
  جاهعة الووصل 

  خريجو كلية العلوم السياسية

) الدور األول (0202-0229للعام الدراسي   

هــ0530شعباى / 05 الووافقم  و0202/ 8 / 4في  9/33/05040بووجب األهر الجاهعي الورقن :   
 

 الجىس الجىسية الترتيب المعدل التقدير المالحظات
الرباعي االسم   

للقب إن وجد (ا)و  
 ت

 1 محمد حازم حامد حمدي ذكر عراقي األول 294229 امتياز 

ةعراقي الثاني 6,4,68 جيد جدا   2 داليا عادل شيت محمد أنثى 

 3 أالء زيور يوسف وليد أنثى عراقية الثالث 6,4,68 جيد جدا 

ةعراقي الرابع ,68495 جيد جدا   4 ربى محمد حسين نجم أنثى 

ل عمي خمف موسىرف أنثى عراقية الخامس 624598 جيد جدا   5 

ةعراقي السادس 654822 جيد جدا   6 رغدة الياس عزيز حنا أنثى 

 7 سوسن خالد عبدالغني حامد أنثى عراقية السابع 824,82 جيد 

 8 عمي زياد عبداهلل فتحي ذكر عراقي الثامن 864282 جيد 

 9 سرى حسن احمد مصطفى أنثى عراقية التاسع ,,8649 جيد 

اشرالع ,88422 جيد   11 خمف صالح خضر محمود ذكر عراقي 

 11 شيماء سالم جاسم محمد أنثى عراقية الحادي عشر 884659 جيد 

 12 زينة سعد وعد نجم أنثى عراقية الثاني عشر 884858 جيد 

 13 ادريس احمد حسن صالح ذكر عراقي الثالث عشر ,8,422 جيد 

ةعراقي الرابع عشر 884282 جيد  ياس جرجيسصفا محمد ال انثى   14 

 15 غانم صباح خمف حسين ذكر عراقي الخامس عشر ,884,6 جيد 

 

تىقيع العميد                 (         غانم صباح خمف حسين( )  15( وتىتهي ت )    محمد حازم حامد حمدي( )  1تبدأ ت )    

                                                                                                                                       

ختم الكلية                                           (  3مه )   (  1رقم القائمة )                                                                  



 جاهعة الووصل

 خريجو كلية العلوم السياسية 

) الدور األول (0202-0229ام الدراسي للع  

هــ0530شعباى / 05 الووافقم  و0202/ 8 / 4في  9/33/05040بووجب األهر الجاهعي الورقن :   
 

 الجىس الجىسية الترتيب المعدل التقدير المالحظات
 االسم الرباعي 

 )واللقب إن وجد (
 ت

 16 مضر نجم عبداهلل فتحي ذكر عراقي السادس عشر ,,8848 جيد 

 17 حسن عاصم محمد غزال قاسم ذكر عراقي السابع عشر 824258 جيد 

 18 مهند حميد عباس حميد ذكر عراقي الثامن عشر ,,8,48 جيد 

ةعراقي التاسع عشر 8,49,2 جيد   19 نبأ عزالدين محمد ذنون أنثى 

ةعراقي العشرون 824,55 جيد   20 فادية عبداالحد جبو متي أنثى 

لواحد وعشرونا 854622 جيد   21 عمي بشار بكر توفيق ذكر عراقي 

ةعراقي الثاني وعشرون 854,56 جيد   22 اسراء محمد حسن محمد أنثى 

 23 سارة قحطان نوري عبداهلل أنثى عراقية الثالث وعشرون 854525 جيد 

69 متوسط  ,,52  24 احمد يحيى قاسم حسن ذكر عراقي الرابع وعشرون 

 25 فاضل امين محمد موسى ذكر عراقي الخامس عشرون 242,8, متوسط 

 26 عمي محمد عباس محمد ذكر عراقي السادس عشرون 24582, متوسط 

 27 عمي امين بكتش عثمان ذكر عراقي السابع وعشرون ,6425, متوسط 

 28 سعد موسى سميمان حسين ذكر عراقي الثامن وعشرون 84285, متوسط 

رونالتاسع وعش 84825, متوسط  ةعراقي   29 ميادة ميس عبدالعزيز محمود أنثى 

ةعراقي الثالثون 84,52, متوسط   30 مروة طالل نايف محمد أنثى 

 

(                        تىقيع العميد    مروة طالل نايف محمد ( )   31( وتىتهي ت )    مضر وجم عبدهللا فتحي) (    16تبدأ ت )   

     ختم الكلية                                                           ( 3(مه )    2رقم القائمة )                                                        

 



 جاهعة الووصل

 خريجو كلية العلوم السياسية 

) الدور األول (0202-0229للعام الدراسي   

هــ0530شعباى / 05 الووافقم  و0202/ 8 / 4في  9/33/05040بووجب األهر الجاهعي الورقن :   
 

 الجىس الجىسية الترتيب المعدل التقدير المالحظات
 االسم الرباعي 

 )واللقب إن وجد (
 ت

الثالثونو الواحد  84828, متوسط   31 عالء واثق محمد عبود ذكر عراقي 

الثالثونو الثاني  84252, متوسط   32 عمي حماد شناوي مروح ذكر عراقي 

سطمتو   الثالثونو الثالث  ,2428,   33 محمد مصطفى احمد بكر ذكر عراقي 

الثالثونو الرابع  24986, متوسط   34 ادهام فكاك احمد حمد ذكر عراقي 

الثالثونو الخامس  ,425,, متوسط  ةعراقي   35 نور ليث حامد حمدي أنثى 

الثالثونو  السادس ,466,, متوسط   36 عمي حسن جاسم محمد ذكر عراقي 

توسطم  الثالثونو السابع  ,466,,   37 محمود اياد محمود عبدالقادر ذكر عراقي 

 38 عبداهلل فرحان حروش عبدالعزيز ذكر عراقي الثامن والثالثون 94292, متوسط 

الثالثونو  التاسع 94885, متوسط   39 بهزاد احمد مولود احمد ذكر عراقي 

ةعراقي األربعون 24228, متوسط  حميد محمد امين عبداهللمروة عبدال أنثى   40 

األربعونو الواحد  54922, متوسط   41 محمد أكرم محسن يحيى ذكر عراقي 

األربعونو الثاني  824968 مقبول   42 إبراهيم عبداهلل طه حمودي ذكر عراقي 

األربعونو الثالث  864265 مقبول   43 سعد خمف خضير خمف ذكر عراقي 

األربعونو الرابع  8,4625 مقبول  راقيع   44 عبدالستار عبدالجبار مصطفى حسين ذكر 

األربعونو الخامس  ,,8,45 مقبول   45 أثير طه ياسين احمد ذكر عراقي 

 

(                        تىقيع العميد    أثير طه ياسين احمد ( )   45( وتىتهي ت )    عالء واثق محمد عبىد )(   31تبدأ ت )   

     ختم الكلية                                                         ( 3مه )   (  3رقم القائمة )                                                        

 


