
سنة التخرجالدورنوع الدراسةالتقديرالشهادةالمعدلالجنسيةالجنساسم الطالبالقسمالكليةالجامعةت

يذكرخضر عباس عطوان برغوثعامالعلوم السياسيةالنهرين1
 
1997-1996االولصباحيجيد جدابكالوريوس86,33عراق

ر اسدعامالعلوم السياسيةالنهرين2 يذكرصباح صاحب عبد الحسي 
 
1997-1996االولصباحيجيدبكالوريوس76,344عراق

يذكرعامر هاشم عواد حمدعامالعلوم السياسيةالنهرين3
 
1997-1996االولصباحيجيدبكالوريوس74,864عراق

يذكرمحمد ابراهيم عودة عبدهللاعامالعلوم السياسيةالنهرين4
 
1997-1996االولصباحيجيد بكالوريوس76,652عراق

يذكرمحمد عباس احمدعامالعلوم السياسيةالنهرين5
 
1997-1996االولصباحيجيد بكالوريوس76,745عراق

يذكرحسن بدري مهلهل يازععامالعلوم السياسيةالنهرين6
 
يصباحيمتوسطبكالوريوس69,96عراق

ر
1997-1996الثان

يانثىحنان فاضل اسماعيل نجمعامالعلوم السياسيةالنهرين7
 
يصباحيجيدبكالوريوس72,05عراق

ر
1997-1996الثان

ر خميسعامالعلوم السياسيةالنهرين8 يذكرسعد علي حسي 
 
يصباحيجيدبكالوريوس78,25عراق

ر
1997-1996الثان

يذكرسليم فرحان جيثوم هدادعامالعلوم السياسيةالنهرين9
 
يصباحيجيدبكالوريوس74,857عراق

ر
1997-1996الثان

ر محمدعامالعلوم السياسيةالنهرين10 يذكرسلمان علي حسي 
 
يصباحيمتوسطبكالوريوس69,602عراق

ر
1997-1996الثان

يانثىشيماء معروف فرحان فراسعامالعلوم السياسيةالنهرين11
 
يصباحيجيدبكالوريوس75,493عراق

ر
1997-1996الثان

يذكرعماد مؤيد جاسم محمدعامالعلوم السياسيةالنهرين12
 
يصباحيجيدبكالوريوس78,890عراق

ر
1997-1996الثان

يانثىلىم مضر جري حميدعامالعلوم السياسيةالنهرين13
 
يصباحيجيدبكالوريوس75,508عراق

ر
1997-1996الثان

يانثىنغم نذير شكر محمودعامالعلوم السياسيةالنهرين14
 
يصباحيجيدجدابكالوريوس83,457عراق

ر
1997-1996الثان

يانثىاطياف حميد عبد حمودعامالعلوم السياسيةالنهرين15
 
1998-1997االولصباحيجيدبكالوريوس77,34عراق

يذكررائد صبار لفته عبدهللاعامالعلوم السياسيةالنهرين16
 
1998-1997االولصباحيجيد جدابكالوريوس82,19عراق

يانثىزينة ضياء عبد الجبارعامالعلوم السياسيةالنهرين17
 
1998-1997االولصباحيجيدبكالوريوس77,48عراق

يذكرضبيان شمام حسن محمدعامالعلوم السياسيةالنهرين18
 
1998-1997االولصباحيجيدبكالوريوس77,80عراق

رعامالعلوم السياسيةالنهرين19 يانثىازهار عبد هللا حسن سمي 
 
يصباحيجيدبكالوريوس76,20عراق

ر
1998-1997الثان

يانثىانعام عبد الرضا سلطان شكرعامالعلوم السياسيةالنهرين20
 
يصباحيجيدبكالوريوس77,84عراق

ر
1998-1997الثان

يذكرباقر جواد كاظم عليعامالعلوم السياسيةالنهرين21
 
يصباحيجيد جدابكالوريوس82,68عراق

ر
1998-1997الثان

يذكربراء عبد القادر وحيد محمودعامالعلوم السياسيةالنهرين22
 
يصباحيجيد جدابكالوريوس82,06عراق

ر
1998-1997الثان

 علي صالحعامالعلوم السياسيةالنهرين23
ر يذكرصفاء حسي 

 
يصباحيجيدبكالوريوس78,09عراق

ر
1998-1997الثان

ر هاشمعامالعلوم السياسيةالنهرين24 يذكرمحمد حسي 
 
يصباحيجيدبكالوريوس76,61عراق

ر
1998-1997الثان

يذكرمهند حميد مجيدعامالعلوم السياسيةالنهرين25
 
يصباحيجيدبكالوريوس73,015عراق

ر
1998-1997الثان

يانثىابتسام  حاتم علوان عباسعامالعلوم السياسيةالنهرين26
 
1999-1998االولصباحيجيدبكالوريوس78,58عراق

يانثىانسام اسماعيل ابراهيم سبععامالعلوم السياسيةالنهرين27
 
1999-1998االولصباحيجيدبكالوريوس77,37عراق

يانثىايناس ضياء مهدي عليعامالعلوم السياسيةالنهرين28
 
1999-1998االولصباحيجيدجدابكالوريوس85.87عراق

يانثىدينا محمد جبر رسحانعامالعلوم السياسيةالنهرين29
 
1999-1998االولصباحيجيدجدابكالوريوس83,12عراق

يانثىرنا خالد عبد الجبار جوادعامالعلوم السياسيةالنهرين30
 
1999-1998االولصباحيجيدجدابكالوريوس80,9عراق

يانثىزينب سعد شمس الدين خالصعامالعلوم السياسيةالنهرين31
 
1999-1998االولصباحيجيدبكالوريوس78,04عراق

يذكرسيف منذر عبد الواحد مصلحعامالعلوم السياسيةالنهرين32
 
1999-1998االولصباحيجيدبكالوريوس78,37عراق

ر حميد عزيزعامالعلوم السياسيةالنهرين33 يذكرعلي حسي 
 
1999-1998االولصباحيجيدبكالوريوس76,82عراق

يذكرفايق حسن جاسم محمدعامالعلوم السياسيةالنهرين34
 
1999-1998االولصباحيجيدبكالوريوس76,12عراق

يذكرمحمد علي حمود حسنعامالعلوم السياسيةالنهرين35
 
1999-1998االولصباحيجيدجدابكالوريوس80,12عراق

ر عباسعامالعلوم السياسيةالنهرين36 يذكرهشام مناف عبد الحسي 
 
1999-1998االولصباحيجيدبكالوريوس75,83عراق
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يذكرسعد عبيد علوانعامالعلوم السياسيةالنهرين37
 
يصباحيجيدبكالوريوس78,54عراق

ر
1999-1998الثان

يذكريارس علي ابراهيم سالمةعامالعلوم السياسيةالنهرين38
 
يصباحيجيدبكالوريوس76,78عراق

ر
1999-1998الثان

يذكراسامة مرتضر باقر محمدعامالعلوم السياسيةالنهرين39
 
2000-1999االولصباحيجيدبكالوريوس75,97عراق

رعامالعلوم السياسيةالنهرين40 يانثىتال عاصم فايق حسي 
 
2000-1999االولصباحيجيدبكالوريوس77,11عراق

يانثىريام عبد الرزاق كريمعامالعلوم السياسيةالنهرين41
 
2000-1999االولصباحيجيدبكالوريوس73,69عراق

يذكرزياد طارق خليل حموديعامالعلوم السياسيةالنهرين42
 
2000-1999االولصباحيجيدبكالوريوس75,18عراق

يانثىسداد مولود سبع ابراهيمعامالعلوم السياسيةالنهرين43
 
2000-1999االولصباحيجيدبكالوريوس72,43عراق

يذكرعلي وجيه محجوب جاسمعامالعلوم السياسيةالنهرين44
 
2000-1999االولصباحيجيدبكالوريوس75,85عراق

يذكرمهند علي عمران محمدعامالعلوم السياسيةالنهرين45
 
2000-1999االولصباحيجيدبكالوريوس77,66عراق

ر محمودعامالعلوم السياسيةالنهرين46 يذكروليد خالد حسي 
 
2000-1999االولصباحيجيدبكالوريوس76,32عراق

ف بركاتعامالعلوم السياسيةالنهرين47 يذكريارس خالد عبد مشر
 
2000-1999االولصباحيجيدبكالوريوس71,34عراق

رعامالعلوم السياسيةالنهرين48 يانثىيشى مهدي صالح حسي 
 
2000-1999االولصباحيجيدبكالوريوس76,81عراق

يانثىامال وهاب عبد هللا صالحعامالعلوم السياسيةالنهرين49
 
يصباحيجيدبكالوريوس72,79عراق

ر
2000-1999الثان

يعامالعلوم السياسيةالنهرين50
يذكرزيد عدنان محسن منخر

 
يصباحيجيدبكالوريوس74,01عراق

ر
2000-1999الثان

يانثىزينب هادي خلف فارسعامالعلوم السياسيةالنهرين51
 
يصباحيجيدبكالوريوس74,24عراق

ر
2000-1999الثان

يانثىشيماء عادل فاضل خماسعامالعلوم السياسيةالنهرين52
 
يصباحيجيدبكالوريوس74,92عراق

ر
2000-1999الثان

يانثىغدير محمد سجاد عبدهللاعامالعلوم السياسيةالنهرين53
 
يصباحيجيدبكالوريوس78,4عراق

ر
2000-1999الثان

يذكرقيس كريم نافل لطيفعامالعلوم السياسيةالنهرين54
 
يصباحيجيدبكالوريوس71,36عراق

ر
2000-1999الثان

يذكرمحمد حمزه علوان حماديعامالعلوم السياسيةالنهرين55
 
يصباحيجيدبكالوريوس70,60عراق

ر
2000-1999الثان

يذكرمنعم  خميس مخلف مشحمعامالعلوم السياسيةالنهرين56
 
2001-2000االولصباحيجيدجدابكالوريوس81,92عراق

يانثىسهاد اسماعيل خليل ابراهيمعامالعلوم السياسيةالنهرين57
 
2001-2000االولصباحيجيدبكالوريوس77,40عراق

يذكراحسان عدنان عبد هللا جوادعامالعلوم السياسيةالنهرين58
 
2001-2000االولصباحيجيدبكالوريوس76,10عراق

يذكرمحمد منذر جالل شاكرعامالعلوم السياسيةالنهرين59
 
2001-2000االولصباحيجيدبكالوريوس75,13عراق

يذكرحيدر اسماعيل صالح محمدعامالعلوم السياسيةالنهرين60
 
2001-2000االولصباحيجيدبكالوريوس74,51عراق

يذكراحمد عبد الخالق عبدعامالعلوم السياسيةالنهرين61
 
يصباحيجيدبكالوريوس75,32عراق

ر
2001-2000الثان

يانثىفادية عباس هادي عبودعامالعلوم السياسيةالنهرين62
 
يصباحيجيدبكالوريوس74,79عراق

ر
2001-2000الثان

ر محمد كاظمعامالعلوم السياسيةالنهرين63 يذكرتميم حسي 
 
يصباحيجيدبكالوريوس74,08عراق

ر
2001-2000الثان

يانثىارساء جواد حاتم عبدعامالعلوم السياسيةالنهرين64
 
يصباحيجيدبكالوريوس73,13عراق

ر
2001-2000الثان

هبة اسماعيل عبد الجبار عليعامالعلوم السياسيةالنهرين65
يانثى

 
يصباحيجيدبكالوريوس71,45عراق

ر
2001-2000الثان

يانثىنور قيس عبود نصيفعامالعلوم السياسيةالنهرين66
 
يصباحيجيدبكالوريوس71,71عراق

ر
2001-2000الثان

يذكرجواد كاظم كطان حاشوشعامالعلوم السياسيةالنهرين67
 
يصباحيجيدبكالوريوس71,9عراق

ر
2001-2000الثان

يذكرعصام اسعد محسن عبدالرحمنعامالعلوم السياسيةالنهرين68
 
يصباحيمتوسطبكالوريوس69,66عراق

ر
2001-2000الثان

ي خميسعامالعلوم السياسيةالنهرين69
يذكرمحمد عبد هللا راضر

 
2002-2001االولصباحيجيدجدابكالوريوس80,21عراق

يانثىارساء عالء الدين نوري احمدعامالعلوم السياسيةالنهرين70
 
2002-2001االولصباحيجيدبكالوريوس73,80عراق

يذكروضاح فؤاد عبد العباسعامالعلوم السياسيةالنهرين71
 
2002-2001االولصباحيجيدبكالوريوس72,63عراق

ر عبدالعباسعامالعلوم السياسيةالنهرين72 ر صباح عبد الحسي  يذكرحسي 
 
2002-2001االولصباحيجيدبكالوريوس72,21عراق
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يذكرفالح مبارك بردان عوادعامالعلوم السياسيةالنهرين73
 
2002-2001االولصباحيجيدبكالوريوس76,72عراق

يذكرمحمد ياس خضب  خلفعامالعلوم السياسيةالنهرين74
 
2002-2001االولصباحيجيدبكالوريوس74,18عراق

يانثىنور عز الدينعامالعلوم السياسيةالنهرين75
 
2002-2001االولصباحيجيدبكالوريوس77,57عراق

يذكرسالم جبار شهاب احمدعامالعلوم السياسيةالنهرين76
 
2002-2001االولصباحيجيدبكالوريوس72,47عراق

يانثىجمانة رعد حامد رضاعامالعلوم السياسيةالنهرين77
 
2002-2001االولصباحيجيدبكالوريوس73,42عراق

يذكربهاء عدنان يحث  طاهرعامالعلوم السياسيةالنهرين78
 
2002-2001االولصباحيجيدجدابكالوريوس83,07عراق

يانثىاسماء عباس حرج عليعامالعلوم السياسيةالنهرين79
 
يصباحيمتوسطبكالوريوس67,36عراق

ر
2002-2001الثان

ق فاضل شعب  خليلعامالعلوم السياسيةالنهرين80 يانثىاستبر
 
2003-2002االولصباحيجيد بكالوريوس73,65عراق

ف فايق جواد حسنعامالعلوم السياسيةالنهرين81 يذكرارسر
 
2003-2002االولصباحيجيدبكالوريوس76,07عراق

ر عالوي خليفة عبدالكريمعامالعلوم السياسيةالنهرين82 يذكرحسي 
 
2003-2002االولصباحيجيدبكالوريوس76,41عراق

رعامالعلوم السياسيةالنهرين83 يانثىدينا طارق حسي 
 
2003-2002االولصباحيجيدبكالوريوس79,07عراق

يانثىرشا عبد الحميد طالب نارصعامالعلوم السياسيةالنهرين84
 
2003-2002االولصباحيجيدجدابكالوريوس82,48عراق

يعامالعلوم السياسيةالنهرين85
ر
رشا يحث  عبيس هان

يانثى
 
2003-2002االولصباحيجيدجدابكالوريوس83,50عراق

يفعامالعلوم السياسيةالنهرين86 يانثىزينة مدحت محمد رسر
 
2003-2002االولصباحيجيدبكالوريوس73,27عراق

يانثىسمية غالب زنجيل محسنعامالعلوم السياسيةالنهرين87
 
2003-2002االولصباحيجيدبكالوريوس74,37عراق

يانثىعطارد عوض عبد الحميد عباسعامالعلوم السياسيةالنهرين88
 
2003-2002االولصباحيجيدبكالوريوس74,72عراق

يذكرمصطفر عبد القادرعامالعلوم السياسيةالنهرين89
 
2003-2002االولصباحيجيدبكالوريوس75,47عراق

ي حمدعامالعلوم السياسيةالنهرين90
يذكرمصطفر محمد راضر

 
2003-2002االولصباحيجيدبكالوريوس78,24عراق

رعامالعلوم السياسيةالنهرين91 يذكرنض محمد علي حسي 
 
2003-2002االولصباحيجيدبكالوريوس71,64عراق

رعامالعلوم السياسيةالنهرين92 نور اياد علي حسي 
يانثى

 
2003-2002االولصباحيجيد جدابكالوريوس84,28عراق

يانثىهمسة قضي عبد اللطيف اسماعيلعامالعلوم السياسيةالنهرين93
 
2003-2002االولصباحيجيدبكالوريوس78,45عراق

يذكرمحمد شطب عيدان شطبعامالعلوم السياسيةالنهرين94
 
يصباحيجيدبكالوريوس74,68عراق

ر
2003-2002الثان

يانثىنجالء ثامر محمود شكرعامالعلوم السياسيةالنهرين95
 
يصباحيجيدبكالوريوس75,21عراق

ر
2003-2002الثان

يانثىاشواق طالب عودهعامالعلوم السياسيةالنهرين96
 
2004-2003االولصباحيجيدجدابكالوريوس81,94عراق

رعامالعلوم السياسيةالنهرين97 يانثىاالء طالب خلف جعيبر
 
2004-2003االولصباحيجيدبكالوريوس78,75عراق

يانثىانتصار جميل محمدعامالعلوم السياسيةالنهرين98
 
2004-2003االولصباحيجيدبكالوريوس70,13عراق

يانثىامنة رسول عبد الزهرة جودةعامالعلوم السياسيةالنهرين99
 
2004-2003االولصباحيجيدبكالوريوس74,70عراق

يذكرايالف راجح هادي رشيدعامالعلوم السياسيةالنهرين100
 
2004-2003االولصباحيجيدبكالوريوس78,99عراق

بيان قادر بكيعامالعلوم السياسيةالنهرين101
يانثى

 
2004-2003االولصباحيجيدبكالوريوس72,05عراق

 عبدالرحيم عبدعليعامالعلوم السياسيةالنهرين102
ر يانثىجنان حسي 

 
2004-2003االولصباحيجيدبكالوريوس73,63عراق

ر احمد دخيل جداحعامالعلوم السياسيةالنهرين103 يذكرحسي 
 
2004-2003االولصباحيجيدبكالوريوس78,30عراق

يذكرحيدر عادل كاظم خضب عامالعلوم السياسيةالنهرين104
 
2004-2003االولصباحيجيدبكالوريوس73,05عراق

يانثىرشا وليد طه احمدعامالعلوم السياسيةالنهرين105
 
2004-2003االولصباحيجيدبكالوريوس72,42عراق

يذكررياض مهدي عبد الكاظم عامالعلوم السياسيةالنهرين106
 
2004-2003االولصباحيجيدجدابكالوريوس80,01عراق

يانثىفيان هادي عبد الكاظم بتينةعامالعلوم السياسيةالنهرين107
 
2004-2003االولصباحيجيدبكالوريوس72,85عراق

يذكركرار عباس متعب فرجعامالعلوم السياسيةالنهرين108
 
2004-2003االولصباحيجيدجدابكالوريوس80,83عراق
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يذكرمهند قاسم عليعامالعلوم السياسيةالنهرين109
 
