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90.662017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١ح١ٌٕا ػّاد ِذغٓ ساضٟالسياسية العلومبغداد1

84.92017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حف١ف١اْ غأُ وش٠ُ واظُالسياسية العلومبغداد2

84.742017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حفاذٓ ػثذ اٌشصاق ٔاجٟ جؼفشالسياسية العلومبغداد3

84.452017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حص٠ٕة ػط١ح ػثذ هللا ػصفٛسالسياسية العلومبغداد4

84.442017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١ح٘ثح دغٓ سؤٚف ادّذالسياسية العلومبغداد5

83.912017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حأدّذ غضٚاْ عاٌُ أتشا١ُ٘السياسية العلومبغداد6

83.292017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حتاعُ ِذّذ صا٠ش ػاِشالسياسية العلومبغداد7

81.142017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حِذّذ ػثذ اٌؼض٠ض ِمذاد جٛادالسياسية العلومبغداد8

80.922017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حواظُ ػثذ اٌذغ١ٓ دغٓ ِطؾشالسياسية العلومبغداد9

80.842017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حؽفاء خ١ًٍ اتشا١ُ٘ دّادٞالسياسية العلومبغداد10

802017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حدغ١ٓ ػثذ ِٙذٞ خض١شالسياسية العلومبغداد11

79.852017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حػصاَ عاِٟ ػثذ عاٌُالسياسية العلومبغداد12

79.832017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حِذّذ فاسٚق ػثذ اال١ِش ػٛدجالسياسية العلومبغداد13

77.692017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حواظُ واًِ ػثذ ص٠ٚذالسياسية العلومبغداد14

76.762017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حؽشٚق صثاح عؼ١ذ ١ٙٔشالسياسية العلومبغداد15

76.72017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حِذّذ ٔؼ١ُ خ١ًٍ ػثاطالسياسية العلومبغداد16

76.592017/2016االٚيِغائٟروشػشال١ح٠اعش دغ١ٓ ػٍٟ فشداْالسياسية العلومبغداد17

76.252017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حِذّذ دّٛد عٍّاْ صا٠ًالسياسية العلومبغداد18

76.052017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حدغٕاء ِذّذ ِٙذٞ صاٌخالسياسية العلومبغداد19

75.92017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حػّش ؽاوش دّٛدٞ ػٍٛاْالسياسية العلومبغداد20

75.882017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حجالي صتْٛ ػ١ٍٛٞ ِض٠شعالسياسية العلومبغداد21

75.822017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حفائضج ػثذ اٌّٙذٞ ٔاجٟ ػالٚٞالسياسية العلومبغداد22

75.222017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حوشاس دغٓ ػٍٟ دث١ةالسياسية العلومبغداد23

75.162017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حدغ١ٓ غغاْ ػثذ اٌذغ١ٓ ػش٠ثٟالسياسية العلومبغداد24
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74.992017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حعٕاْ ِذّذ ػٍٟ ػثذ اٌٛ٘ابالسياسية العلومبغداد25

74.772017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حٔؼّاْ ِذّذ ٔؼّح غاٌٟالسياسية العلومبغداد26

74.652017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حطاٌة ٠اعش صثاح طشادالسياسية العلومبغداد27

73.962017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حِش٠ُ عالَ ادّذ ػثاطالسياسية العلومبغداد28

73.792017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حتالش اعّاػ١ً ِذّذ ػٍٟ ِذّٛدالسياسية العلومبغداد29

73.642017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حدٛساء ػثذ اٌذغ١ٓ ِؼالن ِجٙٛيالسياسية العلومبغداد30

73.622017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حسٚاء د١ّذ ِج١ذ فٍفًالسياسية العلومبغداد31

73.492017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حد١ذس صادة ػٍٟ دغ١ٓالسياسية العلومبغداد32

73.42017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حٚعاَ ػثذ اٌىش٠ُ ِذّذ فشجالسياسية العلومبغداد33

