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 الجنسية الترتيب التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي واللقب ت
  عراقي  األول  جيد جدا  ٨٧٫٨٦٠  رذآ  أحمد زهير عبدالرزاق أحمد  ١
  عراقي  الثاني  جيد جدا  ٨٥٫٧١٩  ذآر  مصطفى أحمد فؤاد فتاح  ٢
  عراقي  الثالث  جيد جدا  ٨١٫٤٨٦  ذآر  ياسر طالل نضير قاسم  ٣
  عراقية  الرابع  جيد  ٧٨٫٣٧٥  أنثى  سارة مطيع سعدي عبداهللا  ٤
  عراقي  الخامس  جيد  ٧٤٫٢٧٤  ذآر  علي سمير محمود يحيى  ٥
  عراقي  السادس  جيد  ٧٣٫٧٣٤  ذآر  الد أحمد حامدمهند خ  ٦
  عراقي  السابع  جيد  ٧٢٫٨٩٠  ذآر  محمد سعيد عبدالواحد سعيد  ٧
  فلسطينية  الثامن  جيد  ٧٢٫٨١١  أنثى  نور فواز عطية عبدالرزاق  ٨
  عراقي  التاسع  جيد  ٧٢٫٢٨٩  ذآر  خالد حامد محمود نهار  ٩
  عراقي  رالعاش  متوسط  ٦٩٫٢٠٨  ذآر  علي خالد سليمان داؤد ١٠
  عراقي  الحادي عشر  متوسط  ٦٧٫٣٩٧  ذآر  أحمد عبداهللا محمد يونس ١١
  عراقية  الثاني عشر  متوسط  ٦٧٫٢٧٥  أنثى  رغدة يحيى حسين علي ١٢
  عراقية  الثالث عشر  متوسط  ٦٧٫١٤٩  أنثى  هجير عبدالجبار صادق حسين ١٣
  عراقية  الرابع عشر  متوسط  ٦٦٫٢١٩  أنثى  وسن عبدالكريم يوسف سعيد ١٤
  عراقي  الخامس عشر  متوسط  ٦٥٫٨٨٩  ذآر  محمد نواف خضر عزيز ١٥

  ) محمد نواف خضر عزيز   (١٥وتنتهي ت   )  أحمد زهير عبدالرزاق أحمد    (١تبدأ ت  
   العميد)                                           ٢( من  )١( رقم القائمة   ختم الكلية    

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  لجامعة الموص
   العلوم السياسيةةخريجو آلي

   هـ١٤٣٣ /شعبان / ١١ الموافق ٢٠١٢/ ١/٧في    ٩/٣٣/١٤٢١١:  بموجب األمر الجامعي المرقم) ول الدور األ ( ٢٠١٢-٢٠١١للعام الدراسي 
  

الجن االسم الرباعي واللقب ت
 س

 الجنسية الترتيب التقدير المعدل

  عراقي  السادس عشر  طمتوس  ٦٥٫٥٣٣  ذآر  يونس ذنون إسماعيل عبداهللا  ١٦
  عراقية  السابع عشر  متوسط  ٦٥٫٣٢٥  أنثى  رؤى جاسم دنخا شمعون  ١٧
  عراقية  الثامن عشر  متوسط  ٦٥٫١٧٣  أنثى  أوديت يوسف إسحق ياقو  ١٨
  عراقية  التاسع عشر  متوسط  ٦٤٫٤٧٥  أنثى  إيمان عبدالستار محمد سكران  ١٩
  عراقي  ونالعشر  متوسط  ٦٤٫٠٩١  ذآر  وضاح إحسان أحمد سليمان  ٢٠
  عراقي  الواحدوعشرون  متوسط  ٦٣٫٢٠٧  ذآر  فواز حسين إبراهيم عبداهللا  ٢١
شيماء عماد عبدالعزيز   ٢٢

  عبدالرحمن
  عراقية  الثاني وعشرون  متوسط  ٦٠٫٢٩٥  أنثى

  )  شيماء عماد عبدالعزيز عبدالرحمن   (٢٢وتنتهي ت   ) يونس ذنون اسماعيل عبداهللا     (١٦تبدأ ت  
   العميد   )                                                    ٢( من  ) ٢( رقم القائمة                                                            ختم الكلية                         

  
  

    
  


