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88.442018/2017االولمسائيذكرعراقيصبر حافظ قاسم حٌدرالعلوم السياسيةبغداد1

88.052018/2017االولمسائيذكرعراقيعلً محسن المطلب عبد هاشمالعلوم السياسيةبغداد2

85.132018/2017االولمسائيانثىعراقيجبر شٌاع ستار وفاءالعلوم السياسيةبغداد3

84.132018/2017االولمسائيذكرعراقيفرج سلٌم الجبار عبد مصعبالعلوم السياسيةبغداد4

83.622018/2017االولمسائيانثىعراقياحمد حسٌن ابراهٌم عهدالعلوم السياسيةبغداد5

82.942018/2017االولمسائيانثىعراقيباقر بهاء نوفل صباالعلوم السياسيةبغداد6

81.672018/2017االولمسائيذكرعراقيامٌن مهدي ولٌد علًالعلوم السياسيةبغداد7

80.972018/2017االولمسائيانثىعراقيمحمد حبٌب خلف رهامالعلوم السياسيةبغداد8

79.972018/2017االولمسائيانثىعراقيحمود علً حسٌن عهودالعلوم السياسيةبغداد9

79.792018/2017االولمسائيانثىعراقيهٌدي كاظم عامر لبنىالعلوم السياسيةبغداد10

78.952018/2017االولمسائيانثىعراقيالحمزة عبد جاسم حسن اخالصالعلوم السياسيةبغداد11

78.792018/2017االولمسائيذكرعراقياالمٌر عبد صادق انور صادقالعلوم السياسيةبغداد12

78.772018/2017االولمسائيانثىعراقيكاظم مجٌد هادي ازهارالعلوم السياسيةبغداد13

78.352018/2017االولمسائيانثىعراقيفهد عالوي حسٌن حنٌنالعلوم السياسيةبغداد14

78.172018/2017االولمسائيانثىعراقيعبود حسٌن علً نسرٌنالعلوم السياسيةبغداد15

77.642018/2017االولمسائيانثىعراقيكرفع منصور عباس سالًالعلوم السياسيةبغداد16

77.622018/2017االولمسائيانثىعراقياحمد حسن محمد اٌناسالعلوم السياسيةبغداد17

77.522018/2017االولمسائيذكرعراقيمثنى عبد بدر انورالعلوم السياسيةبغداد18

77.462018/2017االولمسائيذكرعراقي سلمان تحسٌن ٌوسفالعلوم السياسيةبغداد19

77.422018/2017االولمسائيذكرعراقيعبود محمد جاسم احمدالسٌاسٌة العلومبغداد20

77.072018/2017االولمسائيانثىعراقيشعالن عبد سامً اسراءالعلوم السياسيةبغداد21

76.872018/2017االولمسائيانثىعراقيجاسم الكرٌم عبد درٌد دٌناالعلوم السياسيةبغداد22

76.712018/2017االولمسائيذكرعراقيجاسم عباس حسون جعفرالعلوم السياسيةبغداد23

76.192018/2017االولمسائيانثىعراقيامٌن عباس عثمان رؤىالعلوم السياسيةبغداد24

75.712018/2017االولمسائيانثىعراقيعلٌوي عبد الكرٌم عبد زهراءالعلوم السياسيةبغداد25

75.672018/2017االولمسائيذكرعراقيعلً جبر امٌر منتظرالعلوم السياسيةبغداد26

(والتنمٌة النصر)  دورة    السٌاسٌة العلوم كلٌة/  بغداد جامعة/ (المسائٌة الدراسة) والثانً االول للدورٌن 2018/2017 الدراسً للعام الخرٌجٌن اسماء



 التخرج سنةالمعدلالدورالدراسة نوعالجنسالجنسٌةاالسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

75.532018/2017االولمسائيذكرعراقيموسى حسن محمد فاضلالعلوم السياسيةبغداد27

74.622018/2017االولمسائيذكرعراقيجبار ابراهٌم حمٌد ثائرالعلوم السياسيةبغداد28

74.552018/2017االولمسائيذكرعراقيسعٌد جواد جٌاد عودةالعلوم السياسيةبغداد29

74.122018/2017االولمسائيانثىعراقيرضا عبدهللا فالح رانٌاالعلوم السياسيةبغداد30

73.872018/2017االولمسائيذكرعراقيحسن ذٌبان مصطفى صادقالعلوم السياسيةبغداد31

73.832018/2017االولمسائيانثىعراقيداخل الزهرة عبد ضٌاء اٌمانالعلوم السياسيةبغداد32

