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1995/1994الصباحٌةاالول84ذكرعراقًمحمد علً احمدالسٌاسٌة العلومبغداد1

1995/1994الصباحٌةاالول82,37ذكراردنًاحمود فوزي رائدالسٌاسٌة العلومبغداد2

1995/1994الصباحٌةاالول76,48ذكرعراقًكاظم عدنان احمدالسٌاسٌة العلومبغداد3

1995/1994الصباحٌةاالول76,46ذكرعراقًشهد خضٌر حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد4

1995/1994الصباحٌةاالول75,07ذكرعراقًشهاب رمزي مضرالسٌاسٌة العلومبغداد5

1995/1994الصباحٌةاالول74,88انثىعراقٌةعبد علً حسٌن زهرهالسٌاسٌة العلومبغداد6

1995/1994الصباحٌةاالول74,65ذكرعراقًشفٌق القادر عبد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد7

1995/1994الصباحٌةاالول73,66ذكرعراقًقادر المجٌد عبد دلشادالسٌاسٌة العلومبغداد8

1995/1994الصباحٌةاالول73,52 ذكرعراقًواحد ناجً مصطفىالسٌاسٌة العلومبغداد9

1995/1994الصباحٌةاالول73,39ذكرعراقًنعٌم حسن محمدالسٌاسٌة العلومبغداد10

1995/1994الصباحٌةاالول73,29ذكرعراقًابراهٌم علً حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد11

1995/1994الصباحٌةاالول73،13انثىعراقٌةٌونس داود دٌاناالسٌاسٌة العلومبغداد12

1995/1994الصباحٌةاالول73انثىعراقٌةمحمد عمر تاراالسٌاسٌة العلومبغداد13

1995/1994الصباحٌةاالول72,78ذكرعراقًعمران جمعه عمرالسٌاسٌة العلومبغداد14

1995/1994الصباحٌةاالول72,71ذكرسوريالفواز صبحً محمود زكرٌاالسٌاسٌة العلومبغداد15

1995/1994الصباحٌةاالول72,48ذكرعراقًجاسم احمد خالدالسٌاسٌة العلومبغداد16

1995/1994الصباحٌةاالول72,05ذكرعراقًداود سلمان حلٌمالسٌاسٌة العلومبغداد17

1995/1994الصباحٌةاالول71,81انثىعراقٌةكاطع كاظم سناءالسٌاسٌة العلومبغداد18

1995/1994الصباحٌةاالول71 ،6584انثىعراقٌةالجبار عبد االله عبد رواءالسٌاسٌة العلومبغداد19

1995/1994الصباحٌةاالول71 ،6501انثىعراقٌةحسن معٌن آمنهالسٌاسٌة العلومبغداد20

1995/1994الصباحٌةاالول71,41ذكرعراقًمصطفى ماجد لٌثالسٌاسٌة العلومبغداد21

1995/1994الصباحٌةاالول71,29ذكرعراقًحسون قاسم حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد22
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1995/1994الصباحٌةاالول71,03انثىعراقٌةتوفٌق موفق دنٌاالسٌاسٌة العلومبغداد23

1995/1994الصباحٌةاالول71انثىعراقٌةسلمان حسٌن صباحالسٌاسٌة العلومبغداد24

1995/1994الصباحٌةاالول70,83انثىاردنٌةسالمة محمود اٌمانالسٌاسٌة العلومبغداد25

1995/1994الصباحٌةاالول70,74انثىاردنٌةالكرٌم عبد غالب هناديالسٌاسٌة العلومبغداد26

1995/1994الصباحٌةاالول70 ،6645ذكرعراقًعباس علً حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد27

1995/1994الصباحٌةاالول70 ،6522ذكرعراقًابراهٌم نعمة سالمالسٌاسٌة العلومبغداد28

1995/1994الصباحٌةاالول70,58ذكرعراقًحامد محمد جاسم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد29

