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  ٢٠٠٦/٢٠٠٧:العام الدراسي  القانون والعلوم السیاسیة :الكلیة 

  المسائیة :نوع الدراسة  القانون : القسم

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

  المالحظات  التقدیر  المعدل  الجنس  االسم الرباعي  ت

   جدا جید  ٨٥.٥٧ ذكر یشار بھاء الدین جرجیس مصطفى  ١-

   جید جدا  ٨٥.٢٢ ذكر أبراھیم جلیل أبراھیم محمود  ٢-

   جید جدا  ٨٣.٠٦ ذكر مقداد عبد الستار عبد هللا أحمد  ٣-

   جید جدا  ٨١.١٢ ذكر حسین رفیق شفیق رضاء  ٤-

   جید جدا  ٨٠.٢٢ ذكر ماھر عبد هللا طایھ كریم  ٥-

   جید  ٧٧.٩٨ أنثى  ظبیة یحیى یونس حمد  ٦-

   جید  ٧٧.٩٨ ذكر ھر ماضي ناصر حمید سا ٧-

   جید  ٧٦.٩٦ أنثى  نجیبة سعید محمد أمین  ٨-

   جید  ٧٦.٥ ذكر محمد عصام محمد راضي  ٩-

   جید  ٧٦.١٩ أنثى  أینور عزالدین عمر فتح هللا  ١٠-

   جید  ٧٦.٠٤ ذكر مراد لطیف محي الدین عبد هللا  ١١-

   جید  ٧٥.٨١ ذكر أزاد ولي محمد سعید  ١٢-

   جید   ٧٥.١٣ أنثى  شیرین قھرمان شریف حسین  ١٣-

   جید ٧٥.٠٤ أنثى  نجوى بالل أبراھیم أحمد  ١٤-

   جید ٧٤.٨٦ أنثى  أمال سعد مرعي حسن  ١٥-

   جید ٧٤.٨٢ أنثى  ھاوزین محمد عبد هللا علي  ١٦-

   جید ٧٤.٧٥ ذكر محمود خلف خضر نجم  ١٧-

   جید ٧٤.٣٨ ذكر مد قیصر عبد الستار فارس أح ١٨-
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  ٢٠٠٦/٢٠٠٧:العام الدراسي  القانون والعلوم السیاسیة :الكلیة 

  المسائیة :نوع الدراسة  القانون : القسم

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

  المالحظات  التقدیر  المعدل  الجنس  االسم الرباعي  ت

   جید  ٧٤.٠٣٠٩٤ أنثى  ف میدیا عثمان رسول معرو ١٩-

   جید ٧٣.٥٣١٣٣ ذكر عمر حمد كردي حمود  ٢٠-

   جید ٧٣.٢٢٣٠٦ أنثى  شھلة أسماعیل عارف محمد  ٢١-

   جید  ٧٢.٨٦٨٠٧ ذكر عدنان محمد جمیل ویس  ٢٢-

   جید  ٧٢.٨٥٩٧٣ أنثى  زینة سیف الدین علي مجید  ٢٣-

   جید ٧٢.٥٨٦٥٤ ذكر أحمد حسن وسمي بنیان  ٢٤-

   جید  ٧٢.٤٥٣٨٥ ذكر جمیل شیرزاد حسین محمد  ٢٥-

   جید ٧٢.٠٨٨٢٦ ذكر عباس منعم صالح مرھج  ٢٦-

   جید ٧١.٧٤٣٢٦ ذكر كفاح ناجي أصنیھر تویھ  ٢٧-

   جید ٧١.٤٣٤٣٥ أنثى  حلیمة محمد أمین صادق  ٢٨-

   جید ٧١.٣٣٣٧٤ ذكر عبد القادر فاروق فائق توفیق  ٢٩-

   جید ٧١.١٧٠٢ ذكر مبارك فالح جمعة عیدان  ٣٠-

   جید ٧٠.٦٥١٩٢ ذكر أمجد محمود أسماعیل عبد الكریم  ٣١-

   جید ٧٠.٥١٤٢٩ ذكر قحطان عواد علي أحمد  ٣٢-

   جید ٧٠.٢٩٨٦١ أنثى  نادیة صدیق حمھ حسن معروف  ٣٣-

   متوسط ٦٩.٩٨٨٧ ذكر دانا غازي قادر محمد  ٣٤-

   متوسط ٦٩.٧٥٥٦٦ ذكر ریباز نجم الدین محمد َكــنجة  ٣٥-
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  ٢٠٠٦/٢٠٠٧:العام الدراسي  القانون والعلوم السیاسیة :الكلیة 