2004-2003االولصباحيجيدبكالوريوس74,117عراق

يانثىمينا حاتم محمد شهابعامالعلوم السياسيةالنهرين110
 
2004-2003االولصباحيجيدبكالوريوس72,518عراق

 علي حماديعامالعلوم السياسيةالنهرين111
ر يانثىنور ضياء حسي 

 
2004-2003االولصباحيجيدبكالوريوس74,506عراق

يانثىنور عبد االله عجرش كريمعامالعلوم السياسيةالنهرين112
 
2004-2003االولصباحيجيدبكالوريوس73,58عراق

يذكرهمام لؤي عبد المحسن عبيدعامالعلوم السياسيةالنهرين113
 
2004-2003االولصباحيجيدبكالوريوس72,011عراق

يعامالعلوم السياسيةالنهرين114
ر
يانثىوسناء محمد ابراهيم شوق

 
2004-2003االولصباحيجيدبكالوريوس78,43عراق

يذكروجدان فالح حسن بدنعامالعلوم السياسيةالنهرين115
 
2004-2003االولصباحيجيدبكالوريوس79,029عراق

يذكراسامه محمد شهاب حمديعامالعلوم السياسيةالنهرين116
 
2005-2004االولصباحيجيدبكالوريوس76,303عراق

امنة علي سعيد عبودعامالعلوم السياسيةالنهرين117
يانثى

 
2005-2004االولصباحيجيدبكالوريوس73,551عراق

يانثىبان فوزي داود عطيةعامالعلوم السياسيةالنهرين118
 
2005-2004االولصباحيجيدبكالوريوس79,529عراق

يذكرباهر مردان مضخور بوحيعامالعلوم السياسيةالنهرين119
 
2005-2004االولصباحيجيدبكالوريوس74,333عراق

ي اياد خليل ابراهيمعامالعلوم السياسيةالنهرين120
يانثىتف 

 
2005-2004االولصباحيمتوسطبكالوريوس69,513عراق

يذكرحيدر صائب عبد الرزاق حسنعامالعلوم السياسيةالنهرين121
 
2005-2004االولصباحيجيدبكالوريوس71,651عراق

يذكررائد فاضل جويد عوادعامالعلوم السياسيةالنهرين122
 
2005-2004االولصباحيجيدبكالوريوس78,668عراق

رغد علي حسن وليعامالعلوم السياسيةالنهرين123
يانثى

 
2005-2004االولصباحيجيدبكالوريوس74,757عراق

 علي ضاحيعامالعلوم السياسيةالنهرين124
ر يانثىرنا عبد الحسي 

 
2005-2004االولصباحيجيدبكالوريوس75,578عراق

ر جمعةعامالعلوم السياسيةالنهرين125 يانثىرندا طالل حسي 
 
2005-2004االولصباحيجيدبكالوريوس75,872عراق

ي سعيدعامالعلوم السياسيةالنهرين126 يانثىساره سعد صبر
 
2005-2004االولصباحيجيدبكالوريوس73,928عراق

رعامالعلوم السياسيةالنهرين127 يانثىسىه سامي حسي 
 
2005-2004االولصباحيمتوسطبكالوريوس69,819عراق

يعامالعلوم السياسيةالنهرين128 شيماء جواد كاظم عبدالنثر
يانثى

 
2005-2004االولصباحيجيدبكالوريوس77,122عراق

يذكرعمر عبد الجبار كامل لطيفعامالعلوم السياسيةالنهرين129
 
2005-2004االولصباحيجيدبكالوريوس73,501عراق

يذكرغزوان عواد خضر عبدهللاعامالعلوم السياسيةالنهرين130
 
2005-2004االولصباحيجيدبكالوريوس79,765عراق

يذكرفرات حنا يوسف عامالعلوم السياسيةالنهرين131
 
2005-2004االولصباحيجيدبكالوريوس71,687عراق

يانثىفينوس غالب كامل حسونعامالعلوم السياسيةالنهرين132
 
2005-2004االولصباحيجيدبكالوريوس76,945عراق

ر مصطفر اسماعيل مصطفرعامالعلوم السياسيةالنهرين133 يانثىلجي 
 
2005-2004االولصباحيجيدبكالوريوس74,890عراق

يانثىمحاسن عدنان سعدون عامالعلوم السياسيةالنهرين134
 
2005-2004االولصباحيمتوسطبكالوريوس69,776عراق

يانثىمروى عبد السالم عبد الرحمنعامالعلوم السياسيةالنهرين135
 
2005-2004االولصباحيجيدبكالوريوس71,215عراق

رعامالعلوم السياسيةالنهرين136 يانثىمثر خزعل خليفة حسي 
 
2005-2004االولصباحيجيدبكالوريوس74,587عراق

منار عادل اسماعيل عليعامالعلوم السياسيةالنهرين137
يانثى

 
2005-2004االولصباحيجيدبكالوريوس70,736عراق

يذكرمهند حميد مهيدي صالحعامالعلوم السياسيةالنهرين138
 
2005-2004االولصباحيجيدبكالوريوس76,542عراق

يذكرمهند عبد رشيد سليمعامالعلوم السياسيةالنهرين139
 
2005-2004االولصباحيجيدبكالوريوس76,908عراق

يانثىميعاد محسن حثالعامالعلوم السياسيةالنهرين140
 
2005-2004االولصباحيمتوسطبكالوريوس67,021عراق

يانثىنشين فالح حسن منذورعامالعلوم السياسيةالنهرين141
 
2005-2004االولصباحيجيدبكالوريوس77,373عراق

يانثىهبه محمود مبارك ابراهيمعامالعلوم السياسيةالنهرين142
 
2005-2004االولصباحيجيدبكالوريوس73,008عراق

يانثىوسن ذياب منب  جاسمعامالعلوم السياسيةالنهرين143
 
2005-2004االولصباحيمتوسطبكالوريوس68,105عراق

يذكرهمام سعد فالح حسنعامالعلوم السياسيةالنهرين144
 
2005-2004االولصباحيمتوسطبكالوريوس69,884عراق
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يذكراحمد صدام ايدام ضمدعامالعلوم السياسيةالنهرين145
 
يصباحيجيدبكالوريوس72,639عراق

ر
2005-2004الثان

يذكرعباس جابر عبد هللا نارصعامالعلوم السياسيةالنهرين146
 
يصباحيجيدبكالوريوس78,319عراق

ر
2005-2004الثان

يذكرامجد حامد جلوب محمدعامالعلوم السياسيةالنهرين147
 
2006-2005االولصباحيجيدبكالوريوس71,254عراق

يذكرانس حسن حميد علكعامالعلوم السياسيةالنهرين148
 
2006-2005االولصباحيجيدبكالوريوس72,168عراق

يذكرايهاب نصيف جاسم عاضيعامالعلوم السياسيةالنهرين149
 
2006-2005االولصباحيمتوسطبكالوريوس63,841عراق

رعامالعلوم السياسيةالنهرين150 ي طوقان حسي  يذكربالل صبر
 
2006-2005االولصباحيمتوسطبكالوريوس63,341عراق

ي مطلكعامالعلوم السياسيةالنهرين151 يذكرحارث حيدر غرنر
 
2006-2005االولصباحيمتوسطبكالوريوس68,667عراق

يذكرحيدر زهب  جاسم محمدعامالعلوم السياسيةالنهرين152
 
2006-2005االولصباحيجيدبكالوريوس72,354عراق

يذكرحيدر عبد الرزاق خلف حبيبعامالعلوم السياسيةالنهرين153
 
2006-2005االولصباحيجيدبكالوريوس73,79عراق

رعامالعلوم السياسيةالنهرين154 يانثىخلود وليد صالح حسي 
 
2006-2005االولصباحيمتوسطبكالوريوس69,665عراق

يانثىربا صاحب عبد مرزوكعامالعلوم السياسيةالنهرين155
 
2006-2005االولصباحيجيدبكالوريوس76,121عراق

يانثىزهره عبد الهاديعامالعلوم السياسيةالنهرين156
 
2006-2005االولصباحيجيدجدابكالوريوس85,598عراق

يذكرزيد محمد علي اسماعيلعامالعلوم السياسيةالنهرين157
 
2006-2005االولصباحيجيدبكالوريوس76,547عراق

يانثىزينة صالح مهدي عمرانعامالعلوم السياسيةالنهرين158
 
2006-2005االولصباحيجيدبكالوريوس75,117عراق

يذكرسامح ساهي جاسم حمنديعامالعلوم السياسيةالنهرين159
 
2006-2005االولصباحيجيدبكالوريوس70,849عراق

يذكرعالء عبد الوهاب عبدالعزيز عبدالرحمنعامالعلوم السياسيةالنهرين160
 
2006-2005االولصباحيمتوسطبكالوريوس67,03عراق

ر احمدعامالعلوم السياسيةالنهرين161 يذكرعلي عبد الكريم حسي 
 
2006-2005االولصباحيمتوسطبكالوريوس67,116عراق

يذكرمحمد نجم عبود جابرعامالعلوم السياسيةالنهرين162
 
2006-2005االولصباحيمتوسطبكالوريوس63,386عراق

يذكرمنب  طالب نعيس سمب عامالعلوم السياسيةالنهرين163
 
2006-2005االولصباحيمتوسطبكالوريوس61,570عراق

ر نعمة كريرعامالعلوم السياسيةالنهرين164 يذكرسعد عبد الحسي 
 
2006-2005االولصباحيجيدبكالوريوس71,439عراق

يذكرعلي جاسم عبد علي عبدهللاعامالعلوم السياسيةالنهرين165
 
2006-2005االولصباحيمتوسطبكالوريوس69,000عراق

ر كاظم مهديعامالعلوم السياسيةالنهرين166 يذكرعلي حسي 
 
2006-2005االولصباحيمتوسطبكالوريوس68,742عراق

يذكرعلي عادل حبيبعامالعلوم السياسيةالنهرين167
 
2006-2005االولصباحيجيدبكالوريوس74,500عراق

 عليعامالعلوم السياسيةالنهرين168
ر يذكرعلي رسول حسي 

 
2006-2005االولصباحيجيدبكالوريوس74,313عراق

يذكرعلي محمد حسن عليعامالعلوم السياسيةالنهرين169
 
2006-2005االولصباحيمتوسطبكالوريوس69,903عراق

يذكرعلي فارس حميد رحيمعامالعلوم السياسيةالنهرين170
 
2006-2005االولصباحيجيدبكالوريوس79,730عراق

يذكرعمر سعد خالد مهديعامالعلوم السياسيةالنهرين171
 
2006-2005االولصباحيجيد بكالوريوس70,110عراق

يذكرفراس حسن علي عاشورعامالعلوم السياسيةالنهرين172
 
2006-2005االولصباحيمتوسطبكالوريوس64,594عراق

يانثىمروه صالح خليلعامالعلوم السياسيةالنهرين173
 
2006-2005االولصباحيمتوسطبكالوريوس66,555عراق

يانثىمينا عبد الوهاب حامد هنديعامالعلوم السياسيةالنهرين174
 
2006-2005االولصباحيمتوسطبكالوريوس66,051عراق

يذكرمحمد سالم صالح مهديعامالعلوم السياسيةالنهرين175
 
2006-2005االولصباحيمتوسطبكالوريوس69,454عراق

يانثىنشين رياض شنشولعامالعلوم السياسيةالنهرين176
 
2006-2005االولصباحيجيدجدابكالوريوس87,171عراق

يانثىنورس نجم عبد هللا حاجمعامالعلوم السياسيةالنهرين177
 
2006-2005االولصباحيجيدبكالوريوس71,613عراق

يذكرهمام خضر مطلك محمدعامالعلوم السياسيةالنهرين178
 
2006-2005االولصباحيمتوسطبكالوريوس69,252عراق

ي كطاميعامالعلوم السياسيةالنهرين179
ر
يذكرحيدر عبد الجبار حسون

 
2006-2005االولصباحيمتوسطبكالوريوس68,048عراق

ر حسن سفيحعامالعلوم السياسيةالنهرين180 يذكرعلي حسي 
 
2006-2005االولصباحيمتوسطبكالوريوس63,505عراق
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يذكرليث محمد مهدي صالحعامالعلوم السياسيةالنهرين181
 
2006-2005االولصباحيمتوسطبكالوريوس60,145عراق

يذكروهاد ستار نايف عنادعامالعلوم السياسيةالنهرين182
 
2006-2005االولصباحيمقبولبكالوريوس58,605عراق

يانثىروال مؤيد عبد العزيز رحاويعامالعلوم السياسيةالنهرين183
 
2006-2005االولصباحيمتوسطبكالوريوس61,166عراق

يذكرمصطفر غيثان عبدالجبار حمزةعامالعلوم السياسيةالنهرين184
 
يصباحيمتوسطبكالوريوس61,822عراق

ر
2006-2005الثان

يذكرمحمد قاسم هادي جبرالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين185
 
2008-2007االولصباحيجيدجدابكالوريوس80,878عراق

يانثىرواء طه درويش عليالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين186
 
2008-2007االولصباحيجيدبكالوريوس78,878عراق

يذكرعبد الجبار كريم عبداالمب  طعمةالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين187
 
2008-2007االولصباحيجيدبكالوريوس79,291عراق

يذكرغسان قحطان خلف عليالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين188
 
2008-2007االولصباحيجيدبكالوريوس72,635عراق

يذكرانمار موىس جواد كاظمالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين189
 
2008-2007االولصباحيجيدبكالوريوس73,886عراق

يذكرمحمد مسب  حمزة منوحالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين190
 
2008-2007االولصباحيمتوسطبكالوريوس67,156عراق

يذكرعلي هاشم عبد هللا بنيانالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين191
 
2008-2007االولصباحيجيدبكالوريوس75,309عراق

يذكراحمد فري    ح رسن كعودالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين192
 
يصباحيمقبولبكالوريوس57,152عراق

ر
2008-2007الثان

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين193 زهراء حسن كاظم علياالسب 
يانثى

 
2008-2007االولصباحيجيدجدابكالوريوس86,362عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين194 يانثىزهراء عبد الجليل مسيب البراالسب 
 
2008-2007االولصباحيجيدجدابكالوريوس81,549عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين195 يانثىسارة شكر احمد حمداالسب 
 
2008-2007االولصباحيجيدبكالوريوس78,053عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين196 يذكرعلي وعد عبد هللااالسب 
 
2008-2007االولصباحيجيدبكالوريوس78,272عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين197 يذكرعمار جعفر مهدي كريماالسب 
 
2008-2007االولصباحيجيدبكالوريوس78,203عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين198 يانثىنور عبد االمب  ابراهيم مهدياالسب 
 
2008-2007االولصباحيجيدبكالوريوس73,664عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين199 يانثىبلسم سعد عبد الستار قدورياالسب 
 
2008-2007االولصباحيجيدجدابكالوريوس80,889عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين200 يذكرعدنان رحمن ابراهيم فرجاالسب 
 
يصباحيمتوسطبكالوريوس63,606عراق

ر
2008-2007الثان

يانثىمها جابر سلمان جابرالنظم السياسيةالعلوم السياسيةالنهرين201
 
2008-2007االولصباحيجيدبكالوريوس79,286عراق

ر مرشدالنظم السياسيةالعلوم السياسيةالنهرين202 يانثىسارة ابراهيم حسي 
 
2008-2007االولصباحيجيدبكالوريوس71,501عراق

ر النظم السياسيةالعلوم السياسيةالنهرين203 يذكراحمد جعفر حسي 
 
2008-2007االولصباحيجيدبكالوريوس73,091عراق

يذكرعقيل شمران مهدي معيديالنظم السياسيةالعلوم السياسيةالنهرين204
 
2008-2007االولصباحيمتوسطبكالوريوس69,346عراق

 علي جاسمالنظم السياسيةالعلوم السياسيةالنهرين205
ر يذكراسامة حسي 

 
يصباحيمتوسطبكالوريوس68,68عراق

ر
2008-2007الثان

يذكريوسف عمار وجيه محمدالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين206
 
2008-2007االولصباحيجيدجدابكالوريوس80,645عراق

يانثىبسمة ماجد حمزة خضب العالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين207
 
2008-2007االولصباحيجيدبكالوريوس73,575عراق

يانثىمثر حبيب احمد محمدالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين208
 
2008-2007االولصباحيجيدبكالوريوس73,326عراق

يانثىوالء لؤي طارق صالحالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين209
 
2008-2007االولصباحيجيدبكالوريوس73,322عراق

يانثىانس رياض جواد  كاظمالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين210
 
2008-2007االولصباحيجيدبكالوريوس76,191عراق

يذكرعلي جبار عفلوك محسنالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين211
 
2008-2007االولصباحيجيدبكالوريوس74,005عراق

ر عباس محمدالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين212 يذكرعقيل حسي 
 
2008-2007االولصباحيمتوسطبكالوريوس66,127عراق

يذكرصفاء مهدي صالح جاسمالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين213
 
2009-2008االولصباحيجيدجدابكالوريوس86,347عراق

رالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين214 يذكراحمد عبد الكاظم موىس حسي 
 
2009-2008االولصباحيجيدبكالوريوس77,705عراق

يذكراحمد عبد الستار جبار خشيشالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين215
 
2009-2008االولصباحيجيدبكالوريوس76,377عراق

يذكرانس صادق جاسم السياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين216
 
2009-2008االولصباحيجيدبكالوريوس79,082عراق
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يانثىسخر جعفر حنتوش عبدالمهديالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين217
 
2009-2008االولصباحيجيدجدابكالوريوس80,927عراق

رالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين218 ر مفي  يذكرنشوان عالء حسي 
 
يصباحيمتوسطبكالوريوس66,591عراق

ر
2009-2008الثان

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين219 راالسب  يانثىارساء محمد عليوي حسي 
 
2009-2008االولصباحيجيدجدابكالوريوس80,152عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين220 ر فرحاناالسب  يانثىاثار كاظم مفي 
 
2009-2008االولصباحيجيدبكالوريوس78,528عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين221 يانثىزهراء صالح مهدي عاشوراالسب 
 
2009-2008االولصباحيجيدبكالوريوس74,286عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين222 يانثىمناسك عبد الوهاب حكمت عبدالقادراالسب 
 
2009-2008االولصباحيجيدبكالوريوس71,849عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين223 يذكرمؤيد حمزة عباس مهدياالسب 
 
2009-2008االولصباحيجيدبكالوريوس75,279عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين224 راالسب  يذكرعماد مصيول سلوم حسي 
 
2009-2008االولصباحيمتوسطبكالوريوس65,551عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين225 سمر طارق عبد علياالسب 
يانثى

