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  ٢٠٠٤/٢٠٠٥:العام الدراسي  القانون والعلوم السیاسیة :الكلیة 

  المسائیة :نوع الدراسة  القانون : القسم

  االول  :الدور  ٢٢/٤/٢٠١٢في ٣/١٣/٤٤٤٠:رقم وتاریخ األمر الجامعي 

  المالحظات  التقدیر  المعدل  الجنس  االسم الرباعي  ت

   "جیدجدا ٨٤.٩ انثى ھند علي محمد  ١-

   "جیدجدا ٨٤.٢ انثى فاضل علي علیاء ٢-

   "جیدجدا ٨٤.١ انثى میادة محمد حسن  ٣-

   "جیدجدا ٨٣.٣ ذكر حسین طالل مال هللا خلیل  ٤-

   "جیدجدا ٨٢.٨ ذكر حیدر حمید خورشید  ٥-

   جید ٧٩.٧ ذكر محمد عبد  كرم لطیف  ٦-

   جید ٧٩.٦ ذكر احمد اسماعیل حسین  ٧-

   جید ٧٩.٥ انثى امیرة عبد الرحمن علي  ٨-

   جید ٧٩.٤ ذكر علي حسین  خلف  ٩-

   جید ٧٩.٢ انثى زینة احمد عبد حمود  ١٠-

   جید ٧٩.١ ذكر منذر نعمان كریم  ١١-

   جید ٧٨.٦ ذكر فواز خلف ظاھر  ١٢-

   جید ٧٨.٥ انثى حنان جاسم محمد ١٣-

   جید ٧٧.٢ انثى خدیجة ابراھیم حمید ١٤-

   جید ٧٦.٨ ىانث حربیة شكور محمد ١٥-
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   جید ٧٥.٣ ذكر منیر ثامر احمد  ١٦-

   جید ٧٥.٢ ذكر عالء احمد یوسف  ١٧-

   جید ٧٤.٩ انثى منال عبد هللا رشید  ١٨-

   جید ٧٤.٩ ذكر فائز احمد خلف  ١٩-

   جید ٧٤.٥ ذكر علي خلف علي ٢٠-

   جید ٧٤.٤ ذكر محمد عالء الدین ابراھیم ٢١-

   جید ٧٤.٢ ذكر یونس ذیاب جدي  ٢٢-

   جید ٧٤.٢ ذكر عمار عبد هللا غیدان  ٢٣-

   جید ٧٤.٢ انثى توناي طالب عبد العزیز ٢٤-

   جید ٧٤.١ ذكر جمعة عبد الحسین خلیفة ٢٥-

   جید ٧٣.٩ انثى فلایر عبد الستار عبد هللا  ٢٦-

   جید ٧٣.٤ ذكر كریم طھ طاھر  ٢٧-

   جید ٧٣.٣ ذكر سلیمان جدوع سعید  ٢٨-

   جید ٧٣.٢ ذكر ر ابراھیم حمد  مظف ٢٩-

   جید ٧٣.٢ ذكر خالد نجم الدین صالح ٣٠-

   جید ٧٣.٢ ذكر سلمان مھدي صالح  ٣١-

   جید ٧٣.١ ذكر جاسم خلف جواد ٣٢-

   جید ٧٦.٨ ذكر ضیاء حمادي عبد محمد  ٣٣-

   جید ٧٢.٧ ذكر صبحي موسى خضر ٣٤-
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   جید ٧٢.٦ ذكر باسم ذیاب ھالل  ٣٥-

   جید ٧٢.٤ ذكر احمد علي فھمي  ٣٦-

   جید ٧٢.٣ انثى نازنین عبد هللا توفیق  ٣٧-

   جید ٧١.٩ ذكر اسامة نجیب شكور  ٣٨-

   جید ٧١.٨ انثى سمیرة شكور اسماعیل  ٣٩-

   جید ٧١.٧ انثى النھ جالل رشید  ٤٠-

   جید ٧١.٦ انثى االء قحطان عبد الكاظم  ٤١-

   جید ٧١.٥ ذكر احمد محمد قادر  ٤٢-

   جید ٧١.٤ انثى سوزان عنایت ناصر  ٤٣-

   جید ٧١.٤ انثى وفاء احمد كریم  ٤٤-

   جید ٧١.٤ انثى بیخال عبد هللا محمد  ٤٥-

   جید ٧١.٢ ذكر جمال عواد جاسم ٤٦-

   جید ٧١.١ ذكر محمد احمد قادر  ٤٧-

   جید ٧١.١ انثى بشرى حسین عثمان  ٤٨-

   جید ٧٠.٨ انثى افین طیب مجید  ٤٩-

   جید ٧٠.٤ انثى بیروز جمعة امین ٥٠-

   جید ٧٠.٤ انثى فیان ابو بكر خضر  ٥١-

   متوسط ٦٩.٩ انثى مھاباد حسن كرم  ٥٢-

   متوسط ٦٩.٧ ذكر حمدي احمد علي  ٥٣-
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   متوسط ٦٩.٦ انثى شنو حمزة عبد الكریم  ٥٤-

