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  ٢٠٠٥/٢٠٠٦:العام الدراسي  القانون والعلوم السیاسیة :الكلیة 

  المسائیة  :نوع الدراسة  القانون : القسم

  االول     :الدور  ١٨/١٠/٢٠٠٦في ٤٦٣/س/٢٨:رقم وتاریخ األمر الجامعي 

  المالحظات  التقدیر  المعدل  الجنس  االسم الرباعي  ت

   جید جدا  ٨٧,١٦٨ ذكر شاھین أحمد عباس  ١-

   جید جدا  ٨٥,٨٦ ذكر نصرالدین عبدالرحمن ویس ٢-

   جید جدا  ٨٥,٤٣ أنثى  سینم صالح محمد  ٣-

   جید جدا  ٨٤,٠٥ ذكر ھاشم جاسم زیدان  ٤-

   جید جدا  ٨٣,٣٦ ذكر عالء الدین محمد خضیر ٥-

   جید جدا  ٨٣,٢٧ أنثى  سیماء غازي قادر  ٦-

   جید جدا  ٨٢,٠١ أنثى  شیماء أكرام عبد هللا  ٧-

   جید جدا  ٨١,٠١ ذكر نجالء محمد عارف ٨-

   جید جدا  ٨٠,٢٨ أنثى  عبد هللا علي محمد  ٩-

   جید جدا  ٨٠,٢١ ذكر نجم حبیب جبل ١٠-

   جید  ٧٩,٢٥ أنثى  سارة بھاء الدین أحمد  ١١-

   جید   ٧٩,١٥ ذكر سرمد فائق سعدون  ١٢-

   جید ٧٨,٨٦ أنثى  شادان حسن محمد  ١٣-

   جید ٧٨,٦٢ أنثى  صبریة عارف محمد  ١٤-
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  ٢٠٠٥/٢٠٠٦:العام الدراسي  القانون والعلوم السیاسیة :الكلیة 

  المسائیة  :نوع الدراسة  القانون : القسم

  االول     :الدور  ١٨/١٠/٢٠٠٦في ٤٦٣/س/٢٨:رقم وتاریخ األمر الجامعي 

  المالحظات  التقدیر  المعدل  الجنس  االسم الرباعي  ت

   جید ٧٨,٤ أنثى  وفاء قاسم محمد ١٥-

   جید ٧٧,٤٧ أنثى  یوردال شابندر طاھر ١٦-

   جید ٧٧,٤٦ ذكر یحیى جعفر ابراھیم ١٧-

   جید  ٧٧,٢٢ أنثى  أیمان عبد الحمید جبر  ١٨-

   جید ٧٧,١٩ أنثى  وفاء محمد احمد ١٩-

   جید ٧٧,١ أنثى  كزال حمید رسول ٢٠-

   جید  ٧٦,٨٩ ذكر شورش حسن كریم  ٢١-

   جید  ٧٦,٨٦ أنثى  زیان خورشید یاسین  ٢٢-

   جید ٧٦,٤٢ ذكر علي لطفي علي ٢٣-

   جید  ٧٥,٥٧ أنثى  نیلوفر صالح الین احمد ٢٤-

   جید ٧٥,٥٤ أنثى  زینة مكي صبري  ٢٥-

   جید ٧٥,٤٠٨ أنثى  ألماس زین العابدین مردان  ٢٦-

   جید ٧٥,٤٠٦ ذكر وداد حبیب علي ٢٧-

   جید ٧٥,٣٥ ذكر حارث صدر الدین حسین  ٢٨-

   جید ٧٥,١٩ أنثى  عبد هللا حسن مرعي  ٢٩-

   جید ٧٤,٢٨ أنثى  نورا صباح عیسى ٣٠-

   جید ٧٣,٩٧ أنثى  ساجدة خالد سرمد  ٣١-

   جید ٧٣,٣٧ ذكر علي ابراھیم محمد ٣٢-
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   جید ٧٢,٧٢ أنثى  أدیبة حمھ رشید محمد أمین  ٣٣-

