
 

 

 www.uokirkuk.edu.iq                                        الموقع االلكترونً لجامعة كركوك                           

 

 

  3123-3122:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 صباحً :نوع الدراسة القانون القسم: 

 االول الدور: 21/23/3123فً 4/24/25631رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 المالحظات التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

  امتٌاز 90.910 انثى ساره عدنان صالح  حسن 1

  جٌد جدا 88.987 ذكر حسام شكر امٌن احمد                                                    2

  جٌد جدا 88.414 ذكر كرٌم زٌدان خلف احمد 3

  جٌد جدا 87.033 انثى نورا عماد جمال حمدي 4

  جٌد جدا 86.498 انثى زٌنب ابراهٌم حسن علً 5

  ٌد جداج 84.943 ذكر محمد مظهر ناصر خضر 6

  جٌد جدا 84.495 انثى جوان ناصح امٌن محمد 7

  جٌد جدا 84.069 ذكر قٌصر احمد علٌوي حسٌن 8

  جٌد جدا 82.400 انثى روزكار فرٌدون نامق توفٌق 9

  جٌد جدا 82.375 انثى لنجه صالح حمه طاهر حمه امٌن 10

  جٌد جدا 81.937 انثى رشا رعد سوادي مراح 11

  جٌد جدا 81.813 انثى عبٌد جمعةاالء مدحت  12

  جٌد جدا 81.688 ذكر عادل سكران زٌن العابدٌن شرٌف 13

  جٌد جدا 81.071 انثى سهى محمود حمد رحٌل 14

  جٌد جدا 80.758 انثى ساره عبدالزهره محمود حسٌن 15
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  3123-3122:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 صباحً :نوع الدراسة ن القانوالقسم: 

 الدور:االول  21/23/3123فً 4/24/25631رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 المالحظات التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

  جٌد 79.927 ذكر محمد حبٌب هللا فتح هللا عزٌز 16

  جٌد 79.690 ذكر سامً محمد ناجً احمد 17

  جٌد 79.042 انثى شٌماء كعود جاسم محمد 18

  جٌد 78.987 انثى اسراء عبدالصاحب جباره مظلوم  19

  جٌد 77.947 انثى كوجر عزالدٌن كاكه امٌن 20

  جٌد 77.503 ذكر مروان جاسم حمود عطٌه 21

  جٌد 77.461 ذكر عبدهللا ابراهٌم احمد حسن 22

  جٌد 77.081 ذكر هلو احمد عبدهللا رشٌد 23

  جٌد 76.496 ذكر نمحمد مدحت خلٌفه قهرما 24

  جٌد 76.329 انثى اٌفان علً حسٌن علً 25

  جٌد 76.234 ذكر معراج احمد اسماعٌل ابراهٌم 26

  جٌد 76.081 انثى برزٌن طالب ابراهٌم شرٌف 27

  جٌد 75.980 انثى نٌلوفر نجدت عبدالقادر توفٌق 28

  جٌد 74.788 ذكر مفٌد جواد علً حسٌن 29

  جٌد 74.504 انثى سعٌدمرٌم حمٌد علً  30

  جٌد 74.269 انثى نشتمان صدٌق عٌسى شرٌف 31
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  3123-3122:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 صباحً :نوع الدراسة القانون القسم: 

 الدور:االول  21/23/3123فً 4/24/25631رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 المالحظات التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

  جٌد 74.234 انثى افٌن رٌاض شوكت عزت 32

  جٌد 74.139 ذكر سرور خلٌل امٌن محمد امٌن  33

  جٌد 74.009 انثى جرو مظفر كرٌم حسن 34

  جٌد 73.899 ذكر هٌثم حمٌد محمد حسٌن 35

  جٌد 73.622 انثى زرٌا جاسم حسن كرٌم 36

  جٌد 73.086 ذكر مهدي عناد حمزه ابراهٌم 37

  جٌد 72.921 انثى وفاء  نوري صابر قادر 38

  جٌد 72.778 ذكر رشاد شاكر بكر محمد 39

  جٌد 72.574 ذكر نوزاد حسٌن محمد امٌن احمد 40

  جٌد 72.467 انثى مهاباد خلٌل شرٌف خضر 41

  جٌد 72.234 انثى نور طه عبدهللا رضا 42

  جٌد 72.230 انثى سهله خٌر هللا عثمان قادر 43

  جٌد 71.844 ذكر عمار حمد محمود عباس 44

  جٌد 71.813 انثى دٌاري عمر قادر صالح 45

  جٌد 71.450 ذكر زهٌر عباس عداي عطٌة 46

  جٌد 71.266 ذكر علً حسٌن فاضل عبدالرحمن 47
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  3123-3122:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 صباحً :ع الدراسةنو القانون القسم: 

