
 جاهعة الووصل

  خريجو كلية العلوم السياسية

( ) الدور الثاني0202-0229للعام الدراسي   

هــ0230شوال / 02 الووافقم  و02/0202 / 3في  9/33/09121بووجب األهر الجاهعي الورقن :   

 

 الجنس الجنسية المعدل التقدير المالحظات
اعيباالسم الر  

للقب إن وجد (ا)و  
 ت

يعراق 62.087 متوسط   1 عمار مسعود صدٌق خلٌل  ذكر 

 2 أحمد عصام محمد صالح  ذكر عراقي 60.778 متوسط 

 3 رنا حسام مصطفى مجٌد  أنثى عراقية 59.596 مقبول 

 4 عمر قٌس جالل محمد توفٌق ذكر عراقي 58.922 مقبول 

 5 ثابت إبراهٌم محمد رمضان ذكر عراقي 57.704 مقبول 

 6 عبٌر أكرم عبد علً أنثى عراقية 593374 مقبول 

 9 مروة محمود خلٌل وحٌد ذكر عراقي 593.74 مقبول 

ذكر  عراقي 563962 مقبول   7 رفل هٌثم محمد محمود 

 9 رباح حماد شناوي مروح  ذكر عراقي 56.408 مقبول 

 10 صدام حسٌن علً عطٌوي  أنثى عراقية 56.323 مقبول 

 11 سف سلٌمان خالد سلٌمان ٌو ذكر عراقي 56.301 مقبول 

 12 أٌمان خضر صالح سعٌد ذكر عراقي 56.051 مقبول 

 13 حسان فالح ظاهر الشٌخ الظاهر  ذكر عراقي 55399 مقبول 

 14 ندى حسٌن جاسم حسٌن  أنثى عراقية 55357 مقبول 

 15 باسم عثمان حسن برو ذكر عراقي 553375 مقبول 

 

 

 

 

تىقيع العميد                     (        باسم عثمان حسن برو ( )15وتنتهي ت )  (عمار مسعود صديق خليل( )  1تبدأ ت )    
                                                                                                                                       

ختم الكلية                                                                                                                                                                             

  (  2(من )    1رقم القائمة )  



 

 

  جاهعة الووصل 

  خريجو كلية العلوم السياسية

(الدرر الثاني)0202-0229للعام الدراسي   

هــ0230شوال / 2 الووافقم  و0202/ 02 / 3في  9/33/09121وجب األهر الجاهعي الورقن : بو  
 

 الجنس الجنسية الوعدل التقدير الوالحظات
 االسن الرباعي 

 )واللقب إى وجد (
 ت

 20 زٌن العابدٌن أمٌنسماح عبد الغفور  أنثى عراقٌة 113555 مقبول 

 21 ن ٌوسف طٌب ٌوسف بٌداء ٌاسٌ أنثى عراقٌة 103.42 مقبول 

 22 علً خالد حامد درج  ذكر عراقً 54.025 مقبول 

 23 هاشم شاكر احمد خلف ذكر عراقً 51.951 مقبول 

 24 سمٌر سعدون لطٌف حمٌد ذكر عراقً 15302 مقبول 

       

       

       

       

       

       

     
  

 

 

(                        تىقيع العميدسمير سعدون لطيف حميد( )  22( وتنتهي ت )  زين العابدين ينأمسماح عبد الغفور ( )  22تبدأ ت )    

 

                                                                                                                                       

ختم الكلية                                           (2من )  (2رقم القائمة )                                                                 


