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 2001/2002:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 الصباحٌة  :نوع الدراسة القانون القسم: 

 االول  الدور:  1/7/2002فً 0220رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 المالحظات التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

 جيد جداً  80.45 ذكر رائد احمد خلٌل  1
 

  جيد  79.77 أنثى ن محمدهند حسٌ 2

  جيد  79،00 ذكر هشام صالح تقً 3

  جيد  78،96 أنثى مرٌم محمد 4

  جيد  78.04 أنثى اسراء عبد الهادي محمد 5

  جيد  77.86 ذكر هٌمن تحسٌن حمٌد 6

  جيد  77.64 ذكر نٌاز عبد هللا علً 7

  جيد  77.35 ذكر هٌوا محمد صابر 8

  جيد  77.25 نثىأ شٌماء ابراهٌم طه 9

  جيد  76.53 ذكر حارث محمد محسن 10

  جيد  76.41 ذكر اٌهاب صباح صدٌق 11

  جيد  76.3 أنثى شٌالن سالم محمد 12

  جيد  76.04 أنثى خدٌجة عونً عبد القادر 13

  جيد  76.98 أنثى رنكٌن حبٌب قادر 14

  جيد  74.89 ذكر سامً حسن نجم 15
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 2001/2002:العام الدراسً والعلوم السٌاسٌة  القانون الكلٌة :

 الصباحٌة  :نوع الدراسة  القانون  القسم:

 االول  الدور:  1/7/2002فً 0220رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 المالحظات التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

  جيد  74.66 أنثى نوال خلٌل عالوي 16

  جيد  74.56 أنثى نادٌة سعدون عبد هللا 17

  جيد  74.46 ذكر غافل محمد حسن 18

  جيد  74.33 أنثى نٌكا اكرم قادر 19

  جيد  74.23 أنثى نضال عزٌز خالد 20

  جيد  73.93 أنثى شٌالن محمد عز الدٌن 21

  جيد  72.85 أنثى ولدان احمد محمد 22

  جيد  72.83 ذكر هٌمن فاضل احمد 23

  جيد  72.78 أنثى اسٌن فرهاد كمال 24

  جيد  72.72 أنثى سوزان محمد مصطفى 25

  جيد  72،70 ذكر اركان هاشم محمد 26

  جيد  72.58 أنثى اسٌل رفٌق شفٌق 27

  جيد  72.4 أنثى هاللة حكٌم احمد 28

  جيد  72.27 أنثى شهالء صادق احمد 29

  جيد  72.25 أنثى كٌفٌة علً عبد الرحمن 30
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 2001/2002:العام الدراسً ن والعلوم السٌاسٌة القانوالكلٌة :

 الصباحٌة :نوع الدراسة القانون القسم: 

 االول الدور:  1/7/2002فً 0220رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 المالحظات التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

  جيد  72.02 ذكر مصطفى عبد الرحمن عبد المهدي 31

  جيد  71.19 كرذ محمد عباس مجبل 32

  جيد  71.19 ذكر علً عطٌة علً 33

  جيد  71،00 أنثى نهلة عباد هللا فتح هللا 34

  جيد  70.99 أنثى خولة اركان علً 35

  جيد  70.97 ذكر ولً فاتح رستم 36

  جيد  70.95 ذكر فالح حسن رضا 37

  جيد  70.92 ذكر انمار ناٌف قاسم 38

  جيد  70.76 ذكر كارزان محمد صالح 39

  جيد  70،60 أنثى علٌاء ٌوسف هاشم 40

  جيد  70.53 أنثى لمٌاء ٌونس عبد هللا 41

  جيد  70.53 ذكر محمد انور 42

  جيد  70.38 ذكر دلٌر نجم عبد هللا 43

  جيد  70.24 ذكر مسار كرٌم محمد. 44

  جيد  70.21 أنثى خولة جاسم احمد 45
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 2001/2002:العام الدراسً وم السٌاسٌة القانون والعلالكلٌة :

 الصباحٌة :نوع الدراسة القانون القسم: 

 االول الدور:  1/7/2002فً 0220رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 المالحظات التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

