
 ل  جامعة الموص
 العلوم السياسية ةخريجو كلي

هـ  6208رمضان  02الموافق  6/62/0227في (  66666 ) بموجب األمر الجامعي المرقم  لثانيالدور ا 0227-0226للعام الدراسي   
 

 الجىس الجىسية المعدل التقدير المالحظات
 االسم الراعي

 )وللقب إن وجد (
 ت

 1 وة هاشم علي محمدمر  أوثى عراقية 68.098 متىسط 

 2 مروة سليمان مرعي حسن أوثى عراقية 63.468 متىسط 

 3 زهراء جاسم محمد شهاب أوثى عراقية 63.066 متىسط 

 4 نور مروان صبحي أحمد أوثى عراقية 62.486 متىسط 

 5 أحمد سمير إبراهيم عبداهلل ذكر عراقي 61.184 متىسط 

 6 لياس قادررضون خلف ا ذكر عراقي 60.296 متىسط 

 7 شريف صالح أحمد صالح  ذكر عراقي 60.236 متىسط 

 8 حسن شوقي حسن علي ذكر عراقي 59.716 مقبىل 

 9 سفيان فيصل ياسين يحيى ذكر عراقي 59.538 مقبىل 

 11 أحمد صباح جميل أحمد ذكر عراقي 58.754 مقبىل 

 11 مهدي حميد أحمد علي  ذكر عراقي 58.321 مقبىل 

 12 أستبرق منذر ضرار محمود ذكر عراقي 58.116 مقبىل 

 13 صباح محمد خلف سالم  ذكر عراقي 58.02 مقبىل 

 14 نورا عبد الغني سعدون حسين أوثى عراقي 57.834 مقبىل 

 15 عبد الرحمن حسين خلف الجبوري ذكر عراقي 57.757 مقبىل 
 

(   تىقيع العميد عبد الرحمن حسين خلف الجبوري  ( ) 15( وتىتهي ت )  مروة هاشم علي محمد( ) 1تبدأ ت )   

                                                                                                                 

ختم الكلية                                                                                                                                                    

 

( 2(مه )    1رقم القائمة )    
 

 



 

 

 ل  جامعة الموص
 العلوم السياسية ةخريجو كلي

هـ  6208رمضان  02الموافق  6/62/0227في (  66666 ) بموجب األمر الجامعي المرقم  لثانيالدور ا 0227-0226للعام الدراسي   
 

حظاتالمال  الجىس الجىسية المعدل التقدير 
 االسم الراعي

 )وللقب إن وجد (
 ت

 16 يسرى نايف محمد سليمان أوثى عراقية 56.363 مقبىل 

 17 تهاني حسن حامد أبو عبيد  أوثى أردوية 55.426 مقبىل 

 18 أحمد عدنان جاسم خليل ذكر عراقي 55.337 مقبىل 

 19 عبد اهللن علي أحمد شعبا ذكر عراقي 54.626 مقبىل 

 20 ظافر حسين عبداهلل خلف ذكر عراقي 54.533 مقبىل 

 21 سامي حسن محمد خاتم ذكر عراقي 53.363 مقبىل 

 22 قاصد عمر عليوي طعمة ذكر عراقي 53.113 مقبىل 

 

ىقيع العميدت       (    قاصد عمر عليوي طعمة( )  22( وتىتهي ت )   يسرى نايف محمد سليمان( ) 16تبدأ ت )    

                                                                                                                                      

ختم الكلية                                                                                                                                                  

 

(  2(مه )     2رقم القائمة )   


