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 4102/4102:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 الصباحٌة :نوع الدراسة القانون القسم: 

 ( 44/7/4102فً 3/03/7247الدور االول) رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 ( 9/00/4102فً 3/03/0043الدور الثانً ) رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 ( 02/00/4102فً 4924اص بالدمج ) االمر االداري الخرقم وتارٌخ 

 دمج الدورٌن االول والثانً الدور:

 الدور الذي تخرج فٌه الطالب  التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

 االول جٌد جدا 87.9779 ذكر حمزة سعدون علً محمد 1

 االول جٌد جدا 87.9524 انثى بٌمان فٌض هللا حسن عبد علً 2

 االول جٌد جدا 87.749 انثى نوسن عباس حماد حس 3

 االول جٌد جدا 87.4665 انثى زٌنه اشرف نسر الدٌن حسن 4

 االول جٌد جدا 87.0634 انثى مرال اتٌال مكرم نامق 5

 االول جٌد جدا 85.7419 ذكر مصطفى نجم الدٌن فتح هللا باشا 6

 االول جٌد جدا 84.9887 ذكر محمد عدنان شرٌف حٌدر 7

 االول جٌد جدا 84.2425 ذكر كً نور الدٌن عالومتٌن محمد ز 8

 االول جٌد جدا 84.0111 انثى أفٌن عدنان غٌدان محمد 9

 االول جٌد جدا 80.6749 انثى دعاء حسٌن طه أٌوب 10

 االول جٌد جدا 80.451 انثى ئافان كامران صبحً عباس 11

 االول جٌد جدا 80.3984 انثى شن علً سكران أبراهٌم 12

 االول جٌد جدا 80.1627 انثى ان ناظم جاسم ولًجن 13

 االول جٌد  79.2082 ذكر شفان ٌونس غازي سعٌد 14

 االول جٌد  78.6597 انثى هدى عباس حماد حسن 15

 االول جٌد  78.4606 انثى روشنا أزاد صدر الدٌن محمد 16

 االول جٌد  78.4116 انثى عذراء ثائر جمعه باوخان 17

 االول جٌد  77.9111 ذكر  حسن محمدأثٌر سمٌر  18
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 4102/4102:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 الصباحٌة :نوع الدراسة القانون القسم: 

 ( 44/7/4102فً 3/03/7247الدور االول) رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 ( 9/00/4102فً 3/03/0043الدور الثانً ) رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 ( 02/00/4102فً 4924رقم وتارٌخ االمر االداري الخاص بالدمج ) 

 الدور:دمج الدورٌن االول والثانً 

 الدور الذي تخرج فٌه الطالب التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

 االول جٌد 77.8814 ذكر  علً فالح عبد الحسٌن احمد 19

 االول ٌدج 77.5982 انثى فاطمه نظام قاسم عباس 20

 االول جٌد 76.7038 انثى حنٌن عماد علوان حسٌن 21

 االول جٌد 76.5877 انثى مٌدٌا نادر قادر علً 22

 االول جٌد 76.4442 انثى أسماء أمٌن غفوري سلٌمان 23

 االول جٌد 75.9031 ذكر عامر احمد علً محمود 24

 االول جٌد 75.7651 انثى ندى عباس حماد حسن 25

 االول جٌد 75.4827 ذكر سامً حسن محمدإٌهاب  26

 االول جٌد 75.4161 انثى الرا ورٌا حمٌد سالم 27

 االول جٌد 75.2499 انثى راوٌه علً عطٌوي محمد 28

 االول جٌد 75.1994 انثى ساره عبد هللا محمود طعمة 29

 االول جٌد 74.9694 انثى فٌان خلٌل ابراهٌم شٌركه 30

 االول جٌد 73.5204 ذكر عبار حسٌن عواد محٌمٌد   31

 االول جٌد 73.0604 انثى هناء محمد محمود صالح 32

 االول جٌد 72.7974 انثى عبٌر حمٌد شاهر حمدان 33

 الثاني جٌد 72.7302 انثى ساره عبدهللا ٌوسف عبدهللا 34

 االول جٌد 72.4586 ذكر شادي شاكر سٌده محمد 35

 االول جٌد 72.2398 انثى هدٌل سالم جواد كاظم 36
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 4102/4102:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 الصباحٌة :نوع الدراسة القانون القسم: 