 الدور:االول  21/23/3123فً 4/24/25631رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 المالحظات التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

  جٌد 71.223 انثى زٌنب عادل محمد امٌن ولً 48

  جٌد 71.031 انثى سازان صباح ظاهر حكٌم 49

  جٌد 71.008 ذكر بالل قٌس كمال نجم 50

  جٌد 70.909 انثى نور عدنان حسن محمد 51

  جٌد 70.732 انثى النه حسن علً جوامٌر 52

  جٌد 70.616 ذكر غزوان خضر حسن سمٌن 53

  جٌد 70.498 انثى كوالله مصطفى قادر عبدالرحمن 54

  جٌد 70.467 انثى دٌدن محمد محمود محمد 55

  جٌد 70.412 انثى ساكار حسٌن علً محمد 56

  جٌد 70.386 ذكر ارلبٌب علً خلفبش 57

  جٌد 70.263 ذكر علً فاضل ابراهٌم سمٌن 58

  جٌد 70.245 ذكر معمر صالح محمد صالح 59

  جٌد 70.116 ذكر شوان شٌرزاد خلٌل حمٌد 60

  متوسط 69.991 انثى رٌهام طالب ٌحٌى محمد 61

  متوسط 69.953 ذكر سعد محمد جمعة محمد 62

  متوسط 69.835 ذكر ور حسٌنمؤمن وجدي ان 63

  متوسط 68.950 ذكر به لٌن غالب عبدالعزٌز بابا علً 64

  متوسط 68.887 ذكر علً نهاد طالب عزٌز 65
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  3123-3122:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 صباحً :نوع الدراسة القانون القسم: 

 الدور:االول  21/23/3123فً 4/24/25631رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 المالحظات التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

  متوسط 68.854 انثى شه ونم فرٌق عبدالجبار محمد 66

  متوسط 68.772 انثى رٌام غازي جمٌل عثمان 67

  متوسط 68.740 انثى نٌان محمد نوري صابر كرٌم 68

  توسطم 68.716 انثى فلاير سعدهللا طه شهاب 69

  متوسط 68.688 انثى زٌالن رمضان محمد عبدهللا 70

  متوسط 68.685 انثى امل خالد منظر حمزه 71

  متوسط 68.482 ذكر خسرو علً حمد خضر 72

  متوسط 68.437 انثى نمام محمد عباس سلٌمان 73

  متوسط 68.383 ذكر مصطفى جودت فاتح مجٌد 74

  متوسط 68.317 انثى مروه محمود علً شرٌف 75

  متوسط 68.301 انثى زوان نورالدٌن مصطفى صدر الدٌن 76

  متوسط 68.242 انثى فاطمة احمد عبدهللا صالح 77

  متوسط 67.954 انثى شادان نجم الدٌن احمد صالح 78

  متوسط 67.560 انثى شنو برزو فاتح شوكت 79

  متوسط 67.533 ذكر عمر علً حسٌن محمد 80

  متوسط 67.301 انثى م كرٌم كشه ناطق كر 81

  متوسط 67.248 انثى زاله عمر حمه صالح قادر 82
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  3123-3122:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 صباحً :نوع الدراسة القانون القسم: 

 الدور:االول  21/23/3123فً 4/24/25631رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 المالحظات التقدٌر المعدل سالجن االسم الرباعً ت