73.312017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حػثاط ػٍٟ عٍطاْ ِؾىٛسالسياسية العلومبغداد34

73.062017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حد١ذس ؽاوش صغ١ش صادقالسياسية العلومبغداد35

72.732017/2016االٚيِغائٟروشػشال١ح١ٌث عٍّاْ ػ١ٍٛٞ ٔاجٟالسياسية العلومبغداد36

72.452017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حِٕرظش وش٠ُ ػ١غٝ ؽش٠فالسياسية العلومبغداد37

72.42017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حفشح جّاي جّؼح دغاْالسياسية العلومبغداد38

72.232017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حدغٓ ٘ادٞ ِذغٓ ٠ٛ٘ظالسياسية العلومبغداد39

72.142017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حأدّذ ػٍٟ ػ١غٝ جٛادالسياسية العلومبغداد40

71.992017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حٔص١ش تٙجد دغ١ٓ دغْٛالسياسية العلومبغداد41

71.932017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حِذّذ عؼ١ذ عاجد غالَ ِذّذالسياسية العلومبغداد42

71.882017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حجّٙٛسٞ ػطا هللا ػثٛد ِٕٙاالسياسية العلومبغداد43

71.482017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حتاْ ٠ٌٛظ ٠ٛعف ؽّؼْٛالسياسية العلومبغداد44

71.462017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حعٕذ ػثذ ػٍٟ وذ١ٛػالسياسية العلومبغداد45

71.32017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حأدّذ د١ّذ ػزاب عٍّاْالسياسية العلومبغداد46

71.182017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حِالن عؼذ ِٙذٞ ٘اؽُالسياسية العلومبغداد47

70.982017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حِاصْ سػذ ِذّٛد دغ١ٓالسياسية العلومبغداد48
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70.972017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حأدّذ سد١ُ ػٍٛاْ ِصشاعالسياسية العلومبغداد49

70.932017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حػثاط فاضً دّضج دث١ةالسياسية العلومبغداد50

70.862017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١ح١ٔشاْ ِذّذ ػٍٟ صوٟ جغاَالسياسية العلومبغداد51

70.632017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حِذّذ ص١٘ش فاضً ػثاطالسياسية العلومبغداد52

70.622017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حِٕرظش ِٙذٞ جاتش خٍفالسياسية العلومبغداد53

70.562017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حٌماء جؼفش ػثذ جٛادالسياسية العلومبغداد54

70.382017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حترٛي ؽاوش ِٙذٞ دغ١ٓالسياسية العلومبغداد55

70.352017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حػذٔاْ ػٍٟ صائة دغ١ٓالسياسية العلومبغداد56

70.272017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حأع١ا ١ٌث ػٍٟ أدّذالسياسية العلومبغداد57

70.132017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حؽٙذ فائض ػٍٟ غاٌةالسياسية العلومبغداد58

69.842017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حظافش خ١ًٍ ػثذ هللا ػثذ اٌغفٛسالسياسية العلومبغداد59

69.682017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١ح٠اع١ّٓ طاسق سصٚلٟ ػّٛسٞالسياسية العلومبغداد60

69.232017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حص٘شاء ٔٛاس ػٍٛاْ ٔافغالسياسية العلومبغداد61

69.162017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حعشداْ ٌإٞ ِٕذ٠ً دغٓالسياسية العلومبغداد62

69.062017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حِشٚج ِظفش ٔٛسٞ فرذٟالسياسية العلومبغداد63

68.952017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حِش٠ُ تاعً ػثذ اٌغ١ّغ خ١ًٍالسياسية العلومبغداد64

68.862017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حػم١ً دشص ٌؼث١ٟ ػٍٟالسياسية العلومبغداد65

68.562017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حد١ذس ػثذ اٌىاظُ ػٍٟ دغٓالسياسية العلومبغداد66

68.332017/2016االٚيِغائٟروشػشال١ح٠اعش واًِ ِذّذ عؼ١ذالسياسية العلومبغداد67

68.172017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حِذّذ ػثذاٌٍط١ف ػثذ اٌىش٠ُالسياسية العلومبغداد68