 ( 44/7/4102فً 3/03/7247الدور االول) رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 ( 9/00/4102فً 3/03/0043الدور الثانً ) رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 ( 02/00/4102فً 4924مر االداري الخاص بالدمج ) رقم وتارٌخ اال

 الدور:دمج الدورٌن االول والثانً 

 الدور الذي تخرج فٌه الطالب التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

 االول جٌد 72.0457 انثى جوان محمد ٌاور عبد الرزاق 37

 االول جٌد 71.9229 انثى أسٌل خلف حسٌن عالوي 38

 االول جٌد 71.8511 انثى م صدر الدٌن محمد أمٌنحنان سال 39

 االول جٌد 71.7858 انثى أسكه  عجٌب خورشٌد فارس 40

 االول جٌد 71.7135 انثى صابرٌن فاضل عباس جوكل 41

 االول جٌد 71.4519 انثى ساكار فؤاد عبد هللا علً 42

 االول جٌد 71.2734 انثى نور ٌونس  نامق رشٌد 43

 االول جٌد 71.0795 انثى عبد هللا محمود فاطمة نجم 44

 االول جٌد 71.0166 ذكر برزان حسٌن رستم عباس 45

 االول جٌد 70.8944 ذكر كازٌن عبد السالم رشٌد كرٌم 46

 االول جٌد 70.7733 انثى جٌهان بشارات محمد أمٌن سعٌد 47

 االول جٌد 70.7672 ذكر سٌف أحمد عبد هللا مخلف 48

 االول جٌد 70.4188 انثى عبد الرحمن فقً كونا ناصح 49

 االول جٌد 70.3242 ذكر حكٌم كاظم جبار مهدي 50

 االول جٌد 70.2543 انثى ساره حسٌن شعالن خضٌر 51

 االول جٌد 70.2541 انثى رؤٌا محمود محمد علً 52

 االول جٌد 70.1072 انثى جان أحمد صدٌق حسن 53

 االول جٌد 70.021 انثى سالً عباس عارف صالح 54
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 4102/4102:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 الصباحٌة :نوع الدراسة القانون القسم: 

 ( 44/7/4102فً 3/03/7247الدور االول) رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 ( 9/00/4102فً 3/03/0043الدور الثانً ) رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 ( 02/00/4102فً 4924المر االداري الخاص بالدمج ) رقم وتارٌخ ا

 الدور:دمج الدورٌن االول والثانً 

 الدور الذي تخرج فٌه الطالب التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

 االول متوسط 69.9971 انثى أسن حسٌن علً مردان 55

 االول متوسط 69.9742 انثى رنٌن سامان عبد القادر نامق 56

 االول متوسط 69.9526 ذكر د أحمد حسن مرعًرع 57

 االول متوسط 69.6212 ذكر فالح حسن خلٌل رشٌد 58

 االول متوسط 69.5905 ذكر هه نكاو عبد الخالق صدٌق رشٌد 59

 االول متوسط 69.9971 انثى بشرى غرٌب سلمان زٌن العابدٌن 60

 الولا متوسط 69.9742 انثى بفرٌن جمعه محمد أمٌن محمد علً 61

 االول متوسط 69.9526 انثى هدٌل عبود عبد هللا عبود 62

 االول متوسط 69.6212 ذكر سعد عبد هللا صالح عبد الحلٌم 63

 االول متوسط 69.5905 انثى جاوان فائق قادر محمد 64

 االول متوسط 69.9971 انثى كزٌن عاصً محمد خورشٌد 65

 االول سطمتو 69.9742 انثى مزدة خالد شرٌف حٌدر 66

 االول متوسط 69.9526 انثى ندى سالم محمد علً فرج 67

 االول متوسط 68.6551 انثى درون فاضل عمر محمد 68

 االول متوسط 68.3074 ذكر فراس مصطفى حمادي هالل 69

 االول متوسط 68.2514 انثى هند عبد الكرٌم علً نصٌف 70

 ولاال متوسط 68.1673 انثى الهام صدٌق كرٌم علً 71

 االول متوسط 68.1236 انثى أالء هادي صالح عباس 72
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 4102/4102:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 الصباحٌة :نوع الدراسة القانون القسم: 

 ( 44/7/4102فً 3/03/7247الدور االول) رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 ( 9/00/4102فً 3/03/0043) الدور الثانً رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 ( 02/00/4102فً 4924رقم وتارٌخ االمر االداري الخاص بالدمج ) 

