
كلیة العلوم السیاسیة

2 541 العلوم السیاسیة1 ادبياحمد علوش كاظم حسون عاید
1 526 العلوم السیاسیة2 علمي عامعلي جارح محمد حسن
1 504 العلوم السیاسیة3 علمي عامكوثر نعمھ شناوه عذافة
1 488 العلوم السیاسیة4 علمي عامذو الفقار علي خضیر كرم
3 474 العلوم السیاسیة5 ادبيعلي یاسین فاضل عبدهللا
2 473 العلوم السیاسیة6 ادبيعلي فھد احمد رمضان
3 470 العلوم السیاسیة7 ادبيرؤى قاسم عبد السادة علي
2 456 العلوم السیاسیة8 ادبيقصي محمود جعفر التمیمي
1 454 العلوم السیاسیة9 علمي احیائيرسول محمد داري بیزن
2 454 العلوم السیاسیة10 علمي عامنور هللا حاتم فیصل جسام
2 450 العلوم السیاسیة11 ادبيطیبة عادل غضبان فرج
1 448 العلوم السیاسیة12 ادبيمازن مجید سالم عبید
2 448 العلوم السیاسیة13 علمي احیائيمصطفى كاظم عزت باقر
2 442 العلوم السیاسیة14 ادبينورالھدى سعدي مھدي كاظم
2 433 العلوم السیاسیة15 ادبيحسام كاظم عبدهللا كرمش
2 431 العلوم السیاسیة16 ادبيمصطفى خضیر عباس حسون
2 430 العلوم السیاسیة17 ادبيصفد عما رعبد الحسن محسن
1 430 العلوم السیاسیة18 ادبيھاجر ھادي حسن جبر
1 428 العلوم السیاسیة19 ادبيعلي جبار درویش جاسم
2 428 العلوم السیاسیة20 ادبيفوز عالء جعفر صادق
2 428 العلوم السیاسیة21 ادبينباء عباس عبدعلي حسین
3 425 العلوم السیاسیة22 ادبيشمس مجید حمید رشید
2 424 العلوم السیاسیة23 علمي تطبیقيحیدر ماھر عامر راضي
2 424 العلوم السیاسیة24 ادبيكاروان احسان علي حسن
2 423 العلوم السیاسیة25 ادبيرسل عباس عبد علي حسین
2 423 العلوم السیاسیة26 علمي احیائيمحمد عادل حسن عبد راضي
1 422 العلوم السیاسیة27 ادبيسارة جمال عبد سلمان خمیس
1 421 العلوم السیاسیة28 ادبياالء عبدالكریم حسین ابراھیم
2 421 العلوم السیاسیة29 ادبيایالف فاضل عباس غانم
2 421 العلوم السیاسیة30 ادبيغفران كاظم حمود جبر
3 421 العلوم السیاسیة31 علمي عامنغم اسماعیل ابراھیم حسین
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