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86.672017/2016االويصثادٍأثًػشالُحدٕاْ ػثذ جىاد دغٓ لٕثشالسياسية العلومبغداد1

86.162017/2016االويصثادٍأثًػشالُحاَح جّاي دّىد شغاذٍالسياسية العلومبغداد2

85.032017/2016االويصثادٍأثًػشالُحِٕاهً ِذّذ ٔصُف جاعُالسياسية العلومبغداد3

84.562017/2016االويصثادٍأثًػشالُحِها ػثذ اٌىشَُ صًَٕ ادّذالسياسية العلومبغداد4

84.542017/2016االويصثادٍروشػشالُحأَهاب وشَُ دغٓ عاجدالسياسية العلومبغداد5

84.112017/2016االويصثادٍأثًػشالُحأعشاء ػثذ االُِش ادّذ ِهذٌالسياسية العلومبغداد6

83.222017/2016االويصثادٍأثًػشالُحأعرثشق جثاس وشَُ ػثذ اٌشضاالسياسية العلومبغداد7

82.842017/2016االويصثادٍأثًػشالُحسهاَ طالي لاعُ سشُذالسياسية العلومبغداد8

81.912017/2016االويصثادٍأثًػشالُحضذً وٌُذ صثُخ ِذّذالسياسية العلومبغداد9

81.732017/2016االويصثادٍأثًػشالُحصَٕة ػاِش ِذّذ ػٍٍ ػثىدالسياسية العلومبغداد10

81.72017/2016االويصثادٍأثًػشالُحسَاَ ادّذ جاعُ تشَغُالسياسية العلومبغداد11

81.482017/2016االويصثادٍأثًػشالُحسَاَ فُصً ػُذاْ سصَجالسياسية العلومبغداد12

81.452017/2016االويصثادٍأثًػشالُحطُثح جاعة دضاَ دغٓالسياسية العلومبغداد13

80.962017/2016االويصثادٍأثًػشالُحسفً سػذ واظُ سفُكالسياسية العلومبغداد14

80.932017/2016االويصثادٍأثًػشالُحِشَُ ػادي ِذّذ ِذّىدالسياسية العلومبغداد15

80.922017/2016االويصثادٍأثًػشالُحأَالف سدُُ لاعُ ػثذ هللاالسياسية العلومبغداد16

80.672017/2016االويصثادٍأثًػشالُحسَاَ جّاي ػٍٍ دغُٓالسياسية العلومبغداد17

80.552017/2016االويصثادٍأثًػشالُحضذً فاضً ػثاط رَثاْالسياسية العلومبغداد18

80.532017/2016االويصثادٍأثًػشالُحدػاء دغُٓ ػٍٍ ساضٍالسياسية العلومبغداد19

80.412017/2016االويصثادٍأثًػشالُحدُٔا داود ػثىد ِثاسنالسياسية العلومبغداد20

80.222017/2016االويصثادٍأثًػشالُحدػاء ػثاط ػٍىاْ دغُٓالسياسية العلومبغداد21

80.172017/2016االويصثادٍأثًػشالُحاَح ِذّذ ػثذ اٌشدّٓ جاعُالسياسية العلومبغداد22

80.062017/2016االويصثادٍأثًػشالُحهذَش أَاد ادّذ دٍىالسياسية العلومبغداد23

79.92017/2016االويصثادٍروشػشالُحػّش فُصً اتشاهُُ ِذّذالسياسية العلومبغداد24

79.822017/2016االويصثادٍأثًػشالُحعجا جالي  ػُغً وشٔىصالسياسية العلومبغداد25
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79.722017/2016االويصثادٍأثًػشالُحاَح وشَُ ػٍىاْ دّادٌالسياسية العلومبغداد26

79.622017/2016االويصثادٍأثًػشالُحصهشاء دُذس جاعُ ِذّذالسياسية العلومبغداد27

79.582017/2016االويصثادٍأثًػشالُحفاطّح ػثاط ػٍٍ دغُٓالسياسية العلومبغداد28

79.492017/2016االويصثادٍروشػشالُحأدّذ وعاَ ِذّذ أتشاهُُالسياسية العلومبغداد29

79.242017/2016االويصثادٍأثًػشالُحأوشاَ دُّذ ػثاط دغُٓالسياسية العلومبغداد30

79.192017/2016االويصثادٍروشػشالُحِذّذ ِاهش َاعُٓ صَٓالسياسية العلومبغداد31

79.182017/2016االويصثادٍأثًػشالُحشهذ عراس خٍُفح ضائغالسياسية العلومبغداد32

79.112017/2016االويصثادٍأثًػشالُحذثاسن ِذّذ واظُ ِٕصىسالسياسية العلومبغداد33

79.042017/2016االويصثادٍأثًػشالُحفشلاْ ػثذ دّىد جافًالسياسية العلومبغداد34

792017/2016االويصثادٍأثًػشالُحعًّ ػمًُ سضا ػٍٍالسياسية العلومبغداد35

78.812017/2016االويصثادٍأثًػشالُحطُف جّاي فاضً شؼُثالسياسية العلومبغداد36

78.6822017/2016االويصثادٍأثًػشالُحدىساء دُّذ هُجً ػثاطالسياسية العلومبغداد37

78.6772017/2016االويصثادٍروشػشالُحتالي ستاح األعالَ خًٍُ عثغالسياسية العلومبغداد38

