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 القانهن الجامعة: السهصل                  الكمية: الحقهق                              القدم : 

 الجراسة: )صباحي(              الذهادة : )بكالهريهس(

 : رقم وتاريخ األمخ الجامعي  5102-5102سشة التخخج : 

 املالحظات دور النجاح املعدل اسم الطالب الثالثي ت
 معجل الدشتين االخيختين االول 52,520 ج حدين فؤاد رع  .0

 معجل الدشتين االخيختين االول 58,020 عبجهللا كدار مسجوح  .5

 معجل الدشتين االخيختين االول 97,320 دهام مرطفى عبجهللا  .3

 معجل الدشتين االخيختين االول 95,893 دمحم حدن هاشم  .8

 ين االخيختينمعجل الدشت االول 92,570 تقى عبج الباسط محسهد  .2

 معجل الدشتين االخيختين االول 92,123 لهرانذ رافت فاضل   .2

 معجل الدشتين االخيختين االول 95,599 عبج العديد داؤد خمف  .9

 معجل الدشتين االخيختين االول 95,938 همست خجيجة كافان  .5

 معجل الدشتين االخيختين االول 90,987 احسج مهسى عبجهللا  .7

 معجل الدشتين االخيختين االول 90,580 دمحم سعهد عديد  .01

 معجل الدشتين االخيختين االول 90,152 مها عمي حدين  .00

 معجل الدشتين االخيختين االول 91,753 مرطفى عهاد اجخب  .05

 معجل الدشتين االخيختين االول 91,250 نرار مثكال مطمك  .03

 معجل الدشتين االخيختين االول 91,209 زبيج ُحسَيخ دمحم  .08

 معجل الدشتين االخيختين االول 91,583 فاضل حسجصالح   .02

 معجل الدشتين االخيختين االول 27,508 دلذاد دمحم زرا  .02

 معجل الدشتين االخيختين االول 27,832 عبج الجبار راوي عبج الجبار  .09

 معجل الدشتين االخيختين االول 27,507 اواب عسار ياسين  .05

 ين االخيختينمعجل الدشت االول 25,357 وليج عدت هاشم  .07

 معجل الدشتين االخيختين االول 25,35 نجم عبجهللا حدين  .51

 معجل الدشتين االخيختين االول 25,179 احسج ابخاهيم جاسم  .50
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 معجل الدشتين االخيختين االول 29,759 نسيخ عمي احسج  .55

 معجل الدشتين االخيختين االول 29,257 نهر سخي ابه اليديج  .53

 معجل الدشتين االخيختين االول 22,953 عبج السهسين رحيم مهجي  .58

 معجل الدشتين االخيختين االول 22,887 ريان بذيخ محسهد  .52

 معجل الدشتين االخيختين االول 22,312 دمحم قاسم دمحم سمسان  .52

 معجل الدشتين االخيختين االول 28,390 عبج جاسم عبج نهح  .59

 نمعجل الدشتين االخيختي االول 28,122 مخوان غائب جسعة  .55

 معجل الدشتين االخيختين االول 23,509 غيث عمي عباس  .57

 معجل الدشتين االخيختين االول 23,870 سياب مجيج عبجي  .31

 معجل الدشتين االخيختين االول 23,880 مشحر خميل صالح  .30

 معجل الدشتين االخيختين االول 23,509 رياض حجي عمي  .35

 الدشتين االخيختينمعجل  االول 23,153 عطا هللا دمحم صالح  .33

 معجل الدشتين االخيختين االول 25,337 اشخف صالح اسساعيل  .38

 معجل الدشتين االخيختين االول 25,303 شكيب حدين حسج  .32

 معجل الدشتين االخيختين االول 20,2 دمحم عبج الكخيم شهاب عمي  .32

 معجل الدشتين االخيختين االول 20,897 فهج فخيج فشجي  .39

 معجل الدشتين االخيختين االول 21,779 عميان عديد عبهد  .35

 معجل الدشتين االخيختين االول 21,58 مخوة عمي عبج الغشي  .37

 معجل الدشتين االخيختين االول 21,008 ريام لؤي مجيج  .81

 معدل اخر سنة االول 27,529 حدشين صادق طعسة  .80
 معجل الدشتين االخيختين االول 27,277 عمي خالج صبحي  .85

 معجل الدشتين االخيختين االول 27,05 خيم عميزاهجة عبج الك  .83

 معجل الدشتين االخيختين االول 25,892 صهيب اسساعيل خميل   .88

 معجل الدشتين االخيختين االول 29,307 قاسم شاكخ عثسان  .82

 معجل الدشتين االخيختين االول 22,027 زيشة محسهد دمحم  .82
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 القانهن هق                              القدم : الجامعة: السهصل                  الكمية: الحق

 الجراسة: )صباحي(              الذهادة : )بكالهريهس(

  5102-5102سشة التخخج : 

 : رقم وتاريخ األمخ الجامعي 

 املالحظات دور النجاح املعدل اسم الطالب الثالثي ت
 معجل الدشتين االخيختين الثاني 27,053 احسج جاسم دمحم  .0

 معجل الدشتين االخيختين الثاني 22,3 تهفيق صالح حدن  .5

 معجل الدشتين االخيختين الثاني 25,238 مرطفى فاضل عبج الخزاق  .3

 معجل الدشتين االخيختين الثاني 21,359 فيرل عديد خزخ  .8

 معجل الدشتين االخيختين الثاني 21,325 عثسان اياد خمف  .2

 الدشتين االخيختين معجل الثاني 21,312 اسيج خالج فالح  .2

 معجل الدشتين االخيختين الثاني 27,152 عسخ عبج الباسط نهن   .9

 معجل الدشتين االخيختين الثاني 29,032 بذار عشاد حبه  .5

 معجل الدشتين االخيختين الثاني 28,82 دمحم كخيم نجم عبج هللا  .7

 معجل الدشتين االخيختين الثاني 23,953 ياسخ حسادي خمف  .01

 معجل الدشتين االخيختين الثاني 23,008 د طه حسجعسار محسه   .00

 معجل الدشتين االخيختين الثاني 25,133 ايات فخيج عبج احسج  .05
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