
 2014 – 2013أسماء ومعدالت الطلبة الخريجين للعام الدراسي 

  (الدور األول  )قسم العلوم السياسية 

 التقدير  المعدل االسم الرباعي  ت
  يد  ددًا  82, 7 دنيا خالد رشيد حسن  1

  يد  79 , 05 دحمد منصور باوة مير  2
  يد 77 , 46 حيدر نشودن يوسف طاهر  3

  يد 76, 68 رنا خليل دبردهيم عباس 4
  يد 73 , 96 مهند قاسم ردضي حبيب  5

  يد 73 ,33 زهردء علي حيدر عربيد 6
  يد 71 , 87 دحمد حاتم عبد دالمير دبردهيم 7

  يد 71 , 69 هديل دحمد خميس عويد 8
  يد 70 , 85 محمد كمال سعد عاشور 9

 متوسط 69 , 59 طه دحمد علودن ناصر 10
 متوسط  68 , 54 عالء حوم هتيمي علي  11

 متوسط 68 ,51 حسين غالب حسين علودن 12
 متوسط 68 , 13 شيماء عبد دالمير نايف منصور 13

 متوسط 67 , 85 عماد رحيم علي محمود 14
 متوسط 67 , 32 مرودن  اسم دحمد عباس 15

 متوسط 67 , 21 شهد وليد كامل عبد دلرزدق 16
 متوسط 65 , 58 مريم محمود حسن طوفان  17

 متوسط 65, 42 علي شاكر حمود محمد  18
 متوسط 64 , 83 خضر دلياس فخري خضير 19

 متوسط 64 , 56 ن اح محمد دبردهيم  دوع  20
 متوسط 64 , 52 باسم محمد دحمد سالم  21

 متوسط 64 , 03 نكتل دحمد مطر خميس  22
 متوسط 63 , 95 حاتم كريم قاسم عبد دلحميد  23

 متوسط 63 , 62 دسامة سلمان شطب مسرهد 24
 متوسط  63 , 44 بهاء دلدين محمد  بار محمد  25

 متوسط 62 , 73 محمد زياد حسين عودد  26
 متوسط 61 , 04 شريف باسم رحيم عليوي 27

 متوسط  60 , 69 ريام تركي محمد سعيد  28
 مقبول 59 , 51 عبد دلرحمن محمد طالب حسين 29

 مقبول  58 , 99 وسام رددم لطيف شويش 30
 مقبول 57 , 77 غسان قحطان طعمة علي  31

 مقبول 57 , 39 ذرى حسين علي  ودد 32
 مقبول  56 , 75 آيات معن هادي صالح  33

 

 