1995/1994الصباحٌةاالول70,53ذكرعراقًشنوت حوٌش عقٌلالسٌاسٌة العلومبغداد30

1995/1994الصباحٌةاالول70,48ذكرعراقًسرحان كرٌم شاللالسٌاسٌة العلومبغداد31

1995/1994الصباحٌةاالول70,26انثىعراقٌةكاظم شعبان اخالصالسٌاسٌة العلومبغداد32

1995/1994الصباحٌةاالول69,95ذكرعراقًشكر الحسٌن عبد صالحالسٌاسٌة العلومبغداد33

1995/1994الصباحٌةاالول69،87ذكرعراقًسعدهللا رمضان سرباسالسٌاسٌة العلومبغداد34

1995/1994الصباحٌةاالول69,77ذكرعراقًعارف سردار احمدالسٌاسٌة العلومبغداد35

1995/1994الصباحٌةاالول69,73انثىعراقٌةٌوسف باسم شروقالسٌاسٌة العلومبغداد36

1995/1994الصباحٌةاالول69,69ذكرعراقًحمود محمد ادرٌسالسٌاسٌة العلومبغداد37

1995/1994الصباحٌةاالول69,49ذكرعراقًفاضل داٌخ فاضلالسٌاسٌة العلومبغداد38

1995/1994الصباحٌةاالول69 ،4033ذكرعراقًعسكر طه حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد39

1995/1994الصباحٌةاالول69,37ذكرٌمانًعلً محمد علًالسٌاسٌة العلومبغداد40

1995/1994الصباحٌةاالول69,32ذكرعراقًفرحان دحام سلٌمانالسٌاسٌة العلومبغداد41

1995/1994الصباحٌةاالول69,26ذكرعراقًالٌذ سلمان عطاهللاالسٌاسٌة العلومبغداد42

1995/1994الصباحٌةاالول69,20انثىعراقٌةناصر مصطفى علٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد43

1995/1994الصباحٌةالثان69,14ًانثىعراقٌةشعالن نوري زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد44

1995/1994الصباحٌةاالول69,07ذكرعراقًمخلف حمدان رٌاضالسٌاسٌة العلومبغداد45

1995/1994الصباحٌةاالول69,06انثىعراقٌةخلف كرٌم هٌفاءالسٌاسٌة العلومبغداد46
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1995/1994الصباحٌةاالول69,04انثىعراقٌةمحمود عبدالزهرة هدىالسٌاسٌة العلومبغداد47

1995/1994الصباحٌةاالول69,02ذكرعراقًعلً محمد جاسم محمدالسٌاسٌة العلومبغداد48

1995/1994الصباحٌةالثان69ًذكرعراقًجاسم منذر سعدالسٌاسٌة العلومبغداد49

1995/1994الصباحٌةالثان68,88ًانثىعراقٌةخضٌر فاضل اقبالالسٌاسٌة العلومبغداد50
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1995/1994الصباحٌةاالول68,83ذكرعراقًمحسن عبد حسٌن عبدالسٌاسٌة العلومبغداد52

1995/1994الصباحٌةاالول68,59ذكرعراقًحسٌن سعدي فراسالسٌاسٌة العلومبغداد53

1995/1994الصباحٌةاالول68,45ذكرعراقًكاظم جواد صدامالسٌاسٌة العلومبغداد54

1995/1994الصباحٌةاالول68,12ذكرعراقًعلً خضٌر ذاريالسٌاسٌة العلومبغداد55

1995/1994الصباحٌةاالول68,11انثىعراقٌةمهدي زاهد صباالسٌاسٌة العلومبغداد56

1995/1994الصباحٌةالثان68,01ًذكرعراقًناهً عبدهللا احمدالسٌاسٌة العلومبغداد57

1995/1994الصباحٌةاالول67,78ذكرعراقًالحسٌن عبد عبدهللا حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد58