73.672018/2017االولمسائيذكرعراقيعبود كرٌم حٌدر علًالعلوم السياسيةبغداد33

73.632018/2017االولمسائيانثىعراقيباقر بهاء نوفل هبةالعلوم السياسيةبغداد34

73.232018/2017االولمسائيذكرعراقيبلش فهد الحسٌن عبد جعفرالعلوم السياسيةبغداد35

72.92018/2017االولمسائيذكرعراقيزامل هاٌس الهادي عبد محمدالعلوم السياسيةبغداد36

72.842018/2017االولمسائيذكرعراقيفرحان سعدون نعمان مٌثمالعلوم السياسيةبغداد37

71.872018/2017االولمسائيانثىعراقيالهادي عبد صبحً عمر شهدالعلوم السياسيةبغداد38

70.582018/2017االولمسائيذكرعراقيخسباك رشٌد المنعم عبد خالدالعلوم السياسيةبغداد39

70.572018/2017االولمسائيذكرعراقيمتهوش احمد هاشم حٌدرالعلوم السياسيةبغداد40

70.512018/2017الثاني مسائيذكرعراقيجلٌل غالب باسم احمدالعلوم السياسيةبغداد41

70.182018/2017االولمسائيذكرعراقيرشٌد عزٌز عقٌل باللالعلوم السياسيةبغداد42

69.842018/2017االولمسائيذكرعراقيعلً حسن محمد حسنالعلوم السياسيةبغداد43

69.842018/2017الثانيمسائيانثىعراقيفٌاض لطٌف محمد نٌرانالعلوم السياسيةبغداد44

69.832018/2017االولمسائيانثىعراقينوري جمٌل فارس مٌادةالعلوم السياسيةبغداد45

69.492018/2017االولمسائيانثىعراقيحسٌن احمد مصطفى مروةالعلوم السياسيةبغداد46

69.462018/2017االولمسائيانثىعراقيعلً االمٌر عبد قصً فرقدالعلوم السياسيةبغداد47

69.442018/2017االولمسائيانثىعراقيجواد عبٌد عالء روانالعلوم السياسيةبغداد48

69.412018/2017االولمسائيذكرعراقيعلً راضً مقصد راسمالعلوم السياسيةبغداد49

69.042018/2017االولمسائيانثىعراقيجاسم جبر علً رواءالعلوم السياسيةبغداد50

69.012018/2017االولمسائيانثىعراقيكرٌم حمٌد جالل شمسالعلوم السياسيةبغداد51

69.0072018/2017االولمسائيذكرعراقيشاٌش عبد نعٌم علًالعلوم السياسيةبغداد52

68.722018/2017االولمسائيانثىعراقيحطاب كمر عمران املالعلوم السياسيةبغداد53
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68.452018/2017االولمسائيذكرعراقيالوهاب عبد محمد نوري غزوانالعلوم السياسيةبغداد54

682018/2017الثانيمسائيذكرعراقيمسلم شبرم صالح علًالعلوم السياسيةبغداد55

67.542018/2017االولمسائيانثىعراقيمحمد جاسم ثائر سهامالعلوم السياسيةبغداد56

67.522018/2017االولمسائيانثىعراقي عبدهللا موفق فرٌد منىالعلوم السياسيةبغداد57

67.022018/2017االولمسائيذكرعراقيعباس هالل دشر احمدالعلوم السياسيةبغداد58

66.842018/2017االولمسائيانثىعراقيرباط الهادي عبد الحلٌم عبد جنانالعلوم السياسيةبغداد59

66.782018/2017االولمسائيانثىعراقيعبدهللا نجم ٌوسف نهاوندالعلوم السياسيةبغداد60

66.642018/2017االولمسائيذكرعراقيدروٌش جفال حمٌد مجٌدالعلوم السياسيةبغداد61

66.62018/2017االولمسائيذكرعراقيناصر الحسن عبد حمٌد الرزاق عبدالعلوم السياسيةبغداد62

66.452018/2017االولمسائيذكرعراقينصٌف محمد ناظم ظافرالعلوم السياسيةبغداد63

66.422018/2017الثانيمسائيذكرعراقيموسى حسٌن احمد ولٌدالعلوم السياسيةبغداد64

66.252018/2017الثانيمسائيانثىعراقيعبود خمٌس محمد نورالعلوم السياسيةبغداد65

66.222018/2017االولمسائيذكرعراقيحبش سعدون الكاظم عبد جوادالعلوم السياسيةبغداد66

65.952018/2017االولمسائيذكرعراقيسلمان الرحمن عبد ناجً خالدالعلوم السياسيةبغداد67

65.582018/2017االولمسائيذكرعراقيالزم جاسم صبار احمدالعلوم السياسيةبغداد68

65.392018/2017الثانيمسائيانثىعراقيعلوان الكاظم عبد هاشم رسلالعلوم السياسيةبغداد69