 الدور:دمج الدورٌن االول والثانً 

 الدور الذي تخرج فٌه الطالب التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

 االول متوسط 67.8721 انثى بهار جوهر أحمد عثمان 73

 االول متوسط 67.7693 ذكر ديمصطفى محمد فاضل عا 74

 االول متوسط 67.469 انثى هند عبد الجلٌل ابراهٌم اسماعٌل 75

 االول متوسط 67.4103 انثى بروٌن مظفر كاكل حمه شرٌف 76

 االول متوسط 67.3867 انثى حنان نجم الدٌن عبد هللا فتاح 77

 االول متوسط 67.2448 انثى بسمة جعفر كاكل حمه شرٌف 78

 االول متوسط 67.2312 ذكر هد عمر علً محمدف 79

 االول متوسط 66.9432 انثى رابٌه احمد حسن محمد 80

 االول متوسط 66.8053 انثى فاطمه  نوري منصور حسٌن 81

 االول متوسط 66.7126 انثى آٌه سبع نامق سعدون 82

 الثاني متوسط 66.6409 ذكر اري عبدهللا باٌز احمد 83

 االول متوسط 66.4579 انثى ن سالم ساره علً حسٌ 84

 االول متوسط 66.4494 ذكر ماهر محمود ابراهٌم رضوان 85

 االول متوسط 66.3758 انثى إٌمان أٌوب صابر قادر 86

 الثاني متوسط 66.368 انثى نوال ابراهٌم مصطفى خلٌل 87

 االول متوسط 66.3226 ذكر أحمد خلف محمود فاضل 88

 االول متوسط 66.2578 انثى صالحسولٌن حمٌد نجم  89

 االول متوسط 66.1507 ذكر أركان جمعه نجم عبد هللا 90
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 4102/4102:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 الصباحٌة :نوع الدراسة القانون القسم: 

 ( 44/7/4102فً 3/03/7247الدور االول) رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 ( 9/00/4102فً 3/03/0043الدور الثانً ) األمر الجامعً :رقم وتارٌخ 

 ( 02/00/4102فً 4924رقم وتارٌخ االمر االداري الخاص بالدمج ) 

 الدور:دمج الدورٌن االول والثانً 

 الدور الذي تخرج فٌه الطالب التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

 ولاال متوسط 66.1504 ذكر أحمد أنور أمٌن فتاح 91

 االول متوسط 65.8674 ذكر سنان أحسان عبد الخالق حسٌن 92

 االول متوسط 65.8504 انثى  بهار كرٌم قربانً محمد 93

 االول متوسط 65.7296 انثى  إٌمان صالح خورشٌد مجٌد 94

 االول متوسط 65.7235 انثى  إٌفان جهاد محمد شرٌف 95

 الثاني متوسط 65.7205 انثى  ولدان عماد احمد خورشٌد 96

 الثاني متوسط 65.5654 انثى  رٌناس هٌوا عزٌزمحمد 97

 االول متوسط 65.4971 ذكر مهند صباح علً حٌدر  98

 االول متوسط 65.375 انثى  شاالو سركوت فتاح محمد أمٌن 99

 االول متوسط 65.2768 انثى  رنا جعفر محمد حسٌن  100

 االول متوسط 65.2417 انثى  روناك أحمد محمد حمه شرٌف  101

 االول متوسط 65.2307 انثى  جاوان فرهاد حسن محمد 102

 االول متوسط 64.8266 انثى  باٌزة أبراهٌم خالد محمد رؤوف 103

 االول متوسط 64.8257 انثى  ئامٌز رضا عبد هللا محمود 104

 االول متوسط 64.584 انثى  نادٌة كٌف الدٌن محً الدٌن محمود  105

 االول متوسط 64.5561 انثى  مٌسون خورشٌد رشٌد محمد 106

 االول متوسط 64.5246 ذكر أحمد سامً نجم عبد هللا 107

 االول متوسط 64.4503 انثى كوجر فاضل رضا قادر 108
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 4102/4102:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 الصباحٌة :نوع الدراسة القانون القسم: 

