
 

 
   لجامعة الموص

 العلوم السياسية ةخريجو كلي
 هـ   0405  جمادى الولى02الموافق  0224/ 08/6في (   362 ) بموجب المر الجامعي المرقم  ولالدور ال   0224-0223لمعام الدراسي 

 

 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم الرباعي ت
  جيدجداً  89.836 الول عراقي ذكر مروان سالم عمي حسين 1
  جيدجداً  84.096 الثاني عراقي ذكر محمود عزو حمدو عزو 2
  جيدجداً  83.929 الثالث عراقي ذكر يزن خموق محمد ساجد 3
  جيدجداً  83.831 الرابع يةعراق أنثى شهالء حسين عمي محمد 4
  جيدجداً  82.523 الخامس عراقي ذكر زياد سمير زكي مصطفى 5
  جيد 78.512 السادس عراقي ذكر محمد إسماعيلمحمد صالح  6
  جيد 78.43 السابع عراقي ذكر زياد شريف حسين عمر 7
  جيد 78.15 الثامن عراقي ذكر عبد الرزاق عواد محمد عيسى 8
  جيد 76.291 التاسع اقيةعر  أنثى سجى فتاح زيدان ذنون 9

  جيد 75.438 العاشر عراقي ذكر أحمد محمد عبدو رمو 10
  جيد 75.244 الحادي عشر عراقي ذكر مروان عمي حسن عثمان 11
  جيد 74.242 الثاني عشر عراقي ذكر سعدي إبراهيم حسين صالح  12
  جيد 73.145 الثالث عشر عراقي ذكر ومحعفدو عمي  وجيه 13
  جيد 73.03 الرابع عشر عراقي ذكر يحيى محمد معبد المنعمحمد  14
  جيد 72.759 الخامس عشر عراقي ذكر يس أسعيد حديدوليد جرج 15
 

 (                  توقيع العميدوليد جرجيس أسعيد حديد( )  15( وتنتهي ت )  مروان سالم عمي حسين( )  1تبدأ ت )  
 ختم الكلية                                                                                                                                                                           

 

 (  3(من )    1رقم القائمة )  



 
   لجامعة الموص

 العلوم السياسية ةخريجو كلي
 هـ   0405  جمادى الولى02الموافق  0224/ 08/6في (   362 ) بموجب المر الجامعي المرقم  ولالدور ال   0224-0223لمعام الدراسي 

 

 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم الرباعي ت
  جيد 72.133 السادس عشر عراقي ذكر سعد شهاب أحمد الشيخ 16
  جيد 70.968 السابع عشر عراقي ذكر زيد عبد القهار محمود إبراهيم  17
  جيد 70.798 من عشرالثا عراقي ذكر مشعان عبد اهلل ياسين محمد 18
  جيد 70.773 التاسع عشر عراقية أنثى انتصار قاسم عمي جاسم 19
  متوسط 68.609 العشرون عراقي ذكر محمد يونس محمد مرعي  20
 الواحد وعشرون عراقي ذكر أحسان أحمد الياس أحمد 21

  متوسط 68.532
  متوسط 67.027 الثاني وعشرون عراقي ذكر زكريا عبد الغني خمف حسن 22
  متوسط 66.94 الثالث وعشرون عراقي ذكر محمد غالم حسين محسن 23
  متوسط 66.917 الرابع وعشرون عراقي ذكر خالد سميمان عباس حمزة 24
  متوسط 66.617 الخامس وعشرون عراقي ذكر احمد فارس إبراهيم وصفي 25
  متوسط 66.054 السادس وعشرون عراقي ذكر سمير حيدر محمد إبراهيم  26
  متوسط 65.58 السابع وعشرون عراقي ذكر نجدت قاسم رجب صالح 27
  متوسط 65.533 الثامن وعشرون عراقي ذكر محمد نور الدين ذنون جمعة  28
  متوسط 64.733 التاسع وعشرون عراقي ذكر مصعب محمد صالح عمي  29
  طمتوس 64.665 الثالثون عراقي ذكر عمي خالد جرجيس حمادة  30

 

 (                  توقيع العميدعمي خالد جرجيس حمادة( )  33( وتنتهي ت )  سعد شهاب أحمد الشيخ( )  16تبدأ ت )  
 ختم الكلية                                                                                                                                                                           

 

 (  3(من )    2رقم القائمة )  



 
 

 
 

   لجامعة الموص
 العلوم السياسية ةخريجو كلي

 هـ   0405  جمادى الولى02الموافق  0224/ 08/6في (   362 ) بموجب المر الجامعي المرقم  ولالدور ال   0224-0223لمعام الدراسي 
 

 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم الرباعي ت
  متوسط 63.769 الواحد وثالثون عراقي ذكر فنر عماد خميل جرجيس  31
  متوسط 63.634 الثاني وثالثون عراقي ذكر احمد سعدي محمد خضير  32
  متوسط 63.425 الثالث وثالثون عراقي ذكر غربي احمد محمود محمد  33
  متوسط 63.289 الرابع وثالثون عراقي ذكر مود احمد عمي تحسين مح 34
  متوسط 63.019 الخامس وثالثون عراقي ذكر عمي حسين ياسين إبراهيم  35
  متوسط 62.959 السادس وثالثون عراقي ذكر محمد فاضل عطوان بكر 36
  متوسط 62.755 السابع وثالثون عراقي ذكر تحسين حمود عمر أوسو 37
  متوسط 62.697 الثامن وثالثون عراقي ذكر محمود عثمان محمد نزال  38
  متوسط 61.479 التاسع وثالثون عراقي ذكر عدي محمد إسماعيل سميمان  39
  متوسط 61.256 الربعون عراقي ذكر احمد محسن محمد خضير 40
  متوسط 60.333 الواحد والربعون عراقي ذكر حيسن نامق هايس خضر 41
  مقبول 57.428 الثاني والربعون عراقي ذكر حمود حسين محمد نديم م 42

  
 (                  توقيع العميدمحمد نديم محمود حسين( )  42( وتنتهي ت )  فنر عماد خميل جرجيس( )  31تبدأ ت )   

 ختم الكلية                                                                                                                                                                           
 

 (  3(من )    3رقم القائمة )  
 


