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  0220/0222العام الدراسً: الكلٌة :القانون والعلوم السٌاسٌة 

 نوع الدراسة: الصباحٌة  القسم:  القانون 

  الثانً الدور: 02/4/0222فً 2001/س/02رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 المالحظات التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

  متوسط 66.68 أنثى نجاة نجم الدٌن عبد الرحٌم عبد الغفور 1-

  متوسط 64.24 أنثى رٌزنة جمال كرٌم سعٌد 2-

  متوسط 63.47 ذكر محمد جواد ٌعقوب ابراهٌم 3-

  متوسط 63.1 ذكر سرده شت طه شرٌف سعٌد 4-

  متوسط 63.04 أنثى اٌمان حسن حسٌن علً 5-

  متوسط 62.5 أنثى براء طه ابراهٌم عبد 6-

  متوسط 62.43 أنثى رازٌة رؤوف طاهر علً 7-

  متوسط 62.27 أنثى شٌالن اسماعٌل عزٌز حسٌن 8-

  متوسط 62.19 أنثى شهلة كاكه برا محمد قادر 9-

  متوسط 61.65 أنثى هٌرو ٌونس محمود احمد 10-

  متوسط 60.92 أنثى رنا حافظ شاوش بقاٌا 11-

  متوسط 60.53 ذكر سرباز نظام عثمان عزٌز 12-

  متوسط 60.49 أنثى دلنٌا رفٌق سواره  13-

  متوسط 60.25 أنثى فٌان توفٌق رضا خضر 14-

  متوسط 60.24 ذكر شٌرٌن احمد علً صالح 15-

  متوسط 60.16 ذكر شمال ناصح جوامٌر غفور 16-

  متوسط 59.95 أنثى راوٌة اسماعٌل خلٌل ابراهٌم 17-

  مقبول 59.87 ذكر شوان محسن حسٌن سعٌد 18-
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  0220/0222العام الدراسً: الكلٌة :القانون والعلوم السٌاسٌة 

 نوع الدراسة: الصباحٌة  القسم:  القانون 

  الثانً الدور: 02/4/0222فً 2001/س/02رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 المالحظات التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

  مقبول 59.82 أنثى جنار كامل ابراهٌم محمود 19-

  مقبول 59.81 أنثى هاوزٌن عزٌز سٌده محمد 20-

  مقبول 59.54 أنثى سوزان ٌوسف حمه خان بابا خان 21-

  مقبول 59.51 ذكر غٌث حمدي فٌصل عبد الوهاب 22-

  مقبول 59.43 أنثى سارة بكر ممند عبد هللا 23-

  مقبول 59.22 ذكر بهروز زرار صالح محمد 24-

  مقبول 59.2 ذكر رٌباز جبار رحٌم محمد 25-

  مقبول 59.2 ذكر هونر عبٌد محمد رسول 26-

  مقبول 59.17 أنثى سروة مجٌد فتاح معروف 27-

  مقبول 59.05 ذكر سوران احمد عثمان امٌن 28-

  مقبول 59.04 ذكر عمر فاروق محمد ولً 29-

  مقبول 59.04 ذكر بشتوان امٌن رمضان احمد 30-

  مقبول 58.93 ذكر عبد هللا حسن محمد صالح جرو 31-

  مقبول 58.87 أنثى جرو عادل مردان رحمن 32-

  مقبول 58.66 أنثى النة عزٌز صالح خلٌفة 33-

  مقبول 58.54 أنثى نور عادل نعمة احمد 34-

  مقبول 58.5 أنثى دلسوز مصطفى غفور خضر 35-

  مقبول 58.45 أنثى لٌلى نجٌب شٌخ محمد سعٌد 36-
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  0220/0222العام الدراسً: الكلٌة :القانون والعلوم السٌاسٌة 

 نوع الدراسة: الصباحٌة  القسم:  القانون 

  الثانً ور:الد 02/4/0222فً 2001/س/02رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 المالحظات التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