1995/1994الصباحٌةاالول67,51ذكرعراقًحسن  الرحمن عبد عوفالسٌاسٌة العلومبغداد59

1995/1994الصباحٌةاالول67,37ذكرعراقًلهمود فاضل عباسالسٌاسٌة العلومبغداد60

1995/1994الصباحٌةاالول67 ،2781ذكرعراقًربٌع مشعان هاديالسٌاسٌة العلومبغداد61

1995/1994الصباحٌةاالول67 ،2768انثىعراقٌةعواد جالل منىالسٌاسٌة العلومبغداد62

1995/1994الصباحٌةاالول67,21ذكرعراقًمحمد عارف محمدالسٌاسٌة العلومبغداد63

1995/1994الصباحٌةاالول67,14ذكرعراقًغٌالن سلمان قصًالسٌاسٌة العلومبغداد64

1995/1994الصباحٌةاالول66,95ذكرعراقًبٌربك مصطفى عادلالسٌاسٌة العلومبغداد65

1995/1994الصباحٌةاالول66,89ذكراردنًاالزرعً نزال موسى ُمرٌدالسٌاسٌة العلومبغداد66

1995/1994الصباحٌةاالول66,78انثىعراقٌةعلً حنون تغرٌدالسٌاسٌة العلومبغداد67

1995/1994الصباحٌةاالول66,62ذكرعراقًعطٌة غمٌس رعدالسٌاسٌة العلومبغداد68

1995/1994الصباحٌةاالول66,61ذكرعراقًحسن كرٌم احمدالسٌاسٌة العلومبغداد69

1995/1994الصباحٌةالثان66,58ًذكرعراقًحاجم شمران علًالسٌاسٌة العلومبغداد70
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1995/1994الصباحٌةاالول66,46انثىعراقٌةتوما عزٌز مهاالسٌاسٌة العلومبغداد71

1995/1994الصباحٌةاالول66,4انثىعراقٌةحسن محمود انعامالسٌاسٌة العلومبغداد72

1995/1994الصباحٌةاالول66,37ذكرعراقًرحمن طاهر دلٌرالسٌاسٌة العلومبغداد73

1995/1994الصباحٌةاالول66,37ذكرعراقًبداح فٌصل علً عبدالسٌاسٌة العلومبغداد74

1995/1994الصباحٌةاالول66,23انثىعراقٌةتومان عدنان لقاءالسٌاسٌة العلومبغداد75

1995/1994الصباحٌةاالول66,22ذكرعراقًمحمد علً رحٌمالسٌاسٌة العلومبغداد76

1995/1994الصباحٌةاالول66,21ذكرعراقًجوالن خضر مؤٌدالسٌاسٌة العلومبغداد77

1995/1994الصباحٌةاالول66,11انثىعراقٌةمحمود صادق نسرٌنالسٌاسٌة العلومبغداد78

1995/1994الصباحٌةاالول66,03ذكرعراقًمجٌد عزالدٌن فراسالسٌاسٌة العلومبغداد79

1995/1994الصباحٌةاالول65,96ذكرعراقًحسٌن خالد ولٌدالسٌاسٌة العلومبغداد80

1995/1994الصباحٌةاالول65,81ذكرعراقًساهً حسٌن حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد81

1995/1994الصباحٌةاالول65,76ذكرعراقًخلٌل محمود علًالسٌاسٌة العلومبغداد82

1995/1994الصباحٌةاالول65,72ذكرعراقًخضٌر حسٌن  ضٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد83