78.182017/2016االويصثادٍأثًػشالُحصهشاء خاٌذ واظُ صغُشالسياسية العلومبغداد39

77.762017/2016االويصثادٍأثًػشالُحِشَُ ػّشاْ اِاْ دغٓالسياسية العلومبغداد40

77.72017/2016االويصثادٍأثًػشالُحاَح جّاي ِذّذ جىاد اتشاهُُالسياسية العلومبغداد41

77.652017/2016االويصثادٍروشػشالُحِصطفً سػذ ٔؼُُ دغُٓالسياسية العلومبغداد42

77.382017/2016االويصثادٍأثًػشالُحسأُح دغُٓ هاشُ جثاسالسياسية العلومبغداد43

77.352017/2016االويصثادٍأثًػشالُحسٔا عٍّاْ ِذّىد هٕذٌالسياسية العلومبغداد44

77.272017/2016االويصثادٍأثًػشالُحدَاس شاوش فاٌخ جًُّالسياسية العلومبغداد45

77.12017/2016االويصثادٍأثًػشالُحوالء ػٍٍ ػجٍُّ سعىيالسياسية العلومبغداد46

76.962017/2016االويصثادٍروشػشالُحدّضج ػذٌ ِذّذ ػثذ اٌشضاالسياسية العلومبغداد47

76.842017/2016االويصثادٍأثًػشالُحذثاسن أَىب صاتش دُٕذٓالسياسية العلومبغداد48

76.752017/2016االويصثادٍروشػشالُحأتشاهُُ ِاٌه جًٍُ ػثاطالسياسية العلومبغداد49

76.662017/2016االويصثادٍروشػشالُحادّذ دغٓ جالب ػىٍٍُالسياسية العلومبغداد50
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75.932017/2016االويصثادٍأثًػشالُحِشَُ  هادٌ ػثذ ِٕذٌٍالسياسية العلومبغداد51

75.872017/2016االويصثادٍأثًػشالُحاَاخ سَاض فالح دغُٓالسياسية العلومبغداد52

75.7962017/2016االويصثادٍروشػشالُحدّضج جّاي أتشاهُُ ػثذ االُِشالسياسية العلومبغداد53

75.7922017/2016االويصثادٍأثًػشالُحصهشاء داذُ ِذّذ جاعُالسياسية العلومبغداد54

75.72017/2016االويصثادٍأثًػشالُحٔىس هشاَ جًٍُ أعّاػًُالسياسية العلومبغداد55

75.662017/2016االويصثادٍأثًػشالُحدػاء ػثذ اٌىشَُ دّىد ػثذ اٌذغُٓالسياسية العلومبغداد56

75.432017/2016االويصثادٍأثًػشالُحصَٕة عؼذٌ أتشاهُُ فشداْالسياسية العلومبغداد57

75.42017/2016االويصثادٍأثًػشالُحطُف ششَف دشَجح ِذّذالسياسية العلومبغداد58

75.392017/2016االويصثادٍأثًػشالُحسواء ٌُث صاٌخ شاوشالسياسية العلومبغداد59

75.362017/2016االويصثادٍأثًػشالُحتٍمُظ َىعف جاعُ ِذّذالسياسية العلومبغداد60

75.342017/2016االويصثادٍروشػشالُحوشاس ػىدج صَذاْ دٌٍالسياسية العلومبغداد61

75.332017/2016االويصثادٍأثًػشالُحجٕاْ ٔؼُُ دّادٌ جثًالسياسية العلومبغداد62

75.242017/2016االويصثادٍأثًػشالُحصهشاء ػّاس َاعش طاهشالسياسية العلومبغداد63

75.152017/2016االويصثادٍروشػشالُحَاعُٓ ػثذ اٌثذَغ َاعُٓ جالبالسياسية العلومبغداد64

