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  ٢٠٠٣/٢٠٠٤:العام الدراسي  القانون والعلوم السیاسیة :الكلیة 

  المسائیة :نوع الدراسة  القانون : القسم

  االول  :الدور  ٣/١٣/٤٤٤٢:رقم وتاریخ األمر الجامعي 

  المالحظات  التقدیر  المعدل  الجنس  االسم الرباعي  ت

ً  ٨٦.٢٧ ذكر ایاد محمد كریم ١-    جید جدا

ً  ٨٥.٣٨ أنثى ینوجدان ریسان حس ٢-    جید جدا

ً  ٨٤.٣٣ أنثى سمراء یاسین طھ ٣-    جید جدا

ً  ٨٣.٦٨ ذكر انوار طاھر خلف ٤-    جید جدا

ً  ٨٣.٣٣ أنثى انان نعمت ھواس ٥-    جید جدا

ً  ٨٣.٣٢ ذكر ناصر حسین یاسین ٦-    جید جدا

ً  ٨٢.٨١ أنثى ابتسام علي جاسم ٧-    جید جدا

ً  ٨٢.١٥ ذكر نجاة لطیف حمة علي  ٨-    جید جدا

ً  ٨١.٦٦ أنثى نغم صباح عبد الجبار ٩-    جید جدا

ً  ٨٠.٩٢ أنثى افراح محسن سلمان ١٠-    جید جدا

ً  ٨٠.٢٨ أنثى اسراء جمال علي ١١-    جید جدا

ً  ٨٠.٢٨ ذكر حسین رمضان احمد ١٢-    جید جدا

   جید  ٧٩.٨ ذكر محمد فاضل حمود ١٣-

   جید  ٧٩.٦٣ أنثى شنو عبد الرحمن احمد ١٤-

   جید  ٧٩ أنثى شیماء عبد الكریم محي الدین ١٥-
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  ٢٠٠٣/٢٠٠٤:العام الدراسي  القانون والعلوم السیاسیة :الكلیة 

  المسائیة :نوع الدراسة  القانون : القسم

  االول  :الدور  ٣/١٣/٤٤٤٢:رقم وتاریخ األمر الجامعي 

  اتالمالحظ  التقدیر  المعدل  الجنس  االسم الرباعي  ت

   جید  ٧٨.٩١ أنثى لیلى احمد محمد ١٦-

   جید  ٧٨.٧٥ ذكر ستار جبار نجم ١٧-

   جید  ٧٨.٦٤ ذكر سعد صالح ابراھیم ١٨-

   جید  ٧٨.٥٣ ذكر صالح راوي عبید ١٩-

   جید  ٧٨.٢٦ ذكر مازن مزھر عواد ٢٠-

   جید  ٧٨.١ ذكر زیدان محمد مال  ٢١-

   جید  ٧٨.٠٥ ذكر ظاھر عبد هللا مجباس ٢٢-

   جید  ٧٧.٦ أنثى اروى نھاد محمود ٢٣-

   جید  ٧٧.٥٣ أنثى ولدان رامز صدیق ٢٤-

   جید  ٧٧.٥٣ ذكر محمد محمود سعید علي ٢٥-

   جید  ٧٧.٥ ذكر سعد مصطفى حسین نوري ٢٦-

   جید  ٧٧.٣١ ذكر ابراھیم محمد علي ٢٧-

   جید  ٧٧.٢٧ ذكر مؤید حسین نجم ٢٨-

   جید  ٧٦.٩٨ نثىأ سھام محمد رحیم ٢٩-

   جید  ٧٦.٩٦ أنثى انتصار عبد الرحمن صالح ٣٠-
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  ٢٠٠٣/٢٠٠٤:العام الدراسي  القانون والعلوم السیاسیة :الكلیة 