 
2009-2008االولصباحيجيدبكالوريوس70,586عراق

ر محمدالنظم السياسيةالعلوم السياسيةالنهرين226 يذكرحيدر سالم عبد الحسي 
 
2009-2008االولصباحيمتوسطبكالوريوس66,079عراق

يانثىداليا عباس نعيم عباسالنظم السياسيةالعلوم السياسيةالنهرين227
 
2009-2008االولصباحيجيدبكالوريوس71,477عراق

يانثىرشا طارق عيىس بن عكبةالنظم السياسيةالعلوم السياسيةالنهرين228
 
2009-2008االولصباحيجيدبكالوريوس70,865عراق

يذكرعلي عبد الرزاق شنشول موىسالنظم السياسيةالعلوم السياسيةالنهرين229
 
2009-2008االولصباحيجيدبكالوريوس78,705عراق

يذكرعلي عبد الهادي كاظم عبودالنظم السياسيةالعلوم السياسيةالنهرين230
 
2009-2008االولصباحيجيدبكالوريوس74,150عراق

يالنظم السياسيةالعلوم السياسيةالنهرين231
هالة كريم تركي منخر

يانثى
 
2009-2008االولصباحيجيدبكالوريوس79,613عراق

ر عليوي شكريالنظم السياسيةالعلوم السياسيةالنهرين232 ي حسي 
ر
يانثىامان

 
يصباحيجيدبكالوريوس71,499عراق

ر
2009-2008الثان

يذكرجابر داخل كنوش جاسمالنظم السياسيةالعلوم السياسيةالنهرين233
 
يصباحيمتوسطبكالوريوس61,572عراق

ر
2009-2008الثان

يانثىزهراء كاظم هاشم حافظالنظم السياسيةالعلوم السياسيةالنهرين234
 
يصباحيمتوسطبكالوريوس69,95عراق

ر
2009-2008الثان

يانثىزينة عبد الكريم ابراهيمالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين235
 
2009-2008االولصباحيجيدبكالوريوس77,99عراق

يذكرعالء عبد كطافة بشيتالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين236
 
2009-2008االولصباحيجيدجدابكالوريوس83,236عراق

يانثىنور صبخي عليالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين237
 
2009-2008االولصباحيجيدبكالوريوس77,23عراق

يانثىمنار ناطق عبد حسنالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين238
 
2009-2008االولصباحيمتوسطبكالوريوس63,33عراق

يانثىشهد صباح مجيد سلطانالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين239
 
2009-2008االولصباحيجيدجدابكالوريوس83,009عراق

ر بطوشالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين240 يذكرمحمد علي حسي 
 
يصباحيمتوسطبكالوريوس69,766عراق

ر
2009-2008الثان

ر خليل اسماعيلالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين241 يذكررياض حسي 
 
يصباحيمتوسطبكالوريوس65,531عراق

ر
2009-2008الثان

يانثىسمر شاكر مجذاب اليذالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين242
 
2010-2009االولصباحيمتوسطبكالوريوس81,172عراق

يانثىنور صفاء فخري عباسالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين243
 
2010-2009االولصباحيمتوسطبكالوريوس80,286عراق

رالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين244 ر سمي  يذكرأيدن عباس امي 
 
2010-2009االولصباحيجيدبكالوريوس79,523عراق

يانثىانعام هاشم سيد محمدالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين245
 
2010-2009االولصباحيجيدبكالوريوس79,342عراق

يانثىنغم كريم رحيم جاسمالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين246
 
2010-2009االولصباحيجيدبكالوريوس78,049عراق

يذكرعباس جبار حاتم هاشمالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين247
 
2010-2009االولصباحيجيدبكالوريوس71,37عراق

يذكرعمر حميد حسن عبدالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين248
 
2010-2009االولصباحيمتوسطبكالوريوس68,979عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين249 ر محمداالسب  يذكرفيصل عبد اللطيف ياسي 
 
2010-2009االولصباحيجيدجدابكالوريوس85,965عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين250 ياالسب 
يذكركرار كريم هاشم راضر

 
2010-2009االولصباحيجيدجدابكالوريوس85,355عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين251 يانثىرؤى غازي مهدي طاهراالسب 
 
2010-2009االولصباحيجيدجدابكالوريوس85,266عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين252 ي زغب االسب 
يانثىدعاء عبد المنعم خفر

 
2010-2009االولصباحيجيدجدابكالوريوس82,171عراق
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اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين253 يانثىارساء رشيد عبد هللا حسناالسب 
 
2010-2009االولصباحيجيدجدابكالوريوس80,333عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين254 يانثىزينة عبد االمب  عبد الحسن مرايزةاالسب 
 
2010-2009االولصباحيجيدبكالوريوس79,635عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين255 ر خزعل علواناالسب  يانثىرسل ياسي 
 
2010-2009االولصباحيجيدبكالوريوس79,540عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين256 ياالسب  يانثىسىه مصطفر جابر ناحر
 
2010-2009االولصباحيجيدبكالوريوس79,359عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين257 هاجر محمد علي سعيداالسب 
يانثى

 
2010-2009االولصباحيجيدبكالوريوس75,305عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين258 يذكرحسام علي عمران محمداالسب 
 
2010-2009االولصباحيجيدبكالوريوس75,173عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين259 يذكراسامة هاشم يحث  صالحاالسب 
 
2010-2009االولصباحيجيدبكالوريوس73,608عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين260 ياالسب  يانثىحسناء ثامر هادي ناحر
 
2010-2009االولصباحيجيدبكالوريوس73,230عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين261 راالسب  يذكركرار انور نارص حسي 
 
2010-2009االولصباحيمتوسطبكالوريوس68,337عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين262 يانثىحنان نزار محمد منيعاالسب 
 
2010-2009االولصباحيمتوسطبكالوريوس66,319عراق

يذكرحيدر علي عبد هللا عليالنظم السياسيةالعلوم السياسيةالنهرين263
 
2010-2009االولصباحيجيدبكالوريوس74,221عراق

يذكرعادل صباح سلمان محمدالنظم السياسيةالعلوم السياسيةالنهرين264
 
2010-2009االولصباحيجيدبكالوريوس72,508عراق

يذكرعمار ظافر مخي الدين عبدالنظم السياسيةالعلوم السياسيةالنهرين265
 
2010-2009االولصباحيمتوسطبكالوريوس68,562عراق

يالنظم السياسيةالعلوم السياسيةالنهرين266
يذكرحسن عادل محمد راضر

 
2010-2009االولصباحيمتوسطبكالوريوس68,11عراق

يانثىجوان فاضل حميد علوانالنظم السياسيةالعلوم السياسيةالنهرين267
 
2010-2009االولصباحيمتوسطبكالوريوس65,998عراق

يانثىطيبة حميد خلف راشدالنظم السياسيةالعلوم السياسيةالنهرين268
 
2010-2009االولصباحيمتوسطبكالوريوس65,846عراق

يانثىزهراء محمد رشك عبدالنظم السياسيةالعلوم السياسيةالنهرين269
 
2010-2009االولصباحيمتوسطبكالوريوس64,992عراق

يذكررعد علي عبيد خضب العالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين270
 
2010-2009االولصباحيجيدجدابكالوريوس81,941عراق

يذكررحيم كريم محمد مطرالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين271
 
2010-2009االولصباحيجيدبكالوريوس78,789عراق

رالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين272 يانثىشهد جمال محمد امي 
 
2010-2009االولصباحيجيدبكالوريوس76,566عراق

يانثىدعاء مجدي عبد الهادي خلفالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين273
 
2010-2009االولصباحيجيدبكالوريوس71,513عراق

رالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين274 يانثىبشائر عبد الرزاق باقر عبد الحسي 
 
2010-2009االولصباحيمتوسطبكالوريوس67,05عراق

يذكرسعيد خليل حمد عبدالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين275
 
2010-2009االولصباحيمتوسطبكالوريوس66,696عراق

رالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين276 يذكررسمد خليل ابراهيم حسي 
 
2010-2009االولصباحيمتوسطبكالوريوس66,409عراق

يانثىاية رعد كاظم جاسمالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين277
 
2010-2009االولصباحيمتوسطبكالوريوس65,508عراق

يانثىوئام مثثر حسن عياشالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين278
 
2010-2009االولصباحيمتوسطبكالوريوس64,073عراق

يذكرحيدر عبد الزهرة خلفالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين279
 
2010-2009االولصباحيمتوسطبكالوريوس62,086عراق

يانثىزينب محمد خلف جساسالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين280
 
يصباحيجيدبكالوريوس77,386عراق

ر
2010-2009الثان

يانثىزينة هالل خميس جاسمالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين281
 
يصباحيجيدبكالوريوس76,467عراق

ر
2010-2009الثان

رالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين282 يانثىهدى نبيل كاظم حسي 
 
يصباحيجيدبكالوريوس74,534عراق

ر
2010-2009الثان

يانثىسارة نجم عبد محمودالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين283
 
يصباحيجيدبكالوريوس74,474عراق

ر
2010-2009الثان

يانثىمروة عادل محمد جوادالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين284
 
يصباحيجيدبكالوريوس72,133عراق

ر
2010-2009الثان

يذكرأنس عصام صالح خلفالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين285
 
يصباحيمتوسطبكالوريوس64,675عراق

ر
2010-2009الثان

يذكرالمعتصم باهلل سعد عبد المجيدالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين286
 
يصباحيمتوسطبكالوريوس64,536عراق

ر
2010-2009الثان

يذكرحيدر داود خضر جودةالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين287
 
يصباحيمتوسطبكالوريوس62,598عراق

ر
2010-2009الثان

يانثىمريم ثامر عطية محمودالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين288
 
يصباحيمتوسطبكالوريوس62,168عراق

ر
2010-2009الثان
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يانثىضخ نجم محسن ثايرالعالقات االقتصادية الدولية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين289
 
يصباحيمتوسطبكالوريوس61,142عراق

ر
2010-2009الثان

يذكرعلي كامل طالب رشيدالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين290
 
يصباحيمقبولبكالوريوس59,151عراق

ر
2010-2009الثان

يانثىأية ثامر عطية محمودالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين291
 
يصباحيمقبولبكالوريوس59,002عراق

ر
2010-2009الثان

ي ذاري عطيةالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين292 هديل حرنر
يانثى

 
2011-2010االولصباحيجيدجدابكالوريوس85,621عراق

يانثىشهد وليد خالد اسماعيلالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين293
 
2011-2010االولصباحيجيدجدابكالوريوس83,407عراق

يانثىزهراء عبد الرزاق عبد الواحد محمودالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين294
 
2011-2010االولصباحيجيدجدابكالوريوس82,601عراق

ر بدرالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين295 يانثىنور احمد عبد الحسي 
 
2011-2010االولصباحيجيدجدابكالوريوس82,640عراق

يانثىارساء قاسم غانم خلف السياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين296
 
2011-2010االولصباحيجيدجدابكالوريوس82,262عراق

ر عبيدالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين297 ريام علي حسي 
يانثى

 
2011-2010االولصباحيجيدجدابكالوريوس81,981عراق

سارة سامي حسن غالبالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين298
يانثى

 
2011-2010االولصباحيجيدبكالوريوس79,325عراق

يالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين299 يانثىبسمة عبد المحسن سعيد ناحر
 
2011-2010االولصباحيجيدبكالوريوس237 ,79عراق

يانثىفرح سعد داود يعقوب السياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين300
 
2011-2010االولصباحيجيدبكالوريوس22, 79عراق

يانثىرؤى خليل سعيد خليلالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين301
 
2011-2010االولصباحيجيدبكالوريوس74,400عراق

يالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين302
ي راضر

ر
يانثىدالل عبد الواحد هان

 
2011-2010االولصباحيجيدبكالوريوس73,097عراق

ي عجىمي سلمانالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين303
يذكرموىس ماضر

 
2011-2010االولصباحيجيدبكالوريوس71,304عراق

يذكرمصطفر اديب حميد عبدالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين304
 
2011-2010االولصباحيمتوسطبكالوريوس65,751عراق

يانثىهنادي عامر عبدالقادر حسنالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين305
 
يصباحيمتوسطبكالوريوس65,242عراق

ر
2011-2010الثان

يانثىعلياء عبد الزهرة سالم وهيبالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين306
 
يصباحيمتوسطبكالوريوس65,103عراق

ر
2011-2010الثان

 علي عبد مشاليالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين307
يذكرمصطفر

 
2011-2010االولصباحيمتوسطبكالوريوس63,811عراق

يذكرعمر محمد خويط عزيزالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين308
 
يصباحيمتوسطبكالوريوس62,838عراق

ر
2011-2010الثان

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين309 يانثىورود قاسم حاتم جودةاالسب 
 
2011-2010االولصباحيجيدجدابكالوريوس83,687عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين310 يانثىمروة محمد عبد الرحمن عيىساالسب 
 
2011-2010االولصباحيجيدجدابكالوريوس82,051عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين311 يذكرمناف نزاراحمد عبد الرزاقاالسب 
 
2011-2010االولصباحيجيدجدابكالوريوس613 ,80عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين312 يانثىايالف نوفل احمدمصطفراالسب 
 
2011-2010االولصباحيجيدبكالوريوس79,781عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين313 يذكرمحمد جاسم محمد جاسماالسب 
 
2011-2010االولصباحيجيدبكالوريوس77,674عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين314 ر ظاهر محمود جمعةاالسب  يانثىرني 
 
2011-2010االولصباحيجيدبكالوريوس75,227عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين315  عبد علي جميل ابراهيماالسب 
ر يذكرحسي 

 
2011-2010االولصباحيجيدبكالوريوس74,418عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين316 يانثىابتهال مالك جليل محمداالسب 
 
2011-2010االولصباحيجيدبكالوريوس74,352عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين317 يانثىرسل ناهي هادي حمادياالسب 
 
2011-2010االولصباحيجيدبكالوريوس72,893عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين318 يذكرماهر عبد الوهاب حميد عليوياالسب 
 
2011-2010االولصباحيجيدبكالوريوس72,084عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين319 يذكرتوفيق جبار عبود كاظماالسب 
 
2011-2010االولصباحيجيدبكالوريوس71,765عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين320 يانثىدعاء قاسم محمد شندلاالسب 
 
2011-2010االولصباحيجيدبكالوريوس71,272عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين321 يانثىصفاء مالك محمد جباراالسب 
 
2011-2010االولصباحيجيدبكالوريوس71,178عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين322 يذكرباسم خميس خب  هللا راشداالسب 
 
2011-2010االولصباحيجيدبكالوريوس70,342عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين323 راالسب  يذكراحمد مصطاف نارص حسي 
 
2011-2010االولصباحيجيدبكالوريوس70,114عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين324 يذكرعادل عبيد صحن عبوداالسب 
 
2011-2010االولصباحيمتوسطبكالوريوس69,001عراق
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اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين325 يذكرميثم محمد عبد الحسن جعفراالسب 
 
2011-2010االولصباحيمتوسطبكالوريوس63,476عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين326 يذكراحمد جابر كريص كعيداالسب 
 
2011-2010االولصباحيمتوسطبكالوريوس61,649عراق

ر ويسالنظم السياسيةالعلوم السياسيةالنهرين327 يانثىمريم محمد حسي 
 
2011-2010االولصباحيجيدجدابكالوريوس83,766عراق

ر كرابيت خوكاسيانالنظم السياسيةالعلوم السياسيةالنهرين328 يذكرمحمد ارمي 
 
2011-2010االولصباحيجيدجدابكالوريوس82,874عراق

يذكراسامة محمد صاحب احمدالنظم السياسيةالعلوم السياسيةالنهرين329
 
2011-2010االولصباحيجيدبكالوريوس79,200عراق

ر عبد االمب  جالب عبدالنظم السياسيةالعلوم السياسيةالنهرين330 يانثىحني 
 
2011-2010االولصباحيجيدبكالوريوس76,268عراق

يانثىلينه حسام عبد الغفور سلطانالنظم السياسيةالعلوم السياسيةالنهرين331
 
2011-2010االولصباحيجيدبكالوريوس75,328عراق

ي جوامب النظم السياسيةالعلوم السياسيةالنهرين332
يذكرفائز صالح سيفر

 
2011-2010االولصباحيجيدبكالوريوس72,674عراق

 علي جيادالنظم السياسيةالعلوم السياسيةالنهرين333
ر يذكروسام حسي 

 
2011-2010االولصباحيجيدبكالوريوس72,411عراق

يذكرنزار فليح علي عباسالنظم السياسيةالعلوم السياسيةالنهرين334
 
2011-2010االولصباحيجيدبكالوريوس71,555عراق

يانثىنور مثثر عبد الكريم ابراهيمالنظم السياسيةالعلوم السياسيةالنهرين335
 
2011-2010االولصباحيجيدبكالوريوس71,455عراق

يانثىبركة هاشم محمد مطرالنظم السياسيةالعلوم السياسيةالنهرين336
 
2011-2010االولصباحيجيدبكالوريوس71,079عراق

يذكرجالل كاظم فالح ربيعالنظم السياسيةالعلوم السياسيةالنهرين337
 
2011-2010االولصباحيجيدبكالوريوس70,899عراق

يانثىاشواق محمود فرج جاسمالنظم السياسيةالعلوم السياسيةالنهرين338
 
2011-2010االولصباحيمتوسطبكالوريوس69,569عراق

يانثىايالف حسن جعفر عبودالنظم السياسيةالعلوم السياسيةالنهرين339
 
2011-2010االولصباحيمتوسطبكالوريوس69,416عراق

يذكراسعد نبيل محمد عليالنظم السياسيةالعلوم السياسيةالنهرين340
 
2011-2010االولصباحيمتوسطبكالوريوس68,674عراق

يذكريارس عمار شالش كليبالنظم السياسيةالعلوم السياسيةالنهرين341
 
2011-2010االولصباحيمتوسطبكالوريوس68,075عراق

يذكرانمار علي ابراهيم محمدالنظم السياسيةالعلوم السياسيةالنهرين342
 
2011-2010االولصباحيمتوسطبكالوريوس67,693عراق

يذكرحسام جاسم محمد كاظمالنظم السياسيةالعلوم السياسيةالنهرين343
 
2011-2010االولصباحيمتوسطبكالوريوس67,274عراق

يانثىشيماء رحيم جوامب  عبد السالمالنظم السياسيةالعلوم السياسيةالنهرين344
 
2011-2010االولصباحيمتوسطبكالوريوس64,392عراق

يذكررجاء هادي علوش خضب النظم السياسيةالعلوم السياسيةالنهرين345
 
يصباحيمتوسطبكالوريوس62,3عراق

ر
2011-2010الثان

يانثىشهد عادل صبخي نوريالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين346
 
2011-2010االولصباحيجيدجدابكالوريوس81,744عراق

يانثىمياسة اكرم خزعل عزيزالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين347
 