   جید ٧٢,٦٢ أنثى  لجالل أزل یحیى ا ٣٤-

   جید ٧٢,٢٩ أنثى  زینب كمال محمود  ٣٥-

   جید ٧٢,٢٨ أنثى  رنا نضال فرج  ٣٦-

   جید ٧١,٥٧ أنثى  وفاء ابراھیم سلطان ٣٧-

   جید ٧١,٥٩ ذكر عبیر صباح فاضل  ٣٨-

   جید ٧١,٣٣ أنثى  جمعة علي عواد  ٣٩-

   جید ٧٠,٦٢ ذكر عادل شیاع مرعي  ٤٠-

   جید ٧٠,٥٤ أنثى  ل صادق أحمد دال ٤١-

   جید ٧٠,٥١ أنثى  نبیلة حسین ادھم ٤٢-

   جید ٧٠,٤٤ ذكر  نصرالدین دیار عبد الخالق  ٤٣-

   جید ٧٠,٢ ذكر عمار ھادي عزیز ٤٤-

   جید ٧٠,٠٩ ذكر ولید جاسم محمد ٤٥-

   متوسط ٦٩,٩٥ ذكر محمد اكرم شفیق ٤٦-

   طمتوس ٦٩.٨٥ ذكر علي حسین صلیبي ٤٧-

   متوسط ٦٩,٣٩ ذكر دانا عبد هللا یونس  ٤٨-

   متوسط ٦٩,٣٦ أنثى  شنو نجم أحمد  ٤٩-

   متوسط ٦٩,٣ ذكر ساالر حكیم حمھ ره ش  ٥٠-

   متوسط ٦٩,١٦ أنثى  ھفین اسماعیل محمد ٥١-

   متوسط ٦٩,٠٧ أنثى  سوزان صالح خزعل  ٥٢-

   متوسط ٦٨,٨٨ ذكر سفیان خضر سلیمان  ٥٣-

   متوسط ٦٨,٧٧ أنثى  و جوھر خورشیدھیر ٥٤-
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   متوسط ٦٨,٦٩ ذكر فراس محمد شھاب ٥٥-

   متوسط ٦٨,٦٤ ذكر علي فنجان عجیمي ٥٦-

   متوسط ٦٨,٥٧ أنثى  جیھان عبد الرزاق عزیز  ٥٧-

   متوسط ٦٨,٥٧ أنثى  راویة قادر عبد هللا  ٥٨-

   متوسط ٦٨,٣٣ ذكر سعدي طھ حمد ٥٩-

   متوسط ٦٧,٩٥ أنثى  أیشان ھاشم أمین  ٦٠-

   متوسط ٦٧,٨٤ ذكر عادل عداي محمد  ٦١-

   متوسط ٦٧,٧٣ أنثى  تارا فاروف أسماعیل  ٦٢-

   متوسط ٦٧,٦٥ ذكر فارس محمد حسون ٦٣-

   متوسط ٦٧,٥١ ذكر قصي حسین محمود ٦٤-

   متوسط ٦٧,٤٢ ذكر ھاشم حسین زوبع ٦٥-

   متوسط ٦٧,٣٦ ذكر ولید رشید خورشید ٦٦-

   متوسط ٦٧,٢٣ ذكر  سنان ثروت عبد الرحمن  ٦٧-

   متوسط ٦٧,١٤ ذكر عادل عبد هللا شكور  ٦٨-

   متوسط ٦٧,٠٩ ذكر زید ھادي جمیل  ٦٩-

   متوسط ٦٧,٠٦ أنثى  محمد شھاب احمد محمود ٧٠-

   متوسط ٦٧,٠٢ ذكر سعاد أحمد أبراھیم  ٧١-

   متوسط ٦٧,٠١ ذكر بختیار علي أمین  ٧٢-

   متوسط ٦٦,٨ أنثى  دهللا عمرندوى عب ٧٣-

   متوسط ٦٦,٦٧ أنثى  سناء حسین أبراھیم  ٧٤-

   متوسط ٦٦,٦٤ أنثى  نارین ھلكوت احمد ٧٥-

   متوسط ٦٦,٥٧ أنثى  أیشان عرفان أبراھیم  ٧٦-
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   متوسط ٦٦,٥٥ ذكر كارزان زین العابدین علي ٧٧-