682017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حٔاد٠ح ؽٙاب ادّذ ؽىشالسياسية العلومبغداد69

67.942017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حدغ١ٕٓ جثاس ػاصٟ ٠اع١ٓالسياسية العلومبغداد70

67.42017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حتالي طاٌة داؽٛػ ِذّذالسياسية العلومبغداد71

67.282017/2016اٌثأِٟغائٟأثٝػشال١حعجٝ ػٍٟ دغ١ٓ خض١شالسياسية العلومبغداد72



 التخرج سنةالمعدلالدورالدراسة نوعالجنسيةالجنساالسمالكلية اسمالجامعة اسمت

67.072017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حفاد٠ح ِذّذ خٍف ٠ؼمٛبالسياسية العلومبغداد73

66.932017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حأدّذ ِا٘ش أدّذ ػثذ اٌذغٓالسياسية العلومبغداد74

66.862017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حػّاس ػثذ هللا ص٠ذاْ خٍفالسياسية العلومبغداد75

66.82017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حِؼرض د١ّذ ؽىش ِذّٛدالسياسية العلومبغداد76

66.732017/2016اٌثأِٟغائٟأثٝػشال١حِشٚج جاعُ ػثاط عاجدالسياسية العلومبغداد77

66.542017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حدغٓ ػم١ً ػثذ اٌّذغٓ جثشالسياسية العلومبغداد78

66.52017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حص٘شاء ِذّذ ػثذ صادق جاعُالسياسية العلومبغداد79

66.282017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حعاٌٟ تاعُ عشداْ ِفرٓالسياسية العلومبغداد80

66.212017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حتؾاس ادّذ ِصطفٝ ِذّذالسياسية العلومبغداد81

66.22017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حِش٠ُ أدغاْ ِذغٓ ِظٍَٛالسياسية العلومبغداد82

66.172017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حؽٙذ ؽاوش ِذّٛد جاعُالسياسية العلومبغداد83

66.042017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حِٕاس لذطاْ عٍّاْ ػا٠ذالسياسية العلومبغداد84

65.942017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حػّش فاسٚق ػٍٟ ِذّذالسياسية العلومبغداد85

65.862017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حعاسج ِذّذ ِج١ذ سؽ١ذالسياسية العلومبغداد86

65.592017/2016االٚيِغائٟروشػشال١ح٠ٛٔظ ػثذ اٌذغ١ٓ طاٌة ِذٟالسياسية العلومبغداد87

65.372017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حص٠ذْٚ ػثذ ػثذ هللا دغ١ٓالسياسية العلومبغداد88

65.352017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حػّشػصاَ ػثذ اٌشصاق سؽ١ذالسياسية العلومبغداد89

65.272017/2016اٌثأِٟغائٟأثٝػشال١حد١ٔا عؼذ سعٓ خض١شالسياسية العلومبغداد90

65.222017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حِٕاي ػثاط ِشداط صاٌخالسياسية العلومبغداد91

65.142017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حلائذ ٔؼ١ظ دا٠ظ عؼ١ذالسياسية العلومبغداد92

65.042017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حٚالء ػاِش دغ١ٓ اتشا١ُ٘السياسية العلومبغداد93

64.822017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حغ١ذاء صفاء اٌذ٠ٓ ػثذ اٌشصاق ٘ادٞالسياسية العلومبغداد94

64.82017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حسؤٜ اِجذ سؽ١ذ د١ّذالسياسية العلومبغداد95

64.7872017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حِشٚج ِذّذ دغٓ تذ٠ٛٞالسياسية العلومبغداد96
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64.7822017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حأدّذ دغٓ ٔؼّاْ خٍفالسياسية العلومبغداد97

64.782017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حدغ١ٓ اتشا١ُ٘ جؼفش اتشا١ُ٘السياسية العلومبغداد98

