصباحٌةالثان61،21ًانثىعراقٌهعلً حسٌن ازهارالسٌاسٌة العلومبغداد136

1993/1994الصباحٌةاألول61,01ذكرعراقًشانً محمد علًالسٌاسٌة العلومبغداد137

1993/1994الصباحٌةالثان60،86ًانثىعراقٌةخلف مظلوم خالدةالسٌاسٌة العلومبغداد138

1993/1994الصباحٌةاألول60,66ذكرعراقًأمٌن حلٌم فراسالسٌاسٌة العلومبغداد139

1993/1994الصباحٌةاألول60,47ذكرعراقًعوده حسٌن عمارالسٌاسٌة العلومبغداد140

1993/1994الصباحٌةالثان60,41ًذكرعراقًدلً ناصر أحمدالسٌاسٌة العلومبغداد141

1993/1994الصباحٌةالثان60ً ،2843انثىعراقٌةصالح صبر فضٌلةالسٌاسٌة العلومبغداد142



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

1993/1994الصباحٌةاألول60,25ذكرعراقًضحٌل كتٌب رشٌدالسٌاسٌة العلومبغداد143

1993/1994الصباحٌةالثان60ً ،2236ذكرعراقًعلوان غازي سعدالسٌاسٌة العلومبغداد144

1993/1994الصباحٌةالثان60ً ،2074ذكرعراقًمحمد جاسم هللا عبدالسٌاسٌة العلومبغداد145

1993/1994الصباحٌةالثان60ً ،0789انثىعراقٌهخلف كاظم سحرالسٌاسٌة العلومبغداد146

1993/1994الصباحٌةالثان59،98ًذكرعراقًأبراهٌم عباس أحمد علًالسٌاسٌة العلومبغداد147

1993/1994الصباحٌةالثان59،88ًذكرعراقًعباس جواد حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد148

1993/1994الصباحٌةاألول59,85ذكرعراقًكزار حمد نمٌرالسٌاسٌة العلومبغداد149

1993/1994الصباحٌةاألول59 ،7935ذكرعراقًهللا عبد ٌحٌى احمدالسٌاسٌة العلومبغداد150

1993/1994الصباحٌةاألول59 ،7888ذكرعراقًفاضل عدنان رضاالسٌاسٌة العلومبغداد151

1993/1994الصباحٌةاألول59,63ذكرعراقًحسون أبراهٌم علًالسٌاسٌة العلومبغداد152

1993/1994الصباحٌةالثان59,33ًذكرعراقًجاسم رشٌد محسنالسٌاسٌة العلومبغداد153

1993/1994الصباحٌةاألول59,28ذكرعراقًهللا عبد طوٌش حامدالسٌاسٌة العلومبغداد154

1993/1994الصباحٌةالثان59,27ًذكرعراقًوهٌم حوزي رافدالسٌاسٌة العلومبغداد155

1993/1994الصباحٌةالثان59,25ًذكرعراقًساجر محمد محمودالسٌاسٌة العلومبغداد156

1993/1994الصباحٌةاألول58,96انثىعراقٌهمجٌد الواحد عبد أنوارالسٌاسٌة العلومبغداد157

1993/1994الصباحٌةالثان58,89ًذكرعراقًشاهر حاجم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد158

1993/1994الصباحٌةالثان58،62ًذكرعراقًمحمود ٌاسٌن سالمالسٌاسٌة العلومبغداد159

1993/1994الصباحٌةالثان58،57ًذكرعراقًداٌح محمد اٌادالسٌاسٌة العلومبغداد160

1993/1994الصباحٌةالثان58،49ًذكرعراقًمجباس الكرٌم عبد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد161

1993/1994الصباحٌةالثان58,44ًذكرعراقًمجٌد دعبول عباسالسٌاسٌة العلومبغداد162

1993/1994الصباحٌةاالول58,3ذكرعراقًعبد جاسم محسنالسٌاسٌة العلومبغداد163

1993/1994الصباحٌةاألول58،23ذكرعراقًحمادي عبٌد مشعانالسٌاسٌة العلومبغداد164

1993/1994الصباحٌةالثان57,88ًذكرعراقًهاتف فائق عباسالسٌاسٌة العلومبغداد165

1993/1994الصباحٌةالثان56،24ًانثىعراقٌهطالب جلٌل اسٌلالسٌاسٌة العلومبغداد166



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

1993/1994الصباحٌةالثان55،73ًذكرعراقًجاسم حنتوك محمدالسٌاسٌة العلومبغداد167

1993/1994الصباحٌةالثان55،37ًانثىعراقٌهحسن كاظم ندىالسٌاسٌة العلومبغداد168

1993/1994الصباحٌةالثان54,51ًذكرعراقًعباس حمود مسعودالسٌاسٌة العلومبغداد169

التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

1993/1994مسائًالثان60.91ًذكرعراقًمهدي محمود طارقالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة1

1993/1994مسائًاالول59.76ذكرعراقًمحمد عزٌز سعدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة2

1993/1994مسائًالثان59.03ًذكرعراقًمحمد جاسم عادلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة3

1993/1994مسائًالثان56.87ًذكرعراقًهادي عباس خضٌرالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة4

1993/1994مسائًالثان57.56ًانثىعراقٌةسلمان الدٌن نور ٌسرىالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة5

1993/1994مسائًالثان57.36ًانثىعراقٌةعلً محمد فوزٌةالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة6

1993/1994مسائًالثان57.34ًذكرعراقًرحٌم محمد صباحالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة7

1993/1994مسائًالثان56.61ًذكرعراقًعبٌد محمود غازيالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة8

1993/1994مسائًالثان56.31ًذكراٌرانًعنبر كل هللا ٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة9

1993/1994مسائًالثان54.95ًذكرعراقًمحمد رحٌم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة10

1993/1994 الدراسً العام-  المسائٌة الدراسات خرٌجٌن 


