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  ٢٠٠٦/٢٠٠٧:العام الدراسي  القانون والعلوم السیاسیة :الكلیة 

  المسائیة :نوع الدراسة  القانون : القسم

  الثاني  :الدور  ٢٦/٥/٢٠١١في ١٤٢٠/س/٢٨:رقم وتاریخ األمر الجامعي 

  المالحظات  التقدیر  المعدل  الجنس  االسم الرباعي  ت

   جیـد  ٧٦.٨٥ أنـثـى  ناھدة منصور حسین رضا ١

   جیـد  ٧٠.٠٨ ذكـر  عمر أحمد علي خلف ٢

  مـتوســط  ٦٩.٥٣ ذكـر  أرام بابا كریم محمود ٣

  مـتوســط  ٦٩.٣١ ذكـر  عبدهللا ابراھیم علي عبدهللا ٤

  مـتوســط  ٦٨.٦٣ أنـثـى  لینھ أیدن رؤوف عزیز ٥

  مـتوســط  ٦٧.٨٧ ذكـر  عثمان محمد محمود حسن ٦

  مـتوســط  ٦٧.٧٤ ذكـر  مدأسامة صباح علي  مح ٧

  مـتوســط  ٦٧.٧١ أنـثـى  شیماء عدنان أحمد عبدالرحمن ٨

  مـتوســط  ٦٧.٣٤ أنـثـى  زاھدة منصور حسین رضا ٩

  مـتوســط  ٦٥.٦٩ ذكـر  سمیر مصطفى مجید فرج ١٠

  مـتوســط  ٦٥.٥٤ أنـثـى  أسراء حسین خلف عبدهللا ١١

  مـتوســط  ٦٥.٣٨  ذكـر عمر مصطفى فقي محمد ١٢

  مـتوســط  ٦٥.٣٣ ذكـر  عبد الباقي أنور محمد صالح ١٣

  مـتوســط  ٦٥.١٦ ذكـر  یاور عمر محمد حدید ١٤

  مـتوســط  ٦٤.٩٧ أنـثـى  أیھان محمد عزت رجب ١٥
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  ٢٠٠٦/٢٠٠٧:العام الدراسي  القانون والعلوم السیاسیة :الكلیة 

  المسائیة :نوع الدراسة  القانون : القسم

  الثاني  :الدور  ٢٦/٥/٢٠١١في ١٤٢٠/س/٢٨:رقم وتاریخ األمر الجامعي 

  المالحظات  التقدیر  المعدل  الجنس  االسم الرباعي  ت

   مـتوســط  ٦٤.٩٧ ذكـر  حسن صالح دیوان باھض ١٦

   مـتوســط  ٦٤.٩٤ أنـثـى  سوزان ھادي علي  مھدي ١٧

   مـتوســط  ٦٤.٩٤ ذكـر  محمد رمضان بداح جاسم ١٨

   مـتوســط  ٦٤.٦٦ ذكـر  وسام عبد هللا شبیب حبیب ١٩

   مـتوســط  ٦٤.٤٤ ذكـر  عثمان فاروق قادر مصطفى ٢٠

   مـتوســط  ٦٤.١٥ ذكـر  ضیاء حسین نجم عبید ٢١

   مـتوســط  ٦٤.١٤ ذكـر  رفعت أحمد خلیفة رحیم ٢٢

    مـتوســط ٦٤.١ ذكـر  نھاد عبد الكریم قادر جادر ٢٣

   مـتوســط  ٦٤.٠٤ أنـثـى  نبال سیف الدین عبد حمد ٢٤

   مـتوســط  ٦٣.٩٨ أنـثـى  سیران عبد القادر خضر حسین ٢٥

   مـتوســط  ٦٢.٩٤ أنـثـى  حنان فوزي شریف ابراھیم ٢٦

   مـتوســط  ٦٢.٦٨ ذكـر  تحسین محمد علي ولي  ٢٧

   مـتوســط  ٦٢.١٥ ذكـر  سعد جمعة حسین مھدي ٢٨

   مـتوســط  ٦١.٧٣ أنـثـى  أشراق صباح نجم الدین عبدهللا ٢٩

   مـتوســط  ٦١.٢٧ ذكـر  صالح حسن شریف محمد ٣٠
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  ٢٠٠٦/٢٠٠٧:العام الدراسي  القانون والعلوم السیاسیة :الكلیة 