   متوسط ٦٦,٢٩ ذكر عزمي عیسى محمد  ٧٨-

   متوسط ٦٦,١٣ ذكر شكركوجر رفیق  ٧٩-

   متوسط ٦٦,١٢ أنثى  شكوفة عزیز محي الدین  ٨٠-

   متوسط ٦٦,٠٩ أنثى  صاحب سمیر محمود  ٨١-

   متوسط ٦٥,٩٦ ذكر ودود حبیب كریم ٨٢-

   متوسط ٦٥,٨٥ ذكر أسماعیل خضر عبد هللا  ٨٣-

   متوسط ٦٥,٨٥ ذكر بشرى رشید سعید  ٨٤-

   متوسط ٦٥,٨٤ أنثى  ضحى فیصل مطلك  ٨٥-

   متوسط ٦٥,٧٤ أنثى  خالد نایف أحمد  ٨٦-

   متوسط ٦٥.٦٧ ذكر نیزك فائق مجید ٨٧-

   متوسط ٦٥,٥٦ أنثى  دینا ضیاء درویش  ٨٨-

   متوسط ٦٤,٣ ذكر علي سعد حسین ٨٩-

   متوسط ٦٥,١٧ ذكر محمد شھاب محمد سمین ٩٠-

   متوسط ٦٥,١٤ أنثى  لیث فاضل حسن ٩١-

   متوسط ٦٥,١٣ ذكر أسماء صالح أسماعیل  ٩٢-

   متوسط ٦٥,١٢ أنثى  أحمد مریر محمد  ٩٣-

   متوسط ٦٥,٠٩ ذكر كولم عبداالمیر قلندر ٩٤-

   متوسط ٦٥,٠٥ أنثى  آمال عطا حامد  ٩٥-

   متوسط ٦٤,٨٦ أنثى  أحمد خلف عمر  ٩٦-

   متوسط ٦٤,٧١ ذكر فتاح محمود یاسین ٩٧-

   متوسط ٦٤,٦٨ أنثى  ل بشرى مال رحـــی ٩٨-
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   متوسط ٦٤,٦٤ ذكر وداد مروان جاسم ٩٩-

   متوسط ٦٤,٣٤ ذكر خیر هللا عثمان عمر  ١٠٠-

   متوسط ٦٤,١٦ أنثى  شیماء غازي قادر  ١٠١-

   متوسط ٦٤,١٤ ذكر میثم محمود احمد ١٠٢-

   متوسط ٦٤,١٣٧ ذكر ھزار عبدالستار مصطفى ١٠٣-

   متوسط ٦٣,٩٨ ذكر أمیر محمد أدھام  ١٠٤-

   متوسط ٦٣,٧٦ ذكر جنكیز أكرم رشاد  ١٠٥-

   متوسط ٦٣,٧٦ أنثى  سازان حسین بایز  ١٠٦-

   متوسط ٦٣,٦٦ ذكر لبید ذنون یونس ١٠٧-

   متوسط ٦٣,٦٤ أنثى  شیماء مكي خلیل  ١٠٨-

   متوسط ٦٣,٥٢ ذكر حسین صالح دیوان  ١٠٩-

   متوسط ٦٣,٢٢ ذكر عبد خضیر حسین  ١١٠-

   متوسط ٦٣,٢١٩ ذكر قصي احمد فاضل ١١١-

   متوسط ٦٣,١٥ ذكر غضبان یعقوب حمادي ١١٢-

   متوسط ٦٣,١٣ ذكر سالم لطیف مجید  ١١٣-

   متوسط ٦٢,٨٤ ذكر عواد محمد عزاوي ١١٤-

   متوسط ٦٢,٨٣ ذكر رائد خمیس مصحب  ١١٥-

   متوسط ٦٢,٦٨ أنثى  دنیا عثمان حسن  ١١٦-

   متوسط ٦٢,٦١ ثى أن جنبط یاوز علي  ١١٧-

   متوسط ٦٢,٥٦ ذكر سركوت محمد شریف حسین  ١١٨-

   متوسط ٦٢,٥٥ أنثى  سلوى عدنان حسین  ١١٩-

   متوسط ٦٢,٥٣ ذكر عامر أحمد تماوي  ١٢٠-
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   متوسط ٦٢,٤٦ ذكر أحمد علي كحوش  ١٢١-

