
 ل  جامعة الموص 
 العلوم السياسية ةخريجو كلي

 هـ  6406جمادى الولى 03الموافق  32/6/0225في(  6336 ) بموجب المر الجامعي المرقم  ولالدور ال  0225-0224لمعام الدراسي 
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم الرباعي ت
  جيدجدا   84.766 ولال  عراقي ذكر عمي حسن يوسف فتاح 1
  جيدجدا   83.422 الثاني عراقي ذكر عمار احمد رشيد فرحان 2
  جيدجدا   82.082 الثالث عراقي ذكر ثائر خميل حمد عبد اهلل 3
  جيدجدا   80.843 الرابع عراقي ذكر عمر هاشم ذنون يونس 4
  جيد 78.434 الخامس عراقي ذكر محمود أحمد إبراهيمعدي  5
  جيد 76.782 السادس عراقي ذكر حسين خمف ياسر طه 6
  جيد 74.574 السابع عراقي ذكر إبراهيم إسماعيلعادل  إبراهيم 7
  جيد 73.06 الثامن عراقي ذكر محمد دحام ددو جدوع 8
  جيد 72.976 التاسع عراقي ذكر مزهر محمود سمطان محمد 9
  جيد 71.968 العاشر عراقي ذكر منير عبد الوهاب يونس خمف 10
  جيد 71.628 الحادي عشر عراقية أنثى هوازن خضر محمود جبر 11
  جيد 71.221 الثاني عشر عراقي ذكر طارق خميل قاسم إسماعيل 12
  جيد 71.085 الثالث عشر عراقي ذكر امجد مجيد رشيد أحمد 13
  جيد 70.863 الرابع عشر عراقية أنثى احمد حسين عطااهلل أمل 14
  جيد 70.537 الخامس عشر عراقية أنثى الرحمن عمي أحمد عبد أزهار 15

 

 (                  توقيع العميدعبد الرحمن عمي أحمد أزهار( )  11( وتنتهي ت )  عمي حسن يوسف فتاح( )  1تبدأ ت )  
 ختم الكلية                                                                                                                                                                           

 

 (  0(من )    6رقم القائمة )  
 



 ل  جامعة الموص
 العلوم السياسية ةخريجو كلي

 هـ  6406جمادى الولى 03الموافق  32/6/0225في(  6336 ) بموجب المر الجامعي المرقم  ولالدور ال  0225-0224لمعام الدراسي 
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم الرباعي ت
  جيد 70.323 السادس عشر قيعرا ذكر عمر صالح محمد حبش 16
  متوسط 69.821 السابع عشر عراقية أنثى بدور حسين كريم شاهر 17
  متوسط 67.227 شرالثامن ع قيعرا ذكر آمرسن طارق يواش الزار 18
  متوسط 66.384 التاسع عشر عراقية أنثى حنان ذنون محمود محمد 19
  متوسط 65.824 العشرون عراقية أنثى هالة نائف كريم محمد 20
  متوسط 65.174 الواحد وعشرون عراقي ذكر محمود فاضل يونس خمف 21
  سطمتو 64.955 الثاني وعشرون عراقي ذكر ليث حسن عبدي سعدون 22
  متوسط 64.661 الثالث وعشرون عراقية أنثى سناء عارف سرحان ذياب 23
  متوسط 64.591 الرابع وعشرون عراقي ذكر سمير نامق بابل جاسم 24
  متوسط 62.412 الخامس وعشرون عراقي ذكر محمد يونس ذنون زيدان 25
  توسطم 62.107 السادس وعشرون عراقي ذكر ياسين عبد الرزاق يونس عمي 26
  متوسط 61.251 السابع وعشرون عراقي ذكر محمد عبد الستار حازم حامد 27
  مقبول 59.824 الثامن وعشرون عراقي ذكر عمر جدوع مخمف حمد 28

 

 توقيع العميد          (            عمر جدوع مخمف حمد( )  11( وتنتهي ت )  عمر صالح محمد حبش( )  1تبدأ ت )  
 ختم الكلية                                                                                                                                                                           

 (  0(من )    0رقم القائمة )  
 


