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 4102/4102:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 سائٌة ملا :نوع الدراسة القانون القسم: 

 ( 44/8/4102فً 3/03/8247الدور االول) رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 ( 00/00/4102فً 3/03/00324:الدور الثانً )  رقم وتارٌخ األمر الجامعً

 08/00/4102فً 4787 -رقم وتارٌخ االمر االداري :

 دمج الدورٌن االول والثانً الدور:

 الدور الذي تخرج فٌه الطالب  التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

 االول جٌد جدا" 87.0506 انثى أمٌرة عمر أسعد سعٌد  1

 االول جٌد جدا" 85.071 ذكر أرام رمضان عزٌز مصطفى  2

 االول جٌد جدا" 84.7404 ذكر صباح محمد محمد صالح فرج 3

 االول جٌد 76.6342 انثى جوان عدنان قادر 4

 االول جٌد 75.496 ذكر عبد الملك ٌوسف ابراهٌم  5

 االول جٌد 74.9899 ذكر طه تونجاي خلٌل نامق 6

 االول جٌد 74.3372 ذكر زانا عبد الخالق خورشٌد محً الدٌن 7

 ولاال جٌد 73.8113 ذكر عدنان سلطان عبد صبٌح 8

 االول متوسط 69.7706 ذكر صدام حسٌن حسٌب 9

 االول متوسط 69.4354 ذكر محمود غضٌب محمد خلف 10

 االول متوسط 69.2535 ذكر رضا صدرالدٌن صالح احمد 11

 االول متوسط 69.1989 ذكر حسٌن عبدهللا عباس 12

 االول متوسط 68.9514 ذكر كارزان احمد خورشٌد 13

 االول متوسط 68.7563 ذكر عادل محمد جواد 14

 االول متوسط 68.011 ذكر عماد عبد هللا محً الدٌن  15

 االول متوسط 67.2497 ذكر مشتاق نرٌمان رضا عبدهللا 16

 االول متوسط 66.7116 ذكر لقمان حسٌن طاهر شرٌف 17
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 4102/4102:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 سائٌة مال :نوع الدراسة القانون القسم: 

 ( 44/8/4102فً 3/03/8247الدور االول) رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 ( 00/00/4102فً 3/03/00324:الدور الثانً )  رقم وتارٌخ األمر الجامعً

 08/00/4102فً 4787 -رقم وتارٌخ االمر االداري :

 الدور:دمج الدورٌن االول والثانً 

 الدور الذي تخرج فٌه الطالب التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

 االول متوسط 66.3716 ذكر عدنان محمود حسن حمادي 18

 االول متوسط 66.371 ذكر غسان نعمة عباس علً 19

 االول متوسط 66.1369 ذكر حمدي سلٌم علً 20

 االول متوسط 66.1364 ذكر مثنى ثامر احمد علً  21

 الثانً متوسط 66.1117 ذكر عدنان عمر محمد 22

 االول متوسط 66.0433 ذكر ٌحٌى احمد محمد صالح 23

 االول متوسط 65.6568 ذكر محمد فؤاد رفٌق محمد 24

 االول متوسط 65.6316 ذكر فرمان عبد هللا حمه علً 25

 االول متوسط 65.2 ذكر داود كرٌم محمود عبد 26

 االول متوسط 64.7758 ذكر أٌوب صابر علً صالح  27

 االول متوسط 64.6111 ذكر ثائر زرار حمٌد عبدهللا  28

 االول متوسط 64.6022 ذكر حاجم سعدون مصطفى 29

 الثانً متوسط 64.5369 ذكر محمد احمد زوبع 30

 االول متوسط 64.4286 انثى شٌالن مجٌد احمد صالح 31

 االول متوسط 64.2408 ذكر خمٌس علً صالح 32

 االول متوسط 64.2369 ذكر فٌصل غازي كرٌم محمد 33

 الثانً متوسط 64.0066 ذكر محمد جاثان محمد 34

 االول متوسط 63.1511 ذكر أسامة ٌاسٌن خضر عزٌز  35
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 4102/4102:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 سائٌة مال :نوع الدراسة القانون القسم: 

 ( 44/8/4102فً 3/03/8247ول) الدور االرقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 ( 00/00/4102فً 3/03/00324:الدور الثانً )  رقم وتارٌخ األمر الجامعً

 08/00/4102فً 4787 -رقم وتارٌخ االمر االداري :

 الدور:دمج الدورٌن االول والثانً 

 الدور الذي تخرج فٌه الطالب التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