2011-2010االولصباحيجيدبكالوريوس77,056عراق

جوان علي مهدي صالحالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين348
يانثى

 
2011-2010االولصباحيجيدبكالوريوس76,594عراق

نغم يحث  عبادي محمدالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين349
يانثى

 
2011-2010االولصباحيجيدبكالوريوس73,950عراق

يذكرعلي صادق محمد علوانالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين350
 
2011-2010االولصباحيمتوسطبكالوريوس67,536عراق

يذكرعلي ضياء مجيد حموديالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين351
 
2011-2010االولصباحيمتوسطبكالوريوس67,236عراق

يانثىريا مجيد عبد هللا حسنالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين352
 
2011-2010االولصباحيمتوسطبكالوريوس66,460عراق

يانثىنور صالح احمد سليمالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين353
 
2011-2010االولصباحيمتوسطبكالوريوس66,196عراق

يذكرتيسب  علي حمود جاسمالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين354
 
يصباحيمتوسطبكالوريوس66,074عراق

ر
2011-2010الثان

يذكرمصطفر عبد الستار جبار خويرالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين355
 
2011-2010االولصباحيمتوسطبكالوريوس65,355عراق

يذكرمحمد غسان زالل شبوطالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين356
 
2011-2010االولصباحيمتوسطبكالوريوس63,135عراق

يانثىميس وضاح احمد هاديالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين357
 
يصباحيمتوسطبكالوريوس62,862عراق

ر
2011-2010الثان

يذكرعمر جمال فيصل محمدالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين358
 
يصباحيمتوسطبكالوريوس62,437عراق

ر
2011-2010الثان

يذكررسالن اياد مطر حطحوطالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين359
 
2011-2010االولصباحيمتوسطبكالوريوس62,199عراق

شيماء احسان علي عبد االمب العالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين360
يانثى

 
2011-2010االولصباحيمقبولبكالوريوس58,929عراق
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يذكرمحمد حميد محمد محمد عليالعالقات االقتصادية الدولية دوليةالعلوم السياسيةالنهرين361
 
2012-2011االولصباحيامتيازبكالوريوس91,396عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين362 يانثىتغريد صفاء مهدي علوان االسب 
 
بكالوريوس88,941عراق

ً
2012-2011االولصباحيجيد جدا

ي السياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين363
ر
يانثىايناس جاسم محمد جان

 
بكالوريوس88,76عراق

ً
2012-2011االولصباحيجيد جدا

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين364 يانثىاالء عبد الزهرة باقر عبدالرضااالسب 
 
بكالوريوس87,385عراق

ً
2012-2011االولصباحيجيد جدا

ي هاشم لطيف محمودالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين365
ر
يانثىامان

 
بكالوريوس87,3عراق

ً
2012-2011االولصباحيجيد جدا

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين366 ر االسب  يذكرمعمر منعم صاحي حسي 
 
بكالوريوس86,949عراق

ً
2012-2011االولصباحيجيد جدا

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين367 يانثىرنا احمد رجب هللا االسب 
 
بكالوريوس86,217عراق

ً
2012-2011االولصباحيجيد جدا

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين368 داليا فاتك احمد علي االسب 
يانثى

 
بكالوريوس85,338عراق

ً
2012-2011االولصباحيجيد جدا

يذكرزيد حميد جابر عبيد العالقات االقتصادية الدولية دوليةالعلوم السياسيةالنهرين369
 
بكالوريوس84,833عراق

ً
2012-2011االولصباحيجيد جدا

ر السياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين370 زمن عزيز علي حسي 
يانثى

 
بكالوريوس84,177عراق

ً
2012-2011االولصباحيجيد جدا

يانثىسماح سهيل بهنان اسحقالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين371
 
بكالوريوس84,7عراق

ً
2012-2011االولصباحيجيد جدا

يانثىاقبال محمد رحيم عطيةالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين372
 
بكالوريوس84عراق

ً
2012-2011االولصباحيجيد جدا

يانثىشفق نجم عبدالوهاب عبدالرزاقالعالقات االقتصادية الدولية دوليةالعلوم السياسيةالنهرين373
 
بكالوريوس83,226عراق

ً
2012-2011االولصباحيجيد جدا

يذكرعلي مراد كاظم جاسمالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين374
 
بكالوريوس83,1عراق

ً
2012-2011االولصباحيجيد جدا

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين375 يذكرمروان حميد محمد حبيباالسب 
 
بكالوريوس82,493عراق

ً
2012-2011االولصباحيجيد جدا

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين376 يانثىغفران جمال محمود حسون االسب 
 
بكالوريوس81,445عراق

ً
2012-2011االولصباحيجيد جدا

يذكرسعد محمد حسن محمدالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين377
 
بكالوريوس80,5عراق

ً
2012-2011االولصباحيجيد جدا

يانثىغفران حبيب ظاهر عباسالعالقات االقتصادية الدولية دوليةالعلوم السياسيةالنهرين378
 
2012-2011االولصباحيجيدبكالوريوس79,911عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين379 يذكرعلي محمد أمنيف رسي    حاالسب 
 
2012-2011االولصباحيجيدبكالوريوس79,854عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين380 راالسب  يانثىزهراء محمد باقر حسي 
 
2012-2011االولصباحيجيدبكالوريوس79,646عراق

يانثىزهراء فالح سعيد حميدالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين381
 
2012-2011االولصباحيجيدبكالوريوس79,300عراق

يانثىصبا عدنان كريم احمد النظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين382
 
2012-2011االولصباحيجيدبكالوريوس79,8عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين383 يذكرحارث خضب  عباس عبدهللااالسب 
 
2012-2011االولصباحيجيدبكالوريوس79,223عراق

يانثىرقية ضياء عبد بدرانالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين384
 
2012-2011االولصباحيجيدبكالوريوس79,2عراق

يذكرصالح نوري عبدالحسن خالدالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين385
 
2012-2011االولصباحيجيدبكالوريوس79,092عراق

يذكرزيد يوسف نجم عبودالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين386
 
2012-2011االولصباحيجيدبكالوريوس78,504عراق

زينة قاسم محمد علي النظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين387
يانثى

 
2012-2011االولصباحيجيدبكالوريوس78,3عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين388 ر خضب  محمداالسب  يانثىعذراء ياسي 
 
2012-2011االولصباحيجيدبكالوريوس77,86عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين389 راالسب  يانثىقبس حميد عبدالمجيد ياسي 
 
2012-2011االولصباحيجيد بكالوريوس77,597عراق

يانثىافراح طالب كاظم جاسمالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين390
 
2012-2011االولصباحيجيدبكالوريوس77,6عراق

ر مزعل عبيدالسياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين391 يذكرسامر عبدالحسي 
 
2012-2011االولصباحيجيدبكالوريوس76,782عراق

يانثىهبه جاسم خضب  عباسالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين392
 
2012-2011االولصباحيجيدبكالوريوس76,742عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين393 يذكرعلي حسن هويدي فرحاناالسب 
 
2012-2011االولصباحيجيدبكالوريوس76,104عراق

يانثىوسن اسماعيل جليل خليلالسياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين394
 
2012-2011االولصباحيجيدبكالوريوس75,583عراق

يانثىرونق حمزة منيهل عطية العالقات االقتصادية الدولية دولية العلوم السياسيةالنهرين395
 
2012-2011االولصباحيجيدبكالوريوس75,227عراق

يذكرصالح هادي نعمة عفتان العالقات االقتصادية الدولية دوليةالعلوم السياسيةالنهرين396
 
2012-2011االولصباحيجيدبكالوريوس74,951عراق
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يانثىمها عباس فاضل محمودالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين397
 
2012-2011االولصباحيجيدبكالوريوس74,755عراق

يذكراحمد فؤاد حسن علي العالقات االقتصادية الدولية دوليةالعلوم السياسيةالنهرين398
 
2012-2011االولصباحيجيدبكالوريوس74,665عراق

يذكرعلي راسم عبد هادي السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين399
 
2012-2011االولصباحيجيدبكالوريوس74,406عراق

يانثىساره رياض جبر مطرالعالقات االقتصادية الدولية دوليةالعلوم السياسيةالنهرين400
 
2012-2011االولصباحيجيدبكالوريوس74,391عراق

يذكربالل حسن محمد علي النظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين401
 
2012-2011االولصباحيجيدبكالوريوس73,9عراق

يانثىنشوة غازي جعفر خيونالسياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين402
 
2012-2011االولصباحيجيدبكالوريوس73,417عراق

يانثىورود مجيد حميد صكب السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين403
 
2012-2011االولصباحيجيدبكالوريوس73,348عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين404 يانثىزهراء ثامر جواداالسب 
 
2012-2011االولصباحيجيدبكالوريوس72,862عراق

يذكركرار وليد كريم رسحان  العالقات االقتصادية الدولية دوليةالعلوم السياسيةالنهرين405
 
2012-2011االولصباحيجيدبكالوريوس72,799عراق

يانثىرونق محسن جابر راشد السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين406
 
2012-2011االول صباحيجيدبكالوريوس72,653عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين407 يانثىعهود عماد الدين محمد احمداالسب 
 
2012-2011االولصباحيجيدبكالوريوس72,315عراق

يذكرمنتظر ناهي غالب جاسمالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين408
 
2012-2011االولصباحيجيدبكالوريوس72,085عراق

يانثىهند محمد محمود شكرالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين409
 
2012-2011االولصباحيجيدبكالوريوس71,491عراق

يانثىصفاء جهاد ناظم حسنالعالقات االقتصادية الدولية دوليةالعلوم السياسيةالنهرين410
 
2012-2011االولصباحيجيدبكالوريوس71,404عراق

ر هاديالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين411 يانثىزهرة عماد حسي 
 
2012-2011االولصباحيجيدبكالوريوس71عراق

غام قاسم خشان سواديالعالقات االقتصادية الدولية دوليةالعلوم السياسيةالنهرين412 يذكررصر
 
2012-2011االول صباحيجيدبكالوريوس70,291عراق

يذكرالحسن عبدالسالم وطبان عبدهللاقسم السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين413
 
2012-2011االولصباحيمتوسطبكالوريوس69,8عراق

رقسم السياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين414 يانثىصابرين فيصل عبدالحسي 
 
2012-2011االولصباحيمتوسطبكالوريوس69,2عراق

يذكرعبدهللا محسن فاهم عبدالعباسالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين415
 
2012-2011االولصباحيمتوسطبكالوريوس66,265عراق

رالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين416 يانثىحوراء مجيد جعفر امي 
 
2012-2011االولصباحيمتوسطبكالوريوس66,3عراق

رالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين417 يذكراحمد غسان نارص حسي 
 
2012-2011االولصباحيمتوسطبكالوريوس65,065عراق

يذكرمحمد نعيم عودة كحاميالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين418
 
2012-2011االول صباحيمتوسطبكالوريوس64,263عراق

يانثىهبه عالء الدين نجم عبودالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين419
 
2012-2011االولصباحيمتوسطبكالوريوس63,900عراق

أيات علي محمد عباسالعالقات االقتصادية الدولية دوليةالعلوم السياسيةالنهرين420
يانثى

 
2012-2011االولصباحيمتوسطبكالوريوس63,8عراق

يالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين421
 
ي قحطان محمد عبدالباق

يانثىضر
 
2012-2011االولصباحيمتوسطبكالوريوس63,2عراق

ر عاشور جار هللاالعالقات االقتصادية الدولية دوليةالعلوم السياسيةالنهرين422 يذكرمحمد حسي 
 
2012-2011االولصباحيمتوسطبكالوريوس61,850عراق

رالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين423 ي عبود حسي  يذكرمروان ناحر
 
2012-2011االولصباحيمتوسطبكالوريوس61,396عراق

يذكرمصطفر ضياء يونس رؤوف النظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين424
 
2012-2011االولصباحيمتوسطبكالوريوس61,205عراق

يذكرابراهيم نوري اسماعيلالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين425
 
يصباحيمتوسطبكالوريوس63,9عراق

ر
2012-2011الثان

ر العالقات االقتصادية الدولية دولية العلوم السياسيةالنهرين426 يانثىزينة هادي صالح حسي 
 
يصباحيمتوسطبكالوريوس65,9عراق

ر
2012-2011الثان

يالعالقات االقتصادية الدولية دولية العلوم السياسيةالنهرين427
 
يذكرمحمود رشاد عبدالباق

 
يصباحيمقبولبكالوريوس58,86عراق

ر
2012-2011الثان

يالعالقات االقتصادية الدولية دولية العلوم السياسيةالنهرين428 يذكرخالد عبد صلثر
 
يصباحيمقبولبكالوريوس56,94عراق

ر
2012-2011الثان

يذكركرم فالح حميد العالقات االقتصادية الدولية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين429
 
يصباحيمقبولبكالوريوس59,772عراق

ر
2012-2011الثان

يذكرمهند سعد يوسف اسماعيل العالقات االقتصادية الدولية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين430
 
يصباحيمقبولبكالوريوس59,534عراق

ر
2012-2011الثان

يانثىطيبة باسم محمد النظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين431
 
يصباحيجيدبكالوريوس70,262عراق

ر
2012-2011الثان

يذكرسعدون كاظم سعدونالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين432
 
يصباحيمتوسطبكالوريوس66,565عراق

ر
2012-2011الثان
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يانثىزهراء كريم جاسم محمدقسم النظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين433
 
2013-2012االولصباحيامتيازبكالوريوس92,324عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين434 بتول مبدر علي محمد قسم االسب 
يانثى

 
2013-2012االول صباحيامتياز بكالوريوس91,121عراق

سالي موفق عبد الحميد حبيبقسم العالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين435
يانثى

 
2013-2012االولصباحيامتياز بكالوريوس91,095عراق

ر حسن قسم العالقات االقتصادبة الدولية العلوم السياسيةالنهرين436 ريام علي حسي 
يانثى

 
 بكالوريوس88,786عراق

ً
2013-2012االولصباحيجيد جدا

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين437 يانثىلبثر وسام عبد المهدي مزعلقسم االسب 
 
بكالوريوس88,532عراق

ً
2013-2012االولصباحيجيد جدا

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين438 يانثىايات نارص جابر حسن قسم االسب 
 
بكالوريوس85,178عراق

ً
2013-2012االولصباحيجيد جدا

ايه سمب  احمد عليقسم العالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين439
يانثى

 
بكالوريوس84,738عراق

ً
2013-2012االولصباحيجيد جدا

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين440 يانثىمروة رعد عبد اللطيف قسم االسب 
 
بكالوريوس84,248عراق

ً
2013-2012االولصباحيجيد جدا

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين441 يانثىوداد محمد براك رسهيد قسم االسب 
 
بكالوريوس84,227عراق

ً
2013-2012االولصباحيجيد جدا

يانثىهبه برهان سلمان خلف قسم السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين442
 
بكالوريوس84,147عراق

ً
2013-2012االولصباحيجيد جدا

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين443 يانثىمروة مؤيد كريم صحن قسم االسب 
 
بكالوريوس84,138عراق

ً
2013-2012االولصباحيجيد جدا

ي داغرقسم النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين444
 
يانثىحنان عبد لون

 
بكالوريوس83,586عراق

ً
2013-2012االولصباحيجيد جدا

يانثىاخالص ثائر عبد الكاظم منىسيقسم السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين445
 
بكالوريوس83,547عراق

ً
2013-2012االولصباحيجيد جدا

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين446 ر جاسم احمد قسم االسب  يانثىهند ياسي 
 
بكالوريوس83,273عراق

ً
2013-2012االولصباحيجيد جدا

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين447 يذكرسجاد علي حميد محميد قسم االسب 
 
بكالوريوس83,202عراق

ً
2013-2012االولصباحيجيد جدا

يانثىزينب رسول كاظم عباسقسم النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين448
 
بكالوريوس82,841عراق

ً
2013-2012االولصباحيجيد جدا

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين449 ي قسم االسب 
يانثىميس علي نارص تف 

 
بكالوريوس82,822عراق

ً
2013-2012االولصباحيجيد جدا

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين450 يانثىعال كمال محمود رشيد قسم االسب 
 
بكالوريوس82,715عراق

ً
2013-2012االولصباحيجيد جدا

يانثىرسل باسم مشعل منعمقسم النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين451
 
بكالوريوس82,657عراق

ً
2013-2012االولصباحيجيد جدا

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين452 ر عبيد قسم االسب  يذكرمحمد جاسم حسي 
 
بكالوريوس82,411عراق

ً
2013-2012االولصباحيجيد جدا

يانثىنوره مهدي جواد خريبيط قسم العالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين453
 
بكالوريوس82,116عراق

ً
2013-2012االولصباحيجيد جدا

ر حبيب عبد علي قسم النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين454 يذكرحسي 
 
بكالوريوس81,474عراق

ً
2013-2012االولصباحيجيد جدا

يانثىانصاف طالب محمد عبيد قسم السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين455
 
بكالوريوس81,193عراق

ً
2013-2012االولصباحيجيد جدا

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين456 يانثىنور عدنان سلمان داود قسم االسب 
 
بكالوريوس81,143عراق

ً
2013-2012االولصباحيجيد جدا

ر احمد  قسم العالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين457 يانثىسارة محمد ياسي 
 
بكالوريوس80,898عراق

ً
2013-2012االولصباحيجيد جدا

زهراء كامل عزيز علي قسم النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين458
يانثى

 
بكالوريوس80,643عراق

ً
2013-2012االول صباحيجيد جدا

يانثىاالء جالل محمد مدهوش قسم العالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين459
 
2013-2012االول صباحيجيد جدابكالوريوس80,630عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين460 يذكرانور  فاضل لفته عبد الحسن قسم االسب 
 
 بكالوريوس80,4عراق

ً
2013-2012االول صباحيجيد جدا

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين461 يذكراحمد علي عبود محمد قسم االسب 
 
 بكالوريوس80,332عراق

ً
2013-2012االول صباحيجيد جدا

يانثىنور محمد احمد نوريقسم العالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين462
 
 بكالوريوس80,272عراق

ً
2013-2012االول صباحيجيد جدا

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين463 يانثىمروة جواد رهيف سوادي قسم االسب 
 
2013-2012االول صباحيجيدبكالوريوس79,721عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين464 يانثىعبب  احمد سعيد احمد قسم االسب 
 
2013-2012االولصباحيجيد بكالوريوس79,097عراق

يانثىمنار معن محمد سالم  قسم السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين465
 
2013-2012االولصباحيجيد بكالوريوس78,916عراق

رانيا مهند مهدي علي  قسم العالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين466
يانثى