  المسائیة :نوع الدراسة  القانون : القسم

  االول  :الدور  ٣/١٣/٤٤٤٢:رقم وتاریخ األمر الجامعي 

  حظاتالمال  التقدیر  المعدل  الجنس  االسم الرباعي  ت

   جید  ٧٦.٣٦ ذكر كاوة محمد امین ٣١-

   جید  ٧٦.٣٤ أنثى شیالن تحسین علي ٣٢-

   جید  ٧٦.٢٥ ذكر صالح محمد محمد صالح ٣٣-

   جید  ٧٦.١٨ ذكر اركان عیسى محمود ٣٤-

   جید  ٧٦.١٣ ذكر عالء حسین نامدار ٣٥-

   جید  ٧٦ ذكر نھاد اكبر شكور ٣٦-

   جید  ٧٥.٩٨ أنثى بیداء خلیل خماس ٣٧-

   جید  ٧٥.٦٧ ذكر اكرم كمال عارف ٣٨-

   جید  ٧٥.٦٣ ذكر حمزة علي جاسم ٣٩-

   جید  ٧٥.٦٣ أنثى سوزان عمر احمد ٤٠-

   جید  ٧٥.٥٣ أنثى نورجان كمال كریم ٤١-

   جید  ٧٥.٤٦ ذكر سامان زیدان عارف ٤٢-

   جید  ٧٥.٤٦ ذكر عباس كاظم عاصي  ٤٣-

   جید  ٧٥.٣٨ ذكر هللا عبد هللا فاضل عبد ٤٤-
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   جید  ٧٥.١٨ ذكر كارزان صدر الدین احمد ٤٥-

   جید  ٧٤.٩٦ أنثى میسون محمود عثمان ٤٦-

   جید  ٧٤.٩٣ ذكر احمد عبد جاسم ٤٧-

   جید  ٧٤.٩٢ ذكر شالل عواد سلیم ٤٨-

   جید  ٧٤.٨٨ ذكر نوزاد احمد یاسین ٤٩-

   جید  ٧٤.٣٤ ذكر مھند طلب حمید ٥٠-

   جید  ٧٤.١٤ ذكر نم احمد عبد هللاغا ٥١-

   جید  ٧٣.٩٢ أنثى ابتسام ابراھیم حسن ٥٢-

   جید  ٧٣.٨ ذكر عبد الكریم فتحي دخیل ٥٣-

   جید  ٧٣.٧٥ ذكر ھیوا عمر عبد هللا ٥٤-

   جید  ٧٣.٦٩ ذكر ناطق محمود محمد ٥٥-

   جید  ٧٣.٦٧ ذكر محمود جرجیس محمود ٥٦-

   جید  ٧٣.٦٥ ذكر رعد محمود عبد ٥٧-

   جید  ٧٣.٥٥ ذكر موفق محمد توفیق ٥٨-

   جید  ٧٣.٥٣ ذكر علي احمد خیر هللا ٥٩-

   جید  ٧٣.٤١ ذكر جبار حمید احمد ٦٠-

   جید  ٧٣.٤١ ذكر عبد العلیم فوزي عبد العزیز سلیمان ٦١-

   جید  ٧٣.٢٧ ذكر قاسم محمد كریم ٦٢-

   جید  ٧٣.٢٤ أنثى بنار فوزي محمد ٦٣-
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   جید  ٧٣.٢ ذكر م كریم امیننج ٦٤-

   جید  ٧٣.١٦ ذكر ھدى نعمان كریم ٦٥-

   جید  ٧٣.٠٩ ذكر زانا اسماعیل عزیز ٦٦-

   جید  ٧٣.٠٣ ذكر مثنى سرھید صالح محمد ٦٧-

   جید  ٧٣ أنثى اسراء اسعد علي  ٦٨-

   جید  ٧٢.٨٨ ذكر یاسر سعدون حامد ٦٩-

   جید  ٧٢.٨٦ أنثى نادیة عبد الكریم ابراھیم ٧٠-

   جید  ٧٢.٨٤ ذكر عامر حاجم رمیض ٧١-

   جید  ٧٢.٧٦ ذكر حسام عطیة عبدهللا ٧٢-

   جید  ٧٢.٥٩ أنثى دولوفان جعفر علي ٧٣-

   جید  ٧٢.٥٨ ذكر نشام انور اسماعیل ٧٤-

   جید  ٧٢.٥٦ أنثى سھام اسماعیل خضر ٧٥-

   جید  ٧٢.٥٥ ذكر عبد هللا طالب عبد هللا ٧٦-

   جید  ٧٢.٤٧ أنثى م عليمرال قاس ٧٧-

   جید  ٧٢.٤٤ ذكر خیر هللا محمد طاھر ٧٨-

   جید  ٧٢.٤ ذكر احمد زیاد سعید ٧٩-

   جید ٧٢.٣٩ ذكر نجم عبد هللا حسن ٨٠-

   جید  ٧٢.٣٤ ذكر عاصم حاجم حسین ٨١-

   جید  ٧٢.٢١ ذكر عبد الغني رشید فاضل ٨٢-
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   جید  ٧٢.٢ ذكر ثامر رضاء علي حسین ٨٣-