 ( 44/7/4102فً 3/03/7247الدور االول) تارٌخ األمر الجامعً :رقم و

 ( 9/00/4102فً 3/03/0043الدور الثانً ) رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 ( 02/00/4102فً 4924رقم وتارٌخ االمر االداري الخاص بالدمج ) 

 الدور:دمج الدورٌن االول والثانً 

 الدور الذي تخرج فٌه الطالب التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

 االول متوسط 63.9645 ذكر عمار محمد حسٌن عبد العباس 109

 االول متوسط 63.851 ذكر حسٌن عثمان حمه أمٌن محمد 110

 االول متوسط 63.529 انثى ئاال عمر شرٌف محمد رضا 111

 االول متوسط 63.4483 انثى هند صالح الدٌن خورشٌد امٌن 112

 االول متوسط 63.3894 انثى جمال خٌر هللا حمه علًجٌمه ن  113

 االول متوسط 63.345 ذكر رامً ٌونس شرٌف أمٌن 114

 الثاني متوسط 63.3342 انثى شٌماءنورالدٌن صدٌق احمد 115

 االول متوسط 63.1517 ذكر محمد مولود محمد صبٌح 116

 الثاني متوسط 63.0125 ذكر جٌا نصرة  فرج محمد 117

 االول متوسط 62.6889 ذكر مد أنور ولً رسولأح 118

 االول متوسط 62.33 ذكر محمد صمد محمود وادي 119

 االول متوسط 62.156 انثى إٌمان هداٌت خالد عبد هللا 120

 الثاني متوسط 62.1504 انثى نور اٌاد ابراهٌم شاكر 121

 الثاني متوسط 62.1148 انثى اسراء موفق ابراهٌم نجم 122

 االول متوسط 62.0661 انثى سل عبد الحسٌن عبد الحمٌد علًر 123

 االول متوسط 61.8908 ذكر أٌاد نجاة حسن محً الدٌن 124

 االول متوسط 61.6451 ذكر أحمد أٌاد أحمد محمد  125

 االول متوسط 61.5605 انثى هٌرو خالد عبد هللا صالح 126
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 4102/4102:راسًالعام الد القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 الصباحٌة :نوع الدراسة القانون القسم: 

 ( 44/7/4102فً 3/03/7247الدور االول) رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 ( 9/00/4102فً 3/03/0043الدور الثانً ) رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 ( 02/00/4102فً 4924رقم وتارٌخ االمر االداري الخاص بالدمج ) 

 ورٌن االول والثانً الدور:دمج الد

 الدور الذي تخرج فٌه الطالب التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

 االول متوسط 61.5544 انثى فرح ابراهٌم مصطفى خلٌل 127

 االول متوسط 61.4425 انثى هناء عثمان كمال صالح 128

 االول متوسط 61.3966 انثى سواره هادي محمد صالح محمود 129

 االول متوسط 61.3335 انثى ٌر هللا احمد محمدنور خ 130

 الثاني متوسط 61.2933 ذكر عمر حسٌن سهٌل حسٌن 131

 االول متوسط 61.1427 ذكر شاهو نور الدٌن نجم الدٌن محً الدٌن 132

 االول متوسط 61.0783 انثى أرٌفان نوري أحمد قادر 133

 االول متوسط 61.0627 ذكر هٌرش عبد الرحمن احمد عبد القادر  134

 الثاني متوسط 60.9835 انثى خه بات كامران عبدهللا شرٌف  135

 االول متوسط 60.97 انثى كانً حسٌن علً مبروك 136

 الثاني متوسط 60.9525 انثى اٌات محمد وهاب جمعه  137

 الثاني متوسط 60.9263 انثى فاطمه عبدالكرٌم مدحت امٌن 138

 االول متوسط 60.9154 رذك حاتم مرعً عنو وسمً 139

 االول متوسط 60.839 انثى دٌالن خلٌل أبراهٌم رسول 140

 الثاني متوسط 60.7392 انثى هدى شهاب احمد محمد امٌن  141

 الثاني متوسط 60.6276 انثى كزال صالح احمد حٌدر 142

 االول متوسط 60.5806 ذكر ذو الفقار عبد ٌاسر جلٌف جاسم 143

 الثاني متوسط 60.4734 ذكر مصطفى امٌن اكوبابا علً 144
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 4102/4102:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 الصباحٌة :نوع الدراسة القانون القسم: 

