
سنة التخرج المعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسيةاسم الطالباسم الكليةاسم الجامعةت

91.382019/2018االولصباحيانثىعراقية دعاء مهدي صالح هوبيالعلوم السياسيةبغداد1

85.932019/2018االولصباحيانثىعراقية امنه طالب عبداألمير بنيانالعلوم السياسيةبغداد2

85.352019/2018االولصباحيانثىعراقية حوراء صالح فليح حسنالعلوم السياسيةبغداد3

84.592019/2018االولصباحيانثىعراقية نبأ أحمد عبدهللا أحمدالعلوم السياسيةبغداد4

84.352019/2018االولصباحيانثىعراقية رقيه محمد ناصر حسينالعلوم السياسيةبغداد5

83.552019/2018االولصباحيذكرعراقية مهند رياض هاشم مريوشالعلوم السياسيةبغداد6

83.372019/2018االولصباحيانثىعراقية ياقوت عدي عبد بخيتالعلوم السياسيةبغداد7

83.212019/2018االولصباحيانثىعراقية ايناس جاسم نجم عبيدالعلوم السياسيةبغداد8

82.442019/2018االولصباحيانثىعراقية بلسم مثنى حامد عزاويالعلوم السياسيةبغداد9

82.22019/2018االولصباحيانثىعراقية غفران محمود سامي عليالعلوم السياسيةبغداد10

81.982019/2018االولصباحيانثىعراقية رند فالح خزعل فليحالعلوم السياسيةبغداد11

81.942019/2018االولصباحيانثىعراقية مريم جمال حسون محمدالعلوم السياسيةبغداد12

80.972019/2018االولصباحيانثىعراقية رسل رحمن محسن صالحالعلوم السياسيةبغداد13

80.52019/2018االولصباحيانثىعراقية اكرام عبداألحد ربيع تامولالعلوم السياسيةبغداد14

80.312019/2018االولصباحيانثىعراقية ضحى رياض جالب موحانالعلوم السياسيةبغداد15

80.052019/2018االولصباحيانثىعراقية رفاه محمود حسين جوادالعلوم السياسيةبغداد16

79.142019/2018االولصباحيانثىعراقية قمر محمد خليل حسينالعلوم السياسيةبغداد17

77.912019/2018االولصباحيانثىعراقية ضحى فالح أحمد ألياسالعلوم السياسيةبغداد18

77.622019/2018االولصباحيذكرعراقية راني زياد حارس بهنامالعلوم السياسيةبغداد19

77.472019/2018االولصباحيانثىعراقية ليلى عامر ابراهيم عبدالعلوم السياسيةبغداد20

77.212019/2018االولصباحيانثىعراقية سرى خلف جاسم عطيهالعلوم السياسيةبغداد21



77.162019/2018االولصباحيانثىعراقية بثينه يوسف علي حرجالعلوم السياسيةبغداد22

76.952019/2018االولصباحيذكرعراقية علي نجم دوشي عبدالزهرهالعلوم السياسيةبغداد23

76.622019/2018االولصباحيانثىعراقية عائشه مجيد حميد عليالعلوم السياسيةبغداد24

76.392019/2018االولصباحيانثىعراقية نور علي محمد صالح احمدالعلوم السياسيةبغداد25

76.232019/2018االولصباحيذكرعراقية حسين علي عباس حسينالعلوم السياسيةبغداد26

76.222019/2018االولصباحيذكرعراقية عمار باسم فاضل جوادالعلوم السياسيةبغداد27

76.082019/2018االولصباحيانثىعراقية نورا حيدر صادق عبدالصاحبالعلوم السياسيةبغداد28

75.942019/2018االولصباحيانثىعراقية ايالف سعد عبد محمد حافظالعلوم السياسيةبغداد29

75.542019/2018االولصباحيذكرعراقية ضيف طالب محمد واديالعلوم السياسيةبغداد30

75.392019/2018االولصباحيانثىعراقية مروه عمار عبدالحسين ياسذالعلوم السياسيةبغداد31

74.672019/2018االولصباحيانثىعراقية زينب صبحي عبدالكريم هاديالعلوم السياسيةبغداد32