   جید  ٧٢.٠٨ أنثى جوانرو عبد هللا عزیز ٨٤-

   جید  ٧١.٩٨ ذكر اسماعیل سالم خلف ٨٥-

   جید  ٧١.٩٤ ذكر عبد هللا یشار محمد ٨٦-

   جید  ٧١.٧٩ أنثى جیمن یوسف عمر ٨٧-

   جید  ٧١.٦ ذكر یاس خضر عباس ٨٨-

   جید  ٧١.٣ ذكر عاصي عبد الكریم رشید جاسم ٨٩-

   جید ٧١.٠٤ ذكر سیف الدین عثمان قادر  ٩٠-

   جید  ٧٠.٩٦ أنثى تابان مصطفى سعید ٩١-

   جید  ٧٠.٩ ذكر درین نجاة محمد ٩٢-

   جید  ٧٠.٧٣ أنثى رجاء ھادي حسین ٩٣-

   جید  ٧٠.٥٩ ذكر عدي محمود احمد ٩٤-

   جید  ٧٠.٥٨ ذكر جاسم محمد ناجي ٩٥-

   جید  ٧٠.٣٧ ذكر ثامر احمد كاظم ٩٦-

   جید  ٧٠.٣٧ أنثى سعاد غازي محمد ٩٧-

   جید  ٧٠.٣٢ ذكر عواد خلف محمد ٩٨-

   جید  ٧٠.٢٥ ذكر عطا فاضل سبع ٩٩-

   جید  ٧٠.٢٥ ذكر یوسف حویز خورشید ١٠٠-

   جید  ٧٠.٠٨ ذكر محي الدین مجید مھند ١٠١-
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   جید  ٧٠.٠٣ ذكر شیرین حسن عبد هللا ١٠٢-

   متوسط  ٦٩.٩٣ كرذ زیاد عطیة عبد الكافي ١٠٣-

   متوسط  ٦٩.٩١ ذكر یاسر فندي خلف ١٠٤-

   متوسط  ٦٩.٨٤ ذكر لیث عبد الجبار ابراھیم ١٠٥-

   متوسط  ٦٩.٦٣ ذكر یوسف اسماعیل عواد ١٠٦-

   متوسط  ٦٩.٥٦ أنثى گونل نھاد محمد ١٠٧-

   متوسط  ٦٩.٣٢ ذكر حسام نجاة عثمان ١٠٨-

   متوسط  ٦٩.٣١ ذكر عمر عبد النبي احمد ١٠٩-

   متوسط  ٦٩.١ ذكر منتصر عیسى صالح ١١٠-

   متوسط  ٦٨.٩٩ أنثى میس الریم محمد حسین ١١١-

   متوسط  ٦٨.٩٤ أنثى عبیر رمزي علي ١١٢-

   متوسط  ٦٨.٧٤ ذكر مھند حمود یاسین طھ ١١٣-

   متوسط  ٦٨.٧٣ أنثى شیماء رشید حمید ١١٤-

   متوسط  ٦٨.٧٢ ذكر حسین علي عبد ١١٥-

   متوسط  ٦٨.٥٣ ذكر خلیل خماس جبر ١١٦-

   متوسط  ٦٨.٤٧ ذكر بالل جلیل خلیل ١١٧-

   متوسط  ٦٨.٢١ ذكر احمد ابراھیم محمد ١١٨-

   متوسط  ٦٧.٩١ ذكر یعرب احمد عباس ١١٩-

   متوسط  ٦٧.٨٦ أنثى زینب فرھاد حمید ١٢٠-
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   متوسط  ٦٧.٧١ أنثى آن جمیل شعیا ١٢١-

   متوسط  ٦٧.٥١ ذكر محمداسماعیل محمود  ١٢٢-

   متوسط  ٦٧.٥ ذكر عبد الرزاق علي سلمان ١٢٣-

   متوسط  ٦٧.٣٧ ذكر خلف احمد عبد ١٢٤-

   متوسط  ٦٧.٢٢ ذكر شعالن سلیمان احمد ١٢٥-

   متوسط  ٦٦.٣٤ أنثى خولة وھبي صالح ١٢٦-

   متوسط  ٦٦.٣٢ ذكر عباس عوني علي ١٢٧-

   متوسط  ٦٦.٣ ذكر محي ابراھیم عنتر ١٢٨-

   متوسط  ٦٦.١٧ ذكر حارث یاسین خضر ١٢٩-

   متوسط  ٦٥.٧٦ ذكر ابراھیم سامي عزت ١٣٠-

   متوسط  ٦٥.٦٦ ذكر عبد هللا محمود حمید  ١٣١-

   متوسط  ٦٥.٦٥ ذكر ودیع خالد مصطفى ١٣٢-

   متوسط  ٦٥.٥٩ ذكر صالح رفیق محمد ١٣٣-

   متوسط  ٦٥.٥٨ أنثى النا شاھین محمد ١٣٤-

   متوسط  ٦٥.٥ ذكر عقیل حسن جعفر ١٣٥-

   متوسط  ٦٥.٤٦ ذكر علي عبوش حسن ١٣٦-

   متوسط  ٦٥.٤٥ ذكر عمار صباح عمر ١٣٧-

   متوسط  ٦٥.٤٢ ذكر جاسم محمد ابراھیم طھ ١٣٨-

   متوسط  ٦٥.٣ ذكر محمد صالح عبد هللا  ١٣٩-
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   متوسط  ٦٥.٢٢ أنثى شیماء عبد اللطیف صابر ١٤٠-