 
2013-2012االولصباحيجيد بكالوريوس78,852عراق

يذكرمهند احمد فرج نارص قسم العالقات االقتصادية الدولية العلوم السياسيةالنهرين467
 
2013-2012االولصباحيجيد بكالوريوس78,761عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين468 يذكرابراهيم وليد عبد هللا كاظم قسم االسب 
 
2013-2012االولصباحيجيد بكالوريوس77,982عراق
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اتيجية العلوم السياسيةالنهرين469 يذكررياض حنون علي رسحان  قسم االسب 
 
2013-2012االولصباحيجيد بكالوريوس77,86عراق

صفا نعمان محمد علي قسم النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين470
يانثى

 
2013-2012االولصباحيجيد بكالوريوس76,69عراق

يانثىفاطمة حسن جاسم محمد قسم العالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين471
 
2013-2012االولصباحيجيد بكالوريوس76,181عراق

ي  قسم العالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين472 يذكرمصطفر محسن شاكر ناحر
 
2013-2012االولصباحيجيد بكالوريوس76,153عراق

يذكراحمد حسن عويز طالل قسم السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين473
 
2013-2012االولصباحيجيد بكالوريوس76,055عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين474 يذكرايهاب عبد الرزاق يوسف عبد الرزاق قسم االسب 
 
2013-2012االولصباحيجيد بكالوريوس75,531عراق

يانثىغسق صادق  عبد الرضا نعمهقسم النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين475
 
2013-2012االولصباحيجيد بكالوريوس75,205عراق

يانثىمريم عماد عباس خميس قسم السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين476
 
2013-2012االولصباحيجيد بكالوريوس74,614عراق

يذكرعلي جاسم خليف جلوب  قسم السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين477
 
يصباحيجيد بكالوريوس74,289عراق

ر
2013-2012الثان

 علي موىس قاطع قسم السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين478
ر يذكرحسي 

 
2013-2012االول صباحيجيد بكالوريوس73,655عراق

يانثىنور صباح عبد هللا خضب   قسم السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين479
 
2013-2012االول صباحيجيد بكالوريوس73,36عراق

ي غايب حياوي قسم السياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين480 يذكراحمد ناحر
 
يصباحيجيدبكالوريوس73,228عراق

ر
2013-2012الثان

ر عليوي  قسم السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين481 يانثىروى عبد الكريم حسي 
 
2013-2012االول صباحيجيد بكالوريوس73,221عراق

ر احمد قسم السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين482 يذكرحكيم قاسم حسي 
 
2013-2012االول صباحيجيد بكالوريوس73,055عراق

يذكرمحمد وليد عبد هللا كاظم  قسم النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين483
 
2013-2012الدور  االولصباحيجيد بكالوريوس72,174عراق

يانثىرسل كاظم عبيد جابر قسم العالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين484
 
يصباحيجيد بكالوريوس71,864عراق

ر
2013-2012الثان

ي قسم السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين485
 
يانثىغفران وطن عنيد عان

 
2013-2012االول صباحيجيد بكالوريوس71,822عراق

يانثىرفيف ابراهيم هاشم طارش  قسم النظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين486
 
2013-2012االولصباحيجيد بكالوريوس71,566عراق

اسيل سالم قاسم يحث  قسم السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين487
يانثى

 
2013-2012االولصباحيجيد بكالوريوس71,073عراق

يذكراحمد سعدي عبود رشيد قسم السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين488
 
2013-2012االولصباحيجيد بكالوريوس70,735عراق

يانثىشهد ابراهيم هاشم ابراهيم  قسم العالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين489
 
2013-2012االولصباحيجيد بكالوريوس70,657عراق

وان علي عادل رستم  قسم السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين490 يذكرناوشب 
 
2013-2012االول صباحيجيد بكالوريوس70,612عراق

يذكرحمد سعران حمود عواد قسم النظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين491
 
يصباحيمتوسط بكالوريوس69,909عراق

ر
2013-2012الثان

يانثىاسماء سعد كاظم محمد  قسم النظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين492
 
2013-2012االولصباحيمتوسط بكالوريوس69,772عراق

ر قسم العالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين493 يذكرفالح مهدي سالم حسي 
 
2013-2012االولصباحيمتوسط بكالوريوس69,282عراق

يذكرعلي هاشم محمد موىس  قسم العالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين494
 
يصباحيمتوسط بكالوريوس68,540عراق

ر
2013-2012الثان

ر قسم النظم السياسيةوالسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين495 يذكرسامر غسان عبد الرحمن حسي 
 
يصباحيمتوسط بكالوريوس68,353عراق

ر
2013-2012الثان

 علي كاظم  قسم النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين496
ر يانثىزينة حسي 

 
2013-2012االولصباحيمتوسطبكالوريوس67,988عراق

يانثىدنيا عسكر كريم محمد  قسم النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين497
 
2013-2012االولصباحيمتوسطبكالوريوس67,937عراق

يذكرعالء عبد المحسن علي مهيدي  قسم النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين498
 
2013-2012االولصباحيمتوسطبكالوريوس67,774عراق

يذكرعلي مهدي علي زبون قسم النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين499
 
2013-2012االولصباحيمتوسطبكالوريوس65,704عراق

يذكروليد خالد عبد القادر عبد الرزاق قسم السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين500
 
ي صباحيمتوسط بكالوريوس64,888عراق

ر
2013-2012الثان

يذكرمثثر خليل مرعيد مطلك  قسم العالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين501
 
ي صباحيمتوسط بكالوريوس62,675عراق

ر
2013-2012الثان

يانثىشيماء صالح الدين كاظم عزيز قسم النظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين502
 
2013-2012االول صباحيمتوسط بكالوريوس61,5عراق

يذكرمصطفر هالل حسن ثكب  قسم العالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين503
 
ي صباحيمقبول بكالوريوس57,459عراق

ر
2013-2012الثان

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين504 يانثىالجهراء محمد بكر محمداالسب 
 
2014-2013الدوراالول صباحيامتياز بكالوريوس94,131عراق
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يانثىمريم محمود احمد السياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين505
 
2014-2013االول صباحيامتياز بكالوريوس91,071عراق

رسى موفق جعفر محمدعليالعالقات االقتصادية الدولية الدولية العلوم السياسيةالنهرين506
يانثى

 
2014-2013االول صباحيامتياز بكالوريوس90,689عراق

يذكرصالح زامل حسن محمدالنظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين507
 
 بكالوريوس86,844عراق

ً
2014-2013االول صباحيجيد جدا

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين508 يانثىسديف محمد كامل محمداالسب 
 
2014-2013االول صباحيامتياز بكالوريوس92,902عراق

يذكرعلي عبد الرحيم كاظم عثمانالعالقات االقتصادية الدولية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين509
 
بكالوريوس87,867عراق

ً
2014-2013االول صباحيجيد جدا

يذكراحمد حسن هادي محمدالسياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين510
 
بكالوريوس85,759عراق

ً
2014-2013االول صباحيجيد جدا

يذكرمصطفر محمود جالل محمدالنظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين511
 
بكالوريوس81,256عراق

ً
2014-2013االول صباحيجيد جدا

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين512 يانثىندى سالم محمد عبدالرزاقاالسب 
 
2014-2013االول صباحيامتياز بكالوريوس91,694عراق

يانثىبان قدس يوسف عبدالرحمنالعالقات االقتصادية الدولية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين513
 
 بكالوريوس87,131عراق

ً
2014-2013االول صباحيجيد جدا

يانثىابرار جواد كاظم عكارالسياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين514
 
 بكالوريوس85,557عراق

ً
2014-2013االول صباحيجيد جدا

يذكراحمد مراح مطرود عكال النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين515
 
2014-2013االول صباحيجيد بكالوريوس76,869عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين516 يانثىهبه رضا عبد الكاظم عبدهللااالسب 
 
2014-2013االول صباحيامتياز بكالوريوس91,505عراق

يذكرفادي جنان سعيد فرنسيسالعالقات االقتصادية الدولية الدولية العلوم السياسيةالنهرين517
 
 بكالوريوس85,139عراق

ً
2014-2013االول صباحيجيد جدا

يانثىهايده عدنان مراد محمودالسياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين518
 
 بكالوريوس84,23عراق

ً
2014-2013االول صباحيجيد جدا

يذكرايمن حمود محمد رسحان النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين519
 
2014-2013االول صباحيجيد بكالوريوس76,152عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين520 راالسب  ر عبد االمب  حسي  يذكرعبد االمب  حسي 
 
 بكالوريوس89,834عراق

ً
2014-2013االول صباحيجيد جدا

يانثىامنة طالب جواد عليالعالقات االقتصادية الدولية الدولية العلوم السياسيةالنهرين521
 
 بكالوريوس83,176عراق

ً
2014-2013االول صباحيجيد جدا

يانثىهناء رحيم زيدان السياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين522
 
 بكالوريوس83,143عراق

ً
2014-2013االول صباحيجيد جدا

يانثىهند شاكر محمود حماديالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين523
 
2014-2013االول صباحيجيد بكالوريوس75,971عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين524 يانثىزمن جاسم محمد جاسماالسب 
 
 بكالوريوس88,965عراق

ً
2014-2013االول صباحيجيد جدا

يانثىنورهان احمد رضا نارصالعالقات االقتصادية الدولية الدولية العلوم السياسيةالنهرين525
 
بكالوريوس82,031عراق

ً
2014-2013االول صباحيجيد جدا

يانثىنور رعد عباس محمدالسياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين526
 
 بكالوريوس81,656عراق

ً
2014-2013االول صباحيجيد جدا

يذكرضياء علي شمران حميدالنظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين527
 
2014-2013االول صباحيجيد بكالوريوس74,066عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين528 يذكررساج مهند منب  شاكراالسب 
 
بكالوريوس88,258عراق

ً
2014-2013االول صباحيجيد جدا

ر عبيد  نارصالعالقات االقتصادية الدولية الدولية العلوم السياسيةالنهرين529 يانثىسدرة المنتىه ياسي 
 
بكالوريوس80,261عراق

ً
ي صباحيجيد جدا

ر
2014-2013الثان

يانثىنادية بدر عبد جاسم السياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين530
 
2014-2013االول صباحيجيد بكالوريوس79,983عراق

يذكربهاء عبد الكريم طاهر جعفرالنظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين531
 
2014-2013االول صباحيجيد بكالوريوس72,615عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين532 يانثىفاتن صفاء الدين جعفر حبيباالسب 
 
بكالوريوس87,868عراق

ً
2014-2013االول صباحيجيد جدا

يانثىروئ نبيل محمد جواد  العالقات االقتصادية الدولية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين533
 
2014-2013االول صباحيجيد بكالوريوس79,739عراق

وصال عبد الحسن علي غياضالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين534
يانثى

 
2014-2013االول صباحيجيد بكالوريوس79,304عراق

يذكرمنب  كريم تبينه مضلومالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين535
 
2014-2013االول صباحيجيد بكالوريوس71,946عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين536 يانثىتبارك احمد عبد هللا حسناالسب 
 
بكالوريوس87,612عراق

ً
2014-2013االول صباحيجيد جدا

يذكروائل محمد رضا نارصالسياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين537
 
2014-2013االول صباحيجيد بكالوريوس78,825عراق

يانثىضخ عبد الكريم جاسم  محمدالعالقات االقتصادية الدولية الدولية العلوم السياسيةالنهرين538
 
2014-2013االول صباحيجيدبكالوريوس79,193عراق

يانثىلمياء مصطفر برزان عباسالنظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين539
 
2014-2013االول صباحيجيدبكالوريوس71,894عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين540 يذكرعلي محمد صالح ادغيماالسب 
 
بكالوريوس86,316عراق

ً
2014-2013االول صباحيجيد جدا
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يذكرمحمد احمد حمة خان كاكا خانالعالقات االقتصادية الدولية الدولية العلوم السياسيةالنهرين541
 
2014-2013االول صباحيجيدبكالوريوس78,166عراق

يذكرمحمد جودي فرحان  السياسة  الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين542
 
2014-2013االول صباحيجيدبكالوريوس78,147عراق

يذكروليد محمد عبد حبيب النظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين543
 
2014-2013االول صباحيجيدبكالوريوس71,585عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين544 ي علي حرباالسب 
يذكرعلي راضر

 
بكالوريوس84,962عراق

ً
2014-2013االول صباحيجيد جدا

يانثىسارة قاسم عبد ذنون العالقات االقتصادية الدولية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين545
 
2014-2013االول صباحيجيدبكالوريوس77,323عراق

يانثىندى طه اكبر السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين546
 
ي صباحيجيدبكالوريوس77,073عراق

ر
2014-2013الثان

يذكرسيف الدين علي عباس كاظمالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين547
 
2014-2013االول صباحيمتوسط بكالوريوس68,711عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين548 رقية ناظم كريم علياالسب 
يانثى

 
بكالوريوس84,107عراق

ً
2014-2013االول صباحيجيد جدا

منار هاشم علي  كاظمالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين549
يانثى

 
ي صباحيجيدبكالوريوس76,836عراق

ر
2014-2013الثان

ي هاشمالعالقات االقتصادية الدولية الدولية العلوم السياسيةالنهرين550 يذكرعلي مهند صبر
 
2014-2013االول صباحيجيدبكالوريوس74,253عراق

يذكرمصطفر عامر كامل احمدالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين551
 
2014-2013االول صباحيمتوسط بكالوريوس68,235عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين552 يانثىسارة قاسم عبد الرضا عبدالوهاباالسب 
 
2014-2013االول صباحيجيد جدا بكالوريوس84,42عراق

يانثىرند جاسم هالل جاسمالسياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين553
 
2014-2013االول صباحيجيد بكالوريوس75,818عراق

يانثىسمر شاكر داخل حبيبالعالقات االقتصادية الدولية الدولية العلوم السياسيةالنهرين554
 
2014-2013االول صباحيجيد بكالوريوس74,092عراق

ر النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين555 يذكرايمن خليل نارص حسي 
 
2014-2013االول صباحيمتوسط بكالوريوس67,719عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين556 ياالسب 
يانثىنجاة رشيد حميد شمخر

 
 بكالوريوس83,776عراق

ً
2014-2013االول صباحيجيد جدا

يذكرجعفر صادق جلو ثجيلالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين557
 
2014-2013االول صباحيجيد بكالوريوس75,59عراق

ي نجم العالقات االقتصادية الدولية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين558 يذكريارس صبر
 
2014-2013االول صباحيجيد بكالوريوس73,972عراق

ر علوان النظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين559 يذكرمحمد طالب حسي 
 
2014-2013االول صباحيمتوسط بكالوريوس67,029عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين560 يانثىمروة امجد سعد هللا مجيداالسب 
 
 بكالوريوس82,543عراق

ً
2014-2013االول صباحيجيد جدا

يانثىزينب حميد احمد محمدالسياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين561
 
2014-2013االول صباحيجيد بكالوريوس73,609عراق

يانثىدعاء قيس عباس فرحانالعالقات االقتصادية الدولية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين562
 
2014-2013االول صباحيجيد بكالوريوس72,569عراق

ي كرمالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين563
 
يانثىفرح عبد الستار منان

 
2014-2013االول صباحيمتوسط بكالوريوس66,885عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين564 يانثىغصون عماد خزعل احمداالسب 
 
 بكالوريوس82,538عراق

ً
2014-2013االول صباحيجيد جدا

ر الزمالسياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين565 يذكرليث عادل حسي 
 
2014-2013االول صباحيجيد بكالوريوس73,244عراق

يانثىسارة صالح هادي اكرمالعالقات االقتصادية الدولية الدولية العلوم السياسيةالنهرين566
 
ي صباحيجيد بكالوريوس72,475عراق

ر
2014-2013الثان

ي النظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين567 يانثىدعاء صالح كامل صبر
 
2014-2013االول صباحيمتوسط بكالوريوس66,781عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين568 يذكرعبد هللا عدنان عباس عبوداالسب 
 
 بكالوريوس82,474عراق

ً
2014-2013االول صباحيجيد جدا

يانثىدموع قاسم كريم السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين569
 
2014-2013االول صباحيجيد بكالوريوس72,248عراق

ي جاسمالعالقات االقتصادية الدولية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين570 يانثىضخ عبد هللا ناحر
 
2014-2013االول صباحيجيد بكالوريوس72,241عراق

يذكراحمد محمد علي حسن عاشور النظم السياسية والسياسات العامة`العلوم السياسيةالنهرين571
 
2014-2013الدوراالول صباحيمتوسط بكالوريوس65,885عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين572 يذكرحمزة رعد عبود علواناالسب 
 
 بكالوريوس82,248عراق

ً
2014-2013االول صباحيجيد جدا

يفالسياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين573 ر محمد احمد رسر يانثىحني 
 
2014-2013االول صباحيجيد بكالوريوس72,492عراق

يذكرعلي عامر غاوي زيدانالعالقات االقتصادية الدولية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين574
 
2014-2013االول صباحيجيد بكالوريوس72عراق

ر حمزةالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين575 يذكراحمد دعيس حسي 
 
ي صباحيمتوسط بكالوريوس64,99عراق

ر
2014-2013الثان

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين576 يانثىهناء خضب  مطر درسراالسب 
 
بكالوريوس81,763عراق

ً
2014-2013االول صباحيجيد جدا
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يذكربارق جاسم محمد عباس السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين577
 
2014-2013االول صباحيجيد بكالوريوس71,785عراق

يذكرحيدر ثامر  عبيد سلمانالعالقات االقتصادية الدولية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين578
 
2014-2013االول صباحيمتوسط بكالوريوس69,690عراق

ر محمد عبد الرضا محمدالنظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين579 يانثىحني 
 
ي صباحيمتوسط بكالوريوس63,167عراق

ر
2014-2013الثان

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين580 يانثىرغد رحيم عطيه عالجاالسب 
 
2014-2013االول صباحيجيد جدابكالوريوس81,635عراق

اية علي عباس جعفر السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين581
يانثى

 
2014-2013االول صباحيجيد بكالوريوس71,744عراق

يانثىداليا عامر عبد المنعم جاسمالعالقات االقتصادية الدولية الدولية العلوم السياسيةالنهرين582
 
2014-2013االول صباحيمتوسط بكالوريوس66,284عراق

يذكرحيدر عباس مهدي نارصالنظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين583
 
ي صباحيمتوسط بكالوريوس61,904عراق

ر
2014-2013الثان

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين584 يذكراحمد عبد االمب  درويش عبدالكريماالسب 
 
