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 ٢٠٠٤/٢٠٠٥:العام الدراسي القانون والعلوم السیاسیة :الكلیة 

 المسائیة :نوع الدراسة القانون : القسم

  الثاني:الدور ٢٢/٤/٢٠١٢في ٣/١٣/٤٤٤٠:رقم وتاریخ األمر الجامعي 

 

   متوسط  ٦٦.٦٦ ذكر نجم عبدهللا محمود ١-

   متوسط  ٦٦.٦٣ ذكر عكاب احمد محمد ٢-

   متوسط  ٦٦.٢٦ ذكر رعماد صادق بك ٣-

   متوسط  ٦٥.٦٢ ذكر رعد محمد احمد ٤-

   متوسط  ٦٥.٦ ذكر منذر عبد جاسم ٥-

   متوسط  ٦٥.٤٩ ذكر مؤید علي حسین  ٦-

   متوسط  ٦٥.٢٥ ذكر حسین فتحي مجبل ٧-

   متوسط  ٦٥.١١ أنثى  نوردان برھان حسین  ٨-

   متوسط  ٦٤.٦٣ ذكر صالح خلف عبد هللا ٩-

   متوسط  ٦٤.٠١ ذكر هللا اسماعیل خلیل  عبد ١٠-

   متوسط  ٦٣.٣٨ ذكر صفاء عبد هللا داود ١١-

   متوسط  ٦٣.٠٦ ذكر اركان عبد حمادي ١٢-

   متوسط  ٦٢.٨٥ ذكر ابراھیم حمود علي  ١٣-

   متوسط  ٦٢.٥٢ ذكر ھشام علي محمد  ١٤-

   متوسط  ٦٢.٣٢ ذكر عبد الواحد عباس رؤوف  ١٥-

   متوسط  ٦١.٨ ذكر د ربیع احمد محم ١٦-
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   متوسط  ٦١.٧٨ ذكر علي خلف عبد هللا ١٧-

   متوسط  ٦٠.٧٥ ذكر یاسر صیھاف جاسم ١٨-

   متوسط  ٦٠.٤٩ ذكر حمید حمادي ماجد ١٩-

   متوسط  ٦٠.٢٨ أنثى  سھى ناجي حمودي ٢٠-

   متوسط  ٦٠.٢٣ ذكر بشار رعد علي  ٢١-

   بول مق ٥٩.٩٥ ذكر موفق عبد هللا شبیب ٢٢-

   مقبول  ٥٩.٩٣ ذكر محمد جبار حسن  ٢٣-

   مقبول  ٥٩.٦٤ أنثى  شلیر رشید محمد امین ٢٤-

   مقبول  ٥٩.٥٦ ذكر رعد محسن شباط ٢٥-

   مقبول  ٥٩.٥٦ ذكر ایدن حسین رفعت  ٢٦-

   مقبول  ٥٩.٤٩ ذكر محمد احمد یونس  ٢٧-

   مقبول  ٥٩.٢٦ ذكر بشار رشید حمید ٢٨-

   مقبول  ٥٩.١٦ ذكر نجم عبدهللا مھدي  ٢٩-

   مقبول  ٥٩.١٦ ذكر صالح رحیم مرعي ٣٠-

   مقبول  ٥٨.٨٥ ذكر حسن شھاب احمد ٣١-

   مقبول  ٥٨.٧ ذكر بھ یره و امیر حمھ غریب ٣٢-

   مقبول  ٥٨.٣٢ ذكر فراس عبد الرحمن علي  ٣٣-

   مقبول  ٥٨.٢٨ ذكر عمار طھ عبود ٣٤-

   مقبول  ٥٨.٢٤ كرذ شھاب احمد خضر ٣٥-

   مقبول  ٥٧.٩ ذكر حمید رشید ابراھیم ٣٦-

   مقبول  ٥٧.٨٦ ذكر بدري جلعوط محمود ٣٧-
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   مقبول  ٥٧.٤٥ ذكر محمد محمود خلیل  ٣٨-

   مقبول  ٥٧.٣٦ ذكر رعد جالل حمید ٣٩-

   مقبول  ٥٦.٨٥ أنثى  خوشي اسماعیل طھ ٤٠-

   مقبول  ٥٦.٦٥ ذكر بدري خلف حسین ٤١-

   مقبول  ٥٦.٥١ ذكر حمد فریح سویدان ٤٢-

   مقبول  ٥٦.٢٤ ذكر صواش صالح علي ٤٣-

   مقبول  ٥٦.١ ذكر عبد الستار داود محمد ٤٤-

   مقبول  ٥٦.١ ذكر رائد حسن محمد ٤٥-

   مقبول  ٥٦.٠٦ ذكر فاضل خضر محمد ٤٦-

   مقبول  ٥٥.٥٧ ذكر صالح خلف عبدهللا  ٤٧-

   مقبول  ٥٥.٣٥ ذكر خلیل مجید نجم ٤٨-

   مقبول  ٥٥.٣٢ ذكر احمد محمد نجم ٤٩-

   مقبول  ٥٤.٦٣ ذكر انس فائق سعدون ٥٠-

   مقبول  ٥٣.٤٩ ذكر زیاد غانم شعبان ٥١-

 

تم توحید رقم وتاریخ االمر الجامعي بعد توحید االوامر الجامعیة / مالحظة 
  لثاني لكثرة المالحق للدراستین الصباحیة والمسائیة وللدورین االول وا