64.612017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حؽفك  صالح ِٙذٞ صاٌخالسياسية العلومبغداد99

64.542017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حص٘شاء فاضً ػثاط عٍِٟٛالسياسية العلومبغداد100

64.522017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حجاعُ ١ًٍ٘ ِجٍٟ خط١ًالسياسية العلومبغداد101

64.512017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حإِح اتشا١ُ٘ ػ١ذاْ ر٠ابالسياسية العلومبغداد102

64.472017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حٚسٚد ٘ادٞ ادّذ دغٓالسياسية العلومبغداد103

64.442017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حا٠الف اص٘ش ٠اع١ٓ ٔؼّحالسياسية العلومبغداد104

64.282017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حػثاط ػٍٟ ٠ٚظ ٠ٛٔظالسياسية العلومبغداد105

64.282017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حٚائً صثاس ِض٘ش ثؼثاْالسياسية العلومبغداد106

64.242017/2016اٌثأِٟغائٟأثٝػشال١ح٠اع١ّٓ لصٟ ػثذ اٌشصاق ادّذالسياسية العلومبغداد107

64.032017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حِا٘ش عشداْ ِذغٓ ػذ٠ُالسياسية العلومبغداد108

63.992017/2016اٌثأِٟغائٟأثٝػشال١حا٠ح ا٠اد غاصٞ تشغؼالسياسية العلومبغداد109

63.972017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حص٠ٕة ٠ٛعف ادّذ عثغالسياسية العلومبغداد110

63.762017/2016اٌثأِٟغائٟأثٝػشال١ح١ٌٙة ٌط١ف ف١اض ؽا٘شالسياسية العلومبغداد111

63.652017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حِصطفٝ واًِ ػثاط ػٍٟالسياسية العلومبغداد112

63.592017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حِذّذ ػذٔاْ ػثذ ٔٛس ِج١ذالسياسية العلومبغداد113

63.592017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حص٠اد ػٍٟ دغ١ٓ ِذّٛدالسياسية العلومبغداد114

63.52017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حخ١ًٍ اتشا١ُ٘ ِؼ١ٍٛ ِؼرٖٛالسياسية العلومبغداد115

63.462017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حفش٠ذ دغ١ٓ ٔؼّح ػثذ هللاالسياسية العلومبغداد116

63.42017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حػطاسد ٔاظُ عؼذْٚ ِٙذٞالسياسية العلومبغداد117

63.352017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حص٘شاء ػثذ اٌشدّٓ اتشا١ُ٘ ػثذاٌٛ٘ابالسياسية العلومبغداد118

63.212017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حطاسق أدّذ فشداْ ػف١ٓالسياسية العلومبغداد119

63.12017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حٔٛسط عٍّاْ ٔص١ف جاعُالسياسية العلومبغداد120
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62.862017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حػٍٟ ػادي ػثذ هللا سعٛيالسياسية العلومبغداد121

62.522017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حأدّذ فاٌخ ِذّذ دغٓ ٔاصشالسياسية العلومبغداد122

62.512017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حػٍٟ ٘ٛتٟ ِشاح ػٍٟالسياسية العلومبغداد123

62.52017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حتشاء سعٛي ١ٌٚذ ؽّٓالسياسية العلومبغداد124

62.492017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حػٍٟ عذثٛس دغ١ٓ ساؽذالسياسية العلومبغداد125

62.462017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حٔائً دّادٞ دخ١ً ؽث١ةالسياسية العلومبغداد126

62.332017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حدالي ٔاصش ِذّذ عؼ١ذ خضشالسياسية العلومبغداد127

62.292017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حخ١ًٍ ػٕاد سداد عٍّاْالسياسية العلومبغداد128

62.282017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حدغ١ٓ ػٍٟ عٍّاْ ِذّذالسياسية العلومبغداد129

62.22017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حأوشاَ ؽٛود ػثذ اٌفراح عاِخالسياسية العلومبغداد130