   متوسط ٦٩.٦ انثى رغد غانم رزاق  ٥٥-

   متوسط ٦٩.٥ انثى ھالة حسین صالح  ٥٦-

   متوسط ٦٩.٤ ذكر علي صالح عكلة  ٥٧-

   متوسط ٦٩.١ انثى نجوى علي عبد الحسین  ٥٨-

   متوسط ٦٨.٩ انثى شیالن مرشد رشید  ٥٩-

   متوسط ٦٨.٩ ذكر رنج طارق حسن  ٦٠-

   متوسط ٦٨.٧ ذكر بشیر صبري عبد حمد  ٦١-

   متوسط ٦٨.٦ انثى كلتان نوزاد بھجة  ٦٢-

   متوسط ٦٨.٥ انثى اضل داودبثینة ف ٦٣-

   متوسط ٦٨.٥ ذكر مروان  ثامر احمد  ٦٤-

   متوسط ٦٨.٤ ذكر االن ابراھیم احمد ٦٥-

   متوسط ٦٧.٦ ذكر قتیبة شاكر مصطفى  ٦٦-

   متوسط ٦٧.٤ ذكر ھاوري جمعھ خورشید  ٦٧-

   متوسط ٦٧.٣ ذكر شھاب احمد محمد  ٦٨-

   متوسط ٦٧.١ ذكر طاھر یاسین محمد  ٦٩-

   متوسط ٦٧ ذكر قحطان محمد حمزة  ٧٠-

   متوسط ٦٧ ذكر نعمان عبد هللا جاسم  ٧١-

   متوسط ٦٦.٩ ذكر غانم ابراھیم علي  ٧٢-
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   متوسط ٦٦.٩ ذكر حسن طاھر علي ٧٣-

   متوسط ٦٦.٨ انثى بناز قادر شفیق ٧٤-

   متوسط ٦٦.٨ ذكر بھجت انور حسین ٧٥-

   متوسط ٦٦.٧ انثى ایمان علي حسین  ٧٦-

   متوسط ٦٦.٧ ذكر جھاد مدحت اسعد  ٧٧-

   متوسط ٦٦.٥ ذكر طالل علي فارس ٧٨-

   متوسط ٦٦.٥ ذكر نزار فائق ابراھیم  ٧٩-

   متوسط ٦٦.٥ ذكر عماد منھل سلطان  ٨٠-

   متوسط ٦٦.٥ انثى نجالء الھام احمد  ٨١-

   متوسط ٦٦.٤ ذكر بشار حمید عبد هللا ٨٢-

   متوسط ٦٦.٢ ذكر اري ریاض محمود جند ٨٣-

   متوسط ٦٦.١ ذكر تیمور عبد العزیز سمین ٨٤-

   متوسط ٦٦.١ انثى سوزان لشكر جوھر  ٨٥-

   متوسط ٦٦ ذكر علي صالح دیوان  ٨٦-

   متوسط ٦٥.٩ ذكر مروان عبد محمد  ٨٧-

   متوسط ٦٥.٨ ذكر مھند محمد حسن  ٨٨-

   متوسط ٦٥.٧ انثى اسماء احمد حمزة  ٨٩-

   متوسط ٦٥.٧ ذكر الح شكور طاھر ص ٩٠-

   متوسط ٦٥.٧ انثى النھ عمر نوري  ٩١-
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   متوسط ٦٥.٦ ذكر محمد اردال نجاتي  ٩٢-