65.372018/2017االولمسائيانثىعراقيكاظم راضً قاصد منىالعلوم السياسيةبغداد70

65.322018/2017االولمسائيانثىعراقيابراهٌم خلٌل ابراهٌم زهراءالعلوم السياسيةبغداد71

65.232018/2017الثانيمسائيذكرعراقيفرج عبود الكرٌم عبد جنٌدالعلوم السياسيةبغداد72

64.982018/2017االولمسائيذكرعراقيجدوع كرٌم محمد حٌدرالعلوم السياسيةبغداد73

64.952018/2017االولمسائيذكرعراقيفنٌطل خلٌفة سلمان جمعةالعلوم السياسيةبغداد74

64.862018/2017االولمسائيذكرعراقيعطٌة الحسٌن عبد عطا هشامالعلوم السياسيةبغداد75

64.852018/2017االولمسائيذكرعراقيعبدهللا سعٌد الكرٌم عبد محمدالعلوم السياسيةبغداد76

64.782018/2017االولمسائيانثىعراقيراضً هاشم صفاء فاطمةالعلوم السياسيةبغداد77

64.72018/2017الثانيمسائيانثىعراقيمحمد هادي ماجد فاطمةالعلوم السياسيةبغداد78

64.342018/2017االولمسائيذكرعراقيحسن فخري عادل عمارالعلوم السياسيةبغداد79

64.332018/2017االولمسائيذكرعراقيٌوسف زهٌر محمد هللا العبدالعلوم السياسيةبغداد80
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64.242018/2017االولمسائيذكرعراقيحسٌن مهدي سامً اٌمنالعلوم السياسيةبغداد81