1995/1994الصباحٌةاالول65,68ذكرعراقًرشك عطوان حبٌبالسٌاسٌة العلومبغداد84

1995/1994الصباحٌةاالول65،63ذكرعراقًاحمد شهاب قتٌبةالسٌاسٌة العلومبغداد85

1995/1994الصباحٌةاالول65,49ذكرعراقًثاجب عنبر باسمالسٌاسٌة العلومبغداد86

1995/1994الصباحٌةاالول65,48ذكرعراقًحسٌن عبد حمزة عباسالسٌاسٌة العلومبغداد87

1995/1994الصباحٌةاالول65,45ذكرفلسطٌنًرشٌد تٌسٌر دواسالسٌاسٌة العلومبغداد88

1995/1994الصباحٌةالثان65,24ًانثىعراقٌةخلٌفة عبد آذارالسٌاسٌة العلومبغداد89

1995/1994الصباحٌةالثان65,19ًذكرعراقًشهاب فاضل شهابالسٌاسٌة العلومبغداد90

1995/1994الصباحٌةالثان65,04ًذكرعراقًعباس الحسٌن عبد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد91
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1995/1994الصباحٌةاالول64 ،9478ذكرعراقًعطشان مهدي حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد94
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1995/1994الصباحٌةاالول64,88ذكرعراقًخلٌفة ٌاسٌن عالء السٌاسٌة العلومبغداد95

1995/1994الصباحٌةاالول64,78ذكرعراقًعباس خضٌر زهٌرالسٌاسٌة العلومبغداد96

1995/1994الصباحٌةاالول64,77انثىعراقٌةمحمود هادي هدىالسٌاسٌة العلومبغداد97

1995/1994الصباحٌةاالول64,75ذكرعراقًالستار عبد طارق حٌدرالسٌاسٌة العلومبغداد98

1995/1994الصباحٌةاالول64 ،7237ذكرعراقًحسٌن فٌصل علًالسٌاسٌة العلومبغداد99

1995/1994الصباحٌةالثان64,71ًانثىعراقٌةدٌوان نعمة زٌنبالسٌاسٌة العلومبغداد100

1995/1994الصباحٌةاالول64 ،6412ذكرعراقًشغاتً كرٌم عامرالسٌاسٌة العلومبغداد101

1995/1994الصباحٌةاالول64,57ذكرعراقًحسن الخالق عبد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد102

1995/1994الصباحٌةاالول64,53ذكرعراقًعلوان قحطان وسامالسٌاسٌة العلومبغداد103

1995/1994الصباحٌةاالول64,44ذكرعراقًنعمه ظاهر هشامالسٌاسٌة العلومبغداد104

1995/1994الصباحٌةاالول64,44ذكرعراقًمسرهد حمٌد دلف السٌاسٌة العلومبغداد105

1995/1994الصباحٌةاالول64,40ذكرعراقًابراهٌم خلٌل سعودالسٌاسٌة العلومبغداد106

1995/1994الصباحٌةالثان64,19ًذكرعراقًناٌف جاسم خلٌلالسٌاسٌة العلومبغداد107

1995/1994الصباحٌةاالول64,18ذكراردنًمحمد الكرٌم عبد فارسالسٌاسٌة العلومبغداد108

1995/1994الصباحٌةاالول63,97انثىعراقٌةجاسم الحمٌد عبد فضاءالسٌاسٌة العلومبغداد109

1995/1994الصباحٌةاالول63,73ذكرعراقًداود مجٌد علًالسٌاسٌة العلومبغداد110
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1995/1994الصباحٌةاالول63,57ذكرعراقًكرٌم جلٌل حبٌبالسٌاسٌة العلومبغداد112

1995/1994الصباحٌةاالول63,5ذكرعراقًعلً عبد الرسول عبد مجٌدالسٌاسٌة العلومبغداد113

1995/1994الصباحٌةاالول63,33ذكرعراقًمحمد علً حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد114

1995/1994الصباحٌةالثان63,30ًانثىفلسطٌنٌةسالمة السالم عبد سهامالسٌاسٌة العلومبغداد115
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1995/1994الصباحٌةاالول63,24ذكرسوريمصطفى طه محمدالسٌاسٌة العلومبغداد117

1995/1994الصباحٌةالثان63ً ،2159ذكرسودانًالقادر عبد اسماعٌل عبدهالسٌاسٌة العلومبغداد118



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

1995/1994الصباحٌةاالول63 ،2003ذكرعراقًالعزٌز عبد نوري ٌحٌىالسٌاسٌة العلومبغداد119