  متوسط 67.097 ذكر االن كرٌم احمد محمود 83

  متوسط 66.997 ذكر محمد احمد صالح احمد 84

  متوسط 66.925 انثى خانزاد ازاد اسماعٌل محمد 85

  متوسط 66.766 انثى هوزان عادل عزٌز سعٌد 86

  متوسط 66.679 انثى به ٌام نظام شرٌف مصطفى 87

  متوسط 66.631 ذكر تٌار عمر محمد علًبخ 88

  متوسط 66.621 ذكر محمد ٌحٌى عونً عبدالقادر  89

  متوسط 66.473 انثى كزال احمد مجٌد رحمان 90

  متوسط 66.437 ذكر احمد اوزار خلٌل شاكر  91

  متوسط 66.352 ذكر امٌد ستار قادر كرٌم 92

  متوسط 66.251 انثى روزان صباح نوري حسن 93

  متوسط 66.157 انثى هند شكري محمود حسٌن 94

  متوسط 66.046 انثى االء عزالدٌن نجم الدٌن نصر الدٌن 95

  متوسط 65.804 انثى بنار بكر علً كاكه ره ش 96

  متوسط 65.646 ذكر ابراهٌم خلٌل احمد سلٌمان 97

  متوسط 65.596 انثى سارة خلٌل جالل سعٌد 98
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  3123-3122:العام الدراسً والعلوم السٌاسٌة القانون الكلٌة :

 صباحً :نوع الدراسة القانون القسم: 

 الدور:االول  21/23/3123فً 4/24/25631رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 المالحظات التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

  متوسط 65.264 ذكر احمد محمود حمٌد بدر 99

  متوسط 64.918 ذكر ىعماد كرٌم  خلف موس 100

  متوسط 64.904 انثى كوفند حسن كاكه خان حسن 101

  متوسط 64.903 انثى شهله محمد عزٌز توفٌق 102

  متوسط 64.767 ذكر مروان محمد زكً حسن 103

  متوسط 64.747 ذكر عمر احمد محمد صابر 104

  متوسط 64.616 انثى شه ٌدا مجٌد رشٌد عباس 105

  متوسط 64.537 ذكر  صدٌق خضرساري عبدهللا 106

  متوسط 64.503 انثى اهنك انور جبار محمد 107

  متوسط 64.466 ذكر آرام ستار محمد احمد 108

  متوسط 64.453 انثى عبٌر جاسم علً خلٌل 109

  متوسط 64.291 انثى لمٌاء وشٌار رمضان رستم 110

  متوسط 64.185 ذكر اراز نجم  اسماعٌل محمد 111

  متوسط 64.118 انثى زاكاو فاخر انور احمد 112
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  3123-3122:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 صباحً :نوع الدراسة القانون القسم: 

 الدور:االول  21/23/3123فً 4/24/25631رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 المالحظات التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

  متوسط 63.880 ذكر هونر محمد علً خلٌفه 113

  متوسط 63.879 ذكر شاهو هداٌت عزالدٌن صادق 114

  متوسط 63.862 انثى بٌمان كامل مجٌد حمه رش 115

  متوسط 63.782 ذكر سبعاوي حسٌن علً مجٌد 116

  متوسط 63.565 ذكر حسٌن صالح الدٌن عباس حمد امٌن 117

  متوسط 63.295 انثى جمهاوزٌن عدنان احمد ن 118

  متوسط 62.833 ذكر عمر قادر صالح عثمان 119

  متوسط 62.582 ذكر سفٌان احمد ابراهٌم عبد 120

  متوسط 62.549 انثى جوانه محمد رسول معروف 121

  متوسط 62.470 ذكر نصٌر خلف محمد خلف 122

  متوسط 62.462 ذكر هه كار عزٌز احمد عزٌز 123

  متوسط 62.445 ذكر ان عبدهللا جمعهمنهل عدن 124

  متوسط 62.336 ذكر محمد اسود مرعٌد جانح 125

  متوسط 62.272 ذكر زانا شفٌق نوري رضا 126

  متوسط 62.172 انثى برٌهان محمد حمه علً 127
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  3123-3122:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 صباحً :نوع الدراسة القانون القسم: 

 الدور:االول  21/23/3123فً 4/24/25631رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 المالحظات التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

