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 2003/2004:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 الصباحٌة :نوع الدراسة القانون القسم: 

 االول الدور: 3/13/4442رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 المالحظات التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

  امتياز 90.42 أنثى ساره علً صالح  1

   جيد جدا" 89.93 أنثى مهند حمد احمد  2

  جيد جدا" 87.02 أنثى نجوى عٌد ضعن  3

  جيد جدا" 86.83 أنثى شٌماء حسٌن احمد  4

  جيد جدا" 86.12 أنثى ٌسرى ابراهٌم حٌال  5

  جيد جدا" 85.45 أنثى رٌم عبد هللا ٌاسٌن  6

  جيد جدا" 84.61 ذكر رزكار جرجٌس عبد هللا  7

  جيد جدا" 84.48 أنثى فاطمة رشٌد ضاحً  8

  جيد جدا" 83.57 ذكر زٌاد خلف علٌوي  9

  جيد جدا" 83.01 أنثى شٌماء محمد كرٌم  10

  جيد جدا" 82.86 ذكر قحطان حسٌن محمود  11

  جيد جدا" 82.66 أنثى شرمٌن فاروق عزالدٌن  12

  جيد جدا" 82.61 أنثى مروة فاروق كامل  13

  جيد جدا" 82.44 أنثى أنتصار فٌصل خلف  14

  جيد جدا" 82.41 ذكر قحطان غفور شرٌف  15
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 2003/2004:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 الصباحٌة :نوع الدراسة القانون القسم: 

 الدور:االول  3/13/4442رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 المالحظات التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

  جيد جدا" 82.37 ذكر حمد حسٌن علً م 16

  جيد جدا" 82.34 أنثى االن محمد رسول  17

  جيد جدا" 82 ذكر شاكر حمود عبد هللا  18

  جيد جدا" 81.89 أنثى خلود حسٌن كرٌم  19

  جيد جدا" 81.74 أنثى شٌماء مجٌد رشٌد  20

  جيد جدا" 81.63 أنثى أنتصار كاظم هاتو  21

  جيد جدا" 81.52 أنثى هٌم غالم أٌمان ابرا 22

  جيد جدا" 81.31 أنثى امٌدة داود نوري  23

  جيد جدا" 81.19 ذكر احمد فاضل عبد الكرٌم  24

  جيد جدا" 81.19 أنثى حال عٌدان شكور  25

  جيد جدا" 81.19 ذكر بالل مهدي صالح  26

  جيد جدا" 81.1 ذكر سعد محمود حنظل  27

  جيد جدا" 81.09 أنثى شذى ترك عٌسى  28

  جيد جدا" 80.62 أنثى شذى ٌاسٌن خلف  29

  جيد جدا" 80.56 ذكر صدام اسماعٌل حمٌد صالح  30
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 2003/2004:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 الصباحٌة :نوع الدراسة القانون القسم: 

 ول الدور:اال 3/13/4442رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 المالحظات التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

  جيد جدا" 80.56 أنثى والء عبد الواحد احمد  31

  جيد  79.74 أنثى حنان احسان عبد العزٌز  32

  جيد  79.71 ذكر عزام صالح عادل  33

  جيد  79.61 ذكر أشتً عبد هللا مصطفى  34

  جيد  79.39 ذكر قٌس محمود هادي  35

  جيد  79.26 ذكر ٌوسف ناٌف صالح  36

  جيد  79.19 ذكر فاروق حسٌن احمد  37

  جيد  79.09 ذكر ثامر اسماعٌل حسٌن  38

  جيد  78.82 أنثى أٌمان عبد الكرٌم عباس  39

  جيد  78.74 ذكر عطا هللا عطٌة أسكندر 40

  جيد  78.64 أنثى سمر خالد سلمان  41

  جيد  78.42 رذك علً جابر كزار  42

  جيد  78.39 أنثى أنتصار صالح الدٌن خٌر هللا  43

  جيد  78.32 أنثى أنتصار محمد علً  44

  جيد  78.26 أنثى سراب سٌروان عبد هللا  45
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 2003/2004:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 الصباحٌة :نوع الدراسة القانون القسم: 

 الدور:االول  3/13/4442األمر الجامعً : رقم وتارٌخ

 المالحظات التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

  جيد  78.24 ذكر درٌد نجم الدٌن احمد  46

  جيد  78.2 أنثى هٌفاء سطاي سوادي  47

  جيد  78.02 ذكر عبد هللا قاسم خضر  48

  جيد  77.95 ذكر وسام رشٌد علً  49

  جيد  77.87 ذكر لٌم محمد أمٌن غفران محمد س 50

  جيد  77.62 ذكر عمار مطر حسان  51

  جيد  77.38 أنثى مٌدٌا صباح خضر  52

  جيد  77.27 أنثى رشا غالب كردي  53

  جيد  77.12 ذكر علً عزٌز مطر  54

  جيد  76.99 ذكر علً حسن جمعة  55

  جيد  76.83 ذكر رٌاض عفان محمد  56

  جيد  76.71 أنثى د مجٌد صنوبر احم 57

  جيد  76.42 أنثى سوزان كرٌم جوامٌر  58

  جيد  76.31 ذكر حسٌن طالب دحام  59

  جيد  76.26 أنثى نٌكار كرٌم احمد  60
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 القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :
 2003/2004:العام الدراسً