  المسائیة :نوع الدراسة  القانون : القسم

  الثاني  :رالدو  ٢٦/٥/٢٠١١في ١٤٢٠/س/٢٨:رقم وتاریخ األمر الجامعي 

  المالحظات  التقدیر  المعدل  الجنس  االسم الرباعي  ت

   متوسط ٦١,٠٧ ذكر محمد عبد الجبار عبد المجید محمد ٣١

   مـتوســط  ٦١ ذكـر  فاضل عباس محمد علوان ٣٢

   مـتوســط  ٦٠.٨٣ ذكـر  محمد أمین مراد عبدالقادر ٣٣

   ســط مـتو ٦٠.٧٦ ذكـر  أزاد عبد الحمید محمد مصطفى ٣٤

   مـتوســط  ٦٠.٧٣ ذكـر  خماس علي أبراھیم طلیفح ٣٥

   مـتوســط  ٦٠.٥١ أنـثـى  تماره نصیر عدنان ناجي ٣٦

   مـتوســط  ٦٠.٤٣ ذكـر  محمد عصمت محمد علي ٣٧

   مـتوســط  ٦٠.٤٣ ذكـر  كاروان عثمان محمد صالح  ٣٨

   مـتوســط  ٦٠.١٢ ذكـر  جالل كریم أحمد رستم  ٣٩

   مـتوســط  ٦٠.٠٣ أنـثـى  شیماء رفیق توفیق یوسف ٤٠

   مـتوســط  ٦٠ ذكـر  عالء باسم وھیب حسین ٤١

   مقـبـول  ٥٩.٩٤ ذكـر  سمیر كاظم علي حسین  ٤٢

   مقـبـول  ٥٩.٨٢ ذكـر  رعد محمد صالح حسین ٤٣

   مقـبـول  ٥٩.٧٣ أنـثـى  كوردونیا أزاد سعید  ستار ٤٤

   مقـبـول  ٥٩.٧٢ أنـثـى  محمد احمدزیان عبد القادر  ٤٥

   مقـبـول  ٥٩.٧ ذكـر  مھدي صالح ثالج حسین ٤٦

  

  

  



 

 