75.122017/2016االويصثادٍروشػشالُحِصطفً صثاح اتشاهُُ ػٍٍالسياسية العلومبغداد65

75.12017/2016االويصثادٍأثًػشالُحسعً ػثذ اٌٍطُف سعىي ػثذالسياسية العلومبغداد66

74.852017/2016االويصثادٍأثًػشالُحسعً صادة ِجُذ دغُٓالسياسية العلومبغداد67

74.842017/2016االويصثادٍأثًػشالُحداٌُا ِهذٌ ِذّذ ِهذٌالسياسية العلومبغداد68

74.722017/2016االويصثادٍروشػشالُحِذّذ خُىْ ِذّذ دغٓالسياسية العلومبغداد69

74.692017/2016االويصثادٍأثًػشالُحسداب ػٍٍ ِذُغٓ غضُةالسياسية العلومبغداد70

74.682017/2016االويصثادٍروشػشالُحِذّذ إٌّرظش ػاِش دغُٓ ِذغٓالسياسية العلومبغداد71

74.662017/2016االويصثادٍأثًػشالُحدػاء داذُ ػضاوٌ دّىدٌالسياسية العلومبغداد72

74.632017/2016االويصثادٍأثًػشالُحاعّاء ِذّذ جىاد دضاَالسياسية العلومبغداد73

74.372017/2016االويصثادٍأثًػشالُحٔغشَٓ جثاس ٌؼُثٍ صثُخالسياسية العلومبغداد74

74.222017/2016االويصثادٍأثًػشالُحسعً طه ِىعً جاعُالسياسية العلومبغداد75
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73.862017/2016االويصثادٍأثًػشالُحعهش عُّش صادق ِهذٌالسياسية العلومبغداد76

73.742017/2016االويصثادٍأثًػشالُحدػاء ِذغٓ دغٓ هاشُالسياسية العلومبغداد77

73.72017/2016االويصثادٍأثًػشالُحهذًَ ٌطُف َاعش خٍُفحالسياسية العلومبغداد78

73.642017/2016االويصثادٍأثًػشالُحػال دغُٓ سصوق ػٍٍالسياسية العلومبغداد79

73.632017/2016االويصثادٍروشػشالُحعجاد فالح دغٓ شثُةالسياسية العلومبغداد80

73.612017/2016االويصثادٍأثًػشالُحعاسج ثاِش ِذّىد دغُٓالسياسية العلومبغداد81

73.572017/2016االويصثادٍأثًػشالُحغفشاْ سدّاْ تذس تشجًُالسياسية العلومبغداد82

73.5142017/2016االويصثادٍروشػشالُحأٔىاس ػاشىس ششاد ػٍٍالسياسية العلومبغداد83

73.5052017/2016االويصثادٍأثًػشالُحّٔاسق ػٍٍ الصَ وطُةالسياسية العلومبغداد84

73.482017/2016االويصثادٍأثًػشالُحأعشاء ِذّذ طه ِذّذالسياسية العلومبغداد85

73.3012017/2016االويصثادٍأثًػشالُحشهذ هاشُ خشُِظ ٔفًالسياسية العلومبغداد86

73.222017/2016االويصثادٍأثًػشالُحُِظ هُثُ صثشٌ ٔىسٌالسياسية العلومبغداد87

73.192017/2016االويصثادٍأثًػشالُحسعً أدغاْ خًٍُ ِذّذالسياسية العلومبغداد88

73.182017/2016االويصثادٍأثًػشالُحصِٓ دغٓ ػٍٍ ِذّذالسياسية العلومبغداد89

73.162017/2016االويصثادٍأثًػشالُحدأُح عؼذ ػثذ اٌىشَُ دغٓالسياسية العلومبغداد90

73.162017/2016اٌثأٍصثادٍأثًػشالُحشهالء ػذٔاْ جاعُ ِذّذالسياسية العلومبغداد91

73.122017/2016االويصثادٍأثًػشالُحسَُ عؼذ ِذّذ ِضتاْالسياسية العلومبغداد92

73.092017/2016االويصثادٍأثًػشالُحصهشاء أُِش دغٓ سعٓالسياسية العلومبغداد93

732017/2016االويصثادٍروشػشالُحعجاد دغٓ فضع جثشالسياسية العلومبغداد94

72.812017/2016االويصثادٍأثًػشالُحٔىس ادّذ جاعُ ٔجفالسياسية العلومبغداد95

72.732017/2016االويصثادٍأثًػشالُحاَاخ عٍّاْ واظُ ِطشالسياسية العلومبغداد96

72.692017/2016االويصثادٍأثًػشالُحدأُح جًُّ هادٌ جُادالسياسية العلومبغداد97

72.662017/2016االويصثادٍأثًػشالُحفاطّح ػادي ػثاط ِذغٓالسياسية العلومبغداد98

72.62017/2016االويصثادٍأثًػشالُحسعً أُِش ِهذٌ ػثاطالسياسية العلومبغداد99

72.542017/2016االويصثادٍأثًػشالُحدػاء ػمًُ داجُ فشداْالسياسية العلومبغداد100
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72.52017/2016االويصثادٍأثًػشالُحٔىس ػٍٍ ػٕاد ِذُغٓالسياسية العلومبغداد101