74.012019/2018االولصباحيذكرعراقية علي هاشم بدن عليالعلوم السياسيةبغداد33

73.952019/2018االولصباحيانثىعراقية كوثر سلمان عباس خضيرالعلوم السياسيةبغداد34

73.942019/2018االولصباحيذكرعراقية براق ليث عبد الهادي عبد الغفورالعلوم السياسيةبغداد35

73.682019/2018االولصباحيانثىعراقية مريم أثير كامل خليفه عليالعلوم السياسيةبغداد36

73.342019/2018االولصباحيانثىعراقية نبأ سالم عبدالحسين جبرالعلوم السياسيةبغداد37

73.122019/2018االولصباحيانثىعراقية هويده فاضل حسن حسينالعلوم السياسيةبغداد38

72.82019/2018االولصباحيانثىعراقية ايات عبدالحسين جبار محمدالعلوم السياسيةبغداد39

72.662019/2018االولصباحيانثىعراقية نور عدي حاتم عباسالعلوم السياسيةبغداد40

72.642019/2018االولصباحيانثىعراقية سجى زهير ناظم عيسىالعلوم السياسيةبغداد41

72.592019/2018االولصباحيانثىعراقية فرح نصرت شاكر محمودالعلوم السياسيةبغداد42

72.572019/2018االولصباحيذكرعراقية ذوالفقار علي حسن ناصر زبونالعلوم السياسيةبغداد43



72.522019/2018االولصباحيانثىعراقية ايات هيثم صبري محمدالعلوم السياسيةبغداد44

72.442019/2018االولصباحيانثىعراقية ايالف ظافر محمد عبدهللاالعلوم السياسيةبغداد45

72.132019/2018االولصباحيانثىعراقية رسل محمد سعدي حمزهالعلوم السياسيةبغداد46

72.062019/2018االولصباحيانثىعراقية ساره سيف الدين فاضل حسينالعلوم السياسيةبغداد47

72.022019/2018االولصباحيانثىعراقية نبأ رزاق كطوف الزمالعلوم السياسيةبغداد48

71.932019/2018االولصباحيانثىعراقية رسل موفق حميد صالحالعلوم السياسيةبغداد49

71.892019/2018االولصباحيانثىعراقية ضحى موفق مهدي هزاعالعلوم السياسيةبغداد50

71.742019/2018االولصباحيانثىعراقية حنين حميد محمد عباسالعلوم السياسيةبغداد51

71.732019/2018االولصباحيانثىعراقية مروة ستار محمود مهديالعلوم السياسيةبغداد52

71.492019/2018االولصباحيانثىعراقية ريام علي ناصر حسينالعلوم السياسيةبغداد53

71.262019/2018االولصباحيانثىعراقية ايه محمد علي صلبيالعلوم السياسيةبغداد54

71.032019/2018االولصباحيانثىعراقية زمن عادل حطاب شويردالعلوم السياسيةبغداد55

70.732019/2018االولصباحيانثىعراقية حنان ياسين علي جاسمالعلوم السياسيةبغداد56

70.712019/2018االولصباحيانثىعراقية انوار سعد عزيز عبد الواحدالعلوم السياسيةبغداد57

70.72019/2018االولصباحيانثىعراقية سمر حيدر علي عزيز شهابالعلوم السياسيةبغداد58

70.332019/2018االولصباحيانثىعراقية غدير حسين كاظم جلوبالعلوم السياسيةبغداد59

70.272019/2018االولصباحيانثىعراقية زهراء أسماعيل حمود خلفالعلوم السياسيةبغداد60

69.9892019/2018االولصباحيانثىعراقية نور كمال عبدالنبي محمدالعلوم السياسيةبغداد61

69.9822019/2018االولصباحيانثىعراقية سجى غالب كامل زبالهالعلوم السياسيةبغداد62

العلوم السياسيةبغداد63
سوسن ناجي هالل سلوم

69.942019/2018االولصباحيانثىعراقية 

69.582019/2018االولصباحيانثىعراقية حوراء ثامر علي سلمانالعلوم السياسيةبغداد64

69.572019/2018االولصباحيانثىعراقية تبارك وليد خالد أحمدالعلوم السياسيةبغداد65



69.552019/2018االولصباحيذكرعراقية خالد كاظم عبدالكريم دواحالعلوم السياسيةبغداد66

69.352019/2018االولصباحيانثىعراقية تماره احمد عبد العزيز عبدهللاالعلوم السياسيةبغداد67