  المسائیة :نوع الدراسة  القانون : القسم

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

  المالحظات  التقدیر  المعدل  الجنس  االسم الرباعي  ت

   متوسط ٦٩.٦٣٣٦٧  أنثى زینب حسن محمد علي  ٣٦-

   متوسط ٦٩.٤٦٩٠٧ أنثى  زینة عبد الخالق جمیل ناصر  ٣٧-

   متوسط ٦٨.٩٧٧٤١ ذكر عبد هللا نظمي حسین عمر  ٣٨-

-٣٩ 
عبدالمناف عثمان عبد هللا عبد 

 متوسط ٦٨.٦٤٠٠٨ ذكر الرحمن 
  

   متوسط ٦٨.٥٣٨٣٢ أنثى  فیدان شرف عبد هللا عباس  ٤٠-

   متوسط ٦٨.٥١١٦٥ أنثى  حمد ھناء أحمد صالح م ٤١-

   متوسط ٦٧.٧٦١١٤ ذكر ساالر محمد علي صالح  ٤٢-

   متوسط ٦٧.٦٧٢٤٢ ذكر قصي محمد حمید حردان  ٤٣-

   متوسط ٦٧.٦٣٥٩٥ ذكر مطشر دھام جمعة عبد هللا  ٤٤-

   متوسط ٦٧.٤٢٣٣٥ ذكر شیروان محمد صالح شاسوار  ٤٥-

   متوسط ٦٧.٢٨١٠٢ ذكر مؤید عمر صدیق صادق ٤٦-

   متوسط ٦٧.٢٢٣٢٥ أنثى  رشا موفق زكي حسن  ٤٧-

   متوسط ٦٦.٩٨٣٨٣ أنثى  شرمین عبد الرحمن فتاح  عزیز  ٤٨

   متوسط ٦٦.٩٨٣٤ ذكر عمار عباس فاضل شریف  ٤٩

   متوسط ٦٦.٧٧٠٨١ أنثى  سراب سعید یاسین أحمد  ٥٠

   متوسط ٦٦.٧٢٤٥٦ ذكر صدام دحام عبد العزیز سلیمان  ٥١

   متوسط ٦٦.٦٣٠١٨ ذكر أنجومان ھاشم أحمد محمد  ٥٢
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  ٢٠٠٦/٢٠٠٧:العام الدراسي  القانون والعلوم السیاسیة :الكلیة 

  المسائیة :نوع الدراسة  القانون : القسم

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

  المالحظات  التقدیر  المعدل  الجنس  االسم الرباعي  ت

   متوسط ٦٦.٣٥٠٥٩ ذكر فیصل غازي محمود حسن  ٥٣

   متوسط ٦٥.٢٩٦٤٤ ذكر ھشام نظام قادر غني  ٥٤

   متوسط ٦٥.٢١٦٧٣ أنثى  زھرة صابر عمر لطیف  ٥٥

   متوسط ٦٥.٠٦٨١٤ ذكر صباح صالح طالب صالح  ٥٦

   متوسط ٦٤.٩٥٦١٦ ذكر یاسر خورشید رشید عزیز  ٥٧

   متوسط ٦٤.٨٩١ رذك عامر نجم عبدهللا علوان  ٥٨

   متوسط ٦٤.١٧٧٨٥ ذكر أكرم فخرالدین خلیفة محمد  ٥٩

   متوسط ٦٤.١٥٨٢٩ أنثى  لیلى قیس صالح خلف  ٦٠

   متوسط ٦٣.٩٦٩٠٢ أنثى  سمیة كمال صبري علي  ٦١

   متوسط ٦٣.٧٨١٦٧ أنثى  كلثوم معروف عبد هللا محمد  ٦٢

   طمتوس ٦٣.٧٧٤٥٣ ذكر كسار یوسف  عاشور طرفاوي  ٦٣

   متوسط ٦٣.٣٨٥٥٥ ذكر مزاحم محمد جواد أسود  ٦٤

   متوسط ٦٣.١٢٠٢٩ ذكر دلیر عمر محمد علي ٦٥

   متوسط ٦٢.٩٥٤٦٦ ذكر مھند طالب دحام عزیز  ٦٦

   متوسط ٦٢.٧٣٤٦٦ ذكر أیاد عبد خلف عبد هللا  ٦٧

   متوسط ٦٢.٥١٣٣٨ ذكر اكرم داود سعید محمد  ٦٨

   متوسط ٦٢.٢١٠٣٧ رذك ھیمن كامل سلیمان علي  ٦٩

   متوسط ٦١.٧١٩٨٥ أنثى  نسرین عثمان عارف محمد  ٧٠
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  ٢٠٠٦/٢٠٠٧:العام الدراسي  القانون والعلوم السیاسیة :الكلیة 

  المسائیة :نوع الدراسة  القانون : القسم

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

  المالحظات  التقدیر  عدلالم  الجنس  االسم الرباعي  ت

   متوسط ٦١.٦٥٦٥ ذكر عبد الحمید شفیق نجم شریف  ٧١

   متوسط ٦١.٥٤٥٢٤ ذكر فاروق عمر محمد قادر  ٧٢

   متوسط ٦١.٣٩٤٧٢ أنثى  بیداء صالح الدین جاسم عباس  ٧٣

   متوسط ٦١.٠٤٦٦٢ ذكر شاكر محمود محمد خلف  ٧٤

   سطمتو ٦١.٠٢٨٩ أنثى  أیال محمد أحمد حسن  ٧٥

   متوسط ٦٠.٩٣٦٤٧ ذكر لؤي علي عزیز عباس  ٧٦

   متوسط ٦٠.٤٤٣٣٣ ذكر ھاوري محمد كاك میر محمد  ٧٧

   مقبول  ٥٩.٧٢٣١٥ ذكر نصیف جاسم محمد مدفع  ٧٨

   مقبول  ٥٩.٤٥١٩٥ ذكر فرمان عثمان احمد قادر  ٧٩

   مقبول  ٥٩.٠٧٩١٥ ذكر سعد خلف شالل ھالل  ٨٠

   مقبول  ٥٨.٩٠٥٩٤ ذكر د هللا علي سلیمان شجاع عب ٨١

  


