
 ل  الموص جامعة
 العلوم السياسية ةخريجو كلي

هـ 5208جمادى الخره  56الموافق  5/7/0227في (  55016 ) بموجب المر الجامعي المرقم  ولالدور ال  0227-0226لمعام الدراسي   

 

 الجىس الجىسية الترتيب المعدل التقدير المالحظات
اعيباالسم الر  

 )وللقب إن وجد (
 ت

ةعراقي الول 90.306 أمتياز   1 مها أحمد إبراهيم مصطفى أوثى 

 2 محمد ميسر فتحي محمود ذكر عراقي الثاني 89.901 جيدجدا   

 3 عمي صالح محمد عمي ذكر عراقي الثالث 89.326 جيدجدا   

 4 عمر غانم مجيد محمد ذكر عراقي الرابع 88.642 جيدجدا   

ةعراقي الخامس 86.999 جيدجدا     5 محمد أحمد شيماء محمود أوثى 

ةعراقي السادس 85.258 جيدجدا     6 بسمة محمد نظير أحمد أوثى 

ةعراقي السابع 84.774 جيدجدا     7 غفران يحيى وهبي مصطفى أوثى 

 8 بالل طالل حمد شكر ذكر عراقي الثامن 84.361 جيدجدا   

 9 حسن عبد اهللحسام عبد العزيز  ذكر عراقي التاسع 83.179 جيدجدا   

دا  جيدج   11 عماد وكاع عجيل أحمد ذكر عراقي العاشر 82.555 

ةعراقي الحادي عشر 82.548 جيدجدا     11 إسراء أحمد عبدالرحمن عمر أوثى 

ةعراقي الثاني عشر 81.481 جيدجدا     12 ضحى تركي خمف بكر أوثى 

ةعراقي الثالث عشر 80.908 جيدجدا     13 فيان طارق الياس داؤود أوثى 

 14 صالح الياس حسين يوسف ذكر عراقي الرابع عشر 79.966 جيــد 

ةعراقي الخامس عشر 78.856 جيــد   15 رغد ممتاز قادر أحمد أوثى 

 

(           تىقيع العميد رغد ممتاز قادر أحمد( )    15( وتىتهي ت )    مها أحمد إبراهيم مصطفى( )    1تبدأ ت )    

                                                                                                                                       

ختم الكلية                                                                                                                                       

 

 

(  4(مه )    1ة )  رقم القائم  

 

 

 

 ل  جامعة الموص



 العلوم السياسية ةخريجو كلي
هـ 5208جمادى الخره  56الموافق  5/7/0227في (  55016 ) بموجب المر الجامعي المرقم  ولالدور ال  0227-0226لمعام الدراسي   

 

 الجىس الجىسية الترتيب المعدل التقدير المالحظات
اعيباالسم الر  

جد ()وللقب إن و  
 ت

ةعراقي السادس عشر 78.82 جيــد   16 نجوان هاني محمود ياسين أوثى 

 17 مصطفى خمدون محمود مصطفى ذكر عراقي السابع عشر 78.485 جيــد 

 18 موفق إبراهيم حسن عمي ذكر عراقي الثامن عشر 77.703 جيــد 

 19 عمر عثمان إبراهيم سميمان ذكر عراقي التاسع عشر 76.732 جيــد 

ةعراقي العشرون 76.246 جيــد   20 نكيراجوان مهدي عزالدين ج أوثى 

 21 أحمد سمهم صديق سعيد ذكر عراقي الواحد وعشرون 76.208 جيــد 

 22 جاسم عمي  إدريسمحمد  ذكر عراقي الثاني وعشرون 76.161 جيــد 

 23 محمد قاسم كريم مجيد ذكر عراقي الثالث وعشرون 75.616 جيــد 

ـدجيـ  ةعراقي الرابع وعشرون 75.606   24 نضال فاضل روضان دحام أوثى 

 25 عمي غانم حامد حمدي ذكر عراقي الخامس وعشرون 73.624 جيــد 

 26 منهل رياض محمد ثامر ذكر عراقي السادس وعشرون 73.089 جيــد 

ةعراقي السابع وعشرون 72.942 جيــد   27 مروة محمد مجيد عثمان أوثى 

ةعراقي الثامن وعشرون 72.702 جيــد   28 فيان عزت خورشيد سعيد أوثى 

 29 نشوان سعيد حسن  ذكر عراقي التاسع وعشرون 72.638 جيــد 

ةعراقي الثالثون 71.483 جيــد   30 مروة حامد صالح أحمد أوثى 

 

تىقيع العميد           (مروة حامد صالح أحمد( )  31( وتىتهي ت )  نجوان هاني محمود ياسين( )  16تبدأ ت )    

                                                                                                                                       