1995/1994الصباحٌةاالول63,17انثىعراقٌةاسماعٌل طامً مٌساءالسٌاسٌة العلومبغداد120

1995/1994الصباحٌةالثان63,10ًذكرعراقًالستار عبد ضٌاءالسٌاسٌة العلومبغداد121

1995/1994الصباحٌةالثان63,02ًانثىعراقٌةجاٌان ابراهٌم سهٌلةالسٌاسٌة العلومبغداد122

1995/1994الصباحٌةاالول62,90انثىعراقًصلٌبً حامد ٌسرىالسٌاسٌة العلومبغداد123

1995/1994الصباحٌةالثان62,76ًذكرعراقًمخٌلف توفٌق بدٌعالسٌاسٌة العلومبغداد124

1995/1994الصباحٌةالثان62,69ًذكرعراقًمحسن محمد علًالسٌاسٌة العلومبغداد125

1995/1994الصباحٌةاالول62,64ذكرعراقًعوٌد هالل فائق السٌاسٌة العلومبغداد126

1995/1994الصباحٌةالثان62,61ًانثىعراقٌةالرزاق عبد اللطٌف عبد نازكالسٌاسٌة العلومبغداد127
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1995/1994الصباحٌةالثان62,47ًذكرعراقًمطر علً حسٌنالسٌاسٌة العلومبغداد130

1995/1994الصباحٌةاالول62,46ذكرعراقًجمعة عبد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد131

1995/1994الصباحٌةاالول62,42ذكرعراقًمنفً موسى فاضلالسٌاسٌة العلومبغداد132

1995/1994الصباحٌةاالول62,35ذكرعراقًمهاوش علً محمدالسٌاسٌة العلومبغداد133

1995/1994الصباحٌةاالول62,24ذكرعراقًجاسم اسماعٌل ٌاسرالسٌاسٌة العلومبغداد134

1995/1994الصباحٌةالثان61,99ًانثىعراقٌةكاظم حسٌن نضالالسٌاسٌة العلومبغداد135

1995/1994الصباحٌةالثان61,95ًذكرعراقًمحمود شكٌب رنسالسٌاسٌة العلومبغداد136

1995/1994الصباحٌةاالول61,92ذكرعراقًمحمد صالح عبد هٌثمالسٌاسٌة العلومبغداد137

1995/1994الصباحٌةالثان61,75ًذكرعراقًمفتن غالً رٌاضالسٌاسٌة العلومبغداد138

1995/1994الصباحٌةاالول61,57ذكرعراقًقمر الحسٌن عبد محمدالسٌاسٌة العلومبغداد139

1995/1994الصباحٌةالثان61,47ًذكرعراقًاحمد عمر آسوالسٌاسٌة العلومبغداد140

1995/1994الصباحٌةالثان61,39ًذكرعراقًمزهر سلمان مازنالسٌاسٌة العلومبغداد141

1995/1994الصباحٌةالثان61,38ًانثىعراقٌةالجلٌل عبد عدنان طٌبةالسٌاسٌة العلومبغداد142



