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 ٢٠٠٥/٢٠٠٦:العام الدراسي القانون والعلوم السیاسیة :الكلیة 

 المسائیة  :نوع الدراسة القانون : القسم

     الثاني:الدور ١١/١٢/٢٠٠٦في ٥١٣/س/٢٨:رقم وتاریخ األمر الجامعي 

 

 ت
لمعدلا  الجنس  االسم الرباعي      التقدیر 

   متوسط ٦٧.٠٣ ذكـر  روكان عارف مطر  ١-

   متوسط ٦٥.٩٧ ذكـر  م سرھیدمعد نج ٢-

   متوسط ٦٥.٩٥ ذكـر  أسماعیل أبراھیم محمد ٣-

   متوسط ٦٣.١٨ أنـثى  ھالة فوزي حامد ٤-

   متوسط ٦٢.٤٥ ذكـر  فاروق مطلك محمد ٥-

   متوسط ٦٢.٢٧ ذكـر  أحمد سامي قادر  ٦-

   متوسط ٦٢.٢٢ ذكـر  راكان أحمد أبراھیم ٧-

   متوسط ٦٠.٨٦ ـر ذك علي عبد الحمید حسین ٨-

   متوسط ٦٠.٢ ذكـر  كنعان زیدان عارف ٩-

   متوسط ٦٠.١٩ ذكـر  أدریس عبد هللا فیصل  ١٠-

   متوسط ٦٠.٠٥ ذكـر  باسم أسماعیل خلیل ١١-

   مقبول ٥٩.٦٧ ذكـر  أحمد ذیاب علي ١٢-

   مقبول ٥٨.٢٦ ذكـر  مخلص صبحي محسن ١٣-

   بولمق ٥٨.١٤ ذكـر  ره نج محمد بیروز ١٤-

   مقبول ٥٨.١ أنـثى  سھاد حسن جمعة ١٥-
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   مقبول ٥٨.٠٢ أنـثى  أحالم عبد علي لفتھ  ١٦-

   مقبول ٥٧.٩٣ ذكـر  فراس مجید عبد القادر ١٧-

   مقبول ٥٧.٩٢ ذكـر  معاذ ھادي حسین ١٨-

   مقبول ٥٧.٨٧ أنـثى  أسراء جمال صالح ١٩-

   مقبول ٥٧.٥٧ ذكـر  طارق عبود خلیل ٢٠-

   مقبول ٥٧.٢٧ ذكـر  عارف نایف محمد ٢١-

   مقبول ٥٦.٩٧ ذكـر  نكتل صالح مولود ٢٢-

   مقبول ٥٦.٧٨ ذكـر  عبدهللا أحمد عواد ٢٣-

   مقبول ٥٦.٤٧ ذكـر  محمود شكر مبارك ٢٤-

   مقبول ٥٦.٢٨ ذكـر  ریبین طارق رفیق ٢٥-

   مقبول ٥٦.٢١ ذكـر  أحمد صباح نورالدین ٢٦-

   مقبول ٥٦.١٧ ذكـر  عزیز محمدمحمد عبد ال ٢٧-

   مقبول ٥٦.١٣ ذكـر  سالم أبراھیم حسین ٢٨-

   مقبول ٥٦.٠٩ ذكـر  سلیمان عیسى حسین ٢٩-

   مقبول ٥٥.٩٧ ذكـر  أزور عبدهللا حسین ٣٠-

   مقبول ٥٥.٩٤ ذكـر  محمد نداء اسماعیل ٣١-

   مقبول ٥٥.٩١ ذكـر  محمد عبد هللا محمد  ٣٢-

   مقبول ٥٥.٧٨ ذكـر  أیاد محمد خلف  ٣٣-

   مقبول ٥٥.٦٩ ذكـر  ثائر عبد الكاظم عیدان ٣٤-

   مقبول ٥٥.٥٣ ذكـر  سلمان محمد نوري ٣٥-

   مقبول ٥٥.٤٩ ذكـر  برجس صاحب عبدهللا ٣٦-
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   مقبول ٥٥.٤٣ أنـثى  عروبة غازي شھاب  ٣٧-

   مقبول ٥٥.٤٢ ذكـر  فؤاد احمد صالح ٣٨-

   مقبول ٥٥.٣٥ ذكـر  حاجم قیس تركي ٣٩-

   مقبول ٥٥.٣١ أنـثى  آلفت حكمت عبد الحكیم ٤٠-

   مقبول ٥٥.٢٨ ذكـر  أحمد محمد حسن ٤١-

   مقبول ٥٥.٢١ ذكـر  فالح حسن صالح ٤٢-

   مقبول ٥٥.١٧ أنـثى  میدیا نعمان شوكت ٤٣-

   مقبول ٥٤.٧٧ ذكـر  مزھر محمد مصطفى ٤٤-

   مقبول ٥٤.٧٧ ذكـر  صالح حسن سلیم ٤٥-

   مقبول ٥٤.٦٣ ذكـر  علي فاروق محمد  ٤٦-

   مقبول ٥٤.٦٢ ذكـر  عبد الكریم صالح محمد ٤٧-

   مقبول ٥٤.٦ ذكـر  رافع طھ عبد أحمد  ٤٨-

   مقبول ٥٤.٣١ ذكـر  أسامة خلیل أبراھیم ٤٩-

   مقبول ٥٤.٢٣ ذكـر  حسام عبدهللا محمد ٥٠-

   مقبول ٥٤.٠٧ ذكـر  قیصر محمد عبد حنش ٥١-

   مقبول ٥٣.٩٨ ذكـر  بسام عباس عبد العزیز ٥٢-

   مقبول ٥٣.٩٤ أنـثى  سھى مصطفى صالح ٥٣-

   مقبول ٥٣.٧ ذكـر  عبدهللا خلف جاسم ٥٤-

   مقبول ٥٣.٣٧ ذكـر  عاشق محمود احمد ٥٥-

   مقبول ٥٣.٢٦ ذكـر  اسعد نایف سبھان ٥٦-

   مقبول ٥٣.٠٤ ذكـر  حیدر حمدي بكتاش ٥٧-

   مقبول ٥٢.٨٦ ذكـر  آري سیف الدین یحي  ٥٨-
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   مقبول ٥٢.٧١ ذكـر  نوري لفتة ماجد ٥٩-

   مقبول ٥٢.٢٥ ذكـر  عبدهللا خلف صالح  ٦٠-

   مقبول ٥٢.١٧ ذكـر  ناظم أحمد مطر  ٦١-

  