 ( 44/7/4102فً 3/03/7247الدور االول) رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 ( 9/00/4102فً 3/03/0043الدور الثانً ) رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 ( 02/00/4102فً 4924رقم وتارٌخ االمر االداري الخاص بالدمج ) 

 الدور:دمج الدورٌن االول والثانً 

 الدور الذي تخرج فٌه الطالب التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

 االول متوسط 60.4662 ذكر أرام نامق رسول مولود 145

 الثاني متوسط 60.3499 ذكر بالل صفاءخلٌل عبدالجلٌل 146

 االول متوسط 60.2942 ذكر سجاد حسام ٌاسٌن خضٌر  147

 الثاني متوسط 60.0239 ذكر كوران ٌوسف قادر سعٌد 148

 الثاني مقبول 59.9276 انثى ئاشنا عبد الخالق خورشٌد مجٌد 149

 الثاني مقبول 59.9125 انثى نسرٌن مدحت خلٌفه  قهرمان 150

 الثاني مقبول 59.7998 ذكر رصالح هشام شاكر شك 151

 الثاني مقبول 59.6984 انثى بتول غرٌب مردان علً 152

 االول مقبول 59.6681 ذكر حسام شهاب جهاد أسود 153

 الثاني مقبول 59.6496 ذكر حمزه جمعه احمد مهدي 154

 الثاني مقبول 59.6042 ذكر كاردو باشً قادر احمد 155

 االول مقبول 59.6021 ذكر األن فتاح عمر محمد امٌن 156

 االول مقبول 59.5527 ذكر عبد المطلب عبد اللطٌف حمٌد حسن 157

 االول مقبول 59.4026 انثى جرا طارق كرٌم عزٌز 158

 الثاني مقبول 59.1924 انثى دلٌمان مصطفى رشٌد محً الدٌن 159

 االول مقبول 59.1717 انثى كواللة ٌوسف كرٌم محمد 160

 االول مقبول 59.1252 انثى هان عبد عباسمهى شد 161

 الثاني مقبول 58.9945 ذكر هٌمن علً احمد خورشٌد 162
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 4102/4102:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 الصباحٌة :نوع الدراسة القانون القسم: 

 ( 44/7/4102فً 3/03/7247الدور االول) رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 ( 9/00/4102فً 3/03/0043الدور الثانً ) وتارٌخ األمر الجامعً : رقم

 ( 02/00/4102فً 4924رقم وتارٌخ االمر االداري الخاص بالدمج ) 

 الدور:دمج الدورٌن االول والثانً 

 الدور الذي تخرج فٌه الطالب التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

 االول مقبول 58.9796 انثى شادٌه نجاة حمٌد احمد 163

 االول مقبول 58.8376 ذكر فراس محمد حمد عبد هللا 164

 الثاني مقبول 58.8347 انثى نماء نبٌل ناظم محمود 165

 االول مقبول 58.7695 ذكر هزار احمد محمد كرٌم 166

 االول مقبول 58.6638 انثى دٌاري أزاد ٌونس حمد 167

 الثاني قبولم 58.6507 انثى نور انور حسن أسعد  168

 الثاني مقبول 58.6397 ذكر علً عماد محمود رجب 169

 الثاني مقبول 58.453 ذكر صفاء خلٌل ابراهٌم كرٌم 170

 االول مقبول 58.3915 انثى ئاشنا صالح الدٌن محمد أمٌن علً 171

 الثاني مقبول 58.3639 ذكر سوران محمد فارس فرج 172

 الثاني مقبول 58.3253 انثى جوانا عدنان باٌز رحمان 173

 الثاني مقبول 58.2798 ذكر أحمد عبد السالم جعفر خورشٌد 174

 الثاني مقبول 58.2632 انثى غدٌر عماد الدٌن علً مصطفى 175

 الثاني مقبول 58.1594 انثى هه الت نجاة حسن محً الدٌن 176

 الثاني مقبول 57.9632 انثى دابان رشاد زٌدان كاكه وٌس  177

 االول مقبول 57.8046 انثى زٌان جلٌل محمود ٌوسف 178

 االول مقبول 57.792 ذكر شه مال  ناٌف شرٌف أمٌن 179

 الثاني مقبول 57.5458 ذكر كوران صابر شرٌف صالح 180
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 4102/4102:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 الصباحٌة :نوع الدراسة القانون القسم: 

