
 
 

 جامعة الموصل
 ةخريجو كلية العلوم السياسي

 ( األولالدور )0200-0202للعام الدراسي 

 هـ0130/ شعبان/0الموافق  3/7/0200في  (9/33/00012)بموجب األمر الجامعي المرقم 
  

 الجنسٌة الترتٌب التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً واللقب ت

 عراقً األول امتٌاز 914419 ذكر إسماعٌلحسام محمد حسن  1

 عراقً الثانً امتٌاز 994594 ذكر حمود جدوعاحمد جاسم  2

 عراقً الثالث جٌد جدا 114491 ذكر عبد العزٌز وطبان جمٌل منصور 3

 عراقً الرابع جٌد جدا 144693 أنثى رٌم  راكان محمود علً 4

 عراقً الخامس جٌد جدا 114414 أنثى حسن زٌنب عادل مرعً 5

 عراقً السادس جٌد 114334 ذكر سعٌد محمد عفان عزا لدٌن 6

 عراقً السابع جٌد 164934 أنثى أمٌن دعاء جاسم محمد 1

 عراقً الثامن جٌد 154634 أنثى حمو غادة حازم ٌونس 1

 عراقً التاسع جٌد 124656 ذكر جرجٌس وعد احمد محمود 9

 عراقً العاشر جٌد 114129 أنثى انًحس ندى فتحً احمد 19

 عراقً الحادي عشر جٌد 194121 ذكر محمد موفق غانم سالم 11

 عراقً الثانً عشر جٌد 194699 ذكر ظاهر عالء عمر محمد 12

 عراقً الثالث عشر جٌد 194631 ذكر دمحم حكم عبدا لناصر حازم 13

 عراقً الرابع عشر جٌد 194311 ذكر محمود زٌاد عبد الرحمن علً 14

 عراقً الخامس عشر متوسط 694659 ذكر جرجٌس خالد عزٌز حسٌن 15

 عراقً السادس عشر متوسط 694944 أنثى عبد الكرٌم ء جمٌلدنٌا ضٌا 16

 عراقً السابع عشر متوسط 614929 أنثى صالح غفران ٌونس حسٌن 11

 عراقً الثامن عشر متوسط 664163 ذكر محمد محمد منٌر حازم 11

 عراقً التاسع عشر متوسط 664656 ذكر الٌاسها رٌوان احمد علً  19

 عراقً العشرون متوسط 664211 أنثى احمد عبدالوهابشهد صفاء الدٌن  29

 
 بعبد الوهاشهد صفاء الدٌن احمد ( 0)وينتهي ت  إسماعٌلحسام محمد حسن ( 0)ت من  تبدأ

 

 ختم الكلية
 

 توقيع العميد
 (0)من (0)الصفحة                                                                                    

 



 
 
 
 

 جامعة الموصل
 ةخريجو كلية العلوم السياسي

 ( األولالدور )0200-0202للعام الدراسي 

 هـ0130/ شعبان/0الموافق  3/7/0200في  (9/33/00012)بموجب األمر الجامعي المرقم 

 

 

 البرٌد االلكترونً رقم موباٌل العنوان السكنً الجنسٌة الترتٌب التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً واللقب ت

  91191219311 حً الهرمات/الموصل عراقً الواحد والعشرون متوسط 634412 ذكر عامر مطر محمد جرس 21

  91191391141 قاسم إمام /كركوك عراقً الثانً والعشرون متوسط 634914 ذكر إسماعٌلعباس هٌمن عبد هللا  22

  91194199514 حً الكرامة /موصل عراقً الثالث والعشرون متوسط 624942 ذكر محمود شٌرزاد عبدهللا فتح هللا 23

  91195964211 ارسنج /موصل  عراقً ع والعشرونبالرا متوسط 624615 ذكر هٌثم احمد حسن علً 24

  91193919921 القٌارة/ موصل عراقً الخامس والعشرون متوسط 614159 ذكر إسماعٌلفراس عامر محمد  25

  91199112611 حً الشفاء /موصل عراقً السادس والعشرون متوسط 694194 ذكر زٌد طالل حوران التحو 26

  91191419119 القٌارة/ موصل عراقً والعشرون السابع متوسط 694123 ذكر عبد هللا حسٌن إسماعٌلسالم  21

  91191455951 تموز 11/موصل عراقً الثامن والعشرون متوسط 694115 أنثى ضحى علً سلٌمان عبدهللا 21

  91191131941 القٌارة /موصل عراقً التاسع والعشرون متوسط 694931 ذكر انس محمد علً محمد 29

  91594162419 حً النجار /موصل عراقً ثالثون مقبول 594611 ذكر فراس فتحً ٌونس فتحً 39

  119513 الوحدة / موصل عراقً الواحد وثالثون مقبول 514951 ذكر احمد نزار عزٌز احمد 31

 
 

 احمد نزار عزٌز احمد( 30)وينتهي ت  عامر مطر محمد جرس( 00)ت تبدأ من 

 

 ختم الكلية
 

 توقيع العميد
 

 (0)من (0)الصفحة