  متوسط 62.171 ذكر سردار حٌدر عثمان حسن 128

  متوسط 61.980 ذكر دلشاد فخرالدٌن نجم صابر 129

  متوسط 61.970 انثى االء جاسم ابراهٌم علً 130

  متوسط 61.822 انثى هازه رشٌد كرٌم احمد 131

  متوسط 61.803 ذكر مروان صالح مجٌد علً 132

  متوسط 61.781 ذكر بروا نجاة نجم صالح 133

  متوسط 61.778 ذكر ئه زٌن جالل ابراهٌم سلٌمان 134

  متوسط 61.750 ذكر هردي عبدهللا صدٌق عارف 135

  متوسط 61.642 ذكر نعباس زهٌر كرٌم زٌن العابدٌ 136

  متوسط 61.559 ذكر احمد ولٌد خالد هادي 137

  متوسط 61.551 ذكر رائد اسماعٌل محمود نبً 138

  متوسط 61.529 ذكر هزار نجاة حمه سعٌد علً 139

  متوسط 61.419 ذكر ئارام صباح حسٌن خورشٌد 140

  متوسط 61.313 ذكر هوشٌار ورٌا عبدالكرٌم طه 141

  متوسط 61.124 ذكر ردي نادر عبدهللا علً هه 142

 



 

 

 www.uokirkuk.edu.iq                                        الموقع االلكترونً لجامعة كركوك                           

 

 

  3123-3122:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 صباحً :نوع الدراسة القانون القسم: 

 الدور:االول  21/23/3123فً 4/24/25631رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 المالحظات التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

  متوسط 60.948 انثى شذى سوعان خلف راشد 143

  متوسط 60.924 ذكر سامً جمال عمر عبدهللا 144

  متوسط 60.908 ذكر هونر احمد رستم كرٌم 145

  متوسط 60.638 انثى سارا محمد كاكل عثمان 146

  متوسط 60.591 انثى ره نكٌن عمر محمد حمٌد 147

  متوسط 60.577 ذكر هفال كرٌم فخرالدٌن محً الدٌن 148

  متوسط 60.440 ذكر كاظم بابٌر قادر بابٌر 149

  متوسط 60.316 انثى بٌمان مولود خورشٌد مصطفى 150

  متوسط 60.278 انثى سارا هادي محمد صالح محمود 151

  متوسط 60.264 ذكر مسعود قاسم قهرمان احمد 152

  متوسط 60.152 انثى هٌرو آزاد عبدهللا محمد 153

  متوسط 60.140 ذكر وكر هارون محمد رشٌده 154

  متوسط 60.013 ذكر سوران عمر حسٌن رشٌد 155

  مقبول 59.765 انثى سارا صباح محمد شامل 156

  مقبول 59.634 انثى هودا خالد عبدهللا صالح 157
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  3123-3122:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 صباحً :الدراسةنوع  القانون القسم: 

 الدور:االول  21/23/3123فً 4/24/25631رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 المالحظات التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

  مقبول 59.278 ذكر ارجان عدنان رشٌد عمر 158

  مقبول 59.223 انثى شه ٌدا صباح شفٌق سعٌد 159

  مقبول 59.147 انثى بٌرٌفان ناصح علً رسول 160

  مقبول 59.098 انثى افان ابراهٌم جبار عزٌز 161

  مقبول 59.087 ذكر شوان حمه غرٌب محمد علً وٌس  162

  مقبول 59.066 ذكر هه رٌم جمعة محمد فتاح 163

  مقبول 59.051 انثى ئاره زو مجٌد رشٌد عباس 164

  مقبول 58.900 ذكر شاهو لطٌف شرٌف امٌن 165

  مقبول 58.793 انثى زٌز معروفخٌام لطٌف ع 166

  مقبول 58.769 ذكر شاالو جاسم علً مولود 167

  مقبول 58.618 ذكر دلشاد طه محمد امٌن محمد 168

  مقبول 58.603 انثى خوله محمد علً هادي 169

  مقبول 58.506 ذكر هٌمن دروٌش حمه امٌن سلٌمان 170

  قبولم 58.196 ذكر شٌبان محمود ابراهٌم رضوان 171

  مقبول 58.072 ذكر هوشٌار مجٌد حمٌد محمد 172
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  3123-3122:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 صباحً :نوع الدراسة القانون القسم: 

 الدور:االول  21/23/3123فً 4/24/25631رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 حظاتالمال التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

  مقبول 57.869 انثى ساكار احمد حمٌد رشٌد 173

  مقبول 57.749 ذكر ارام عبدهللا رحٌم حسن 174

  مقبول 57.400 انثى ماردٌن عماد حمه امٌن مجٌد 175

  مقبول 57.259 ذكر هلكورد عمر رسول محمود  176

  مقبول 57.024 ذكر حسن اسود رجب ناصر 177
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