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 القسم : القانهن            الجامعة : المهصل                  الكلية : القانهن                   

 الدراسة : )صباحي(                الشهادة : )بكالهريهس(

 اسم دورة التخرج :                   رقم وتاريخ األمر الجامعي :   8656-8655سنة التخرج : 

 الدور الذي تخرج منه معدل أخر سنتين ثالثياسم الطالب ال ت

 األول 84.751 فاتن حسيج ابراهيم  .1

 األول 82.562 نعيم قاقهس يهسف  .2

 األول 81.645 فريجة صادق صادق  .3

 األول 79.718 اسراء داؤد محسهد  .4

 األول 79.187 حدين عمي سامي  .5

 األول 78.5 شريف حدين شريف  .6

 األول 77.718 أسامة طه ياسين  .7

 األول 77.121 بذار أحسج جاسم  .8

 األول 76.751 زهراء رجب يحيى  .9

 األول 76.541 ابتدام غانم عزيز  .11

 األول 74.666 زاهر حسزة مجيج  .11

 األول 74.145 هازة تهفيق عبج الحسيج  .12

 األول 73.3313 ابتدام نهزت شيتاوي   .13

 األول 72.937 تحدين اسساعيل حدن  .14

 ولاأل 72.895 نجى غانم محي الجين  .15

 األول 72.875 ايسان يهسف نهري   .16

 األول 72.583 نجى سالم حسجون   .17

 األول 72.395 بالوي ياسين بالوي   .18

 األول 72.165 هادي حسهد حميحل  .19

 األول 71.718 ثائر يحيى مجيج  .21

 األول 71.375 عمي دمحم صالح  .21

 األول 71.625 خالجة ذنهن مرعي  .22
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 81/4/8656في 
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 الدور الذي تخرج منه معدل أخر سنتين اسم الطالب الثالثي ت

 األول 71.458 داؤد سالم عبج هللا  .23

 األول 71.375 بتهل عبج الرسج عبج هللا  .24

 األول 71.187 بان سعيج أحسج  .25

 األول 71 هجى حازم يهنس  .26

 األول 69.979 رويجة أحسج خميل  .27

 األول 69.4166 دمحم صبحي أحسج  .28

 األول 69.354 رغجان قحظان محجهب  .29

 األول 69.333 ميسانذياب مهيجي س  .31

 األول 68.919 حازم غانم عبج هللا  .31

 األول 68.771 دلبر بذير دمحم  .32

 األول 68.583 أميرة حامج خزر  .33

 األول 68.5 خميل ابراهيم عمي  .34

 األول 68.478 زياد خير الجين ابراهيم  .35

 األول 68.478 مهجي عباس حدين  .36

 األول 68.3541 زوزان جسال خميل  .37

 األول 67.7183 حديننجالء نجيب   .38
 األول 67.6458 سشجس حبيب كهركيس  .39

 األول 66.918 ابتهال دمحم يهنس  .41

 األول 66.645 ايسان سالم عبج الرزاق  .41

 األول 66.261 عساد حسزة حدن  .42

 األول 65.9166 مانجان سعج الجين دمحم  .43

 األول 65.347 ميدر ذنهن دمحم  .44

 األول 65.128 درى طاهر ابراهيم  .45

 األول 65.1 أحسج جرجيس عاصم  .46
 األول 64.729 فاطسة زين العابجين دمحم  .47
 األول 64.2183 دمحم نهري محسهد  .48
 األول 64.347 جاسم سالم عباس  .49



 

 (3-11) 