69.182019/2018االولصباحيانثىعراقية رفل خضير عباس جواد محمد العلوم السياسيةبغداد68

69.092019/2018االولصباحيانثىعراقية اسيل خضير عباس عليالعلوم السياسيةبغداد69

692019/2018االولصباحيانثىعراقية شيماء نبيل حميد مطرودالعلوم السياسيةبغداد70

68.9972019/2018االولصباحيانثىعراقية نبأ سعد عبدالحسين حسنالعلوم السياسيةبغداد71

68.92019/2018االولصباحيذكرعراقية خضر علي دوشان تقيالعلوم السياسيةبغداد72

68.672019/2018االولصباحيذكرعراقية عبدالرحمن نافع أبراهيم عدوانالعلوم السياسيةبغداد73

68.572019/2018االولصباحيانثىعراقية نوراألسالم علي محبس حسنالعلوم السياسيةبغداد74

68.562019/2018االولصباحيذكرعراقية مصطفى عزت محمد عبدالعزيزالعلوم السياسيةبغداد75

68.332019/2018االولصباحيانثىعراقية سارة كاظم مراح مطرالعلوم السياسيةبغداد76

68.042019/2018االولصباحيانثىعراقية زهراء باسم حسن عليالعلوم السياسيةبغداد77

68.012019/2018االولصباحيانثىعراقية سجى حسين عالء أحمدالعلوم السياسيةبغداد78

67.892019/2018االولصباحيانثىعراقية عال صالح مهدي صالحالعلوم السياسيةبغداد79

67.662019/2018االولصباحيانثىعراقية دنيا عماد أبراهيم حسينالعلوم السياسيةبغداد80

67.512019/2018االولصباحيانثىعراقية سارة ستار نجم عبد هللاالعلوم السياسيةبغداد81

67.472019/2018االولصباحيانثىعراقية زينب سعد ستار محمد جعفرالعلوم السياسيةبغداد82

67.42019/2018االولصباحيانثىعراقية هدى كاظم خلف مذكورالعلوم السياسيةبغداد83

67.132019/2018الثانيصباحيذكرعراقية طلعت علي فرحان جدعانالعلوم السياسيةبغداد84

67.122019/2018االولصباحيذكرعراقية بكر عصام عبدالغني جاسم صالحالعلوم السياسيةبغداد85

67.112019/2018االولصباحيانثىعراقية زينه نجاة عبدالوهاب عبدالقادرالعلوم السياسيةبغداد86

66.772019/2018االولصباحيانثىعراقية زهراء عباس ناجي عبودالعلوم السياسيةبغداد87



65.662019/2018االولصباحيانثىعراقية ديانا موفق نوري قادرالعلوم السياسيةبغداد88

65.612019/2018االولصباحيانثىعراقية رسل علي كزار مدبالعلوم السياسيةبغداد89

65.582019/2018االولصباحيانثىعراقية تبارك عالوي جعفر كاملالعلوم السياسيةبغداد90

65.522019/2018االولصباحيانثىعراقية دعاء علي ياسر محمدالعلوم السياسيةبغداد91

65.462019/2018االولصباحيانثىعراقية ساجده عدنان هادي أحمدالعلوم السياسيةبغداد92

65.142019/2018االولصباحيانثىعراقية اسراء وهاب كاظم سبعالعلوم السياسيةبغداد93

64.82019/2018االولصباحيانثىعراقية دانيه فاضل حسين عبد هاشمالعلوم السياسيةبغداد94

64.752019/2018االولصباحيانثىعراقية شيرين عباس عبدالحسين ناصرالعلوم السياسيةبغداد95