   متوسط ٦٢,٢٨ ذكر ھمام مقدام فاضل ١٢٢-

   طمتوس ٦٢,١٦ ذكر محمد خلیل احمد ١٢٣-

   متوسط ٦٢,١٢ ذكر غزوان عاشق نجم ١٢٤-

   متوسط ٦٢,١١ ذكر سبھان خلف عبد  ١٢٥-

   متوسط ٦٢,٠٥ ذكر عطیة أبراھیم أحمد  ١٢٦-

   متوسط ٦٢,٠٣ ذكر محسن علي اسماعیل ١٢٧-

   متوسط ٦٢ ذكر حسین علي محمد  ١٢٨-

   متوسط ٦١,٨٧ ذكر أبراھیم أحمد رجب  ١٢٩-

   متوسط ٦١,٧٣ ذكر هللا فؤاد محمد فتح ١٣٠-

   متوسط ٦١,٦٧ ذكر خالد أبراھیم محمود  ١٣١-

   متوسط ٦١,٦١ ذكر یاسین عبدهللا یاسین ١٣٢-

   متوسط ٦١,٥٣ ذكر علي سلطان قادر ١٣٣-

   متوسط ٦١,٤ ذكر رافع عثمان شھاب  ١٣٤-

   متوسط ٦١,٢٨ ذكر حیدر سعید حنون  ١٣٥-

   متوسط ٦١,٠٧ ذكر عمر عبدالعزیز محمد ١٣٦-

   متوسط ٦٠,٦٤ ذكر أحمد أسماعیل صالح  ١٣٧-

   متوسط ٦٠,٦١ أنثى  كولجان حكمت نصرت ١٣٨-

   متوسط ٦٠,٥٥ ذكر أسامة ممجد أبراھیم  ١٣٩-

   متوسط ٦٠,٥٢ ذكر عفان عدنان محمد ١٤٠-

   متوسط ٦٠,٤٨ أنثى  سمیرة أسود عبد الرحمن  ١٤١-

   متوسط ٦٠,٤٤ ذكر رعد خلیل فیاض  ١٤٢-
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   متوسط ٦٠,٣١ ذكر مشعل عبداللطیف احمد ١٤٣-

   متوسط ٦٠,٢٩ ذكر مریوان عرب رسول ١٤٤-

   مقبول  ٥٩,٨٤ ذكر ناظم وشاح احمد ١٤٥-

   مقبول  ٥٩,٦١ ذكر فندي عبدهللا احمد ١٤٦-

   مقبول  ٥٩,٤٤ ذكر كلیدان محمد عبد ١٤٧-

   ل مقبو ٥٩,١١ ذكر عبد الرزاق عبد هللا محمد  ١٤٨-

   مقبول  ٥٨,٩٧ ذكر علي حسین عباس ١٤٩-

   مقبول  ٥٨,٧ ذكر محمد جمعة اسعد ١٥٠-

   مقبول  ٥٨,٤٧ ذكر راوي جاسم حمید  ١٥١-

   مقبول  ٥٨,٣ ذكر علي عجاج سلیمان ١٥٢-

   مقبول  ٥٨,١٩ ذكر یونس سلیمان ھالل ١٥٣-

   مقبول  ٥٨,١٣ ذكر ھالل عزالدین محمد ١٥٤-

   مقبول  ٥٧,٨٨ ذكر د ویس سنكر سعی ١٥٥-

   مقبول  ٥٧,٧٦ ذكر محمد جابر راضي ١٥٦-

   مقبول  ٥٧,٧٦ ذكر شمس الدین كوركیس زیـــا  ١٥٧-

   مقبول  ٥٧,٢٥ ذكر حمد عزیز عیسى  ١٥٨-

   مقبول  ٥٧,١٤ ذكر أمیر عبد صالح  ١٥٩-

   مقبول  ٥٧,١ ذكر مثنى حسن احمد ١٦٠-

   مقبول  ٥٧,٠٣ ذكر علي فؤاد جلیل  ١٦١-

   مقبول  ٥٦,٩٨ ذكر ریاض عادل علي  ١٦٢-

   مقبول  ٥٦,٨٧ أنثى  میدیا عثمان قادر ١٦٣-

   مقبول  ٥٦,٨٥ ذكر محمد عبدهللا علي ١٦٤-
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   مقبول  ٥٦,٥ ذكر روال شھاب أحمد  ١٦٥-

   مقبول  ٥٦,٣٥ أنثى  كنعان محمود قاسم ١٦٦-

   مقبول  ٥٥,٩١ أنثى  رنا أحمد حسن  ١٦٧-

   مقبول  ٥٥,٦٧ أنثى  ذكرى سنكاو خابور  ١٦٨-

   مقبول  ٥٥,٦ ذكر أحمد حسن محمد  ١٦٩-

   مقبول  ٥٥,٣٩ ذكر مصطفى علي ھادي ١٧٠-

   مقبول  ٥٥,٣٧ ذكر عبد الخالق عمر علي  ١٧١-

   مقبول  ٥٥,٣١ أنثى  خواستي أسماعیل علي  ١٧٢-

    مقبول ٥٥,٢٦ ذكر محمد عبدالكریم حسن حسین ١٧٣-

   مقبول  ٥٤,٧ ذكر أمجد مزھر أحمد  ١٧٤-

   مقبول  ٥٤,٦٩ ذكر طـھ عبد هللا عزبة  ١٧٥-

  