  جيد  70،10 أنثى منال ابراهٌم علً 46

  متوسط  69.89 ذكر خالد جابر كزار 47

  متوسط  69,86 ذكر فؤاد عبد محمد 48

  متوسط  69.63 أنثى مهاباه نجم فرٌق 49

  متوسط  69.59 أنثى رشا محسن شالل 50

  متوسط  69.55 أنثى ندى نجدت محمد 51

  متوسط  69.36 ذكر احمد محمد طاٌة 52

  متوسط  69.27 ذكر فالح علً قادر 53

  ط متوس 69.21 أنثى فٌان فاتح محمد 54

  متوسط  68.82 أنثى ذكرى كاظم ظاهر 55

  متوسط  68،80 ذكر عماد عواد محل 56

  متوسط  68.76 ذكر هانا سعد هللا سعٌد 57

  متوسط  68.14 ذكر روبار احمد محمد 58

  متوسط  68.08 ذكر مرتضى مالك مجٌد 59

  متوسط  68.02 أنثى اٌمان عبدالواحد حمٌد 60
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 2001/2002:العام الدراسً ون والعلوم السٌاسٌة القانالكلٌة :

 الصباحٌة :نوع الدراسة القانون القسم: 

 االول الدور: 1/7/2002فً 0220ر الجامعً مرقم وتارٌخ األ

 المالحظات التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

  متوسط  67.81 أنثى امل حسن محمود 61

  متوسط  67.76 ذكر سعد عبد القادر مرٌس 62

  متوسط  67.59 ذكر سفٌان عبد هللا صهٌود 63

  متوسط  67.01 ذكر هٌثم هادي دهش 64

  متوسط  66.91 ذكر محمد موسى خلف 65

  متوسط  66.83 أنثى اٌمان جودت ناجً 66

  متوسط  66.78 ذكر مؤٌد صالح حبٌب 67

  متوسط  66.73 ذكر خالد جرجٌس طه 68

  متوسط  66.71 أنثى محمد ازٌن عبد الواحد 69

  متوسط  66.11 ذكر ثائر قاسم عباس 70

  متوسط  65.93 أنثى جٌمن محمد ابراهٌم 71

  متوسط  65.82 أنثى نرمٌن عبد المجٌد فرج 72

  متوسط  65،75 أنثى شٌرٌن علً مجٌد 73

  متوسط  65.45 أنثى شٌالن محمد علً 74

  وسط مت 65،28 أنثى شٌماء انور روؤف 75
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 2001/2002:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 الصباحٌة :نوع الدراسة القانون القسم: 

 االول الدور: رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 المالحظات التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

  متوسط  65،28 أنثى شٌماء انور روؤف 75

  متوسط  65،22 كرذ سلوم حسٌن محمود 76

  متوسط  64.31 ذكر بسام فلٌح جاسم 77

  متوسط  64،30 ذكر علً حسٌن محمد 78

  متوسط  64.3 أنثى زٌنب حسٌن حمدي 79

  متوسط  64.11 أنثى زهرة فٌصل جبار 80

  متوسط  63.95 ذكر امٌد صادق صالح 81

  متوسط  63.91 ذكر صباح برهان محمود 82

  متوسط  63.91 كرذ وسام حسٌن 83

  متوسط  63.85 ذكر محمد مصطفى قادر 84

  متوسط  63.73 ذكر منهل عبد هللا خلف 85

  متوسط  63.62 ذكر محمد علً رشٌد 86

  متوسط  63.57 ذكر اٌاد شكور قادر 87

  متوسط  63.38 ذكر ٌاسر ابراهٌم خلف 88

  متوسط  63.34 ذكر اٌهاب رحمن عبد فرج 89
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 2001/2002:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة  ٌة :الكل

 الصباحٌة  :نوع الدراسة القانون القسم: 

 االول  الدور:  1/7/2002فً 0220رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 المالحظات التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

  متوسط  63.13 أنثى بنار نبٌل حقً 90

  متوسط  08 .63 ذكر عبد الرزاق.عمار عبد هللا  91

  متوسط  62.97 ذكر هٌمن بهروز محمد 92

  متوسط  62.74 أنثى اناس نافع ولً 93

  متوسط  61.71 أنثى هتاو رشٌد علً 94

  متوسط  61.58 ذكر حٌدر غالً كاظم 95

  متوسط  61.14 ذكر احمد منٌب 96

  مقبول   59.58 أنثى سناء صالح فتاح 97

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 www.uokirkuk.edu.iqالموقع االلكترونً لجامعة كركوك                                                                   

 


