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 2004/2005:العام الدراسي القانون والعلوم السياسية الكلية :

 الصباحية :نوع الدراسة القانون القسم: 

 االول  الدور: 22/4/2012في 3/13/4440رقم وتاريخ األمر الجامعي :

 المالحظات التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

  جيد جدا   89.18 أنثى رؤى اكرم داود 1

  جيد جدا   89.07 أنثى عبد الرزاق مجلً  ازهار 2

  جيد جدا   87.15 أنثى والء قاسم خضٌر 3

  جيد جدا   86.12 أنثى حنان عبد الخالق عباس 4

  جيد جدا   85.86 أنثى كونل سعدون مصطفى  5

  جيد جدا   85.78 أنثى شٌماءقحطان عبد الكاظم 6

  جيد جدا   84.26 أنثى حنان ابراهٌم حسٌن  7

  جيد جدا   83.73 أنثى روزان صالح داود  8

  جيد جدا   83.71 أنثى امٌرة غفور تقً 9

  جيد جدا   83.61 أنثى جوان محمد حسٌن 10

  جيد جدا   83.49 أنثى سوزان نجم عبد هللا  11

  جيد جدا   83.47 أنثى اسراء عامر خمٌس  12

  جيد جدا   83.37 أنثى برزٌن ٌحٌى محمد 13

  جيد جدا   82.79 أنثى نور الدٌن عبد الكرٌمنرمٌن  14

  جيد جدا   81.68 أنثى ناز عبد الجبار حسن 15
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 2004/2005:العام الدراسي القانون والعلوم السياسية الكلية :

 الصباحية :نوع الدراسة القانون القسم: 

 الدور: االول  22/4/2012في 3/13/4440رقم وتاريخ األمر الجامعي :

 المالحظات التقدير المعدل الجنس سم الرباعياال ت

  جيد جدا   81.08 أنثى سنبل  شاهٌن أبراهٌم 16

  جيد جدا   81.07 أنثى بٌداء نواف ٌوسف 17

  جيد جدا   80.96 أنثى اسٌا صباح حسٌب 18

  جيد جدا   80.91 أنثى هبة نور الدٌن منصور 19

  جيد جدا   80.9 أنثى ابتهال عامر نصٌف 20

  جيد جدا   80.69 أنثى ازهار فنجان عجمً  21

  جيد جدا   80.16 أنثى وفاء احمد جاسم 22

  جيد جدا   80.02 أنثى زٌنب مجٌد حمٌد عبد الرحمن  23

  جيد  79.98 أنثى كرٌمة سامً عباس 24

  جيد  79.96 ذكر حٌدر حامد سعدون  25

  جيد  79.9 أنثى ذكرى فنجان عجمً  26

  جيد  79.77 أنثى رحٌدر نهال انو 27

  جيد  79.42 أنثى هبة عبد الرحمن صدٌق 28

  جيد  79.3 أنثى شٌرٌن حسن رشٌد 29

  جيد  78.82 أنثى ندى مزهر عباس 30
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 2004/2005:العام الدراسي القانون والعلوم السياسية الكلية :

 الصباحية :نوع الدراسة القانون القسم: 

 الدور: االول  22/4/2012في 3/13/4440جامعي :رقم وتاريخ األمر ال

 المالحظات التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

  جيد  78.72 أنثى اٌمان سلٌم محمد امٌن  31

  جيد  78.68 ذكر سٌف سعد سبع 32

  جيد  78.57 أنثى جٌمن نجٌب خدا أبخش 33

  جيد  78.46 أنثى سمٌعة كاكٌل فتاح   34

  جيد  78.41 أنثى فائق حسن شٌرٌن  35

  جيد  78.14 أنثى رغد هاشم ابراهٌم  36

  جيد  78.09 أنثى بٌداء ناظم قادر 37

  جيد  78.03 أنثى نغم رٌسان حسٌن 38

  جيد  78.02 أنثى رؤى ابراهٌم عبد الخالق  39

  جيد  77.75 ذكر فالح حسن خلف هالل 40

  يد ج 77.26 أنثى شهلة بنٌامٌن بتو  41

  جيد  77.12 أنثى جٌمن شكور محمد 42

  جيد  77.02 أنثى ملك صائب محمود أبراهٌم 43

  جيد  77 أنثى رواٌة ٌاسٌن صالح 44

  جيد  77 أنثى زٌنة عبد كاظم  45
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 2004/2005:العام الدراسي القانون والعلوم السياسية الكلية :