 الدور الذي تخرج منه معدل أخر سنتين اسم الطالب الثالثي ت

 األول 64.121 مشعم فاخر ناصر  .51
 األول 63.8333 كشانة حسيج أحسج  .51

 األول 63.562 شاطيحدهن عميهي   .52

 األول 63.413 أنيس طهبيا آسي  .53

 األول 63.3751 سهزان فيرل شيخه  .54

 األول 63.374 الهام يهنس سميم  .55

 األول 63.3333 ماجج مهسى كاعم  .56

 األول 63.2291 دمحم محسهد قاسم  .57

 األول 63.1458 معن دمحم حسام  .58

 األول 63.118 عباس عمي حدين  .59

 األول 62.9583 سعج ابراهيم سعيج  .61

 األول 62.8541 عبج هللا أحسج سمه  .61

 األول 62.5416 نهمة مال هللا هايس  .62

 األول 61.829 جسال عبج هللا عارف  .63

 األول 61.7183 مقجاد حاكم عزيز  .64

 األول 61.175 هاشم محسهد حسيج  .65

 األول 59.9791 نافين عبج الكريم سميسان  .66

 األول 59.854 كاميران سمه سسه  .67

 األول 59.136  أحسجسالم دمحم  .68

 األول 58.534 حدن اسساعيل حدن  .69

 األول 57.818 عشاد سعج هللا هاشم  .71

 األول 56.6458 مرتزى نعيم عباس  .71

 األول 56.363 دمحم غربي نايف  .72

 األول 55.476 شامل سعيج مجيج  .73

 األول 54.418 خمف حسج حسهد  .74
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 القسم : السياسة            انهن                   الجامعة : المهصل                  الكلية : الق

 الدراسة : )صباحي(                الشهادة : )بكالهريهس(

 اسم دورة التخرج :           رقم وتاريخ األمر الجامعي :            8656-8655سنة التخرج : 

 الدور الذي تخرج منه معدل أخر سنتين اسم الطالب الثالثي ت

 األول 77.511 ركي عبج مجيجت  .1

 األول 76.775 دمحم شيت دمحم  .2

 األول 75.316 جاسم دمحم طه  .3

 األول 72.218 دمحم هادي شسخي  .4

 األول 72.316 حدن كامل صكبان  .5

 األول 71.667 أسعج حسيج مدير  .6

 األول 71.571 مذعان دمحم حدن  .7

 األول 71.112 عباس عزوز ذرب  .8

 األول 71.792 عبج السشعم رمزان نزال  .9

 األول 71.551 جسعة عباس جبجاب  .11

 األول 71.429 أحسج مراد جاد  .11

 األول 71.319 نياس اسساعيل حدين  .12

 األول 69.224 خالج حدين حسيج  .13

 األول 68.755 يهحشان متي كهركيس  .14

 األول 68.571 عالوي نعسة عبج  .15

 األول 68.551 فاطسة حدين عمي  .16

 األول 66.714 جهان ابراهيم رسهل  .17

 األول 66.428 له بذرى دمحم مج  .18

 األول 66.163 ضياء شهيج كاعم  .19

 األول 65.418 لسياء حالوي عبهد  .21

 األول 65.418 عمي مهلهد دمحم  .21

 األول 65.361 تحدين عمي مردان  .22
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 الدور الذي تخرج منه معدل أخر سنتين اسم الطالب الثالثي ت

 األول 64.836 تحدين خمف مشرهر  .23

 األول 63.938 دين عبجأشهاق ح  .24

 األول 62.163 حيجر عبج عمي  .25

 األول 62.141 غريب عمي فتح هللا  .26

 األول 61.245 عادل حدين حيال  .27

 األول 61.185 عبج حسهد ذياب  .28

 األول 61.326 أحسج هالل عبيج  .29

 األول 59.633 هاتف عبج الكريم حدين  .31

 األول 59.347 سمفانا جاسم دمحم  .31

 األول 58.469 ظفىجاسم ابراهيم مر  .32
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 القسم : القانهن             الجامعة : المهصل                  الكلية : القانهن                   

 الدراسة : )صباحي(                الشهادة : )بكالهريهس(

 اسم دورة التخرج :               رقم وتاريخ األمر الجامعي :        8656-8655سنة التخرج : 