 ( 44/7/4102فً 3/03/7247الدور االول) ارٌخ األمر الجامعً :رقم وت

 ( 9/00/4102فً 3/03/0043الدور الثانً ) رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 ( 02/00/4102فً 4924رقم وتارٌخ االمر االداري الخاص بالدمج ) 

 الدور:دمج الدورٌن االول والثانً 

 ور الذي تخرج فٌه الطالبالد التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

 االول مقبول 57.508 ذكر أسو هٌوا عثمان أحمد 181

 االول مقبول 57.4282 ذكر رٌباز صباح عبد هللا حمد  182

 الثاني مقبول 57.419 انثى شوخان ولى علً مصطفى 183

 الثاني مقبول 57.3525 انثى له نٌا بٌباك مدحت محمد 184

 الثاني مقبول 57.3205 ذكر رضاهاوري عبدالكرٌم امٌن  185

 الثاني مقبول 57.1504 ذكر نبٌل نورالدٌن احمد محمد 186

 الثاني مقبول 57.0586 ذكر زهٌر درب جاسم محمد 187

 الثاني مقبول 56.9315 انثى دابان احمد محمد حسن عبدهللا 188

 الثاني مقبول 56.8523 انثى دٌمن رضا فالمرزولً 189

 الثاني مقبول 56.8501 انثى موشً  شالكهغفران علً  190

 الثاني مقبول 56.8371 انثى زٌنب حمٌد محً الدٌن محمد 191

 الثاني مقبول 56.6773 ذكر هاوكار عمر شرٌف غفور 192

 االول مقبول 56.3893 ذكر رابه ر صباح شفٌق سعٌد 193

 الثاني مقبول 56.3565 انثى زٌنب محسن احمد محمد 194

 الثاني مقبول 56.1491 ذكر ر محمد عبدل حمٌد هونه 195

 االول مقبول 56.1356 ذكر درباز عبٌد حمد أمٌن 196

 االول مقبول 56.0946 ذكر فاتح فاضل عباس احمد 197

 االول مقبول 55.5957 ذكر سه ركوت لطٌف برزو زوراب 198
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 4102/4102:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 الصباحٌة :نوع الدراسة القانون القسم: 

 ( 44/7/4102فً 3/03/7247الدور االول) رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 ( 9/00/4102فً 3/03/0043الدور الثانً ) رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 ( 02/00/4102فً 4924رقم وتارٌخ االمر االداري الخاص بالدمج ) 

 نً الدور:دمج الدورٌن االول والثا

 الدور الذي تخرج فٌه الطالب التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

 االول مقبول 55.4296 ذكر هه لمت جوهر  حمد علً سور 199

 الثانً مقبول 55.1286 انثى به لٌن طالب خالد محمود 200

 الثانً مقبول 54.9836 ذكر سٌروان جوهر احمد علً 201

 االول مقبول 54.9698 كرذ رٌبوار عارف نصٌف حسٌن 202

 الثانً مقبول 54.6913 ذكر به رهه م مجٌد رشٌد عباس 203

 الثانً مقبول 54.0592 ذكر هاوكار جبار جرجٌس حكٌم 204

 الثانً مقبول 54.0116 ذكر طارق عبد هللا محمود حبش 205

 الثانً مقبول 53.8241 انثى دابان سالم عمر عباس 206

 الثانً مقبول 53.7397 انثى د سعٌددٌمن رمضان خورشٌ 207

 الثانً مقبول 53.6849 ذكر احمد جمهور محمد محمد 208

 الثانً مقبول 53.5106 ذكر سوران ناصح امٌن سعدون 209

 الثانً مقبول 53.2728 ذكر مشتاق طالب محمود ٌاسٌن 210

 االول مقبول 53.0713 ذكر قٌس محمد داٌح عوٌد 211

 الثانً مقبول 53.0379 ذكر مرشاهوشرٌف علً ع 212

 الثانً مقبول 52.9594 ذكر ره وا ٌوسف حسٌن عبدهللا 213

 الثانً مقبول 52.9086 ذكر هاوكار فاضل معروف حسن 214

 الثانً مقبول 52.5035 انثى اٌهان ناظم قادر رضا 215

 الثانً مقبول 52.2618 ذكر سامان حسٌن حسن محمد 216

 الثانً مقبول 51.6586 ذكر زالدٌنبرهم صدٌق محمد ع 217

 


