
 

   لجامعة الموص
 العلوم السياسية ةخريجو كلي

  ىـ  6407  جمادى األخره 02الموافق  66/7/0226في (  66661 ) الدور األول بموجب األمر الجامعي المرقم0226-0225لمعام الدراسي 
 

 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم الرباعي ت
  أمتياز 94.395 األول ةاقيعر  أنثى رغد نزار سعيد احمد 1
  أمتياز 90.457 الثاني عراقي ذكر طارق محمد ذنون يونس 2

 ًجيدجداً  86.262 الثالث ةعراقي أنثى ىديل نواف أحمد عبيد 3

  جيدجداً  82.852 الرابع ةعراقي أنثى رشا سييل محمد زيدان 4

  جيدجداً  82.303 الخامس عراقي ذكر محمد حميدان مطيران سميط 5

  جيدجداً  81.454 السادس عراقي ذكر فريد شعالن عبد فتحي  6

  جيدجداً  80.811 السابع عراقي ذكر محمد موفق حامد غائب 7

  جيد 78.868 الثامن ةعراقي أنثى خمف إبراىيم خمف إسراء 8

  جيد 78.029 التاسع عراقي ذكر عبد اهللسميط عويد سميط  9
  جيد 77.449 العاشر عراقي كرذ خير الدين صباح صالح محمد 10
  جيد 77.140 الحادي عشر عراقية أنثى رؤى عبد اهلل شاكر احمد 11
  جيد 75.843 الثاني عشر عراقي ذكر معتز عبد القادر محمد نجم 12

  جيد 75.607 الثالث عشر عراقي ذكر جنيد مجيد بولص موسى   13

  جيد 75.283 الرابع عشر عراقي ذكر رياض محمد عمي أحمد 14
  جيد 75.274 الخامس عشر عراقي ذكر صاحب أحمد جمعة عطية 15
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  (4ًً(منً)1ًًًًرقمًالقائمةً)ًًًً
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 ىـ   6407  جمادى األخره 02الموافق  66/7/0226في (  66661 ) الدور األول بموجب األمر الجامعي المرقم0226-0225لمعام الدراسي 
 

 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم الرباعي ت
  جيد 74.432 دس عشرالسا ةعراقي أنثى رغدة احمد شفاء أحسان 16
  جيد 74.046 السابع عشر عراقية أنثى أغصان أندراوس بنو دنو  17
  جيد 73.939 الثامن عشر ةعراقي أنثى رشا محمد حامد محمد 18
  جيد 73.898 التاسع عشر عراقي ذكر أياد شكر محمود إبراىيم  19
  جيد 73.605 العشرون عراقية أنثى ذو الفقار سعد اهللسامي  أسيل 20
  جيد 73.243 الواحد وعشرون ةعراقي أنثى مفاز أمين سعيد حسو 21
  جيد 73.169 الثاني وعشرون ةعراقي أنثى عفراء رياض محمد صالح 22
  جيد 72.925 الثالث وعشرون عراقي ذكر غزوان أحمد حسين الحسن 23
  جيد 72.664 الرابع وعشرون ةعراقي أنثى شيماء عبد المطيف عبوش حسين 24
  جيد 72.529 الخامس وعشرون عراقي ذكر عمي محمد غريب عبد الرحمن 25
  جيد 72.325 السادس وعشرون عراقي ذكر عدي خمف احمد رومي 26
  جيد 72.09 السابع وعشرون عراقي ذكر سعد صالح محمد صالح 27
  جيد 71.833 الثامن وعشرون عراقي ذكر زيد رافع سمطان داؤد 28
  جيد 71.517 التاسع وعشرون عراقي ذكر د منير بشير حماديمحم 29
  جيد 71.117 الثالثون ةعراقي أنثى بسمة سعدون طو ياسين 30

ً(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًتوقيعًالعميدبسمة سعدون طو ياسين(ً)33ًً(ًوتنتهيًتً)ًًرغدة احمد شفاء أحسان(ً)16ًًتبدأًتً)ًً
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 جامعة الموصل
 العموم السياسية ةخريجو كمي

   ىـ   6407  جمادى األخره 02الموافق  66/7/0226في ( 66661 ) الدور األول بموجب األمر الجامعي المرقم0226-0225لمعام الدراسي 
 

 اتالمالحظ التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم الرباعي ت
  جيد 70.677 وثالثون واحدال عراقي ذكر محمد طالع منوخ شكير 31
  جيد 70.493 الثاني وثالثون عراقي ذكر سيف محمد محمود داؤد 32
  جيد 70.389 الثالث وثالثون عراقي ذكر ز نايف الياس عميائف 33
  جيد 70.265 الرابع وثالثون عراقية أنثى فرح سالم جاسم محمد 34
  جيد 70.165 الخامس وثالثون عراقي ذكر حسين عبد اهلل خمف عمار 35
  جيد 70.084 السادس وثالثون ةعراقي أنثى محمد حسين عزيز نجيا 36
  جيد 70.038 السابع وثالثون عراقية أنثى فرح سالم غانم مجيد 37
  متوسط 69.233 الثامن وثالثون عراقي ذكر نشوان طارق يحيى قاسم 38
  متوسط 69.168 التاسع وثالثون عراقي ذكر ومحدو عمي صالح عف 39
  متوسط 68.939 األربعون عراقي ذكر عمي يونس عمر محمد 40
  متوسط 68.45 الواحد واألربعون عراقي ذكر أحمد رمزي أومر رامياري 41
  متوسط 68.383 الثاني واألربعون عراقي أنثى دينا سفاح عفاص خمخال 42
  متوسط 67.576ًالثالثًواألربعون ةعراقي أنثى عبد اهللدر أليام سعيد قا 43
  متوسط 67.438ًالرابعًواألربعون ةعراقي أنثى عيود سالم كريم فمفل 44
  متوسط 67.103ًالخامسًواألربعون ةعراقي أنثى محمد نفخر الديرند فرات  45

ً(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًتوقيعًالعميدًمحمد نفخر الديت رند فراً(ً)45(ًوتنتهيًتً)ًًمحمد طالع منوخ شكير(ً)31ًتبدأًتً)ًً
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 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم الرباعي ت
  متوسط 66.896 السادس واألربعون اقيةعر  أنثى عبد اهللزينة خالد أحمد  46
  متوسط 66.864 السابع واألربعون عراقي ذكر فالح حسن جمعة حسن 47
  متوسط 66.508 عونواألرب الثامن ةعراقي أنثى أنوار عماد غانم حسن 48
  متوسط 65.234 التاسع واألربعون اقيعر  ذكر ىيثم احمد محمد لجي 49
  متوسط 65.145ًالخمسون ةعراقي أنثى حامد حسن عثمان أسماء 50
  متوسط 64.383 الخمسونالواحد  عراقي ذكر انمار حاتم نجم عبو  51
  متوسط 64.332 الخمسونالثاني  عراقي ذكر عماد محمد جميل محمود 52
  متوسط 64.101 الخمسونالثالث  عراقي ذكر عبد اهلل مربط أمينفخري  53
  متوسط 63.832 الخمسونالرابع  عراقي ذكر عمر محرف خالد حسن 54
  متوسط 62.557 الخمسونًالخامس عراقي ذكر عثمان عادل  عبد اهلل ميدي  55
  مقبول 59.648 الخمسونالسادس  عراقي ذكر صفاء نجم الدين أمين مجيد 56
  مقبول 58.917 الخمسونالسابع  عراقي ذكر أركان يوسف محمد أحمد 57
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