   متوسط ٦٥.٥ ذكر فرھاد نامق مدحت  ٩٣-

   متوسط ٦٥.٥ انثى ھدى سالم عبد الكریم  ٩٤-

   متوسط ٦٥.٤ انثى اسراء بھاء الدین قادر  ٩٥-

   متوسط ٦٥.٤ ذكر مھند طالب علي  ٩٦-

   متوسط ٦٥.٤ ذكر طالل محمد حسن  ٩٧-

   متوسط ٦٥.٣ ذكر سعید حمد محمد  ٩٨-

   متوسط ٦٥.٢ ذكر صباح حسن موسى ٩٩-

   متوسط ٦٥.٢ ذكر عبد الرزاق محمد صالح  ١٠٠-

   متوسط ٦٥ انثى اواز اسماعیل امین  ١٠١-

   متوسط ٦٤.٩ ذكر عبد االمیر حمزة كاظم  ١٠٢-

   متوسط ٦٤.٩ انثى ماء فیصل جاسم شی ١٠٣-

   متوسط ٦٤.٩ ذكر صدام نوري عبد هللا  ١٠٤-

   متوسط ٦٤.٨ ذكر صالح خلیل زیدان  ١٠٥-

   متوسط ٦٤.٧ ذكر عطیة حسین عبد هللا  ١٠٦-

   متوسط ٦٤.٧ ذكر علي اسود علي  ١٠٧-

   متوسط ٦٤.٥ ذكر عبد الرحمن شاكر محمود  ١٠٨-

   متوسط ٦٤.٣ ذكر یل محمد علي اسماع ١٠٩-

   متوسط ٦٤.٢ ذكر فرج جواد حمد ١١٠-
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   متوسط ٦٤.٢ ذكر فیصل لطیف صالح  ١١١-

   متوسط ٦٤.١ ذكر مروان ریسان خلف  ١١٢-

   متوسط ٦٤.١ انثى النھ جبار عبد الكریم  ١١٣-

   متوسط ٦٤.١ انثى جنار اسماعیل محمد ١١٤-

   سطمتو ٦٣.٩ انثى عبیر خلیل ابراھیم  ١١٥-

   متوسط ٦٣.٩ ذكر سامي فاضل محمد  ١١٦-

   متوسط ٦٣.٨ ذكر مناف سلیم حسون  ١١٧-

   متوسط ٦٣.٧ ذكر ابراھیم خورشید محمد  ١١٨-

   متوسط ٦٣.٦ ذكر نزھان حمید عبد هللا  ١١٩-

   متوسط ٦٣.٤ ذكر نجم الدین عزة محمد  ١٢٠-

   متوسط ٦٣.٤ ذكر قحطان عدنان محمد ١٢١-

   متوسط ٦٣.٣ انثى ا احسان محمددنی ١٢٢-

   متوسط ٦٣.١ ذكر محمد ظاھر حمزة  ١٢٣-

   متوسط ٦٢.٣ ذكر ابراھیم حمود محمد  ١٢٤-

   متوسط ٦٢ ذكر سوزان سلیمان سلیم  ١٢٥-

-١٢٦ 
شوان عبد الخالق محمد 

 متوسط ٦١.٩ ذكر أمین  
  

   متوسط ٦١.٧ ذكر احمد ابراھیم عطیة  ١٢٧-

   متوسط ٦١.١ انثى بیدلنجة شھاب ع ١٢٨-
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   متوسط ٦٠.٩ ذكر ابراھیم خلف سلیمان ١٢٩-

   متوسط ٦٠.٩ ذكر باسم مطر حسین  ١٣٠-

   متوسط ٦٠.٨ انثى كوناي مدحت بھجت  ١٣١-

   متوسط ٦٠.٧ ذكر محمد عبد المجید سمین  ١٣٢-

   متوسط ٦٠.٦ ذكر احمد ھاني احمد  ١٣٣-

   وسطمت ٦٠.٥ ذكر احمد محمود مصطفى  ١٣٤-

   متوسط ٦٠.٥ انثى ضمیاء محمد جاسم  ١٣٥-

   متوسط ٦٠.٣ ذكر ابراھیم ناجي عزیز  ١٣٦-

   مقبول ٥٩.٨ انثى راقیة ذیاب حمید  ١٣٧-

   مقبول ٥٩.٥ ذكر ضیاء عبد القادر أنصیف  ١٣٨-

   مقبول ٥٩.٣ انثى ابتسام محمد قادر  ١٣٩-

   مقبول ٥٨.٢ ذكر عدي ساھر ابراھیم  ١٤٠-

   مقبول ٥٦.٤ ذكر جاسم احمد عبد عكلة ١٤١-

 

تم توحید رقم وتاریخ االمر الجامعي بعد توحید االوامر الجامعیة / مالحظة 
  لكثرة المالحق للدراستین الصباحیة والمسائیة وللدورین االول والثاني 