   متوسط  ٦٥.١٦ ذكر اھیم عبد هللاطھ ابر ١٤١-

   متوسط  ٦٧.٥١ أنثى ماجد عبد عصفور ١٤٢-

   متوسط  ٦٥.٠٩ ذكر عامر مھدي صالح ١٤٣-

   متوسط  ٦٤.٩٦ ذكر خلدون حمود یاسین ١٤٤-

   متوسط  ٦٤.٩٦ ذكر نجم عبد هللا محمود ١٤٥-

   متوسط  ٦٤.٩١ ذكر احمد شكر عمر ١٤٦-

   متوسط  ٦٤.٨٢ ذكر فاضل محمود عبد هللا ١٤٧-

   متوسط  ٦٤.٧٦ ذكر عالء الدین مھدي محمود ١٤٨-

   متوسط  ٦٤.٧٣ أنثى غني عبد علي ١٤٩-

   متوسط  ٦٤.٧ ذكر مناور مخلف محمد ١٥٠-

   متوسط  ٦٤.٥٩ ذكر خالد خلف شالل ١٥١-

   متوسط  ٦٤.٤٥ أنثى ناز طھ حسن ١٥٢-

   متوسط  ٦٤.٣٢ ذكر حسین علي حمودي ١٥٣-

   متوسط  ٦٤.٣١ ذكر عزیز ابراھیم علي ١٥٤-

   متوسط  ٦٤.١٧ ذكر ضیاء ھادي علي ١٥٥-

   متوسط  ٦٤.٠٣ ذكر حمید عبد هللا یاسین ١٥٦-

   متوسط  ٦٤.٠٣ ذكر محمد شكر محمود ١٥٧-

   متوسط  ٦٣.٧٤ ذكر یونس علي احمد ١٥٨-
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   متوسط  ٦٣.٦٥ ذكر مصطفى مكي حسن ١٥٩-

   متوسط  ٦٣.٥٧ ذكر علي ابراھیم رحمان ١٦٠-

   متوسط  ٦٣.٥٧ ذكر اتیال صبحي محمد ١٦١-

   متوسط  ٦٣.١ ذكر عزام عبد حمید علي ١٦٢-

   متوسط  ٦٢.٨٩ ذكر صباح  نوري عبد هللا ١٦٣-

   متوسط  ٦٢.٨٦ أنثى عال جمال كمال ١٦٤-

   متوسط  ٦٢.٧ أنثى مرال احمد حسین رستم  ١٦٥-

   متوسط  ٦٢.٤ رذك حارث طارق محمود ١٦٦-

   متوسط  ٦٢.٣ ذكر حسن احمد عكلة ١٦٧-

   متوسط  ٦٢.٠٧ ذكر مصطفى عبد هللا محمد ١٦٨-

   متوسط  ٦١.٥٨ ذكر جاسم محمد محمود ١٦٩-

   متوسط  ٦١.٤٤ ذكر قصي طعمة جعفر ١٧٠-

   متوسط  ٦١.٢٧ ذكر عید ذیاب ضاري ١٧١-

   متوسط  ٦٠.٩٥ ذكر محمد نامس علي ١٧٢-

   متوسط  ٦٠.٧٥ ذكر مانع خوام دحام ١٧٣-

   متوسط  ٦٠.٦٧ ذكر عادل محمد سلمان ١٧٤-

   متوسط  ٦٠.٦٥ ذكر حمید ركاض نوفان ١٧٥-

   متوسط  ٦٠.٣٨ ذكر حسین خلف سعید ١٧٦-

   متوسط  ٦٠.٢١ ذكر  عصام فاضل بكر  ١٧٧-
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   مقبول ٥٩.٨٦ ذكر قصي عارف نایف ١٧٨-

   مقبول ٥٩.٣١ أنثى شحاذة حسین عبد ١٧٩-

   مقبول ٥٨.٩٩ ذكر صالح شالل ناصر ١٨٠-

  