2014-2013االول صباحيجيدبكالوريوس79,987عراق

ر عنون حسونالسياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين585 يذكرصدام حسي 
 
ي صباحيجيد بكالوريوس71,418عراق

ر
2014-2013الثان

ر طاهرالعالقات االقتصادية الدولية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين586 يذكرحسن علي حسي 
 
ي صباحيمتوسط بكالوريوس68,041عراق

ر
2014-2013الثان

ي عبدهللاالنظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين587
 
ق ي رسر

ر
يذكرنور الدين حسان

 
ي صباحيمتوسط بكالوريوس61,833عراق

ر
2014-2013الثان

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين588 يذكرسعد رويس حمزة جاسماالسب 
 
2014-2013االول  صباحيجيدبكالوريوس79,244عراق

ر عزيز عبد دهام السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين589 يانثىحني 
 
2014-2013االول صباحيجيد بكالوريوس71,322عراق

يذكرعمار موىس علي عبدالعالقات االقتصادية الدولية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين590
 
ي صباحيمتوسط بكالوريوس66,048عراق

ر
2014-2013الثان

يذكرعبد هللا محمد قاسم عليالنظم السياسية العلوم السياسيةالنهرين591
 
ي صباحيمتوسط بكالوريوس60,822عراق

ر
2014-2013الثان

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين592 يانثىغفران كامل رسحان مزباناالسب 
 
2014-2013االول صباحيجيد بكالوريوس79,021عراق

يذكرحسن مثثر عبد مطرالسياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين593
 
2014-2013االول صباحيجيد بكالوريوس71,289عراق

يالعالقات االقتصادية الدولية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين594 ة ثائر محمود ناحر يانثىسمب 
 
2014-2013االول صباحيمتوسط بكالوريوس65,859عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين595 يانثىنور جاسم حرجان عبداالسب 
 
2014-2013االول صباحيجيد بكالوريوس78,973عراق

رالسياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين596 يذكرحسن فاضل سليم حسي 
 
2014-2013االول صباحيجيد بكالوريوس71,289عراق

يذكرحيدر عبد علي فليح سلمانالعالقات االقتصادية الدولية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين597
 
2014-2013االول صباحيمتوسط بكالوريوس62,655عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين598 ر هادياالسب  يذكررسول علي عبد الحسي 
 
2014-2013االول صباحيجيد بكالوريوس78,739عراق

ر عالء رضا كاظمالسياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين599 يانثىياسمي 
 
ي صباحيجيد بكالوريوس70,91عراق

ر
2014-2013الثان

يذكرعلي غالب سلمان عبيدالعالقات االقتصادية الدولية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين600
 
2014-2013االول صباحيمتوسط بكالوريوس62,264عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين601 ر رشيد االسب  يانثىسخر حسي 
 
2014-2013االول صباحيجيد بكالوريوس76,192عراق

يانثىدعاء كريم عوده مردمالسياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين602
 
ي صباحيجيد بكالوريوس70,585عراق

ر
2014-2013الثان

ر طارق حسن عبدالعالقات االقتصادية الدولية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين603 يذكرحسي 
 
2014-2013االول صباحيمتوسط بكالوريوس61,616عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين604 يذكرسيف سعد قاسم رحيماالسب 
 
2014-2013االول صباحيجيد بكالوريوس74,568عراق

يذكركرار عباس خضب  السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين605
 
2014-2013االول صباحيمتوسط بكالوريوس69,644عراق

يذكرضياء كريم صالح السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين606
 
2014-2013االول صباحيمتوسط بكالوريوس68,581عراق

يانثىزينب حسان خلف السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين607
 
ي صباحيمتوسط بكالوريوس67,821عراق

ر
2014-2013الثان

يانثىزينب حمزة عبد شدهانالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين608
 
2015-2014االولصباحيامتياز بكالوريوس90,646عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين609  مرعياالسب 
ر يانثىامنية حمزة ياسي 

 
بكالوريوس88,458عراق

ً
2015-2014االولصباحيجيد جدا

يانثىهبة غالب كامل حسونالسياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين610
 
بكالوريوس88,421عراق

ً
2015-2014االولصباحيجيد جدا

يانثىرسور محمد حسن عبد الرضاالعالقات االقتصادية الدولية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين611
 
بكالوريوس87,039عراق

ً
2015-2014االولصباحيجيد جدا

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين612 يانثىمنار شاكر محمود االسب 
 
2015-2014االولصباحيجيد جدا بكالوريوس88,218عراق
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يانثىاسيل ثائر ذياب صالح النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين613
 
2015-2014االول صباحيجيد جدا بكالوريوس86,937عراق

ر السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين614 يانثىمروة مالك كايد حسي 
 
 بكالوريوس84,818عراق

ً
2015-2014االول صباحيجيد جدا

ر كاظم ابراهيم العالقات االقتصادية الدولية الدولية العلوم السياسيةالنهرين615 يانثىابتهال حسي 
 
 بكالوريوس83,06عراق

ً
2015-2014االول صباحيجيد جدا

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين616 يانثىمينا لؤي عبد الرزاق عباساالسب 
 
 بكالوريوس86,233عراق

ً
2015-2014االول صباحيجيد جدا

يانثىعفراء خالد عبد عبادة النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين617
 
 بكالوريوس86,191عراق

ً
2015-2014االول صباحيجيد جدا

يذكرحذيفة عبد المطلب عبد الرضا عبد الرحيم السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين618
 
 بكالوريوس82,316عراق

ً
2015-2014االول صباحيجيد جدا

ر العالقات االقتصادية الدولية الدولية العلوم السياسيةالنهرين619 يانثىشيماء رسول طه حسي 
 
 بكالوريوس82,285عراق

ً
2015-2014االول صباحيجيد جدا

يانثىشفاء سالم شكر محمد النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين620
 
 بكالوريوس85,534عراق

ً
2015-2014االول صباحيجيد جدا

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين621 يانثىضخ جمال كاظم علواناالسب 
 
 بكالوريوس84,55عراق

ً
2015-2014االول صباحيجيد جدا

يذكرعلي حاتم ناظم مطشر السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين622
 
 بكالوريوس81,847عراق

ً
2015-2014االول صباحيجيد جدا

يانثىدعاء حميد جاسم فري    ح العالقات االقتصادية الدولية الدولية العلوم السياسيةالنهرين623
 
 بكالوريوس81,632عراق

ً
2015-2014االول صباحيجيد جدا

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين624 يانثىصفاء صبخي حمودي محسناالسب 
 
 بكالوريوس83,81عراق

ً
2015-2014االول صباحيجيد جدا

ر النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين625 عائشه محمد علي حسي 
يانثى

 
 بكالوريوس82,816عراق

ً
2015-2014االول صباحيجيد جدا

زهراء علي حسن عبود العالقات االقتصادية الدولية الدولية العلوم السياسيةالنهرين626
يانثى

 
 بكالوريوس80,837عراق

ً
2015-2014االول صباحيجيد جدا

يانثىنورس رسحان مردان هنيان السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين627
 
2015-2014االول صباحيجيد بكالوريوس78,809عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين628 يانثىارساء سليم كاظم علياالسب 
 
 بكالوريوس82,97عراق

ً
2015-2014االول صباحيجيد جدا

يانثىرفيف اياد حسن عبد هللا العالقات االقتصادية الدولية الدولية العلوم السياسيةالنهرين629
 
2015-2014االول صباحيجيد بكالوريوس79,916عراق

يانثىفاتن عباس سلطان كاطع النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين630
 
2015-2014االول صباحيجيد بكالوريوس78,972عراق

يانثىايه عالء صبخي السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين631
 
ي صباحيجيد بكالوريوس78,384عراق

ر
2015-2014الثان

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين632 شهد علي عبود جبارةاالسب 
يانثى

 
 بكالوريوس82,621عراق

ً
2015-2014االول صباحيجيد جدا

ي العالقات االقتصادية الدولية الدولية العلوم السياسيةالنهرين633
ر عامر عطا عبد الغثر يانثىلجي 

 
2015-2014االول صباحيجيد بكالوريوس79,904عراق

يانثىزينب اياد جعفر جواد النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين634
 
2015-2014االول صباحيجيد بكالوريوس77,964عراق

اسيل علي كاظم جاسم السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين635
يانثى

 
2015-2014االول صباحيجيد بكالوريوس76,995عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين636 يانثىهاله داخل نارص حاجماالسب 
 
بكالوريوس81,806عراق

ً
2015-2014االول صباحيجيد جدا

يانثىزهراء سلمان جعفر سلمان العالقات االقتصادية الدولية الدولية العلوم السياسيةالنهرين637
 
2015-2014االول صباحيجيد بكالوريوس78,562عراق

اس حامد حسن جغيل النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين638 يانثىنبر
 
2015-2014االول صباحيجيد بكالوريوس76,942عراق

يانثىايالف منعم علوان محسن السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين639
 
2015-2014االول صباحيجيد بكالوريوس75,851عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين640 يفاالسب  رند محمد علي رسر
يانثى

 
 بكالوريوس81,702عراق

ً
2015-2014االول صباحيجيد جدا

ايمان صبيح عبد علي كاظمالعالقات االقتصادية الدولية الدولية العلوم السياسيةالنهرين641
يانثى

 
2015-2014االول صباحيجيد بكالوريوس78,384عراق

يذكركرار خليل ابراهيم عباس السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين642
 
2015-2014االول صباحيجيد بكالوريوس75,487عراق

يذكرحيدر فليح حسن عبد النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين643
 
2015-2014االول صباحيجيد بكالوريوس74,878عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين644 ر عباساالسب  يذكرسيف سعد حسي 
 
2015-2014االول صباحيجيد جدابكالوريوس81,198عراق

يانثىبان حسن احمد كاطع العالقات االقتصادية الدولية الدولية العلوم السياسيةالنهرين645
 
2015-2014االول صباحيجيد  بكالوريوس77,432عراق

يانثىلمياء عبد الحسن مطعم عباس النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين646
 
2015-2014االول صباحيجيد بكالوريوس74,874عراق

يذكرمحمد حامد احمد مهاوش السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين647
 
2015-2014االول صباحيجيد بكالوريوس75,058عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين648 يانثىزهراء سالم اسماعيل ابراهيماالسب 
 
2015-2014االول صباحيجيد بكالوريوس79,366عراق
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يانثىرسى محمد شالل فرحان العالقات االقتصادية الدولية الدولية العلوم السياسيةالنهرين649
 
2015-2014االول صباحيجيد بكالوريوس75,999عراق

ر النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين650  علي حسي 
ر يانثىسارة حسي 

 
2015-2014االول صباحيجيد بكالوريوس74,089عراق

ي جرمط كاظم السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين651 يانثىرندة ناحر
 
2015-2014االول صباحيجيد بكالوريوس71,901عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين652 يذكرزيد سالم نجم عبداالسب 
 
2015-2014االول صباحيجيد بكالوريوس78,125عراق

ر عبد االمب  جاسم عكاب العالقات االقتصادية الدولية الدولية العلوم السياسيةالنهرين653 يذكرحسي 
 
2015-2014االول صباحيجيد بكالوريوس74,709عراق

يانثىزهراء عالء شاكر محمود النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين654
 
2015-2014االول صباحيجيد بكالوريوس73,455عراق

يانثىهدير هادي عبد هللا عبيد السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين655
 
2015-2014االول صباحيجيد بكالوريوس71,642عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين656 يذكراحمد عبد االمب  سلمان عباساالسب 
 
2015-2014االول صباحيجيد بكالوريوس76,925عراق

ي عبد السيد العالقات االقتصادية الدولية الدولية العلوم السياسيةالنهرين657
 
يانثىختام صباح شغان

 
2015-2014االول صباحيجيد بكالوريوس72,731عراق

يذكرعبد الكريم محمود عبد محمود النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين658
 
2015-2014االول صباحيجيد بكالوريوس72,657عراق

يذكرحسام سالم عبد عويد السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين659
 
2015-2014االول صباحيجيد بكالوريوس70,62عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين660 يذكرعالء حامد جاسم سهيلاالسب 
 
2015-2014االول صباحيجيد بكالوريوس75,118عراق

ر النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين661 يذكراسامه عبد الحميد خضب  حسي 
 
2015-2014االول صباحيجيد بكالوريوس72,196عراق

يذكرسيف وليد عزيز سعود العالقات االقتصادية الدولية الدولية العلوم السياسيةالنهرين662
 
2015-2014االول صباحيجيد بكالوريوس72,036عراق

يذكرعثمان عصام عبد الوهاب مهدي السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين663
 
2015-2014االول صباحيجيد بكالوريوس70,148عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين664 يذكرمحمد عطا نعيم عبدالحسناالسب 
 
2015-2014االول صباحيجيد بكالوريوس75,044عراق

يذكرسامر عدنان جاسم عويد النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين665
 
2015-2014االول صباحيجيد بكالوريوس71,161عراق

ر نجم عبد الواحد حسن العالقات االقتصادية الدولية الدولية العلوم السياسيةالنهرين666 يذكرحسي 
 
2015-2014االول صباحيجيد بكالوريوس70,555عراق

يذكربهاء كريم معارج السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين667
 
2015-2014الثالث صباحيمتوسط بكالوريوس69,223عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين668 ياالسب 
يذكرمصطفر جاسم كطوف راضر

 
2015-2014االول صباحيجيد بكالوريوس74,854عراق

 علي النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين669
ر ي عبد الحسي  يذكرمحمود ناحر

 
2015-2014االول صباحيجيد بكالوريوس71,103عراق

يانثىبان نويد احمد مجيد العالقات االقتصادية الدولية الدولية العلوم السياسيةالنهرين670
 
2015-2014الدور الول صباحيمتوسط بكالوريوس69,441عراق

يذكرمصطفر ناطق عواد وادي السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين671
 
2015-2014االول صباحيمتوسط بكالوريوس69عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين672 يذكراحمد نايف عباس محموداالسب 
 
2015-2014االول صباحيجيدبكالوريوس74,721عراق

يذكرزيد عالء محمد رضا طه النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين673
 
2015-2014االول صباحيجيد بكالوريوس70,481عراق

يذكرعبد هللا كامل محمد حمزهالسياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين674
 
2015-2014االول صباحيمتوسط بكالوريوس68,848عراق

يذكرليث محمد يارس علي العالقات االقتصادية الدولية الدولية العلوم السياسيةالنهرين675
 
2015-2014االول صباحيمتوسط بكالوريوس67,378عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين676 يذكرمحمد صالح حسن محسناالسب 
 
2015-2014االول صباحيجيد بكالوريوس72,397عراق

يانثىنور مشتاق حسن حمود النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين677
 
2015-2014االول صباحيجيد بكالوريوس70,135عراق

يذكرعلي صادق عبد االمب  كريم السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين678
 
2015-2014االول صباحيمتوسط بكالوريوس68,536عراق

يانثىفرقان نصيف لطيف مطر العالقات االقتصادية الدولية الدولية العلوم السياسيةالنهرين679
 
2015-2014االول صباحيمتوسط بكالوريوس65,733عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين680 يانثىفرح قيس عبد الرضا كريماالسب 
 
2015-2014االول صباحيجيد بكالوريوس71,838عراق

يانثىنور محمد حازم عبد الستار النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين681
 
2015-2014االول صباحيمتوسط بكالوريوس67,761عراق

ر خميس السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين682 يذكرازهر قاسم حسي 
 
2015-2014االول صباحيمتوسط بكالوريوس67,708عراق

يذكرغسان علي عبود بديوي العالقات االقتصادية الدولية الدولية العلوم السياسيةالنهرين683
 
2015-2014االول صباحيمتوسط بكالوريوس64,087عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين684 يذكرعلي حسب هللا مهدي محمداالسب 
 
2015-2014االول صباحيجيد بكالوريوس70,675عراق
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يذكرعباس رسحان وسىمي السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين685
 
ي صباحيمتوسط بكالوريوس68,154عراق

ر
2015-2014الثان

يانثىسبا فاضل برهان اسد النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين686
 
2015-2014االول صباحيمتوسط بكالوريوس67,581عراق

يذكريوسف محمد كريم محمد العالقات االقتصادية الدولية الدولية العلوم السياسيةالنهرين687
 
2015-2014االول صباحيمتوسط بكالوريوس63,82عراق

ر سعد جاسم محمدالسياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين688 يانثىحني 
 
2015-2014الثالث صباحيمتوسط بكالوريوس67,437عراق

يذكراحمد عامر مهجول محمد النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين689
 
2015-2014االول صباحيمتوسط بكالوريوس66,207عراق

يذكرمحمد عباس هاشم العالقات االقتصادية الدولية الدولية العلوم السياسيةالنهرين690
 
ي صباحيمتوسط بكالوريوس62,057عراق

ر
2015-2014الثان

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين691 يذكرعمار حلو محمد حسن االسب 
 
2015-2014الثالث صباحيمتوسط بكالوريوس60,843عراق

رالسياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين692 رسى سامي سلمان عبدالحسي 
يانثى

 
ي صباحيمتوسط بكالوريوس67,051عراق

ر
2015-2014الثان

يذكرعلي احمد عبد مروزك النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين693
 
ي صباحيمتوسط بكالوريوس64,25عراق

ر
2015-2014الثان

يذكرمرعي مخي محمد العالقات االقتصادية الدولية الدولية العلوم السياسيةالنهرين694
 
ي صباحيمتوسط بكالوريوس66,253عراق

ر
2015-2014الثان

يانثىميس مهنا هاشم السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين695
 
ي صباحيمتوسط بكالوريوس66,421عراق

ر
2015-2014الثان

يانثىارساء علي عيىس عمرانالعالقات االقتصادية الدولية الدولية العلوم السياسيةالنهرين696
 
ي صباحيمتوسط بكالوريوس62,018عراق

ر
2015-2014الثان

يذكرعلي سعيد زاير سلمان السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين697
 
2015-2014االول صباحيمتوسط بكالوريوس65,294عراق

ر هادي النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين698 يذكرحسن قابل حسي 
 
2015-2014االول صباحيمتوسط بكالوريوس60,491عراق

شهد علي عبد االمب السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين699
يانثى

 
2015-2014الثالث صباحيمتوسط بكالوريوس64,912عراق

يذكرانمار محمد بدن غجري العالقات االقتصادية الدولية الدولية العلوم السياسيةالنهرين700
 
2015-2014االول صباحيمتوسط بكالوريوس61,024عراق

يذكرغيث محمد عداي ابراهيم السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين701
 