62.152017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حدغاَ ادّذ صادة طؼّحالسياسية العلومبغداد131

62.142017/2016االٚيِغائٟروشػشال١ح١٘ثُ ِذّذ ػٍٟ ٠ٛعفالسياسية العلومبغداد132

62.052017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حػالء ذذغ١ٓ ػٍٟ ٌفرٗالسياسية العلومبغداد133

62.042017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حف١ٍخ جذ١ً روش صغ١شالسياسية العلومبغداد134

62.012017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حِذّٛد ِظفش ٔٛسٞ فرذٟالسياسية العلومبغداد135

61.962017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حؽٙذ فضع ِذّٛد صاٌخالسياسية العلومبغداد136

61.912017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حٔذٜ ػ١ذاْ ِذّذ ادّذالسياسية العلومبغداد137

61.822017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حا٠اخ ػّاد ِذّذ عؼ١ذالسياسية العلومبغداد138

61.662017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حدػاء طاسق ػثذ هللا دغ١ٓالسياسية العلومبغداد139

61.652017/2016اٌثأِٟغائٟأثٝػشال١حفشح ػّاد ٘اؽُ دغٓالسياسية العلومبغداد140

61.642017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حع١ف ثاِش ػط١ح دغ١ٓالسياسية العلومبغداد141

61.492017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حأعاِح سػذ طاٌة دغْٛالسياسية العلومبغداد142

61.272017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حِذّذ ػثذ هللا دغ١ٓ عٍّاْالسياسية العلومبغداد143

61.122017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حػٍٟ صثاح ِذّذ جاعُالسياسية العلومبغداد144
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60.952017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حسل١ح ػثذ اٌشضا اتشا١ُ٘ ِٙذٞالسياسية العلومبغداد145

60.852017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حا٠ٙاب غأُ ِظٍَٛ عٍّاْالسياسية العلومبغداد146

60.752017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١ح٠اعش ػٍٟ ِذّذ ػثذ اٌذغ١ٓالسياسية العلومبغداد147

60.712017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حِذّذ ٔص١ف جاعُ عاٌُالسياسية العلومبغداد148

60.442017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حػثذ اٌجثاس ِذّذ ػثذ اٌجثاسالسياسية العلومبغداد149

60.372017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حػٍٟ عشداْ غأُ جٛاد هللاالسياسية العلومبغداد150

60.312017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حسٔذ ِؼذ ِٕٙذ صاٌخالسياسية العلومبغداد151

60.222017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حدّضج ػثذ اٌشصاق ادّذ تش٠غُالسياسية العلومبغداد152

60.192017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حػاِش  ِذّذ دغٓ دغ١ٓالسياسية العلومبغداد153

60.162017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حفاطّح ذذغ١ٓ واظُ عؼ١ذالسياسية العلومبغداد154

59.82017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حِؼرض ػاِش ٌط١ف ِج١ذالسياسية العلومبغداد155

59.712017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حػٍٟ د١ّذ جٙاد دغ١ٓالسياسية العلومبغداد156

59.642017/2016اٌثأِٟغائٟأثٝػشال١ح٠غش ادّذ وافٟ دٕٛالسياسية العلومبغداد157

59.542017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حدٛساء ػثذ اٌؼظ١ُ ػثذ اٌذغ١ٓ داٚدالسياسية العلومبغداد158

59.542017/2016االٚيِغائٟأثٝػشال١حٔثأ أ١ِش ِذّذ صوٟ دّضجالسياسية العلومبغداد159

59.472017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حػٍٟ ػاِش ػثاط صاٌخالسياسية العلومبغداد160

59.432017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حِؼرض ؽاوش ٔؼّاْ ثاتدالسياسية العلومبغداد161

59.222017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حػٍٟ دغٓ ػثذ اٌشصاق ١٘ٚةالسياسية العلومبغداد162

59.192017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حػٍٟ عشِذ دغ١ٓ ػٍٟالسياسية العلومبغداد163