 الصباحية :نوع الدراسة القانون القسم: 

 الدور: االول  22/4/2012في 3/13/4440قم وتاريخ األمر الجامعي :ر

 المالحظات التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

  جيد  76.99 أنثى كزال عادل جبار  46

  جيد  76.9 أنثى دٌاري كرٌم رحٌم  47

  جيد  76.6 ذكر انمار احمد فجر 48

  جيد  76.53 أنثى اسراء مهدي سعد 49

  جيد  76.22 ذكر محمد حسن مرعً أحمد 50

  جيد  76.19 أنثى مهابات قادر امٌن محمد 51

  جيد  76.1 أنثى مٌدٌا عادل رشٌد  52

  جيد  75.97 أنثى زٌانه عزٌز احمد  53

  جيد  75.97 أنثى عواطف ٌوسف ابراهٌم  54

  جيد  75.83 ذكر كنعان محمد محمود 55

  جيد  75.74 كرذ صالح حمد عبد هللا  56

  جيد  75.58 أنثى اٌمان نجم الدٌن عثمان  57

  جيد  75.42 أنثى شادان شكور أمٌن 58

  جيد  75.27 أنثى نور ابراهٌم عبد الرزاق 59

  جيد  75.26 ذكر ضٌاء الزم عٌدان 60
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 2004/2005:العام الدراسي القانون والعلوم السياسية الكلية :

 الصباحية :وع الدراسةن القانون القسم: 

 الدور: االول  22/4/2012في 3/13/4440رقم وتاريخ األمر الجامعي :

 المالحظات التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

  جيد  75.25 ذكر عمر عبد السالم جار هللا 61

  جيد  75.16 أنثى بناز فتح هللا عبد الرحمن  62

  يد ج 75.15 أنثى ساهرة عثمان علً  63

  جيد  75.06 أنثى روشنا غائب احمد 64

  جيد  75.01 أنثى فردوس رضا احمد 65

  جيد  74.98 أنثى ندى ابراهٌم اسماعٌل  66

  جيد  74.55 أنثى بٌداء علً جاسم  67

  جيد  74.48 أنثى شن آي  سعدون تحسٌن  68

  جيد  74.43 أنثى هناء انور قادر 69

  جيد  74.35 أنثى نٌسرى عبار محً الدٌ 70

  جيد  74.22 ذكر مصطفً حمدي رؤوف 71

  جيد  74.2 أنثى غرٌبة انور عمر 72

  جيد  74.19 أنثى بسمة هشام عبد الكرٌم 73

  جيد  74.04 أنثى شٌماء صبري موسى  74

  جيد  73.83 أنثى ٌسرى نجم الدٌن احمد 75
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 2004/2005:لدراسيالعام ا القانون والعلوم السياسية الكلية :

 الصباحية :نوع الدراسة القانون القسم: 

 الدور: االول  22/4/2012في 3/13/4440رقم وتاريخ األمر الجامعي :

 المالحظات التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

  جيد  73.74 أنثى عزٌزة جالل شرٌف  76

  جيد  73.69 ذكر سامً صالح حسٌن  77

  جيد  73.68 أنثى ٌق رنا محمد صد 78

  جيد  73.67 أنثى نور جودت جرجٌس 79

  جيد  73.63 أنثى شاهزاده محمد رشٌد 80

  جيد  73.63 أنثى سهٌر فؤاد زبار  81

  جيد  73.6 أنثى فاتن طالب عبدهللا 82

  جيد  73.56 أنثى شٌماء نصر الدٌن عزٌز  83

  جيد  73.08 أنثى جرا جلٌل محمد  84

  جيد  73.01 أنثى نب وجدي وهبً زٌ 85

  جيد  72.95 أنثى نهلة ثامر احمد 86

  جيد  72.85 أنثى رغد عادل سلمان  87

  جيد  72.84 أنثى انجً نبٌل حسٌن 88

  جيد  72.75 أنثى نور ٌاسٌن محمد 89

  جيد  72.65 ذكر اكو عبد هللا محمد 90
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 2004/2005:م الدراسيالعا القانون والعلوم السياسية الكلية :