2015-2014االول صباحيمتوسط بكالوريوس64,74عراق

يذكرمحمد قاسم محمد العالقات االقتصادية الدولية الدولية العلوم السياسيةالنهرين702
 
ي صباحيمتوسط بكالوريوس60,533عراق

ر
2015-2014الثان

يذكرسيف عبد الوهاب عبد الرحمن النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين703
 
ي صباحيمتوسط بكالوريوس60,2عراق

ر
2015-2014الثان

يذكرعلي نجم خلف كاظم العالقات االقتصادية الدولية الدولية العلوم السياسيةالنهرين704
 
2015-2014االول صباحيمقبول بكالوريوس59,728عراق

يذكرعمر ابراهيم رحيم كاظم السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين705
 
2015-2014االول صباحيمتوسط بكالوريوس64,262عراق

ف سلمان خليبصالعالقات االقتصادية الدولية الدولية العلوم السياسيةالنهرين706 يذكرارسر
 
ي صباحيمقبول بكالوريوس59,605عراق

ر
2015-2014الثان

يانثىفاطمة سهيم خليل النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين707
 
ي صباحيمقبول بكالوريوس58,9عراق

ر
2015-2014الثان

سارة علي موىس السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين708
يانثى

 
2015-2014الثالثصباحيمقبول بكالوريوس59,643عراق

ي النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين709 يذكرمنتظر حنون لعيثر
 
ي صباحيمقبول بكالوريوس58,3عراق

ر
2015-2014الثان

يانثىنور امجد فرحان عبدالحميدالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين710
 
2016-2015االولصباحيجيد جدابكالوريوس88.674عراق

 طارق علي دخيلالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين711
ر يانثىحني 

 
2016-2015االولصباحيجيد جدابكالوريوس81.781عراق

يانثىمها عباس بيات محمودالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين712
 
2016-2015االولصباحيجيدبكالوريوس79.735عراق

اية علي عبد هللا سلمانالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين713
يانثى

 
2016-2015االولصباحيجيدبكالوريوس76.915عراق

يانثىرسى موفق خضب  عباسالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين714
 
2016-2015االولصباحيجيدبكالوريوس76.385عراق

يانثىرند رعد هادي جوادالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين715
 
2016-2015االولصباحيجيدبكالوريوس74.919عراق

يانثىسارة محمود غزال خلفالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين716
 
2016-2015االولصباحيجيدبكالوريوس72.507عراق

يانثىهبة عباس بيات محمودالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين717
 
2016-2015االولصباحيمتوسط بكالوريوس68.373عراق

ر عوده محيبسالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين718 يانثىفرح حسي 
 
2016-2015االولصباحيمتوسط بكالوريوس67.186عراق

ي عليالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين719 يانثىرابعه فالح ناحر
 
2016-2015االولصباحيمتوسط بكالوريوس66.745عراق

يانثىارساء ستار كاظم محمودالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين720
 
2016-2015االولصباحيمتوسط بكالوريوس65.741عراق
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يذكرعالء كاظم محسن حميديالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين721
 
2016-2015االولصباحيمتوسط بكالوريوس65.684عراق

يالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين722
ي صخر يذكرعلي فاضل حرنر

 
2016-2015االولصباحيمتوسط بكالوريوس65.48عراق

رالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين723 يذكرضياء صبيح بحيت حسي 
 
2016-2015االولصباحيمتوسط بكالوريوس64.046عراق

يذكرابراهيم خليل علي خلفالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين724
 
2016-2015االولصباحيمتوسط بكالوريوس63.607عراق

يالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين725
يانثىشهد قاسم محمد منخر

 
2016-2015االولصباحيامتياز بكالوريوس90.387عراق

ر احمد رشيد مجيدالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين726 يانثىياسمي 
 
2016-2015االولصباحيجيد جدابكالوريوس87.474عراق

يانثىوفاء عباس يارس عليالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين727
 
2016-2015االولصباحيجيد جدابكالوريوس86.759عراق

يانثىرفل لطيف جواد جاسمالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين728
 
2016-2015االولصباحيجيد جدابكالوريوس82.986عراق

يانثىغفران رعد حسن حميدالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين729
 
2016-2015االولصباحيجيد جدابكالوريوس82.898عراق

يانثىسارة مجيد يونس عطيةالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين730
 
2016-2015االولصباحيجيد جدابكالوريوس80.052عراق

رالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين731 يانثىسخر حسن علي حسي 
 
2016-2015االولصباحيجيدبكالوريوس77.276عراق

زهراء حسن علي محمدالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين732
يانثى

 
2016-2015االولصباحيجيدبكالوريوس76.186عراق

يانثىدينا عبد االمب  ابراهيم محسنالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين733
 
2016-2015االولصباحيجيدبكالوريوس75.876عراق

ي جابرالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين734
يذكرمرتضر مجيد منخر

 
2016-2015االولصباحيجيدبكالوريوس72.671عراق

يذكررائد محمد صباح عبد حسونالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين735
 
2016-2015االولصباحيمتوسط بكالوريوس68.421عراق

رالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين736 يذكرامن حامد زغب  عبد الحسي 
 
2016-2015االولصباحيمتوسط بكالوريوس68.025عراق

رالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين737 يذكراحمد محسن عليان حسي 
 
2016-2015االولصباحيمتوسط بكالوريوس66.577عراق

يذكرضياء ستار جادر راشدالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين738
 
2016-2015االولصباحيمتوسط بكالوريوس65.196عراق

يذكريارس خالد وهيب علوانالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين739
 
2016-2015االولصباحيمتوسط بكالوريوس64.867عراق

يذكراريان حسن محمد ويس مرادالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين740
 
2016-2015االولصباحيمتوسط بكالوريوس64.328عراق

ر محمدالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين741 يانثىرواء جاسم عبد الحسي 
 
2016-2015االولصباحيمتوسط بكالوريوس64.058عراق

يذكررسول أكرم محمود عليالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين742
 
2016-2015االولصباحيمتوسط بكالوريوس63.776عراق

يانثىنور زهب  رؤوف حميدالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين743
 
2016-2015االولصباحيمتوسط بكالوريوس60.43عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين744 يانثىزينب غالب جعفر عباساالسب 
 
2016-2015االولصباحيجيد جدابكالوريوس88.833عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين745 ي اسماعيل جاسماالسب 
يانثىداليا حف 

 
2016-2015االولصباحيجيدبكالوريوس78.738عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين746 ر مصحب مهدياالسب   حسي 
يذكرمصطفر

 
2016-2015االولصباحيجيدبكالوريوس73.571عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين747 يانثىضخ فيصل علي جاسماالسب 
 
2016-2015االولصباحيجيدبكالوريوس79.952عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين748 يانثىاسيا عمار عباس علواناالسب 
 
2016-2015االولصباحيجيد جدابكالوريوس81.714عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين749 يانثىفرح فائق مجيد عبداالسب 
 
2016-2015االولصباحيجيدبكالوريوس79.714عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين750 يذكرعلي مظهر حمو مزعلاالسب 
 
2016-2015االولصباحيمتوسطبكالوريوس66.238عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين751 يانثىمسار عادل صادق جعفراالسب 
 
2016-2015االولصباحيجيدبكالوريوس71.333عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين752 يانثىزبيدة عدنان سلمان مهدياالسب 
 
2016-2015االولصباحيجيدبكالوريوس71.214عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين753 يانثىربا زهب  توفيق جميلاالسب 
 
2016-2015االولصباحيجيدبكالوريوس71.285عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين754 يانثىاية رعد جاسم مهدياالسب 
 
2016-2015االولصباحيجيدبكالوريوس75.095عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين755 يذكربكر ماهر عبد هللا محمداالسب 
 
2016-2015االولصباحيجيدبكالوريوس71.88عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين756 يف حسناالسب  يانثىنبأ احسان رسر
 
2016-2015االولصباحيجيدبكالوريوس72.285عراق
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اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين757 يانثىفرح منب  عزيز محسناالسب 
 
2016-2015االولصباحيمتوسطبكالوريوس69.309عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين758 ر مهدياالسب  يانثىدانية كاظم حسي 
 
2016-2015االولصباحيمتوسطبكالوريوس64.761عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين759 يانثىزهراء احمد كاظم صالحاالسب 
 
2016-2015االولصباحيمتوسطبكالوريوس65.952عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين760 يذكرعلي يونس محمد عبد عودةاالسب 
 
2016-2015االولصباحيمتوسطبكالوريوس61.384عراق

يذكرقيض اسماعيل خليل مسب السياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين761
 
2016-2015االولصباحيجيد جدابكالوريوس82,547عراق

يانثىبشائر بشب  زويد عنادالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين762
 
2016-2015االولصباحيجيد جدابكالوريوس80,962عراق

يانثىشمس محمد صالح مهديالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين763
 
2016-2015االولصباحيجيدبكالوريوس79,244عراق

يانثىزينب رسول حبيب علوانالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين764
 
2016-2015االولصباحيجيدبكالوريوس77,354عراق

يانثىسمر مهدي جبار مهديالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين765
 
2016-2015االولصباحيجيدبكالوريوس72,314عراق

يانثىزهراء نصب  جاسم الزمالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين766
 
2016-2015االولصباحيجيدبكالوريوس71,578عراق

ي عبد الخالق شنف عنادالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين767 يذكرعبد النثر
 
2016-2015االولصباحيجيدبكالوريوس71,195عراق

يالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين768
 
يانثىغيد غسان عبد هللا رزوق

 
2016-2015االولصباحيمتوسطبكالوريوس68,427عراق

ي باللالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين769 اية محمد عريثر
يانثى

 
2016-2015االولصباحيمتوسطبكالوريوس68,17عراق

ر عذارالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين770 يذكرغفار جابر حسي 
 
2016-2015االولصباحيمتوسطبكالوريوس67,63عراق

يانثىسارة عبد الحميد باقر السياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين771
 
2016-2015االولصباحيمتوسطبكالوريوس63,578عراق

يذكرعبد الرزاق جابر هادي خلفالسياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين772
 
2016-2015االولصباحيجيدبكالوريوس70,988عراق

يانثىفاطمة بكر عبد الستار حمود السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين773
 
2016-2015االولصباحيمتوسطبكالوريوس66,645عراق

يذكرمصطفر عبد الخالق شنف عنادالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين774
 
2016-2015االولصباحيمتوسطبكالوريوس65,699عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين775 يذكرامجد عباس سهيل صخرياالسب 
 
ي صباحيمتوسطبكالوريوس67,098عراق

ر
2016-2015الثان

يذكرطارق جعفر فخري خليلالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين776
 
ي صباحيمتوسطبكالوريوس64,807عراق

ر
2016-2015الثان

رالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين777 يانثىشهد حازم هادي امي 
 
ي صباحيمتوسطبكالوريوس60,882عراق

ر
2016-2015الثان

يذكرمحمد فاخر محمود العالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين778
 
ي صباحيمقبول بكالوريوس55,353عراق

ر
2016-2015الثان

ناهد اردال عزمي نور الدينالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين779
يانثى

 
ي صباحيمتوسطبكالوريوس65,7عراق

ر
2016-2015الثان

يانثىدينا مالك خضب  مهذولالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين780
 
ي صباحيجيدبكالوريوس70,531عراق

ر
2016-2015الثان

يذكرمصطفر ثائر ابراهيم كاظمالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين781
 
ي صباحيمتوسطبكالوريوس65,553عراق

ر
2016-2015الثان

يانثىنبأ عماد رحيم محمدالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين782
 
ي صباحيمتوسطبكالوريوس61,122عراق

ر
2016-2015الثان

يانثىدينا نبيل رشديالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين783
 
2016-2015الثالثصباحيمتوسطبكالوريوس64,286عراق

يذكرنشوان فهد مزعل حمودالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين784
 
2016-2015الثالثصباحيمقبول بكالوريوس57,854عراق

يانثىنور عباس فاضل جاسمالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين785
 
2016-2015الثالثصباحيمتوسطبكالوريوس63,374عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين786 يذكراسماعيل ابراهيم اسماعيلاالسب 
 
2016-2015الثالثصباحيمتوسطبكالوريوس62عراق

يذكرضياء احمد سعود تايه النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين787
 
2017-2016االول صباحيامتياز بكالوريوس91.784عراق

يذكرعبد هللا خضب  عداي سلمان العالقات االقتصادية الدولية العلوم السياسيةالنهرين788
 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس88.416عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين789 يانثىشهب احمد عبد الكريم حسناالسب 
 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس87.67عراق

يانثىعال فاضل عطيه صالحالعالقات االقتصادية الدولية العلوم السياسيةالنهرين790
 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس87.302عراق

يذكرعمر عبد العزيز محمد عبدهللاالنظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين791
 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس87.11عراق

ر السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين792 غفران علي مطلك حسي 
يانثى

 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس86.988عراق
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اتيجية العلوم السياسيةالنهرين793 يانثىمريم فاضل كامل عبوداالسب 
 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس86.213عراق

غفران علي فرحان عباس السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين794
يانثى

 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس85.553عراق

يذكرحسن عصام خليل ابراهيم السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين795
 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس83.109عراق

ر النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين796 يانثىنرجس محمد رضا حسي 
 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس83.06عراق

يذكراحمد رضا محمد علي رضاالنظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين797
 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس82.905عراق

يانثىزينب حسن قاسم احمدالنظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين798
 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس82.665عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين799 يانثىفاطمة عماد سلمان عبدالرسولاالسب 
 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس82.192عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين800 عال عدنان محمد حسن علياالسب 
يانثى

 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس82.159عراق

ر عامر عايد حسنالعالقات االقتصادية الدولية العلوم السياسيةالنهرين801 يانثىحني 
 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس81.741عراق

يانثىهديل محمد عويد ذهبالعالقات االقتصادية الدولية العلوم السياسيةالنهرين802
 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس81.339عراق

يذكرعلي محمد عبد الكريم عليالسياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين803
 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس80.315عراق

يانثىدعاء كاظم عبيد جابرالسياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين804
 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس80.012عراق

يانثىنور صباح ابراهيم مصطفر النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين805
 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس79.604عراق

ر حميد محمد صالح السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين806 يانثىرني 
 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس78.679عراق

يانثىوهج محمد اسماعيل محمدالعالقات االقتصادية الدولية العلوم السياسيةالنهرين807
 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس78.665عراق

يانثىارساء حيدر حميد عبدالعالقات االقتصادية الدولية العلوم السياسيةالنهرين808
 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس78.511عراق

يذكرعبد الرحمن محمد عيىس جوادالنظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين809
 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس78.486عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين810  حيدر علي نض هللا االسب 
ر يانثىميامي 

 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس78.479عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين811 ي جبار االسب  يانثىرواء اسعد ناحر
 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس78.334عراق

يانثىحرير نهاد صالح حسنالنظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين812
 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس77.538عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين813 ر جبر سد خاناالسب  يذكركرار حسي 
 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس77.375عراق

ر حنظل السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين814 يذكرعلي رشيد عبد حسي 
 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس77.242عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين815 يذكرليث عباس مسعد عباساالسب 
 
ي صباحيجيد جدا بكالوريوس76.961عراق

ر
2017-2016الثان

رؤى فيصل علي دخيل العالقات االقتصادية الدولية العلوم السياسيةالنهرين816
يانثى

 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس76.451عراق

ر السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين817 ر كاظم حسي  يذكرعلي حسي 
 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس76.004عراق

فيان فاروق محمد علي طاهرالعالقات االقتصادية الدولية العلوم السياسيةالنهرين818
يانثى

 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس75.987عراق

يانثىاالء عماد رضا مهديالنظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين819
 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس75.903عراق

 عليالنظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين820
ر يانثىنور حاكم حسي 

 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس74.678عراق

ر وداعة مان هللاالسياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين821 يذكراوراس معب 
 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس74.61عراق

يانثىرويدة عباس عبد الجليل علوان العالقات االقتصادية الدولية العلوم السياسيةالنهرين822
 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس74.403عراق

ر السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين823 يانثىسارة سعد كريم حسي 
 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس74.359عراق

يانثىهبه هللا موىس حسن خالدالسياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين824
 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس74.346عراق

يانثىزهراء سالم عبد الكريم وحيدالعالقات االقتصادية الدولية العلوم السياسيةالنهرين825
 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس73.764عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين826 يانثىهال جمال سعد هللا محمداالسب 
 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس73.689عراق

يانثىزهراء نبيل عباس جوادالسياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين827
 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس73.639عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين828 يانثىاسيل صباح احمد كاظم االسب 
 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس73.45عراق
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اتيجية العلوم السياسيةالنهرين829 يانثىمريام منب  يونس بشب  االسب 
 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس73.327عراق

يذكرمرتضر حسن محمد حبيبالعالقات االقتصادية الدولية العلوم السياسيةالنهرين830
 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس73.115عراق

رغد خالد سلطان عليالنظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين831
يانثى

 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس72.677عراق

يانثىمهجة كاظم مجيد عذيبالنظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين832
 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس72.073عراق

يذكراحمد قيس كامل محمد علي السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين833
 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس71.601عراق

يانثىلقاء محمود عبد هللا حسنالعالقات االقتصادية الدولية العلوم السياسيةالنهرين834
 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس71.425عراق

يانثىريام اسماعيل خليفه عباسالسياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين835
 
ي صباحيجيد جدا بكالوريوس71.419عراق

ر
2017-2016الثان

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين836 يذكراحمد ضياء ضمد حسناالسب 
 
2017-2016االول صباحيجيد جدا بكالوريوس71.365عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين837 عال محمد علي محمداالسب 
يانثى

 
ي صباحيجيدبكالوريوس70.545عراق

ر
2017-2016الثان

يانثىاالء ضياء عبد هللا خضب  العالقات االقتصادية الدولية العلوم السياسيةالنهرين838
 
2017-2016االول صباحيجيدبكالوريوس70.485عراق

ي جاسمالعالقات االقتصادية الدولية العلوم السياسيةالنهرين839 يانثىقمر ثامر صبر
 
ي صباحيجيدبكالوريوس70.4عراق

ر
2017-2016الثان

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين840 يذكرجعفر علي رسحان سلمان االسب 
 
2017-2016االول صباحيمتوسط بكالوريوس69.697عراق

يذكرحيدر جاسم محمد حسون السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين841
 
ي صباحيمتوسط بكالوريوس69.637عراق

ر
2017-2016الثان

يانثىمها حميد داود صالحالسياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين842
 
ي صباحيمتوسط بكالوريوس69.633عراق

ر
2017-2016الثان

يذكرمحمد حسن وغيد شبيبالنظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين843
 