التخرج سنةالدراسة نوعالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

1995/1994الصباحٌةاالول61,17ذكرعراقًمحمد رزاق رٌاضالسٌاسٌة العلومبغداد143

1995/1994الصباحٌةاالول61ذكرعراقًصٌوان جبر نعٌمالسٌاسٌة العلومبغداد144

1995/1994الصباحٌةالثان60,75ًذكرعراقًلفته محً حسنالسٌاسٌة العلومبغداد145

1995/1994الصباحٌةالثان60,44ًذكرعراقًحمد كسار موفقالسٌاسٌة العلومبغداد146

1995/1994الصباحٌةالثان60,39ًذكرعراقًحمد طالب غٌدانالسٌاسٌة العلومبغداد147

1995/1994الصباحٌةالثان60,17ًذكرعراقًعلوان ٌاسٌن رائدالسٌاسٌة العلومبغداد148

1995/1994الصباحٌةالثان60,13ًذكرعراقًعلً حسٌن نصٌرالسٌاسٌة العلومبغداد149

1995/1994الصباحٌةاالول59,89ذكرعراقًمهدي علً كرٌمالسٌاسٌة العلومبغداد150

1995/1994الصباحٌةاالول59,66ذكرعراقًمهدي سلٌم علًالسٌاسٌة العلومبغداد151

1995/1994الصباحٌةالثان59,43ًذكرعراقًحسٌن نعٌمة جاسمالسٌاسٌة العلومبغداد152

1995/1994الصباحٌةالثان59,21ًذكرعراقًمحمد خلف سامً محمدالسٌاسٌة العلومبغداد153

1995/1994الصباحٌةاالول59,03ذكرعراقًهللا عبد كاظم خلفالسٌاسٌة العلومبغداد154

1995/1994الصباحٌةاالول58,72انثىعراقٌةداود ناطق هندالسٌاسٌة العلومبغداد155

1995/1994الصباحٌةالثان58,36ًانثىعراقٌةعمران حسٌن مٌعادالسٌاسٌة العلومبغداد156

1995/1994الصباحٌةاالول58,22ذكرعراقًمعٌلو كاظم كرٌمالسٌاسٌة العلومبغداد157

1995/1994الصباحٌةالثان58,17ًذكرعراقًخلٌل عدنان غزوانالسٌاسٌة العلومبغداد158

1995/1994الصباحٌةالثان57,19ًذكرعراقًصالح جدوع مثنىالسٌاسٌة العلومبغداد159

1995/1994الصباحٌةالثان57,5ًذكرعراقًكوزة حسٌن ولٌدالسٌاسٌة العلومبغداد160

1995/1994الصباحٌةالثان56,91ًانثىعراقٌةحسٌن شبٌب نادٌةالسٌاسٌة العلومبغداد161

1995/1994الصباحٌةالثان56,56ًانثىعراقٌةصالح حازم لبنىالسٌاسٌة العلومبغداد162

1995/1994الصباحٌةاالول56,01ذكرعراقًحسون عباس ٌاسرالسٌاسٌة العلومبغداد163

1995/1994الصباحٌةالثان55,93ًذكرعراقًثامر فاضل عدنانالسٌاسٌة العلومبغداد164

1995/1994الصباحٌةالثان55ً ،7273ذكرعراقًفخري احمد سوارهالسٌاسٌة العلومبغداد165

1995/1994الصباحٌةالثان55ً ،7261ذكرفلسطٌنًابوزٌد محمد محمود عمرالسٌاسٌة العلومبغداد166

1995/1994الصباحٌةالثان55,47ًذكرعراقًمجٌد طه جوادالسٌاسٌة العلومبغداد167
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1995/1994مسائًاالول64.57ذكرعراقًهللا عبد عواد احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة3

1995/1994مسائًاالول64,10ذكرعراقًناصر سلمان مؤٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة4

1995/1994مسائًاالول63.66ذكرعراقًهللا عبد حردان احمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة5

1995/1994مسائًاالول62.77ذكرعراقًشذر كاظم حمٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة6

1995/1994مسائًالثان62.46ًذكرعراقًمطر رمٌض حاتمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة7

1995/1994مسائًالثان62.03ًذكرعراقًعلً حسن عبد علًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة8

1995/1994مسائًاالول58,72ذكرعراقًسلمان علوان فاضلالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة9

1995/1994مسائًالثان56.58ًذكرعراقًسالم عبود محمدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة10

1995/1994مسائًالثان56.36ًذكرعراقًدعبل حسٌن صبحًالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة11

1995/1994مسائًالثان55.9ًذكرعراقًمحمد خضٌر طالبالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة12

1995/1994مسائًالثان55.15ًذكرعراقًفهد حمادي جاسمالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة13

1995/1994مسائًالثان53.48ًذكرعراقًجاسم رشٌد حمٌدالسٌاسٌة العلومبغداد جامعة14

1995/1994 الدراسً العام-  المسائٌة الدراسات خرٌجٌن 


