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 القانهن الجامعة: السهصل                  الكمية: الحقهق                              القدم : 

 الدراسة: )صباحي(              الذهادة : )بكالهريهس(

 : رقم وتاريخ األمر الجامعي  1025-1024سشة التخرج : 

 املالحظات دور النجاح املعدل اسم الطالب الثالثي ت
 معدل الدشتين االخيرتين االول 86,6 امر مرعيعبيدة ع  .2

 معدل الدشتين االخيرتين االول 79,512 عبد السشعم فارس عبد العزيز  .1

 معدل الدشتين االخيرتين االول 75,972 زهراء مثشى عبد الجبار  .3

 معدل الدشتين االخيرتين االول 74,612 مريم سالم متعب  .4

 لدشتين االخيرتينمعدل ا االول 74,107 نرار سعد سالم  .5

 معدل الدشتين االخيرتين االول 74,072 عبد الرحسن شامل عبد الرحسن  .6

 معدل الدشتين االخيرتين االول 72,407 حسزة خسيس جهاد  .7

 معدل الدشتين االخيرتين االول 72,064 خالد جهاد كاظم سالم  .8

 معدل الدشتين االخيرتين االول 70,978 عمي صباح جسيل  .9

 معدل الدشتين االخيرتين االول 69,972 اسينحدين طه ي  .20

 معدل الدشتين االخيرتين االول 69,4 سعاد جبار كاظم  .22

 معدل الدشتين االخيرتين االول 69,241 عمي غانم سمطان عبد هللا  .21

 معدل الدشتين االخيرتين االول 68,591 عساد جاسم دمحم  .23

 تينمعدل الدشتين االخير  االول 68,478 ضياء صبري احسد  .24

 معدل الدشتين االخيرتين االول 68,035 جاسم دمحم خميفة  .25

 معدل الدشتين االخيرتين االول 66,541 دمحم خميف عمي  .26

 معدل الدشتين االخيرتين االول 66,435 عثسان عبد الهادي عمي  .27

 معدل الدشتين االخيرتين االول 66,364 سعدون حدين دمحم  .28

 ل الدشتين االخيرتينمعد االول 66,178 لؤي سالم محسهد  .29

 معدل الدشتين االخيرتين االول 66,057 دمحم عبد الجميل نعسان  .10

 معدل الدشتين االخيرتين االول 66,05 مهفق وعد احسد  .12
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 معدل الدشتين االخيرتين االول 65,124 بذار احسد حسزة  .11

 معدل الدشتين االخيرتين االول 65,012 طيف عمي رجب  .13

 معدل الدشتين االخيرتين الولا 64,735 عمي عبد درك  .14

 معدل الدشتين االخيرتين االول 64,635 ايسن نجاح انهر  .15

 معدل الدشتين االخيرتين االول 64,435 دمحم وعد محسهد  .16

 معدل الدشتين االخيرتين االول 63,918 دمحم ناظم عيادة  .17

 معدل الدشتين االخيرتين االول 63,891 محسهد عبيد زيدان  .18

 معدل الدشتين االخيرتين االول 63,291 عطا حديدسيف   .19

 معدل الدشتين االخيرتين االول 63,057 محسهد حدن عمي  .30

 معدل الدشتين االخيرتين االول 63,00 رواء هاشم سعيد  .32

 معدل الدشتين االخيرتين االول 62,812 دمحم شاكر عمي صفهك  .31

 ينمعدل الدشتين االخيرت االول 62,657 عباس يحيى قاسم  .33

 معدل الدشتين االخيرتين االول 62,25 وردة سعد احسد  .34

 معدل الدشتين االخيرتين االول 60,464 وليد كامل احسد   .35

 معدل الدشتين االخيرتين االول 59,891 وطبان وضاح احسد  .36

 معدل الدشتين االخيرتين االول 59,107 خزر قهله مهسى  .37

 شتين االخيرتينمعدل الد االول 58,857 احسد شهكت عبد هللا  .38

 معدل الدشتين االخيرتين االول 55,7 زيد شاكر نجم عبد هللا  .39

 معدل الدشتين االخيرتين االول 54,918 ورود سعد جاسم  .40

 معدل الدشتين االخيرتين االول 54,464 احسد متعب اخزيم اصغير  .42
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 القانهن القدم :                   الجامعة: السهصل                  الكمية: الحقهق            

 الدراسة: )صباحي(              الذهادة : )بكالهريهس(

  1025-1024سشة التخرج : 

 : رقم وتاريخ األمر الجامعي 

 املالحظات دور النجاح املعدل اسم الطالب الثالثي ت
 معدل اخر سشة الثاني 70,75 نهر شاكر عبد هللا  .2

 معدل اخر سشة الثاني 64,85 رغدة سسير حبيب  .1

 معدل اخر سشة الثاني 62,55 دلبر عسر خزر  .3

 معدل اخر سشة الثاني 58,05 سسيرة رعد عمي  .4

 معدل اخر سشة الثاني 57,05 زياد درويش مراد  .5

 معدل اخر سشة الثاني 55,55 حيدر حدين عميهي عبد الذهيد  .6

 معدل اخر سشة الثاني 55,1 نرير جبار حربي  .7

 معدل اخر سشة الثاني 53,7 د حسزة عباسدمحم احس  .8

 معدل اخر سشة الثاني 51,75 مؤيد عمي عبد  .9

 معدل اخر سشة الثاني 51,5 ساندرا سالم الياس  .20

 معدل اخر سشة الثاني 52,35 االء نهاد محسهد  .22

 معدل اخر سشة الثاني 50,55 عباس مبارك خزير  .21

 معدل اخر سشة الثاني 50,25 شيالن عسران دمحم  .23
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