2017-2016االول صباحيمتوسط بكالوريوس69.57عراق

ر ابراهيم زبون نارص النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين844 يانثىهيلي 
 
2017-2016االول صباحيمتوسط بكالوريوس69.467عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين845 ر االسب  ي عباس عبد الحسي 
ر راضر يذكرحسي 

 
2017-2016االول صباحيمتوسط بكالوريوس69.094عراق

يف جلوب جبارة السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين846 يذكرقاسم رسر
 
2017-2016االول صباحيمتوسط بكالوريوس69.01عراق

ر السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين847 ر هاشم امي  يذكرامب  امي 
 
2017-2016االول صباحيمتوسط بكالوريوس68.774عراق

يذكرمحمد سيف رمضان زغب  العالقات االقتصادية الدولية العلوم السياسيةالنهرين848
 
2017-2016االول صباحيمتوسط بكالوريوس68.462عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين849 يانثىنهاد عدنان حميد حبيباالسب 
 
ي صباحيمتوسط بكالوريوس68.376عراق

ر
2017-2016الثان

يذكرمحمود عباس محمود محمد السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين850
 
ي صباحيمتوسط بكالوريوس68.244عراق

ر
2017-2016الثان

يذكرعادل يوسف محمود مباركالنظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين851
 
2017-2016االول صباحيمتوسط بكالوريوس67.776عراق

يانثىسماح قاسم حسن سلمان النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين852
 
2017-2016االول صباحيمتوسط بكالوريوس67.701عراق

يانثىهبه عبد الرزاق حميد كاظم النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين853
 
2017-2016االول صباحيمتوسط بكالوريوس67.676عراق

يذكرامب  عباس سعود جاسم النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين854
 
2017-2016االول صباحيمتوسط بكالوريوس67.632عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين855 ر هيثم فاضل عباساالسب  يذكرحسي 
 
ي صباحيمتوسط بكالوريوس66.838عراق

ر
2017-2016الثان

يانثىوالء بهاء الدين عبد الصاحب لفتةالنظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين856
 
2017-2016االول صباحيمتوسط بكالوريوس66.805عراق

ي مالك محمدالنظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين857 يذكراحمد صبر
 
2017-2016االول صباحيمتوسط بكالوريوس66.617عراق

يذكررسى رافع سلمان داوودالعالقات االقتصادية الدولية العلوم السياسيةالنهرين858
 
2017-2016االول صباحيمتوسط بكالوريوس66.309عراق

يذكرحكم مروان محمود سلمان السياسة الدولية العلوم السياسيةالنهرين859
 
2017-2016االول صباحيمتوسط بكالوريوس66.152عراق

يانثىمنار كريم محمد فاخر العالقات االقتصادية الدولية العلوم السياسيةالنهرين860
 
2017-2016االول صباحيمتوسط بكالوريوس66.128عراق

ر نفو شخينبالنظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين861 يذكرحيدر حسي 
 
2017-2016االول صباحيمتوسط بكالوريوس66.11عراق

يذكرمحمود صالح داود جالب النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين862
 
ي صباحيمتوسط بكالوريوس64.853عراق

ر
2017-2016الثان

ي حيدر خضر مهدي العالقات االقتصادية الدولية العلوم السياسيةالنهرين863
يانثىضر

 
2017-2016االول صباحيمتوسط بكالوريوس64.019عراق

يذكرعدنان سامر حميد مكيالعالقات االقتصادية الدولية العلوم السياسيةالنهرين864
 
ي صباحيمتوسط بكالوريوس63.4عراق

ر
2017-2016الثان
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اتيجية العلوم السياسيةالنهرين865 يذكرحيدر عبد الستار عبد االمب  عبد الرحمن االسب 
 
ي صباحيمتوسط بكالوريوس62.583عراق

ر
2017-2016الثان

يانثىزينب سمب  احمد شاطي العالقات االقتصادية الدولية العلوم السياسيةالنهرين866
 
2017-2016االول صباحيمتوسط بكالوريوس62.575عراق

يانثىمها وليد جبر سلمان العالقات االقتصادية الدولية العلوم السياسيةالنهرين867
 
ي صباحيمتوسط بكالوريوس62.524عراق

ر
2017-2016الثان

يذكرخضر محمود صالح جاسم النظم السياسية والسياسات العامة العلوم السياسيةالنهرين868
 
ي صباحيمتوسط بكالوريوس62.5عراق

ر
2017-2016الثان

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين869  حيدر علي هاشم االسب 
ر يذكرحسي 

 
2017-2016االول صباحيمتوسط بكالوريوس62.092عراق

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين870 يذكرعمار وهاب رزاق هادياالسب 
 
ي صباحيمتوسط بكالوريوس61.454عراق

ر
2017-2016الثان

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين871 يذكركاوة طارق محمد علي طاهراالسب 
 
ي صباحيمتوسط بكالوريوس60.457عراق

ر
2017-2016الثان

اتيجية العلوم السياسيةالنهرين872 يذكرمحمد معن محسن عبد العزيز االسب 
 
ي صباحيمقبول بكالوريوس59.539عراق

ر
2017-2016الثان

يانثىمنارحكيم جوير حسن العالقات االقتصادية الدولية العلوم السياسيةالنهرين873
 
ي صباحيمقبول بكالوريوس58.57عراق

ر
2017-2016الثان

يذكرمصطفر جميل هاشم محمدالعالقات االقتصادية الدولية العلوم السياسيةالنهرين874
 
ي صباحيمقبول بكالوريوس56.14عراق

ر
2017-2016الثان

ر محمودالعالقات االقتصادية الدولية العلوم السياسيةالنهرين875 يانثىبدور خلف حسي 
 
ي صباحيمقبول بكالوريوس56عراق

ر
2017-2016الثان

يانثىعذراء محمد جابر هويديالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين876
 
2018-2017االولصباحيامتيازبكالوريوس91.047عراق

يانثىعال عثمان داود احمدالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين877
 
2018-2017االولصباحيامتيازبكالوريوس90.057عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين878  عبدعلي محمداالسب 
ر يانثىمعاد حسي 

 
بكالوريوس89.442عراق

ً
2018-2017االولصباحيجيد جدا

رغد علي مهدي كاظمالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين879
يانثى

 
بكالوريوس88.287عراق

ً
2018-2017االولصباحيجيد جدا

ر جواد ماهود سلمانالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين880 يانثىحني 
 
بكالوريوس85.611عراق

ً
2018-2017االولصباحيجيد جدا

يانثىهبة محمد عبدهللا خلفالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين881
 
بكالوريوس85.434عراق

ً
2018-2017االولصباحيجيد جدا

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين882 يانثىبسمة سعد عبداالمب  رشيداالسب 
 
بكالوريوس85.094عراق

ً
2018-2017االولصباحيجيد جدا

رالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين883 يانثىسارة كريم منصور حسي 
 
بكالوريوس84.653عراق

ً
2018-2017االولصباحيجيد جدا

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين884 يانثىحرير عصام محمد صكاراالسب 
 
بكالوريوس84.27عراق

ً
2018-2017االولصباحيجيد جدا

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين885 يانثىسارة عالوي جابر مطراالسب 
 
بكالوريوس83.6عراق

ً
2018-2017االولصباحيجيد جدا

يانثىشهد سالم مالك خلفالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين886
 
بكالوريوس83.118عراق

ً
2018-2017االولصباحيجيد جدا

رالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين887 يانثىبراء حاتم كريم حسي 
 
بكالوريوس82.91عراق

ً
2018-2017االولصباحيجيد جدا

يانثىمها اياد حاتم اسماعيلالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين888
 
بكالوريوس82.834عراق

ً
2018-2017االولصباحيجيد جدا

يانثىزهراء محمد عبدالواحد فياضالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين889
 
بكالوريوس82.299عراق

ً
2018-2017االولصباحيجيد جدا

يانثىامنية باسم سعدي خزعلالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين890
 
بكالوريوس81.912عراق

ً
2018-2017االولصباحيجيد جدا

يانثىغادة صفاء جبار عبدالرزاقالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين891
 
بكالوريوس80.741عراق

ً
2018-2017االولصباحيجيد جدا

يذكرحسن صائب عبدالمحسن محمدالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين892
 
بكالوريوس80.517عراق

ً
يصباحيجيد جدا

ر
2018-2017الثان

يانثىسخر طالب تالي شهابالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين893
 
بكالوريوس80.413عراق

ً
2018-2017االولصباحيجيد جدا

يذكراحمد عقيل عبد جاسمالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين894
 
2018-2017االولصباحيجيدبكالوريوس79.882عراق

يانثىصفا بكر احمد نايفالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين895
 
2018-2017االولصباحيجيدبكالوريوس79.695عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين896 يانثىعال حاكم خلف عزيزاالسب 
 
2018-2017االولصباحيجيدبكالوريوس79.509عراق

يانثىرند محمود حسب هللا عبدالرحمنالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين897
 
2018-2017االولصباحيجيدبكالوريوس78.941عراق

يانثىزينب علي طاهر جبرالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين898
 
يصباحيجيدبكالوريوس78.574عراق

ر
2018-2017الثان

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين899 يانثىنىه سعد عبدالقادر عبدالحافظاالسب 
 
2018-2017االولصباحيجيدبكالوريوس78.452عراق
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يانثىشيالن وعد عبدالغفور عبدالرحيمالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين900
 
2018-2017االولصباحيجيدبكالوريوس77.891عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين901 يانثىسخر فالح حسن مهدياالسب 
 
2018-2017االولصباحيجيدبكالوريوس77.874عراق

يذكرعلي ضياء ربيع عبدالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين902
 
2018-2017االولصباحيجيدبكالوريوس77.691عراق

يانثىشمس وسام حميد صالحالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين903
 
2018-2017االولصباحيجيدبكالوريوس76.602عراق

ي عبداللطيفالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين904
ر
يذكرمهند احمد صاق

 
2018-2017االولصباحيجيدبكالوريوس75.972عراق

يانثىهنادي محمد زيد ضاحيالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين905
 
2018-2017االولصباحيجيدبكالوريوس75.889عراق

يذكرعلي رعد سلمان جودةالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين906
 
2018-2017االولصباحيجيدبكالوريوس74.888عراق

رالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين907 يانثىميس ماهر عبد حسي 
 
2018-2017االولصباحيجيدبكالوريوس74.877عراق

 علي عبدالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين908
ر يذكرعلي تحسي 

 
2018-2017االولصباحيجيدبكالوريوس74.858عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين909 راالسب  يانثىزينب ضياء محمد امي 
 
يصباحيجيدبكالوريوس74.565عراق

ر
2018-2017الثان

نورا نجم عبد واليالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين910
يانثى

 
2018-2017االولصباحيجيدبكالوريوس73.809عراق

ر علوانالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين911 يانثىورود اركان عبدالحسي 
 
2018-2017االولصباحيجيدبكالوريوس73.796عراق

يانثىايمان سعد عزيز محمودالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين912
 
2018-2017االولصباحيجيدبكالوريوس73.747عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين913 يانثىضخ صباح حمزة مطراالسب 
 
يصباحيجيدبكالوريوس73.477عراق

ر
2018-2017الثان

يانثىرواء صالح عبدالوهاب مصطفرالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين914
 
2018-2017االولصباحيجيدبكالوريوس72.809عراق

يذكرمصطفر صبيح شكر هراطةالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين915
 
2018-2017االولصباحيجيدبكالوريوس72.368عراق

ر حسن عزيز كاظمالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين916 يذكرحسي 
 
يصباحيجيدبكالوريوس72.171عراق

ر
2018-2017الثان

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين917 يانثىدعاء فاضل عباس علياالسب 
 
2018-2017االولصباحيجيدبكالوريوس71.95عراق

والء علي  فرحان احمودالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين918
يانثى

 
2018-2017االولصباحيجيدبكالوريوس71.73عراق

يذكراسامة حسن علي مسب العالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين919
 
2018-2017االولصباحيجيدبكالوريوس71.67عراق

يانثىنور هادي جاسم محمدالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين920
 
2018-2017االولصباحيجيدبكالوريوس71.268عراق

رالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين921 يانثىرفل عدنان خضب  حسي 
 
2018-2017االولصباحيجيدبكالوريوس71.268عراق

ر علوانالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين922 ر سالم حسي  يذكرالحسي 
 
2018-2017االولصباحيجيدبكالوريوس70.833عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين923 راالسب  يذكرزيد اسامة علي حسي 
 
يصباحيجيدبكالوريوس70.255عراق

ر
2018-2017الثان

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين924 يذكركرار فالح خلف عبدالعالياالسب 
 
2018-2017االولصباحيجيدبكالوريوس70.173عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين925 راالسب  يانثىفاطمة حيدر كريم عبدالحسي 
 
2018-2017االولصباحيجيدبكالوريوس70.153عراق

يذكرذوالفقار علي خنجر معنالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين926
 
2018-2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس69.978عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين927 يانثىضخ مهدي فالح عثماناالسب 
 
2018-2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس69.749عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين928 يذكرعزيز احمد علي خلفاالسب 
 
يصباحيمتوسطبكالوريوس69.356عراق

ر
2018-2017الثان

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين929 يانثىمينا ماهر عبداللطيف صادقاالسب 
 
2018-2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس69.008عراق

يانثىصفا خضر خليل ابراهيمالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين930
 
يصباحيمتوسطبكالوريوس68.914عراق

ر
2018-2017الثان

يانثىمريم طه عبدالجبار طهالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين931
 
يصباحيمتوسطبكالوريوس68.225عراق

ر
2018-2017الثان

يذكرسعد علي نجم عبدهللاالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين932
 
يصباحيمتوسطبكالوريوس68.165عراق

ر
2018-2017الثان

يذكراحمد جواد حميد جوادالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين933
 
2018-2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس67.997عراق
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يانثىرفل جاسم محمد موىسالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين934
 
2018-2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس67.518عراق

يانثىرسل حسن هادي احمدالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين935
 
2018-2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس67.399عراق

يذكراثب  عبدالرحيم جواد كاظمالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين936
 
يصباحيمتوسطبكالوريوس67.3عراق

ر
2018-2017الثان

ر فرحان جابرالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين937 يانثىريام عبدالحسي 
 
يصباحيمتوسطبكالوريوس67.263عراق

ر
2018-2017الثان

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين938  فالح حسن علياالسب 
ر يذكرمبي 

 
يصباحيمتوسطبكالوريوس66.874عراق

ر
2018-2017الثان

يذكراياد فاضل حمدان بديويالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين939
 
يصباحيمتوسطبكالوريوس66.654عراق

ر
2018-2017الثان

يذكريارس سعد عزيز طالبالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين940
 
يصباحيمتوسطبكالوريوس66.632عراق

ر
2018-2017الثان

ي علوانالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين941
يذكريوسف محمود غثر

 
2018-2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس66.196عراق

يذكرطارق طالل طارق محمدالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين942
 
2018-2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس65.81عراق

يالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين943
يذكرمحمد عدنان توفيق راضر

 
2018-2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس65.197عراق

ر عبدهللا عبد كاظمالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين944 يذكرحسي 
 
2018-2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس64.48عراق

رالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين945 يذكراحمد اركان صبيح عبدالحسي 
 
2018-2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس64.471عراق

ي خلفالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين946
 
يذكراحمد ثامر عبدالباق

 
يصباحيمتوسطبكالوريوس64.351عراق

ر
2018-2017الثان

يذكرمحمد قاسم حميد مجيدالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين947
 
يصباحيمتوسطبكالوريوس64.215عراق

ر
2018-2017الثان

يذكرعبدهللا طالب نجم عبدهللاالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين948
 
2018-2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس64.11عراق

يف ثجيلالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين949 يانثىاالء جواد رسر
 
2018-2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس64.013عراق

يذكراحمد عبدالرحمن محمود فارسالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين950
 
2018-2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس63.856عراق

ر نديم حمزة علوانالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين951 يذكرحسي 
 
يصباحيمتوسطبكالوريوس63.799عراق

ر
2018-2017الثان

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين952 يذكرحسن علي غافل زغب االسب 
 
يصباحيمتوسطبكالوريوس63.132عراق

ر
2018-2017الثان

ي نصيفالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين953
 علي راضر

ر يذكرحسي 
 
2018-2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس62.983عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين954 يذكرعبدالرحمن علي حميد حسناالسب 
 
2018-2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس62.934عراق

يذكراسامة عباس ابراهيم وسىميالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين955
 
2018-2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس62.703عراق

يانثىري  هام عماد عيىس نجرسالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين956
 
2018-2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس62.263عراق

يذكرعلي ابراهيم علي مرادالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين957
 
2018-2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس62.201عراق

يذكراكرم نجم عبدالزهرة ضمدالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين958
 
يصباحيمتوسطبكالوريوس62.026عراق

ر
2018-2017الثان

يذكرمصعب رعد حميد مجيدالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين959
 
يصباحيمتوسطبكالوريوس61.622عراق

ر
2018-2017الثان

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين960 ر ثائر مجيد صادقاالسب  يذكرالحسي 
 
يصباحيمتوسطبكالوريوس61.445عراق

ر
2018-2017الثان

يذكرعبدهللا جاسم عات دحامالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين961
 
2018-2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس61.368عراق

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين962 يذكرعداي خضب  علوان غشواناالسب 
 
2018-2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس61.261عراق

يذكركرار سعد جاسم نصيفالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين963
 
يصباحيمتوسطبكالوريوس61.195عراق

ر
2018-2017الثان

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين964 يذكرمحمد هاشم جاسم غنامهاالسب 
 
يصباحيمتوسطبكالوريوس60.387عراق

ر
2018-2017الثان

اتيجيةالعلوم السياسيةالنهرين965 يذكرمحمد يحث  محمود مطلكاالسب 
 
يصباحيمقبولبكالوريوس59.863عراق

ر
2018-2017الثان

يانثىانس عالء يوسف رشيدالنظم السياسية والسياسات العامةالعلوم السياسيةالنهرين966
 
2018-2017االولصباحيمقبولبكالوريوس58.618عراق

يذكركرار محمد ديان عبودالسياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين967
 
2018-2017االولصباحيمقبولبكالوريوس58.573عراق
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يانثىشهد محمد عباس غديرالعالقات االقتصادية الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين968
 
يصباحيمقبولبكالوريوس57.99عراق

ر
2018-2017الثان

يذكرعلي طالب جواد كاظم السياسة الدوليةالعلوم السياسيةالنهرين969
 
2018-2017الثالثصباحيمقبول بكالوريوس57,595عراق
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