  مقبول 58.33 أنثى اٌفر انوش شٌت هٌلو 37-

  مقبول 58.22 ذكر رٌبوار نور محمد انور 38-

  مقبول 57.97 أنثى ساكار جالل محمد خورشٌد 39-

  مقبول 57.96 أنثى هانكاو محمد طاهر رشٌد 40-

  مقبول 57.82 أنثى صالحتارا هادي محمد  41-

  مقبول 57.78 أنثى امٌرة رحٌم علً حسن 42-

  مقبول 57.47 أنثى شٌدا خالد عبدل  43-

  مقبول 57.44 ذكر محمد قاسم مجٌد محمود 44-

  مقبول  1،74 ذكر  خالد عالء عبد العزٌز شاكر   41

  مقبول 57.38 ذكر هاوكار احمد محمد عبد هللا 44

  مقبول 57.34 ذكر مد شكر سعٌدروكان مح ،4

  مقبول 57.26 أنثى مٌدٌا محمد علً مراد شاكر 42

  مقبول 57.23 ذكر ئاري عبد الكرٌم كاكه رش حمه صالح 40

  مقبول 57.22 ذكر امٌر كمال محمد مهدي 12

  مقبول 57.18 أنثى رمزٌة محمد صالح محمود قادر 12

  مقبول 57.14 أنثى شوخان حسٌب حسٌن عبد هللا 10

  مقبول 57.13 أنثى بٌخال لطٌف جمعة محمد 15

  مقبول 57.1 ذكر برهان محمد احمد محمد 14
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  مقبول 56.9 ذكر محمد شوان صدٌق علً اسماعٌل 11

  مقبول 56.86 أنثى شهٌن علً عمر  14

  مقبول 56.77 أنثى هٌرو اسماعٌل عزٌز رسول ،1

14742 ذكر  شٌروان نوري علً محمد  12   مقبول 

  مقبول ،1471 ذكر  شوانه واحد احمد امٌن  10

  مقبول 14752 أنثى دٌدار ستار صالح فقً 42

  مقبول 14724 أنثى امٌرة توفٌق امٌن نادر 42

  مقبول 14720 أنثى تابان سالم عمر عباس 40

  مقبول 11705 أنثى نارٌن محمد سعٌد محمد امٌن 45

  مقبول 11725 ذكر نرٌمانفرمان نجم الدٌن احمد  44

  مقبول 11720 ذكر زٌد محمد ٌونس حسون 41

  مقبول 117،4 أنثى زرٌان محمد عثمان كاكه ره ش 44

  مقبول 11741 انثى  به سٌر حمٌد سعٌد علً  ،4

  مقبول 11754 ذكر مال محمود خورشٌد حٌدره ش 42

  مقبول 11751 أنثى جٌمن توفٌق احمد حسٌن 40

  مقبول 1175 أنثى حبٌب نجٌب فرج ساكار 2،

  مقبول 11702 ذكر هلكوت سلمان صالح  2،

  مقبول 11720 ذكر قانع عدنان كرٌم  0،

  مقبول 14701 ذكر هٌمن طالب جالل  5،

  مقبول 14722 أنثى دٌدار خالد اسماعٌل محمود 4،

  مقبول ،1474 ذكر  احمد منصور شرف خان جمعة  1،

  مقبول ،1475 أنثى لدٌن خٌرهللا قادرأمٌرة صالح ا 4،
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  مقبول 14752 أنثى شونم حسن احمد شرٌف ،،

  مقبول 14700 أنثى شٌالن سٌروان علً محمد 2،

  مقبول 14722 ذكر  هه رٌم عودل حمه ره ش سعٌد  0،

  مقبول 15714 انثى  شٌالن كامل علً رشٌد  22

  بولمق 15720 ذكر غازي عبد هللا ابراهٌم علً 22

  مقبول 10754 ذكر اري نادر نصر الدٌن توفٌقئ 20

      

 