 الصباحية :نوع الدراسة القانون القسم: 

 الدور: االول  22/4/2012في 3/13/4440رقم وتاريخ األمر الجامعي :

 المالحظات التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

  جيد  72.33 أنثى هالة شاكر نعمة 91

  جيد  72.29 ذكر غسان محسن ضٌدان 92

  جيد  72.24 أنثى رشٌد شٌالنه حسن 93

  جيد  72.21 أنثى ئاواز  عز الدٌن امٌن  94

  جيد  71.75 أنثى بناز حسن عبد هللا  95

  جيد  71.71 أنثى دٌمن حسٌن علً  96

  جيد  71.07 أنثى مروة شاهٌن كرٌم 97

  جيد  70.96 أنثى مرٌم نجاة خورشٌد 98

  جيد  70.92 ذكر محمد موفق مصطفً 99

  جيد  70.78 ذكر محمد ناصر راضً 100

  جيد  70.74 ذكر مٌالد عادل عبد االحد 101

  جيد  70.65 أنثى لمٌاء انور محمد 102

  جيد  70.64 أنثى شٌالن عاصً لطٌف 103

  جيد  70.45 أنثى شذى فوزي مجٌد 104

  جيد  70.15 أنثى ندى صباح ناصر 105
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 2004/2005:العام الدراسي سية القانون والعلوم السياالكلية :

 الصباحية :نوع الدراسة القانون القسم: 

 الدور: االول  22/4/2012في 3/13/4440رقم وتاريخ األمر الجامعي :

 المالحظات التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

  متوسط  69.6 أنثى سوزان محمد انور  106

  سط متو 69 أنثى بٌان عطار مصطفى قادر 107

  متوسط  68.89 أنثى نشتمان فتاح امٌن 108

  متوسط  68.82 ذكر ئٌوه ت  عبد هللا علً حسن 109

  متوسط  68.73 ذكر سٌف نوري حسن 110

  متوسط  68.58 أنثى نور صالح الدٌن اٌوب 111

  متوسط  68.46 ذكر رٌاض عٌدان شكر 112

  متوسط  68.41 أنثى رٌناس جلٌل محمد  113

  متوسط  68.09 أنثى دنٌا نجاة خلٌل  114

  متوسط  68.07 أنثى فاتن فتاح عبد  115

  متوسط  67.77 ذكر حسن حسٌن حمدي  116

  متوسط  67.6 أنثى نور ناظم محمد 117

  متوسط  67.54 ذكر مراد عبد الحمٌد محمود  118

  متوسط  67.28 أنثى فاطمة عباس قادر 119

  متوسط  67.26 أنثى  زٌنب عزٌز سعٌد 120
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 2004/2005:العام الدراسي القانون والعلوم السياسية الكلية :

 الصباحية :نوع الدراسة القانون القسم: 

 الدور: االول  22/4/2012في 3/13/4440رقم وتاريخ األمر الجامعي :

 المالحظات التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

  متوسط  67.16 ذكر مهند زهٌر شكر 121

  متوسط  66.9 أنثى االء فاضل تركً  122

  متوسط  66.72 أنثى نور محمد عبٌد 123

  متوسط  66.39 ذكر قاسم رشٌد محمد 124

  متوسط  66.04 ذكر عٌسى وهاب ابراهٌم  125

  متوسط  65.88 أنثى ناهدة حسٌن شهاب  126

  متوسط  65.82 ذكر خضر حامد علً  127

  متوسط  65.81 أنثى اح عبد الرزاق خلٌل سم 128

  متوسط  65.64 ذكر احمد نجم عبدهللا 129

  متوسط  64.89 أنثى شٌماء رحمن خورشٌد  130

  متوسط  64.18 أنثى ساهرة اسماعٌل محمد  131

  متوسط  62.16 أنثى احالم عبد الكرٌم خضر 132

  متوسط  61.71 أنثى اسراء حسون الماري 133
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