 الصباحٌة :نوع الدراسة القانون القسم: 

 الدور:االول  3/13/4442الجامعً : رقم وتارٌخ األمر

 المالحظات التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

  جيد  75.91 أنثى نسٌبة هادي جاسم  61

  جيد  75.67 أنثى قادسٌة شامت نجم  62

  جيد  75.64 أنثى رحاب محمد مرعً  63

  جيد  75.17 ذكر احمد عباس حسٌن  64

  جيد  75.09 أنثى سٌلدا عبد الهادي ودود  65

  جيد  74.83 ذكر عادل احمد عطٌة  66

  جيد  74.83 ذكر منصور علً خلف  67

  جيد  74.55 ذكر غسان هادي عبد  68

  جيد  74.55 ذكر محمد عجاج معروف  69

  جيد  73.97 أنثى االء كاظم سلمان  70

  جيد  73.96 ذكر حسام مزاح فاضل  71

  جيد  73.65 ذكر ان عماد خٌر هللا عثم 72

  جيد  73.61 ذكر علً سطام حمد  73

  جيد  73.35 ذكر أمجد محمد ثامر  74

  جيد  73.21 ذكر منذر احمد سلٌمان  75
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 2003/2004:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 الصباحٌة :نوع الدراسة القانون القسم: 

 الدور:االول  3/13/4442رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 المالحظات التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

  جيد  73.04 أنثى هٌام ٌونس محمد  76

  جيد  72.84 أنثى ساكار صباح ٌاسٌن  77

  جيد  72.81 ذكر فراس طعان محمد  78

  جيد  72.56 ذكر رائد اكرم عبود  79

  جيد  72.49 ذكر ثامر حسٌن عاٌد  80

  جيد  72.45 ذكر احمد أزاد أدهم  81

  جيد  72.38 ذكر عامر محً الدٌن نوري  82

  جيد  71.79 أنثى نورهان نور الدٌن حسن  83

  جيد  71.41 ذكر رعد حمزة عواد  84

  جيد  71.22 ذكر مروان واحد علً  85

  جيد  70.73 ذكر نجاح صباح عبد هللا  86

  جيد  70.58 ذكر علً خلٌل محمد  87

  جيد  70.38 ذكر محمد داود عبد هللا  88

  جيد  70.37 ذكر فٌصل فرحان خماس  89

  جيد  70.19 أنثى فٌنك عادل طٌب  90
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  جيد  70.05 ذكر عادل حمد موسى  91

 

 

 

 2003/2004:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

  الصباحٌة:نوع الدراسة القانون القسم: 

 الدور:االول  3/13/4442رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 المالحظات التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

  متوسط  69.8 ذكر أدرٌس عبد صالح  92

  متوسط  69.72 ذكر لٌث شبٌب حمد  93

  متوسط  69.18 ذكر خٌري علً حسٌن  94

  متوسط  68.88 أنثى سنبل حكمت صدٌق  95

  متوسط  68.88 ذكر د عبد هللا خلف محم 96

  متوسط  68.58 ذكر عبد هللا صالح مخلف  97

  متوسط  68.12 أنثى أسراء حافظ سلمان  98

  متوسط  67.92 ذكر زٌاد خضٌر شهاب  99

  متوسط  67.57 أنثى كرٌمة سمٌر علً  100

  متوسط  67.45 أنثى ماجدة ٌوسف سٌد غنً  101

  متوسط  67.21 ذكر ول قاسم مهدي رس 102

  متوسط  66.99 أنثى نور شهاب احمد  103

  متوسط  66.43 ذكر عمار سامً عبد الحسٌن طه  104
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  متوسط  66.39 ذكر علً نبٌل مجٌد  105

 

 

 

 القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :
 2003/2004:العام الدراسً

 الصباحٌة :نوع الدراسة القانون القسم: 

 الدور:االول  3/13/4442ٌخ األمر الجامعً :رقم وتار

 المالحظات التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

  متوسط  66.33 ذكر محمد عباس جمعة  106

  متوسط  64.35 ذكر احمد محمود أمٌن محمود  107

  متوسط  63.33 ذكر مناف زهٌر محمد  108

  متوسط  63.2 ذكر محمد ابراهٌم عواد  109

  متوسط  62.14 أنثى دالٌا محمد رضا  110
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