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  3123-3122:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 صباحً :نوع الدراسة القانون القسم: 

 الثانًالدور: 21/23/3123فً 4/24/25176 :رقم االمر الجامعً 

 ت
  التقدٌر المعدل الجنس االسماء

  جٌد جدا 83.025 أنثى  آفان حوٌز شكور عباس 1

  متوسط 68.776 أنثى  افان لقمان غفور شرٌف 2

  متوسط 63.568 ذكر محمد عزٌز محمد رحمان 3

  متوسط 62.820 أنثى  مروه ولٌد ٌاور دروٌش 4

  متوسط 62.511 أنثى  سارا فاضل جابر حسٌن 5

  متوسط 61.859 ذكر ٌوسف شكور امٌنبرزان  6

  متوسط 61.733 أنثى  سرود ابو بكر قادر لطٌف 7

  متوسط 61.577 أنثى  اٌمان اكرم اغامراد جمشٌر 8

  متوسط 61.563 ذكر امٌر اكرم اسماعٌل عبد الحسٌن 9

  متوسط 61.418 أنثى  افٌن اوات بهجت قادر 10

  متوسط 61.305 ذكر هاوكار شرٌف كرٌم فتاح 11

  متوسط 60.993 أنثى  نوره سمٌر نجم عبدهللا 12

  متوسط 60.773 ذكر هاوري جمال فارس رشٌد 13

  متوسط 60.466 ذكر رعد عبدهللا محمد حمد امٌن 14

  متوسط 60.148 ذكر كرمانج هوشٌار نجم عبدهللا 15

  مقبول 59.981 ذكر عماد رحٌم كرٌم عبدالرحمن 16

  مقبول 59.834 أنثى  حمد واديزهراء حسن ا 17

  مقبول 59.658 ذكر اسو غازي ستارجبار 18
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  مقبول 59.353 أنثى  تابان خضر عبٌد محمد امٌن 19

  مقبول 59.339 أنثى  روزان نوزاد قادر خضر 20

  مقبول 59.251 ذكر كوران جعفر ستار زٌنل 21

  مقبول 59.248 أنثى  النه ابو زٌد صمد شرٌف 22

  مقبول 58.639 ذكر فارس حمود عبدهللا حسن 23

  مقبول 58.520 أنثى  ففٌان سٌروان عمر امٌن 24

  مقبول 58.349 ذكر مرٌوان اسعد علً محً الدٌن 25

  مقبول 58.242 أنثى  رٌناز اسماعٌل محمد صالح 26

  مقبول 58.240 ذكر هه فال جالل محمد حمه مراد 27

  مقبول 58.231 ذكر  درٌا هشام شوكت خورشٌد 28

  مقبول 58.212 أنثى  سوزان عبدالسالم عبدالرحمن احمد 29

  مقبول 58.210 ذكر كاروان سلٌم كرٌم محمود 30

  مقبول 58.131 ذكر دانا شفٌق نوري رضا 31

  مقبول 57.957 أنثى  تروسكه فرهاد علً صالح 32

  مقبول 57.905 أنثى  ساكار حسٌن وادى بكر 33

  مقبول 57.888 أنثى  لٌا كنعان رزوقً حسٌندا 34

  مقبول 57.730 ذكر ئاراز مصطفى جالل حسٌن 35

  مقبول 57.576 أنثى  زٌنب حسٌب علً مردان احمد 36

  مقبول 57.501 ذكر دلٌرمحمود خدر مولود 37

  مقبول 57.360 أنثى  بٌالنة عبدهللا احمد قادر 38

  مقبول 57.271 ذكر ئارام صابرحسٌن كوي 39

40 
ره وه ند رشٌد مصطفى 

 خورشٌد
 ذكر

 مقبول 57.148
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41 
محمد عباس رحمة هللا حمد 

 رحٌم
 ذكر

 مقبول 57.145
 

42 
سروه فٌض هللا محمد 

 محمدامٌن
 أنثى 

 مقبول 57.068
 

  مقبول 57.023 أنثى  روخسار هارون محمد رشٌد 43

  مقبول 56.972 ذكر دانا صادق محمد مولود 44

  مقبول 56.967 أنثى  جاوان فاخر فاتح سعٌد 45

  مقبول 56.966 أنثى  نرمٌن اسماعٌل محمد امٌن 46

  مقبول 56.861 أنثى  ازٌن محمد عبدالوهاب امٌن 47

  مقبول 56.671 أنثى  رٌناز ناظم محمود خضر 48

  مقبول 56.643 ذكر ورٌا محمد رضا عزٌز 49

  مقبول 56.553 ذكر كو سرت رمضان سفر رضا 50

  مقبول 56.519 ذكر عٌسى مصطفى صالح شٌخه 51

  مقبول 56.474 أنثى  ازٌن كاكه مدعمر سعٌد 52

53 
هبه صباح محمود ندٌم محمد 

 علً
 أنثى 

 مقبول 56.465
 

  مقبول 56.360 أنثى  نخشٌن احمد عبدالقادر رحٌم 54

  مقبول 56.322 ذكر هٌوا كاكه ر ش رشٌداسماعٌل 55

  مقبول 56.239 ذكر ران حسٌن علً امٌنسو 56

  مقبول 56.108 ذكر هٌوا نظام رؤوف حاتم 57

  مقبول 56.074 ذكر فرمان زرار عبدهللا كرٌم 58

59 
كردستان طالب غالب محً 

 الدٌن
 أنثى 

 مقبول 55.862
 

  مقبول 55.813 ذكر سوران عزٌز ولً احمد 60
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  مقبول 55.681 ذكر جاالك شرف الدٌن محمد كرٌم 61

  مقبول 55.669 ذكر خبات حمٌد سعٌد صالح 62

  مقبول 55.634 أنثى  بٌالن حامد احمد رحمان 63

  مقبول 55.437 ذكر محمد عثمان عمر حسٌن 64

  مقبول 55.414 أنثى  شه ٌدا  بكر محمد احمد  65

  مقبول 55.402 أنثى  هازه فؤاد محمد علً  66

  مقبول 55.192 ذكر انزانا شكرحمه  رضا نرٌم 67

  مقبول 55.052 أنثى  ساره اسود محمد عزٌز 68

  مقبول 54.758 ذكر هه فال كرٌم مصطفى قادر 69

  مقبول 54.637 ذكر شاالو محمد رحٌم حمه علً 70

  مقبول 54.576 ذكر ئاواره نادر نصرالدٌن توفٌق 71

  مقبول 54.528 ذكر احمد عبداللطٌف طٌفورغفور 72

  مقبول 54.271 ذكر اومٌد محمد نائف جمعة 73

  مقبول 54.184 أنثى  مهتاب طه رفٌق حسٌن 74

  مقبول 54.136 ذكر كاوان عبدالكرٌم جالل محمد 75

  مقبول 53.922 أنثى  كولدان ٌاسٌن حمٌد شفٌق 76

  مقبول 53.264 أنثى  كزال جبار جرجٌس حكٌم 77

      

 


