
  جاهعة الووصل 

  خريجو كلية العلوم السياسية

) الدور األول (0229-0228للعام الدراسي   

هــ 0342رجب  8 الووافق   0/7/0229 في  02822بووجب األهر الجاهعي الورقن :   
 

 الجنس الجنسية الترتيب المعدل التقدير المالحظات
الرباعي االسم   

للقب إن وجد (ا)و  
 ت

ولالأ 88.915 جيد جدا  إسماعيلأممحمدأزهيرأعبدأالكري ذكر عراقي   1 

عميأحسنأهمامأعبدأاهلل ذكر عراقي الثاني 87.378 جيد جدا   2 

 3 نسرينأعميأعربأعبدأاهلل أنثى عراقية الثالث 87.299 جيد جدا 

 4 احمدأعبدأالمنعمأعبدأالكريمأذنون ذكر عراقي الرابع 82.762 جيد جدا 

يةعراق الخامس 79.866 جيد   5 سارةأجاسمأمحمدأأحمد أنثى 

حسينعاصمأسالمأقاسمأ ذكر عراقي السادس 78.393 جيد   6 

 7 رندأعميأعزيزأإدريس أنثى عراقية السابع 77.491 جيد 

 8 عمرأوميضأرمزيأصديق ذكر عراقي الثامن 77.269 جيد 

صباحأألياسشهباءأحكمتأ أنثى عراقية التاسع 77.175 جيد   9 

لعاشرا 74.339 جيد   11 أحمدأعزالدينأمحمدأسرحان ذكر عراقي 

ةسمفاناأيونانأصوريشوأصميوأ أنثى عراقية الحاديأعشر 74.306 جيد   11 

 12 أكرامأحكمتأسميمانأداؤد أنثى عراقية الثانيأعشر 74.219 جيد 

 13 غائبأحسينأمحيأالدينأميرو ذكر عراقي الثالثأعشر 73.642 جيد 

 14 مهندأنـداأجدعانأعكمة ذكر عراقي الرابعأعشر 73.396 جيد 

 15 أميرأحسينأسعيدأحسن ذكر عراقي الخامسأعشر 73.353 جيد 

 

تىقيع العميد                 (         أأأأميرأحسينأسعيدأحسن( )  15( وتنتهي ت )   أأأأمحمدأزهيرأعبدأالكريمأإسماعيل( )  1تبدأ ت )    

                                                                                                                                       

ختم الكلية                                                                      (  2(مه )    1رقم القائمة )                                                                  



 جاهعة الووصل

 خريجو كلية العلوم السياسية 

) الدور األول (0229-0228للعام الدراسي   

هــ 0342رجب  8الووافق   0/7/0229في   02822بووجب األهر الجاهعي الورقن :   
 

 الجنس الجنسية الترتيب المعدل التقدير المالحظات
 االسم الرباعي 

 )واللقب إن وجد (
 ت

يدج   16 سرابأسعدأعميأحسن أنثى عراقية السادسأعشر 72.457 

 17 إيناسأغانمأعبدأفتحيأ أنثى عراقية السابعأعشر 71.423 جيد 

 18 نوزادأمهديأصالحأعميأ ذكر عراقي الثامنأعشر 70.554 جيد 

 19 عمرانأعميأرفعتأعثمانأ ذكر عراقي التاسعأعشر 70.401 جيد 

غديرصفاءأعميأحمدأ ذكر عراقي العشرون 70.314 جيد   20 

 21 شهدأعبدأالجميلأقاسمأمحمد أنثى عراقية الواحد وعشرون 70.026 جيد 

 22 رضاأحسينأرضاأمحمد ذكر عراقي الثانيأوعشرون 69.433 متوسط 

 23 دعاءأطارقأعبدأالفتاحأيوسف أنثى عراقية الثالثأوعشرون 69.194 متوسط 

يعراق الرابعأوعشرون 68.965 متوسط   24 ذاكرأإبراهيمأمحمودأإبراهيمأ ذكر 

 25 محمدأنصيفأجاسمأمحمدأ ذكر عراقي الخامسأعشرون 68.239 متوسط 

عبورينانأحناأبيبوأ أنثى عراقية السادسأعشرون 68.21 متوسط   26 

محمودأأحمدأمليثأعبدأالحكي ذكر عراقي السابعأوعشرون 65.885 متوسط   27 

 28 رغيدأمؤيدأحسينأعميأ ذكر عراقي الثامنأوعشرون 64.776 متوسط 

غريبأخميلأمصطفىأهكاوأ ذكر عراقي التاسعأوعشرون 63.783 متوسط   29 

 30 محمدأأحمدأبدويأمزعل ذكر عراقي الثالثون 59.365 مقبول 

 

تىقيع العميد        (                  أأمحمدأاحمدأبدويأمزعلأ( )   31( وتنتهي ت )  أأسرابأسعدأعميأحسنأأ( )   16تبدأ ت )   

 ختم الكلية                                                                                  ( 2(مه )    2رقم القائمة )                                                        

    