58.942017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١ح١ٌٚذ فاضً دغ١ٓ ػثاطالسياسية العلومبغداد164

58.882017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حِذّذ ذذغ١ٓ سد١ُ ػٍٟالسياسية العلومبغداد165

58.852017/2016اٌثأِٟغائٟأثٝػشال١ح١ٌٕا دغ١ٓ ػٍٟ ص١ٙٛدالسياسية العلومبغداد166

58.842017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حػصاَ ػٍٟ جٙاْ تخؼالسياسية العلومبغداد167

58.822017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حدّضج ػثذ اٌىش٠ُ ػثذ و١طاْالسياسية العلومبغداد168
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58.782017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حأدّذ خض١ش ػث١ظ واظُالسياسية العلومبغداد169

58.682017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حػثذ هللا ِصطفٝ ػثذ هللا ِٙذٞالسياسية العلومبغداد170

58.652017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حػّش ١ٌٚذ فاضً ػثاطالسياسية العلومبغداد171

58.542017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حدغ١ٓ ػثذ اٌشضا خٍثاؿ ع١ًٙالسياسية العلومبغداد172

58.512017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حِظفش ِذّذ فمٟ ِذّذ أ١ِٓالسياسية العلومبغداد173

58.52017/2016اٌثأِٟغائٟأثٝػشال١حسال١ح سػذ لاعُ خ١ْٛالسياسية العلومبغداد174

58.472017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حأدّذ ٔؼ١ُ ِذّذ ػٍٟ ادّذالسياسية العلومبغداد175

58.442017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حد١ذس ػٍٟ داٚدالسياسية العلومبغداد176

58.382017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حد١ذس أعذ هللا ػض٠ض دغ١ٓالسياسية العلومبغداد177

58.232017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حأدّذ دغ١ٓ ِٕادٞ دّضجالسياسية العلومبغداد178

58.022017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حأِجذ سػذ غاصٞ ػج١ًالسياسية العلومبغداد179

57.942017/2016اٌثأِٟغائٟأثٝػشال١حع١ّاء ادّذ جاعُ ِذّذالسياسية العلومبغداد180

57.932017/2016اٌثأِٟغائٟأثٝػشال١ح٘ذٜ جثاس جّؼح ػثذالسياسية العلومبغداد181

57.822017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حأدّذ ِذغٓ ػغىش ػٍٟالسياسية العلومبغداد182

57.722017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حصالح ص١ٙة صالح ادّذالسياسية العلومبغداد183

57.612017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حػثذ هللا عؼذْٚ ػٛدج ػٍٟالسياسية العلومبغداد184

57.512017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حِصطفٝ عٍّاْ فشج ػط١حالسياسية العلومبغداد185

57.392017/2016اٌثأِٟغائٟأثٝػشال١حؽٙذ ادّذ ػا٠ً عؼ١ذالسياسية العلومبغداد186

57.362017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حِصطفٝ ف١ٍخ ِشداْ ِذغٓالسياسية العلومبغداد187

57.2782017/2016اٌثأِٟغائٟأثٝػشال١ح٘ذ٠ً خاٌذ ر٠اب عشداْالسياسية العلومبغداد188

57.2732017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١ح٘ؾاَ دغ١ٓ ٔاصش ػ١ٍٛٞالسياسية العلومبغداد189

57.032017/2016اٌثأِٟغائٟأثٝػشال١حٔٛس تذس ػثذ ػثاط ػث١ذالسياسية العلومبغداد190

56.892017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حػّاس جاعُ جؼفش دغ١ٓالسياسية العلومبغداد191

56.832017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حع١ف صثذٟ ِذّذ ػٍٟالسياسية العلومبغداد192
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56.82017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حاتشا١ُ٘ دغ١ٓ ػثذ اٌجثاس دغ١ٓالسياسية العلومبغداد193

56.752017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حِصطفٝ واًِ ػثٛد جاعُالسياسية العلومبغداد194