63.972018/2017االولمسائيذكرعراقيكمر مجلً حكٌم السالم عبدالعلوم السياسيةبغداد82

63.852018/2017الثانيمسائيذكرعراقيوهٌب جابر عالء مازنالعلوم السياسيةبغداد83

63.512018/2017االولمسائيذكرعراقيحسٌن كاظم الكرٌم عبد علًالعلوم السياسيةبغداد84

63.292018/2017االولمسائيذكرعراقيكاظم ساهً منتصر علًالعلوم السياسيةبغداد85

63.252018/2017الثانيمسائيذكرعراقيمنهل مطشر عمارة باسمالعلوم السياسيةبغداد86

63.22018/2017االولمسائيذكرعراقيسلمان داود عالوي حسٌنالعلوم السياسيةبغداد87

63.172018/2017الثانيمسائيانثىعراقيالحمٌد عبد عمار رانٌةالعلوم السياسيةبغداد88

63.12018/2017االولمسائيذكرعراقيجٌاد عباس خضٌر محمدالعلوم السياسيةبغداد89

62.972018/2017الثانيمسائيانثىعراقيحسٌن صبٌح رافد رندةالعلوم السياسيةبغداد90

62.962018/2017االولمسائيذكرعراقيعبد عاصً قصً مصطفىالعلوم السياسيةبغداد91

62.932018/2017الثانيمسائيذكرعراقيزٌدان دحام احمد جمالالعلوم السياسيةبغداد92

62.692018/2017الثانيمسائيذكرعراقيعلً مطشر سالم محمدالعلوم السياسيةبغداد93

62.632018/2017الثانيمسائيذكرعراقيكاظم عبدهللا زٌدان ٌاسٌنالعلوم السياسيةبغداد94

62.42018/2017الثانيمسائيانثىعراقيمرٌوش ناصر خالد دٌناالعلوم السياسيةبغداد95

62.352018/2017االولمسائيذكرعراقيلطٌف ناٌف الحمٌد عبد عصامالعلوم السياسيةبغداد96

62.042018/2017الثانيمسائيانثىعراقيرخٌص شالل حسٌن زٌنبالعلوم السياسيةبغداد97

61.682018/2017االولمسائيذكرعراقيمحمد مطلك مزهر حارثالعلوم السياسيةبغداد98

61.452018/2017االولمسائيانثىعراقيحرٌجة عودة ستار سرىالعلوم السياسيةبغداد99

61.392018/2017االولمسائيذكرعراقيجالم علً جمٌل علًالعلوم السياسيةبغداد100

61.032018/2017الثانيمسائيانثىعراقيعنفوص كردي اٌاد سارةالعلوم السياسيةبغداد101

60.962018/2017االولمسائيذكرعراقيشراد علً محمد جاسمالعلوم السياسيةبغداد102

60.912018/2017الثانيمسائيذكرعراقيناصر كامل صباح صالحالعلوم السياسيةبغداد103

60.62018/2017الثانيمسائيذكرعراقيكرٌمش حمٌد فاروق امجدالعلوم السياسيةبغداد104

60.592018/2017االولمسائيذكرعراقيابراهٌم عبٌد جواد علًالعلوم السياسيةبغداد105

60.592018/2017الثانيمسائيذكرعراقيمحمد قاسم مصطفى مهندالعلوم السياسيةبغداد106

60.472018/2017الثانيمسائيانثىعراقيسلمان رضا رعد ندىالعلوم السياسيةبغداد107
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60.262018/2017االولمسائيذكرعراقيعبد شمران الرضا عبد الدٌن عالءالعلوم السياسيةبغداد108

60.082018/2017الثانيمسائيانثىعراقيابراهٌم خلٌل سامً زهراءالعلوم السياسيةبغداد109

60.022018/2017الثانيمسائيذكرعراقيعباس جاسم شالل محمدالعلوم السياسيةبغداد110

59.892018/2017الثانيمسائيذكرعراقيعٌسى جابر النبً عبد فراسالعلوم السياسيةبغداد111

59.852018/2017الثانيمسائيذكرعراقيمحمد حسن مندٌل حسٌنالعلوم السياسيةبغداد112

59.832018/2017الثانيمسائيذكرعراقيعبود جبار عادل منتظرالعلوم السياسيةبغداد113

59.762018/2017االولمسائيانثىعراقيشرٌف حٌدر صادق مروةالعلوم السياسيةبغداد114

59.692018/2017الثانيمسائيذكرعراقيكهٌة حسن هادي هذالالعلوم السياسيةبغداد115

59.682018/2017االولمسائيذكرعراقيغصن فرحان شالل اٌادالعلوم السياسيةبغداد116

59.672018/2017الثانيمسائيذكرعراقيعبد حلبوص شعبان مهندالعلوم السياسيةبغداد117

59.632018/2017االولمسائيذكرعراقيابراهٌم الجبار عبد محمد طٌفالعلوم السياسيةبغداد118

59.252018/2017الثانيمسائيذكرعراقيمشرٌن احمد مصطفى الدٌن صالحالعلوم السياسيةبغداد119

59.032018/2017الثانيمسائيانثىعراقيعلً حسٌن صباح مروةالعلوم السياسيةبغداد120

58.962018/2017الثانيمسائيذكرعراقيمجٌد رعبدهللا رعد عبدهللاالعلوم السياسيةبغداد121

58.932018/2017االولمسائيذكرعراقينهاب جبار الحسن عبد عمارالعلوم السياسيةبغداد122

58.882018/2017االولمسائيانثىعراقيحسن احمد هادي شمسالعلوم السياسيةبغداد123

58.872018/2017الثانيمسائيذكرعراقيعباس علً طاهر صالحالعلوم السياسيةبغداد124

58.852018/2017الثانيمسائيذكرعراقيشاهر الرزاق عبد شاهر احمدالعلوم السياسيةبغداد125

58.732018/2017االولمسائيانثىعراقيكزار ٌاسر جبر استبرقالعلوم السياسيةبغداد126

58.72018/2017الثانيمسائيذكرعراقيحسن احمد سالم احمدالعلوم السياسيةبغداد127

58.672018/2017الثانيمسائيذكرعراقيداخل الزم جبٌر علًالعلوم السياسيةبغداد128

58.622018/2017الثانيمسائيذكرعراقيالحسٌن عبد عارف محمد الحسٌنالعلوم السياسيةبغداد129

58.592018/2017الثانيمسائيذكرعراقيمحسن سلمان عباس دعاءالعلوم السياسيةبغداد130

58.532018/2017الثانيمسائيذكرعراقياسد ماجد فراس ماجدالعلوم السياسيةبغداد131

58.512018/2017االولمسائيذكرعراقيعمران جواد احمد حٌدرالعلوم السياسيةبغداد132

58.422018/2017الثانيمسائيذكرعراقيجواد محمد حٌدر مرتضىالعلوم السياسيةبغداد133

58.352018/2017الثانيمسائيذكرعراقيناصر جمعة حسن عمرالعلوم السياسيةبغداد134
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58.292018/2017الثانيمسائيذكرعراقيرسن لعٌبً النبً عبد حسنالعلوم السياسيةبغداد135
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