72.492017/2016االويصثادٍروشػشالُحأدّذ َىعف لاعُ عٍّاْالسياسية العلومبغداد102

72.292017/2016االويصثادٍروشػشالُحأدّذ ُِثُ دغٓ ِذّذ ػٍٍالسياسية العلومبغداد103

72.282017/2016االويصثادٍروشػشالُحدغُٓ صثُخ جاَذ ِذغٓالسياسية العلومبغداد104

72.242017/2016االويصثادٍأثًػشالُحشهذ ٔىسٌ ِطش ػىادالسياسية العلومبغداد105

72.22017/2016االويصثادٍأثًػشالُحدىساء ِذّذ عٍّاْ ػثذ اٌذغُٓالسياسية العلومبغداد106

72.122017/2016االويصثادٍأثًػشالُحٔىس ِذّذ دغُٓ ػثذ هللاالسياسية العلومبغداد107

72.072017/2016االويصثادٍأثًػشالُحٔىس ِٕىس ػضَض دثىبالسياسية العلومبغداد108

72.0622017/2016االويصثادٍأثًػشالُحصهشاء ِذّذ ٔاجٍ ِذّذالسياسية العلومبغداد109

72.042017/2016االويصثادٍأثًػشالُحعاسج ِذّذ ِذشوط ِذّذالسياسية العلومبغداد110

71.982017/2016االويصثادٍروشػشالُحعُف خٍذوْ هاشُ جٍىبالسياسية العلومبغداد111

71.912017/2016االويصثادٍروشػشالُحسعىي شهُذ تُشؽ ِجهىيالسياسية العلومبغداد112

71.92017/2016االويصثادٍأثًػشالُحأَالف ػاِش صثاس ِذّذالسياسية العلومبغداد113

71.812017/2016االويصثادٍأثًػشالُحصهشاء ِذٍ ِظٍىَ ػثذ دّذالسياسية العلومبغداد114

71.742017/2016االويصثادٍأثًػشالُحفاطّح ػثاط فاضً ِذُُّذالسياسية العلومبغداد115

71.722017/2016االويصثادٍروشػشالُحأدّذ دُّذ تأٍ ششِىرالسياسية العلومبغداد116

71.532017/2016االويصثادٍأثًػشالُحدػاء فٍُخ دغٓ ِذّذالسياسية العلومبغداد117

71.462017/2016االويصثادٍأثًػشالُحفشح جّاي ٔاصش دغُٓالسياسية العلومبغداد118

71.4482017/2016االويصثادٍأثًػشالُحأعًُ ػٍٍ دغٓ ػثاطالسياسية العلومبغداد119

71.4382017/2016االويصثادٍأثًػشالُحعاواس عؼُذ صاتش ػٍٍالسياسية العلومبغداد120

71.342017/2016االويصثادٍروشػشالُحضاسٌ دغُٓ ػثذ هللا َاعُٓالسياسية العلومبغداد121
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69.872017/2016االويصثادٍأثًػشالُحشهذ لاعُ جٍىب شّخٍالسياسية العلومبغداد146

69.772017/2016االويصثادٍأثًػشالُحفشح جّاي ِشَغ ػثُذالسياسية العلومبغداد147

69.732017/2016االويصثادٍروشػشالُحِذّذ تالش ِذّذ طاهشالسياسية العلومبغداد148

69.62017/2016االويصثادٍروشػشالُحػثذ هللا فاضً واظُ سشُذالسياسية العلومبغداد149
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67.932017/2016االويصثادٍأثًػشالُحصهشاء جىاد واظُ ِذّذالسياسية العلومبغداد173

67.882017/2016االويصثادٍروشػشالُحاساَ فاَك ػثذ ِذّذالسياسية العلومبغداد174

67.792017/2016االويصثادٍأثًػشالُحػال ػٍٍ دغُٓ ػثذالسياسية العلومبغداد175



 التخرج سنةالمعدلالدورالدراسة نوعالجنسالجنسيةاالسمالكلية اسمالجامعة اسمت
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67.572017/2016االويصثادٍأثًػشالُحُِاٍِ ٔؼُُ ػىدج دغُٓالسياسية العلومبغداد182
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58.0632017/2016اٌثأٍصثادٍروشػشالُحِذّذ دغُٓ ػٍٍ دغُٓالسياسية العلومبغداد274
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