56.72017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حػّش ػادي سجة ِذّذالسياسية العلومبغداد195

56.632017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حِذّذ ص١٘ش ِٛعٝ واظُالسياسية العلومبغداد196

56.612017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حدغ١ٓ غاٌة ِٛصاْ ؽؼ١ٓالسياسية العلومبغداد197

56.522017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حد١ذس ػثذ ِذّذ ػثذالسياسية العلومبغداد198

56.342017/2016اٌثأِٟغائٟأثٝػشال١حس٠ٙاَ دغ١ٓ ػٍٛاْ ِٕصٛسالسياسية العلومبغداد199

56.292017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حػّش عؼ١ذ ػاؽٛس اتشا١ُ٘السياسية العلومبغداد200

56.2552017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حِذّذ خاٌذ ٘اؽُ دّضجالسياسية العلومبغداد201

56.2452017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حأدّذ ِذّذ عؼ١ذ ػ٠ٛذالسياسية العلومبغداد202

56.112017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حِصطفٝ ٔص١ف جاعُ ِذّذالسياسية العلومبغداد203

56.072017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حف١صً ١ٌث ِذّذ دغٓالسياسية العلومبغداد204

562017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حػثذ اٌؼظ١ُ ػٍٟ دغ١ٓ ػث١ذالسياسية العلومبغداد205

55.782017/2016اٌثأِٟغائٟأثٝػشال١حغصْٛ جٙاد داذُ ِذّذ صاٌخالسياسية العلومبغداد206

55.552017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حص٠ذْٚ ص١٘ش ػثذ دغْٛالسياسية العلومبغداد207

55.362017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حػٍٟ ػثذ هللا دّٛد فٍذٟالسياسية العلومبغداد208

55.282017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حخ١ًٍ تاعً اتشا١ُ٘ خ١ًٍالسياسية العلومبغداد209

55.262017/2016اٌثأِٟغائٟأثٝػشال١ح٘ذٜ داصَ ذشوٟ ِج١ذالسياسية العلومبغداد210

55.222017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حاٌذغٓ ػٍٟ غ١الْ ٘اؽُالسياسية العلومبغداد211

55.122017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حصفاء ػط١ح دغ١ٓ ػٍٟالسياسية العلومبغداد212

55.112017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حػٍٟ جّؼح جثش ِٛعٝالسياسية العلومبغداد213

55.082017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حِٕرظش طاٌة ػٍٟ ػثذالسياسية العلومبغداد214

54.972017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حػٍٟ ِذّذ ٠ٛعف ر٠ابالسياسية العلومبغداد215

54.952017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حِصطفٝ لاعُ ِذّذ ٠ٛعفالسياسية العلومبغداد216
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54.82017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حِثٕٝ ػٍٟ ػثذ اٌشضا جذاٞالسياسية العلومبغداد217

54.312017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حػثاط عٍّاْ ػثذ اٌٍط١ف ادّذالسياسية العلومبغداد218

54.192017/2016اٌثأِٟغائٟأثٝػشال١حعاٌٟ ػالء ذٛف١ك عؼ١ذالسياسية العلومبغداد219

54.142017/2016االٚيِغائٟروشػشال١حٚعاَ ١ٌٚذ جثش عٍّاْالسياسية العلومبغداد220

53.832017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حٚعاَ دّاد اٌذ٠ٓ ػ١ذاْ دّذالسياسية العلومبغداد221

52.692017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حوشاس ِذّذ جؼفش ػٍٛاْالسياسية العلومبغداد222

52.652017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حِصطفٝ ػثذ اٌفراح ػثذ اٌىش٠ُ ِذّذالسياسية العلومبغداد223

52.62017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حِصطفٝ ٔؼّح فشداْ ػض٠ضالسياسية العلومبغداد224

52.382017/2016اٌثأِٟغائٟروشػشال١حلصٟ ٘ؾاَ ػثذ اٌٍّه ػٍٟالسياسية العلومبغداد225




