
 

 

 جاهعة الووصل

  خريجو كلية العلوم السياسية

) الدور األول (0228-0227للعام الدراسي   

هــ 1909جوادى الثاني  02 الووافق 1/7/0228في  9799بووجب األهر الجاهعي الورقن :   
 

 الجىس الجىسية الترتيب المعدل التقدير المالحظات
الرباعي االسم   

للقب إن وجد (ا)و  
 ت

 1 فراس محمد احمد عمي ذكر عراقي األول 94.072 أمتياز 

 2 يونس مؤيد يونس مصطفى ذكر عراقي الثاني 93.248 أمتياز 

 3 محمد وائل عبد الرحمن عبد العزيز ذكر عراقي الثالث 92.722 أمتياز 

ةعراقي الرابع 88.223 جيدجداً    4 مفاز مثنى عبد اهلل سعيد أوثى 

كرذ عراقي الخامس 87.404 جيدجداً    5 حذيفة فتح اهلل عمي مرعي  

 6 أركان محمود احمد األحمد ذكر عراقي السادس 85.101 جيدجداً  

 7 محمد احمد محمد كرم ذكر عراقي السابع 84.717 جيدجداً  

 8 عمار مرعي حسن عباس ذكر عراقي الثامن 81.099 جيدجداً  

شكاكو ره  نأسو فخر الدي ذكر عراقي التاسع 80.239 جيدجداً    9 

 11 نريمان احمد محمد كرم ذكر عراقي العاشر 80.202 جيدجداً  

ةعراقي الحادي عشر 77.47 جيد   11 رؤى سمير احمد شيت أوثى 

ةعراقي الثاني عشر 76.784 جيد   12 أطياف محمد زكي عبد الرحمن أوثى 

 13 إسماعيل خميل إسماعيل عبد اهلل ذكر عراقي الثالث عشر 76.278 جيد 

ةعراقي الرابع عشر 76.184 جيد   14 أنوار عزالدين ذنون يونس أوثى 

 جيد 
75.985 

ةعراقي الخامس عشر  15 دلفين محمد جاسم مرجان أوثى 

 

تىقيع العميد                 (         دلفين محمد جاسم مرجان( )  15( وتىتهي ت )   فراس محمد احمد عمي( )  1تبدأ ت )    

                                                                                                                                       

ليةختم الك                                                                                                                                       

 

  (  2(مه )    1رقم القائمة )  



 

 
 

 جاهعة الووصل

  خريجو كلية العلوم السياسية

) الدور األول (0228-0227للعام الدراسي   

هــ 1909جوادى الثاني  02 الووافق 1/7/0228في  9799بووجب األهر الجاهعي الورقن :   
 

 الجىس الجىسية الترتيب المعدل التقدير المالحظات
 االسم الراعي

 )وللقب إن وجد (
 ت

 16 عبد اهلل توفيق حمدون حسن  ذكر عراقي السادس عشر 75.963 جيد 

ةعراقي السابع عشر 75.101 جيد   17 سروة فاضل إدريس خميل أوثى 

 18 عمي يوسف يحيى قاسم ذكر عراقي الثامن عشر 74.452 جيد 

بر محمدمحمد أنور صا ذكر عراقي التاسع عشر 74.192 جيد   19 

 20 حسان محمد عبد اهلل نزال ذكر عراقي العشرون 73.921 جيد 

ةعراقي الواحد وعشرون 73.398 جيد   21 زبيدة أنيس عمي داىش أوثى 

 22 عمر مظفر ىادي طو ذكر عراقي الثاني وعشرون 72.498 جيد 

ةعراقي الثالث وعشرون 72.14 جيد   23 ىبو نزار فخري مجيد أوثى 

 24 مشتاق طمب فاضل حسين ذكر عراقي الرابع وعشرون 71.738 جيد 

 25 نادر قيس نوري أبمحد ذكر عراقي الخامس وعشرون 67.116 متوسط 

 26 بشرى ميخائيل طوبيا زاكي أوثى عراقية السادس وعشرون 66.553 متىسط 

ةعراقي السابع وعشرون 65.94 متوسط   27 إنعام قاسم يحيى عبد اهلل  أوثى 

سطمتو   ةعراقي الثامن وعشرون 64.58   28 فرح فارس صالح إبراىيم  أوثى 

ةعراقي التاسع وعشرون 63.833 متوسط   29 فاطمة جميل رستم أحمد أوثى 

 متوسط 
61.383 

 30 عمر سالم غانم يحيى  ذكر عراقي الثالثون

 متوسط 
61.278 

نالواحد والثالثو  31 حسن عمي محمد فاضل ذكر عراقي 

 

تىقيع العميد             (            حسن عمي محمد فاضل( )  31( وتىتهي ت )   عبد اهلل توفيق حمدون حسن( )  16  تبدأ ت )  

                                                                                                                                       

ختم الكلية                                                                                                                                            
 

(  2(مه )    2رقم القائمة )    



 