ختم الكلية                                                                                                                                       

 

 

(   4(مه )   2رقم القائمة )    

 

 

 

 



 ل  جامعة الموص
 العلوم السياسية ةخريجو كلي

هـ 5208جمادى الخره  56الموافق  5/7/0227في (  55016 ) بموجب المر الجامعي المرقم  ولالدور ال  0227-0226لمعام الدراسي   
 

 الجىس الجىسية الترتيب المعدل التقدير المالحظات
عيبااالسم الر  

 )وللقب إن وجد (
 ت

 31 زيد أحمد بيدر عبد اهلل ذكر  عراقي الواحد وثالثون 71.459 جيــد 

 32 فاضل أحمد فاضل مدهاس ذكر عراقي الثاني وثالثون 71.444 جيــد 

 33 حمن فؤادسيف عصام عبد الر  ذكر عراقي الثالث وثالثون 71.014 جيــد 

 34 مضر موفق إسماعيل شهاب ذكر عراقي الرابع وثالثون 70.043 جيــد 

 35 ميسر عبد الرزاق مسمط حمد ذكر عراقي الخامس وثالثون 69.761 متىسط 

 36 فرهاد سميمان نرمو مراد ذكر عراقي السادس وثالثون 69.177 متىسط 

 37 خمف برجس محمدمحمد  ذكر عراقي السابع وثالثون 68.854 متىسط 

 38 عمي صالح محمد عمي  ذكر عراقي الثامن وثالثون 68.04 متىسط 

 39 جمال محمد مدهاس محمد ذكر عراقي التاسع وثالثون 67.945 متىسط 

 40 شاكر محمود موسى نجم ذكر عراقي الربعون 67.943 متىسط 

ةعراقي الواحد والربعون 67.53 متىسط   41 ذنون رجاء جاسم محمد أوثى 

 42 أحمد إبراهيم محمد خميل  ذكر عراقي الثاني والربعون 67.04 متىسط 

 43 صالح حسن جار مسعود ذكر عراقي الثالث واألربعىن 67.014 متىسط 

 44 فراس نجيب حسين أحمد ذكر عراقي الرابع واألربعىن 66.706 متىسط 

 45 الستار عنجاص مجيد محمد عبد ذكر عراقي الخامس واألربعىن 66.682 متىسط 

 

(محمد عبد الستار عنجاص ( ) 45( وتىتهي ت) زيد أحمد بيدر عبد هللا( )   31تبدأ ت )   

ميدتىقيع الع                                                                                                                                                

                                                                                                                                       

ختم الكلية                                                                                                                                                             

 

(4مه )( 3رقم القائمة )   

 

 
 



 ل  جامعة الموص
 العلوم السياسية ةخريجو كلي

هـ 5208جمادى الخره  56الموافق  5/7/0227في (  55016 ) بموجب المر الجامعي المرقم  ولالدور ال  0227-0226لمعام الدراسي   
 

 

 

 

تىقيع العميد              (        إسماعيل تركي صالح خلف( )   57( وتىتهي ت ) ذنون محمد عزيز جاسم( )   46تبدأ ت )   

                                                                                                                                       

ختم الكلية                                                                                                                                                      

 

 

(  4(مه )   4رقم القائمة )    

 

 الجىس الجىسية الترتيب المعدل التقدير المالحظات
اعيباالسم الر  

 )وللقب إن وجد (
 ت

 46 ذنون محمد عزيز جاسم ذكر  عراقي السادس والربعون 65.828 متىسط 

ةعراقي السابع والربعون 65.709 متىسط   47 هبة محمود محمد عبيد أوثى 

والربعون الثامن 65.162 متىسط   48 جاسم محمد حسين فرج ذكر عراقي 

 49 أرشد عادل راشد خميل ذكر عراقي التاسع والربعون 65.073 متىسط 

 50 برزان عطية وردي شفمح ذكر عراقي الخمسىن 64.913 متىسط 

الخمسىنالواحد  64.459 متىسط   51 عزيز نزار عزيز جاسم ذكر عراقي 

الخمسىنالثاني  64.212 متىسط  ةعراقي   52 نالين خدر نايف فارس أوثى 

ىسطمت  الخمسىنالثالث  63.78   53 محمد ضياء أحمد خطاب  ذكر عراقي 

الخمسىنالرابع  62.887 متىسط   54 أسكندر محمد أمين سميم ذكر عراقي 

الخمسىن الخامس 61.442 متىسط   55 وليد ياسين موسى محمد ذكر عراقي 

الخمسىنالسادس  61.004 متىسط   56 قروأحمد عبد الكريم فارس  ذكر عراقي 

الخمسىنالسابع  60.862 متىسط   57 إسماعيل تركي صالح خمف ذكر عراقي 