64.342019/2018االولصباحيانثىعراقية فرح مهدي خضير عباسالعلوم السياسيةبغداد96

64.32019/2018االولصباحيانثىعراقية االء خضير سعود جوادالعلوم السياسيةبغداد97

64.282019/2018االولصباحيذكرعراقية حيدر حميد منصور صعيصعالعلوم السياسيةبغداد98

العلوم السياسيةبغداد99
دانيه عالء الدين عبدالحسن حمودي

64.272019/2018االولصباحيانثىعراقية 

64.222019/2018االولصباحيذكرعراقية مرتضى هيثم حبيب علوانالعلوم السياسيةبغداد100

63.442019/2018االولصباحيانثىعراقية زينب عباس نعمه رسنالعلوم السياسيةبغداد101

62.952019/2018االولصباحيذكرعراقية محمد طالب جاسم فرحانالعلوم السياسيةبغداد102

62.842019/2018االولصباحيذكرعراقية محمد محسن بالسم كعيدالعلوم السياسيةبغداد103

62.82019/2018االولصباحيذكرعراقية مصطفى رياض جاسم حماديالعلوم السياسيةبغداد104

62.762019/2018االولصباحيذكرعراقية محمد انمار شاكرفرحانالعلوم السياسيةبغداد105

62.642019/2018االولصباحيانثىعراقية هديل جبار جلوب خلفالعلوم السياسيةبغداد106

62.612019/2018االولصباحيانثىعراقية احالم فهمي هادي كاملالعلوم السياسيةبغداد107

62.542019/2018االولصباحيانثىعراقية ريم بهجت عبد الرحيم عبد الرزاقالعلوم السياسيةبغداد108

62.492019/2018االولصباحيذكرعراقية مصطفى أحمد عبدالرحيم جاسمالعلوم السياسيةبغداد109



62.392019/2018االولصباحيذكرعراقية حسين جبار والي مجذابالعلوم السياسيةبغداد110

62.242019/2018االولصباحيذكرعراقية ليث قيس عبد الرحمن عبد السالمالعلوم السياسيةبغداد111

61.692019/2018االولصباحيذكرعراقية عبدهللا حازم جسام محمدالعلوم السياسيةبغداد112

61.52019/2018االولصباحيانثىعراقية ديانا أحسان محمود محمدالعلوم السياسيةبغداد113

61.472019/2018االولصباحيانثىعراقية هاله ياسر عبدالستار حسنالعلوم السياسيةبغداد114

61.422019/2018االولصباحيذكرعراقية عامر عدنان شمران فرحانالعلوم السياسيةبغداد115

60.962019/2018االولصباحيانثىعراقية امنة جاسم محمد خماسالعلوم السياسيةبغداد116

60.742019/2018االولصباحيذكرعراقية عالء شمران عباس مجبلالعلوم السياسيةبغداد117

60.682019/2018االولصباحيذكرعراقية امير حامد حميد حسنالعلوم السياسيةبغداد118

60.652019/2018االولصباحيانثىعراقية مها مؤيد محمد محسنالعلوم السياسيةبغداد119

60.632019/2018االولصباحيذكرعراقية محمد عبيد شكر محمودالعلوم السياسيةبغداد120

60.622019/2018االولصباحيذكرعراقية محمد عدنان عبد عليالعلوم السياسيةبغداد121

60.552019/2018الثانيصباحيذكرعراقية سلوان سعد عثمان أبراهيمالعلوم السياسيةبغداد122

العلوم السياسيةبغداد123
منى محمد نشمي حسين

60.432019/2018االولصباحيانثىعراقية 

60.352019/2018االولصباحيانثىعراقية منار عباس محسن خيامالعلوم السياسيةبغداد124

60.22019/2018االولصباحيانثىعراقية داليا عبد الرحمن خضير فياضالعلوم السياسيةبغداد125

60.052019/2018االولصباحيذكرعراقية غيث حسن حميد حسنالعلوم السياسيةبغداد126

602019/2018االولصباحيذكرعراقية غيث حسين دخان موسىالعلوم السياسيةبغداد127

59.592019/2018االولصباحيانثىعراقية رسل احمد خليل ابراهيمالعلوم السياسيةبغداد128

59.52019/2018االولصباحيذكرعراقية وائل طالب جليل حسونالعلوم السياسيةبغداد129

59.372019/2018االولصباحيذكرعراقية احمد صافي مهدي حمنديالعلوم السياسيةبغداد130

59.2862019/2018االولصباحيذكرعراقية علي منذر جهاد صايلالعلوم السياسيةبغداد131



59.2712019/2018االولصباحيانثىعراقية رسل حاتم كريم احنينالعلوم السياسيةبغداد132

58.992019/2018الثانيصباحيانثىعراقية نور ليث عبد حميد ردامالعلوم السياسيةبغداد133


