
كلیة العلوم السیاسیة

1 522 العلوم السیاسیة1 ادبيمحمد صادق احمد حسین
1 488 العلوم السیاسیة2 ادبيسرمد عبد الزھرة عبدهللا حسین
3 480 العلوم السیاسیة3 ادبيحسن جاسب جري
3 472 العلوم السیاسیة4 ادبيغفران ماجد حمید عبد الرحمن
3 457 العلوم السیاسیة5 ادبيمرتضى محمد اسماعیل
2 456 العلوم السیاسیة6 علمي عاممحمد مصطفى رستم محمد
2 453 العلوم السیاسیة7 ادبيصفاء رعد عزیزخیزران
2 451 العلوم السیاسیة8 ادبيحوراء علي جعیلھ علي
3 450 العلوم السیاسیة9 علمي تطبیقيحسین ھیثم حسان كاظم
2 448 العلوم السیاسیة10 ادبيمحمد حمزه طاھر رحمھ
1 446 العلوم السیاسیة11 ادبيمالك علي خزعل المي
2 446 العلوم السیاسیة12 علمي عاممروان كریم عبید جاموس
2 445 العلوم السیاسیة13 ادبيمحمد جابر محمد محمود
3 438 العلوم السیاسیة14 ادبيعلي حسین علي ھاشم
2 437 العلوم السیاسیة15 ادبيزھراء احمد سلمان جبر
3 437 العلوم السیاسیة16 ادبيمرتضى سالم خلف حمود
2 436 العلوم السیاسیة17 ادبيجعفر جمعھ علي علي خان
2 435 العلوم السیاسیة18 ادبيعقیل عبد المھدي حسن علي
1 434 العلوم السیاسیة19 ادبيحسن عدنان عبد جادر
2 432 العلوم السیاسیة20 ادبيلیث فاضل نشمي فرحان
2 426 العلوم السیاسیة21 ادبيعلي عبد الكریم علي حسین المعموري
1 426 العلوم السیاسیة22 ادبينور حمید یوسف علي
3 425 العلوم السیاسیة23 ادبيدعاء نافع عبد الكریم علوان
1 425 العلوم السیاسیة24 علمي عاممرتضى كریم قاسم محمد
2 424 العلوم السیاسیة25 علمي احیائيورود جبار عبد زایر
1 423 العلوم السیاسیة26 علمي احیائيحنین سعید عبد الرضا
1 419 العلوم السیاسیة27 علمي احیائيالحسین مالك عبد الرضا جبر
2 419 العلوم السیاسیة28 علمي عامبكر ھاشم محمد فاضل
3 418 العلوم السیاسیة29 علمي عاماسراء قاسم كریم حسین
2 418 العلوم السیاسیة30 ادبيسجاد حسین الیاس محمد
2 418 العلوم السیاسیة31 ادبيسنار حامد سلمان عاصي البوخلیفھ
2 418 العلوم السیاسیة32 ادبيعبد الرزاق عبد الوھاب عبد الرزاق جوي
2 418 العلوم السیاسیة33 ادبيعبد هللا حسین سلمان مھنى
3 417 العلوم السیاسیة34 علمي احیائيحكیم یاسین مھدي صالح
2 414 العلوم السیاسیة35 علمي عامغصون سامي حاتم مظلوم
2 414 العلوم السیاسیة36 علمي تطبیقيمصطفى اركان جمیل عبد الحسن
1 414 العلوم السیاسیة37 علمي احیائيمصطفى عبدهللا محمود علوان
2 413 العلوم السیاسیة38 ادبيمریم غسان علي شدھان
2 413 العلوم السیاسیة39 ادبينادیة عباس جاني
3 412 العلوم السیاسیة40 ادبيمحمد حمادي شنیار حمادي
3 412 العلوم السیاسیة41 ادبيمحمد سبع محمد سبع
3 412 العلوم السیاسیة42 علمي عاممھند فالح عبد الصاحب
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3 411 العلوم السیاسیة43 ادبيعبیر مھدي محمد جبر
3 411 العلوم السیاسیة44 علمي عامعمار حسن علي عبد الحسین
3 411 العلوم السیاسیة45 ادبيفراس خضیر متعب غثوان
3 410 العلوم السیاسیة46 ادبيالزھراء قصي سلیمان
2 410 العلوم السیاسیة47 ادبيعلي بھجت عبد االمیر ابراھیم
3 410 العلوم السیاسیة48 علمي تطبیقيمنتظر مالك ارشید جبارة
3 409 العلوم السیاسیة49 ادبياحمد شالل محمد موسى
2 409 العلوم السیاسیة50 ادبيتبارك عدنان فلیح حسن
3 408 العلوم السیاسیة51 ادبيامنة ھشام عدنان عبد الكریم
3 408 العلوم السیاسیة52 علمي عامطاھر كاظم رحیمھ طاھر
3 408 العلوم السیاسیة53 ادبيفرح شھاب احمد فیاض
3 407 العلوم السیاسیة54 ادبيعلي حسین ذیاب صالح
3 406 العلوم السیاسیة55 ادبيأیھ عمار عبدالھادي محمد
2 406 العلوم السیاسیة56 ادبيحسین عبد حمید شایع
2 406 العلوم السیاسیة57 علمي احیائيرباب سلمان داود كاظم
3 406 العلوم السیاسیة58 علمي تطبیقيزھراء كامل ردام حسین
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