 االول متوسط  63.1442 ذكر وي عوٌد أٌاد خلف علٌ 36

 االول متوسط  63.1373 ذكر كنعان جالل احمد محمد 37

 االول متوسط  62.783 ذكر طه احمد عبدهللا  38

 االول متوسط  62.7706 ذكر أركان صابر هادي عبدهللا  39

 االول متوسط  62.5952 ذكر سردار خالد كمرخان محً الدٌن 40

 االول متوسط  62.5458 ذكر نجم علً عبد 41

 االول متوسط  62.2541 ذكر ساالر محمد عزٌز صالح 42

 االول متوسط  61.8921 ذكر عدنان عبدهللا وهب داود 43

 االول متوسط  61.7127 ذكر علً جاسم محمد 44

 االول متوسط  61.5883 انثى فاتن نجم الدٌن عبد المقصود 45

 االول متوسط  61.4241 ذكر غالب علً صالح 46

 االول متوسط  61.1564 ذكر صالح محسن علً 47

 االول متوسط  61.0607 ذكر بٌرس نجاة عثمان رشٌد  48

 الثانً متوسط  60.5527 انثى الطاف منٌف عبد هللا 49

 االول متوسط  60.0543 ذكر دٌار عبد هللا جلٌل 50

 االول مقبول 59.9529 ذكر شٌركو محمد عبد الكرٌم 51

 الثانً مقبول 59.2956 ذكر علً حمٌد علً الماس 52
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 4102/4102:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 سائٌة مال :نوع الدراسة القانون القسم: 

 ( 44/8/4102فً 3/03/8247الدور االول) رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 ( 00/00/4102فً 3/03/00324:الدور الثانً )  رقم وتارٌخ األمر الجامعً

 08/00/4102فً 4787 -رقم وتارٌخ االمر االداري :

 الدور:دمج الدورٌن االول والثانً 

 الدور الذي تخرج فٌه الطالب التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

 الثانً مقبول 59.2637 ذكر سٌف علً سلٌمان خضٌر 53

 ًالثان مقبول 58.734 ذكر ولٌد حمزة حسن 54

 االول مقبول 58.5502 انثى شاالو حمٌد سعٌد صالح 55

 الثانً مقبول 58.3272 ذكر رائد محود خضر 56

 الثانً مقبول 58.2709 ذكر االن عمر سعٌد صالح 57

 الثانً مقبول 58.2063 ذكر مهند سمٌن جعفر 58

 الثانً مقبول 57.6524 ذكر ولٌد احمد جمعة 59

 الثانً مقبول 57.2958 رذك فالح حسن محمد حربً 60

 الثانً مقبول 57.1594 انثى براء نجدت إبراهٌم محمد  61

 الثانً مقبول 57.1292 ذكر صباح محمد رشٌد 62

 االول مقبول 56.845 ذكر كنعان داود محمد 63

 الثانً مقبول 56.7327 ذكر فالح مهنة حمزة شهاب 64

 الثانً قبولم 56.6096 انثى كاثرٌن قحطان برهان الدٌن 65

 الثانً مقبول 56.3607 ذكر كتاب احمد محمد ربٌع 66

 الثانً مقبول 56.2045 ذكر سالم اسماعٌل حسٌن محٌمد 67

 الثانً مقبول 56.1722 ذكر جاسم فرحان محمد  68

 الثانً مقبول 55.6118 ذكر حسن فتحً شكور 69

 الثانً مقبول 55.5679 ذكر أحمد مصطفى حسٌن نوري  70
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 4102/4102:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 سائٌة مال :نوع الدراسة القانون القسم: 

 ( 44/8/4102فً 3/03/8247الدور االول) رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 ( 00/00/4102فً 3/03/00324:الدور الثانً )  رقم وتارٌخ األمر الجامعً

 08/00/4102فً 4787 -رقم وتارٌخ االمر االداري :

 الدور:دمج الدورٌن االول والثانً 

 الدور الذي تخرج فٌه الطالب التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

 الثاني مقبول 55.5451 ذكر محمد سامً حسن 71

 الثاني مقبول 55.4642 ذكر حسام محمد قنبر 72

 الثاني مقبول 55.4586 ذكر قصً شجاع عبدهللا 73

 الثاني مقبول 55.183 انثى ان سٌروان عمر امٌنفٌ 74

 الثاني مقبول 55.177 ذكر عمر خلف حسٌن علً 75

 الثاني مقبول 55.1106 ذكر ذٌاب عبود عٌسى 76

 الثاني مقبول 55.0902 ذكر سرمد مسلط خلٌل اسماعٌل 77

 الثاني مقبول 54.8927 ذكر هٌرش عمر محمد امٌن 78

 الثاني مقبول 54.597 ذكر طالل عبد هللا حسٌن 79

 