 الدور الذي تخرج منه معدل أخر سنتين اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني 68.791 أحالم عبج االله شيت  .1

 الثاني 67.826 باسم جسعة صالح  .2

 الثاني 67.391 غانم صبيح عشيج  .3

 الثاني 67.118 وائل داغر ياسين  .4

 الثاني 66.261 نجمة بجر رفيق  .5

 الثاني 66.141 ابتدام جبار محدن  .6

 الثاني 65.666 طه حيجر حدن  .7

 الثاني 65.375 هاشم عبج آل حاجي  .8

 الثاني 64.937 رافج جهرج داؤد  .9

 الثاني 64.869 مجيج ياسين يهنس  .11

 الثاني 64.416 شاهة أحسج مظمهب  .11

 الثاني 64.251 ميرزا جهله كتي  .12

 الثاني 63.666 باقي دمحم رشيج  .13

 الثاني 63.666 ابراهيم أحسجحجاب   .14

 الثاني 63.562 حدين صالح ابراهيم  .15

 الثاني 63.125 غازي خميل تائه  .16

 الثاني 62.979 عبج الرحسن دمحم سعيج  .17

 الثاني 62.978 جميل عهيج عبج الحدن  .18

 الثاني 62.812 مشاهل نايف أحسج  .19

 الثاني 62.739 غانم ابراهيم دمحم شريف  .21

 الثاني 62.645 يهسف أحسج عباس  .21
 الثاني 62.375 رجاء جسيل فرجه  .22
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 6/81/8656في 
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 الدور الذي تخرج منه معدل أخر سنتين اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني 62.312 جيسن صباح لظيف  .23

 الثاني 62.271 سعيج خزر خمف  .24

 الثاني 62.173 طه ياسين عبج الحدين  .25

 الثاني 61.913 جبار جسعة سمسان  .26

 الثاني 61.895 ساير خمف حدين  .27

 الثاني 61.645 محاسن أحسج شهاب  .28

 الثاني 61.565 سربدت ابراهيم أحسج  .29

 الثاني 61.437 ناجي عراك عرمهش  .31

 الثاني 61.271 جيالن كريم دمحم  .31

 الثاني 61.218 ياسر دمحم عامر  .32

 الثاني 61.162 فارس ادريس حامج  .33

 الثاني 61.121 سالسة دمحم كاطع  .34

 الثاني 59.958 نجى قاسم عبيج  .35

 الثاني 59.791 حسه شريف طه  .36

 الثاني 59.521 طه عثسان عبج الرحسن  .37

 الثاني 59.375 مذعل هاشم نايف  .38

 الثاني 59.291 هذيار شهاب عمي  .39

 الثاني 59.166 مهسى حدين حسيج  .41

 الثاني 59.152 أحسج طه ياسين  .41

 الثاني 59.162 حيجر ألياس مراد  .42

 الثاني 58.761 أياد كاعم مرزا  .43

 الثاني 58.689 دت دمحم طاهرسرب  .44

 الثاني 58.687 ليث مجيج داؤد  .45

 الثاني 58.614 اسساعيل وذاح حجاوي   .46

 الثاني 58.562 ندرين عمي عسر  .47

 الثاني 58.562 فالح عبج الغشي جارو  .48

 الثاني 58.479 سركهت عهني عسر  .49
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 الدور الذي تخرج منه معدل أخر سنتين اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني 58.416 ف مرظفىهاشم سيا  .51