  iq.edu.okirkuku.wwwالموقع االلكتروني لجامعة كركوك                                                                   

  ٢٠٠٦/٢٠٠٧:العام الدراسي  القانون والعلوم السیاسیة :الكلیة 

  المسائیة :نوع الدراسة  القانون : القسم

  الثاني  :الدور  ٢٦/٥/٢٠١١في ١٤٢٠/س/٢٨:رقم وتاریخ األمر الجامعي 

  المالحظات  التقدیر  المعدل  الجنس  االسم الرباعي  ت

   مقـبـول  ٥٩.٣٦ ذكـر  فاروق فائق رفیق احمد ٤٧

   مقـبـول  ٥٩.٣١ ذكـر  حیدر نھاد رضا  حسن ٤٨

   مقـبـول  ٥٩.١٣ ذكـر  عبدالقادر اسود بنیان سلطان ٤٩

   مقـبـول  ٥٩.١ ذكـر  علي محمد محمود حسن ٥٠

   مقـبـول  ٥٨.٨٩ ذكـر  رفاويأسماعیل أحمد رجب ط ٥١

   مقـبـول  ٥٨.٨٦ ذكـر  صدام خلیل ابراھیم طعان ٥٢

   مقـبـول  ٥٨.٨٢ ذكـر  مظفر نجات أنور عثمان ٥٣

   مقـبـول  ٥٨.٧٩ ذكـر  أدیب فتاح آغا خلیل آغا محمد  ٥٤

   مقـبـول  ٥٨.٧٨ ذكـر  قتیبة عبود خلیل ثالج ٥٥

   مقـبـول  ٥٨.٧٨ ذكـر  رائد حمید حسن عالوي ٥٦

   مقـبـول  ٥٨.٥٦ ذكـر  رعد سامي العاصي علي ٥٧

   مقـبـول  ٥٨.٢١ ذكـر  جودت رحیم كریم خضر ٥٨

   مقـبـول  ٥٨.١٩ ذكـر  نزھان ضاري خلف دلس ٥٩

   مقـبـول  ٥٨.١٨ ذكـر  أحمد شھاب أحمد حمود ٦٠

   مقـبـول  ٥٧.٩ أنـثـى  أسراء محمد رامز رؤوف ٦١

   مقـبـول  ٥٧.٨٢ ذكـر  أحمد نجم الدین  مجیدبشدار  ٦٢

   مقـبـول  ٥٧.٧٨ ذكـر  كامران غازي أمین عزیز ٦٣

   مقـبـول  ٥٧.٧٢ ذكـر  جنید جمال محمد رشید ٦٤

  



 

 

  iq.edu.okirkuku.wwwالموقع االلكتروني لجامعة كركوك                                                                   

  

  

  ٢٠٠٦/٢٠٠٧:العام الدراسي  القانون والعلوم السیاسیة :الكلیة 

  المسائیة :نوع الدراسة  القانون : القسم

  الثاني  :الدور  ٢٦/٥/٢٠١١في ١٤٢٠/س/٢٨:الجامعي رقم وتاریخ األمر 

  المالحظات  التقدیر  المعدل  الجنس  االسم الرباعي  ت

   مقـبـول  ٥٧.٥ ذكـر  أوس فیصل محمود محمد  ٦٥

   مقـبـول  ٥٧.٣٦ أنـثـى  خندة أحمد طاھر صالح ٦٦

   مقـبـول  ٥٧.٢٧ ذكـر  مجید حمید زیدان خلیفة ٦٧

   مقـبـول  ٥٧.١١ ذكـر  حمدأیاد یوسف حیال م ٦٨

   مقـبـول  ٥٦.٩١ ذكـر  مھند فائق مجید قادر ٦٩

   مقـبـول  ٥٦.٧٥ ذكـر  بریار رافت أحمد یاسین  ٧٠

   مقـبـول  ٥٦.٦ ذكـر  فارس أحمد مطر خلف ٧١

   مقـبـول  ٥٦.٥٦ ذكـر  علي عدنان زین العابدین ابراھیم ٧٢

   مقـبـول  ٥٦.٣٥ ر ذكـ مراد أسماعیل عبد المجید نجم ٧٣

   مقـبـول  ٥٦.٣٥ ذكـر  محمد جمال مصطفى رشید ٧٤

   مقـبـول  ٥٦.١٧ ذكـر  عبدالغفور عكاب یوسف عبدهللا ٧٥

   مقـبـول  ٥٦.٠٦ ذكـر  حسن محمد تحسین علي ٧٦

   مقـبـول  ٥٦.٠٣ أنـثـى  أیفان نجم الدین محمد سعید ٧٧

   مقـبـول  ٥٦ ـر ذك محمد رامز عبد الرحیم عبدالكریم ٧٨

   مقـبـول  ٥٥.٥٨ ذكـر  سامر علي حسن عبدهللا ٧٩

   مقـبـول  ٥٥.٤١ ذكـر  ھھ لو  قاسم جالل عبدهللا ٨٠

   مقـبـول  ٥٥.٣٨ ذكـر  علي محمد خلف منیف ٨١

   مقـبـول  ٥٥.٠٣ ذكـر  حسیب عثمان حسین  عمر ٨٢
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  ٢٠٠٦/٢٠٠٧:يالعام الدراس  القانون والعلوم السیاسیة :الكلیة 

  المسائیة :نوع الدراسة  القانون : القسم

  الثاني  :الدور  ٢٦/٥/٢٠١١في ١٤٢٠/س/٢٨:رقم وتاریخ األمر الجامعي 

  المالحظات  التقدیر  المعدل  الجنس  االسم الرباعي  ت

       ذكـر  أحمد كمال جمال  خلیل ٨٣

       أنـثـى  أیسن محمد مولود سعید ٨٤

       كـر ذ علي محمد نقي حسین ٨٥

       ذكـر  ھیرش محمد غریب ابراھیم أمین  ٨٦

       ذكـر  أبراھیم محمد سلطان محمد  ٨٧

  

  

  

  


