
  
  

  لجامعة الموص
   العلوم السياسيةةخريجو آلي

  هـ١٤٣٣ /ذي القعدة/ ١٥ الموافق ٢٠١٢/ ١/١٠في    ٩/٣٣/٢١٣٧١:  بموجب األمر الجامعي المرقم )  الثانيالدور ( ٢٠١٢-٢٠١١للعام الدراسي 
  

االسم الرباعي  ت
 واللقب

الجن
 س

 الجنسية الترتيب التقدير المعدل

  عراقية  األول  جيد ٧١،٦٠٧  أنثى  منار سبهان نايف  ١
سيف عبد القهار   ٢

  غرو
  عراقي  الثاني  متوسط ٦٥،٨٩٦  ذآر

  عراقي  الثالث  متوسط ٦٥،١٥٧  ذآر  محمد خليل عباس  ٣
منال عبد المحسن   ٤

  محمود
  عراقية  الرابع  متوسط ٦٤،٤٤٧  أنثى

  عراقي  الخامس  متوسط ٦٢،٦٨٧  ذآر  عمار صباح صالح  ٥
علي فخري محمد   ٦

  أمين
  عراقي  السادس  متوسط ٦٢،٦٧٧  ذآر

  عراقية  السابع  متوسط ٦٢،٢٩٦  أنثى  إيناس عواد جاسم  ٧
  عراقي  الثامن  مقبول ٥٩،٩٠٧  ذآر  علي جاجان فتحي  ٨
  عراقية  التاسع  مقبول ٥٩،٤٠٥  أنثى  نور سعدي علي  ٩
  عراقي  العاشر  مقبول ٥٩،٣٨٢  ذآر  عمر ممتاز محمد  ١٠
  عراقي  الحادي عشر  لمقبو ٥٩،٢٧٩  ذآر ياسر إسماعيل خليل  ١١
  عراقية  الثاني عشر  مقبول ٥٩،١١٦  أنثى  إيمان سعد عباس  ١٢
  عراقي  الثالث عشر  مقبول ٥٩،٠٠٤  ذآر صفوان خليل إبراهيم  ١٣
  عراقية  الرابع عشر  مقبول ٥٨،٩٣٢  أنثى  سما جالل بطرس  ١٤
  عراقي  الخامس عشر  مقبول ٥٧،٤٢٩  ذآر مصطفى ميسر شيت  ١٥

  )  مصطفى ميسر شيت   (١٥وتنتهي ت   )   منار سبهان نايف   (١تبدأ ت  
   العميد)                                           ٢( من  )١( رقم القائمة   ختم الكلية    

  
  
  



  
  
  

  لجامعة الموص
   العلوم السياسيةةخريجو آلي

  هـ١٤٣٣ /ذي القعدة/ ١٥ الموافق ٢٠١٢/ ١/١٠في    ٩/٣٣/٢١٣٧١:  مبموجب األمر الجامعي المرق )  الثانيالدور ( ٢٠١٢-٢٠١١للعام الدراسي 
الجناالسم الرباعي واللقب ت

 س
 الجنسية الترتيب التقدير المعدل

  عراقي  السادس عشر  مقبول  ٥٧،٣١٣  ذآر  سالم جهاد حسين  ١٦
  عراقية  السابع عشر  مقبول  ٥٧،١١٢  أنثى  رؤى ترآي فاضل  ١٧
  عراقي  الثامن عشر  مقبول  ٥٦،٩٩١  ذآر  علي نواف حماد  ١٨
  عراقي  التاسع عشر  مقبول  ٥٦،٦٣٧  ذآر ذو الفقار رمزي محمد  ١٩
  عراقية  العشرون  مقبول  ٥٦،٦١٧  أنثى  دنيا صالح بيرو  ٢٠
  عراقي  الواحدوعشرون  مقبول  ٥٥،٩٢٤  ذآر  قريش ثائر هاشم  ٢١
عدنان جاسم محمد   ٢٢

  نصيف
  عراقي  الثاني وعشرون  مقبول  ٥٥،٧١٣  ذآر

  
  
  

  ) عدنان جاسم محمد نصيف    (٢٢وتنتهي ت   )  سالم جهاد حسين    (١٦بدأ ت  ت
   العميد   )                                                    ٢( من  ) ٢( رقم القائمة                                                            ختم الكلية                         

  
  

    
  