 الثاني 58.333 ايهان زيشل عمي  .51

 الثاني 58.261 دمحم ستار عالوي   .52

 الثاني 58.218 ههين زيهر أحسج  .53

 الثاني 58.187 عجنان دمحم عمي  .54

 الثاني 58.163 فارعة سشحاريب نعهم  .55

 الثاني 58.162 مروان عمي فياض  .56

 الثاني 57.729 يهنس أحسج خمف  .57

 الثاني 57.614 م حدينخميل ابراهي  .58

 الثاني 57.563 دمحم ابراهيم طاهر  .59

 الثاني 57.416 حدن والي حدن  .61

 الثاني 57.395 سروك دمحم عبج الرحسن  .61

 الثاني 57.312 سروين تاج الجين  .62

 الثاني 57.183 مرمح زرار حسج  .63

 الثاني 57.183 افتخار حسيج سميم  .64

 الثاني 56.875 جسيل عبج القادر خجو  .65

 الثاني 56.845 س صجيق عبج السجيجقي  .66

 الثاني 56.718 أحسج دمحم طاهر عبج الرحسن  .67

 الثاني 56.687 ماهر سعيج متي  .68

 الثاني 56.521 صباح مراد أحسج  .69
 الثاني 56.479 زالة أدهم بهرام  .71
 الثاني 56.354 حسه نايف رشه  .71

 الثاني 56.186 نجيب عبج الههاب دمحم نجيب  .72

 الثاني 56.141 عباس فاضل أحسج  .73

 الثاني 56.1 عمي عبج هللا عمي  .74
 الثاني 55.687 حدين تهيج زغير  .75
 الثاني 55.395 نجاة فيض هللا شاهين  .76
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 الدور الذي تخرج منه معدل أخر سنتين اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني 55.183 شعبان عبج هللا حدن  .77

 الثاني 54.751 ندرين بكر عبج الكريم  .78

 الثاني 54.333 اسمحسهد ألياس عب  .79

 الثاني 54.147 صباح ذنهن دمحم  .81

 الثاني 53.979 هجيل عجنان يحيى  .81

 الثاني 53.886 خمجون خميل الدعج  .82

 الثاني 53.666 دمحم حامج شهكت  .83

 الثاني 53.395 عمي حدين أحسج  .84

 الثاني 53.312 أميرة جاسم دمحم  .85

 الثاني 53.125 زيان شهكت حسج  .86

 الثاني 52.666 روناك دمحم نادر  .87

 

 الجامعة : المهصل                  الكلية : القانهن                               القسم : القانهن 

 الدراسة : )صباحي(                الشهادة : )بكالهريهس(

 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                      اسم دورة التخرج : 8656-8655سنة التخرج : 

 الدور الذي تخرج منه معدل أخر سنتين اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني 57.791 الهاشسي بن الظاهر بن سالم  .88

 
 
 
 
 
 
 
 

في  3/88/5182
38/81/8656 
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 القسم : السياسة            الجامعة : المهصل                  الكلية : القانهن                   

 ريهس(الدراسة : )صباحي(                الشهادة : )بكاله 

 اسم دورة التخرج :           رقم وتاريخ األمر الجامعي :            8656-8655سنة التخرج : 

 الدور الذي تخرج منه معدل أخر سنتين اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني 71.183 آزاد خزر حسج  .1

 الثاني 69.449 عرام حسزة عمي  .2

 الثاني 65.511 آزاد حسيج قادر  .3

 الثاني 64.592 فيآراز رشيج صه   .4

 الثاني 61.418 آسه عبج السظمب دمحم  .5

 الثاني 61.245 هزار صالح عبج هللا  .6

 الثاني 61.714 جههر فتاح عبج هللا  .7

 الثاني 61.265 عهاد عبيج عمي  .8

 الثاني 59.898 جشه مراد كذته  .9

 الثاني 59.796 عادل عبج ياسين  .11

 الثاني 59.141 فارس ابراهيم أسهد  .11

 الثاني 58.632 ادي هانيآسيا ه  .12

 الثاني 58.418 حسج حدهن عميهي   .13

 الثاني 58.224 زياد عبج الغشي حامج  .14

 الثاني 57.898 عامر جهاد تايه  .15

 الثاني 56.877 كه زال فتاح بارام  .16
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