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 2002/2002:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 الصباحٌة :نوع الدراسة القانون القسم: 

 االول الدور: 12/10/2002فً 424/س/22رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 المالحظات التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

  جٌد جدا  86,59 أنثى  بصٌرة عبد هللا أحمد  1-

  جٌد جدا  85,64 أنثى  كشاو معروف سٌده  2-

  جٌد جدا  85,3 أنثى  شٌماء جمال محمد  3-

  جٌد جدا  83,87 ذكر محمد علً عبد هللا  4-

  جٌد جدا  82,39 أنثى  جرو لقمان رستم  5-

  جٌد جدا  81,95 أنثى  أنعام جمال جمعة  6-

  جٌد جدا  81,46 أنثى  سناء علً غٌدان  7-

  جٌد جدا  81,22 أنثى  دنٌا سامً مولود  8-

  جٌد جدا  81,09 أنثى  دالٌا تحسٌن أسماعٌل  9-

  جٌد جدا  80,63 أنثى  نجلة بالل أبراهٌم  10-

  جٌد جدا  80,41 ذكر حازم محمد حسن  11-

-12 

بناز عبد الرحمن حمد 

 جٌد   79,82 أنثى  أمٌن 
 

  جٌد 79,56 أنثى  أنتصار أمساهر خلٌل  13-
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  جٌد 79,4 أنثى  أالء عبد الصمد حسن  14-

 

 

 

 2002/2002:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 الصباحٌة :نوع الدراسة القانون القسم: 

 الدور:االول  12/10/2002فً 424/س/22رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 الحظاتالم التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

  جٌد 78,96 ذكر عزام شكور سمٌن  15-

  جٌد 78,61 أنثى  مرسى هشام محمد  16-

-17 

شٌرٌن عبد الحسٌن 

 جٌد 78,36 أنثى  حسن 
 

  جٌد  78,18 أنثى  بٌان نصر الدٌن مجٌد  18-

  جٌد 77,31 أنثى  نور كمال سمٌن  19-

  جٌد 76,85 أنثى  أسراء كرٌم عبد هللا  20-

  جٌد  76,8 أنثى  رة ابو بكر احمد سا 21-

  جٌد  76,69 أنثى  وسن بصطام مجٌد  22-

  جٌد 76,62 أنثى  نهى دلٌل ٌاسٌن  23-

  جٌد  76,24 ذكر ماهر محمود خضر  24-

  جٌد 75,57 أنثى  آفٌن برهان عبد الرحمن  25-
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  جٌد 75,28 أنثى  تٌسٌر عبد السالم سبتً  26-

  جٌد 75,26 أنثى  د رفٌف طالل خال 27-

  جٌد 75,25 أنثى  بسمة نوري منصور  28-

 

 

 

 2002/2002:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 الصباحٌة :نوع الدراسة القانون القسم: 

 الدور:االول  12/10/2002فً 424/س/22رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 المالحظات دٌرالتق المعدل الجنس االسم الرباعً ت

  جٌد 74,75 ذكر محمود أكرم طه  29-

  جٌد 74,67 أنثى  فٌان أحمد رفٌق  30-

  جٌد 74,31 ذكر شاهٌن شهاب أحمد  31-

  جٌد 73,94 أنثى  هٌجاء محمد حسٌن  32-

  جٌد 73,91 ذكر حامد عبد الغفور محمود  33-

  جٌد 73,57 أنثى  كلشان جمعة صفر  34-

  جٌد 73,49 ذكر ري شكور فالح نو 35-

-36 

نوال عبد الوهاب عبد 

 جٌد 72,98 أنثى  الكرٌم 
 

  جٌد 72,97 ذكر ناجً أحمد عزٌز  37-
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  جٌد 72,75 ذكر سعد خلف محمد  38-

  جٌد 72,65 أنثى  آفٌن محمد رضا  39-

  جٌد 72,65 ذكر عباس قاٌغوسز محمد  40-

  جٌد 74,75 ذكر كرمٌان أنور حمٌد  41-

 

 

 

 2002/2002:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 الصباحٌة :نوع الدراسة القانون القسم: 

 الدور:االول  12/10/2002فً 424/س/22رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 المالحظات التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

  جٌد 72,6 أنثى  أسراء عبد الجلٌل جمٌل  42-

  جٌد 72,13 ذكر سعد عبد الباسط علً  43-

  جٌد 71,89 أنثى  نورجان جالل عابدٌن  44-

  جٌد 71,74 أنثى  سروة طاهر جبار  45-

  جٌد 71,73 أنثى  جٌمن زامن حسن  46-

  جٌد  71,71 أنثى  سمر عبد الرزاق برٌسم  47-

  جٌد  71,57 ذكر وحٌد خلٌل مسلم  48-

  جٌد 71,5 ذكر ماعٌل خلٌل عبد هللا أس 49-
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  جٌد 71,13 أنثى  ناهدة خطاب أحمد  50-

  جٌد 70,86 أنثى  زارا محمد مولود  51-

  جٌد 70,75 ذكر عٌسى عٌاش أحمد  52-

  جٌد 70,7 أنثى  شادان محمد أسماعٌل  53-

  جٌد 70,36 ذكر عامر غانم صابر  54-

-55 

نورسان نشأت بهاء 

 متوسط 69,57 أنثى  الدٌن 
 

 

 

 

 2002/2002:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 الصباحٌة :نوع الدراسة القانون القسم: 

 الدور:االول  12/10/2002فً 424/س/22رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 المالحظات التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

  متوسط 69,54 أنثى  أمل صالح الدٌن سعٌد  56-

  متوسط 69,19 أنثى  أسماء محمد سلٌم  57-

  متوسط 69,04 ذكر خالد علً حسن  58-

  متوسط 68,69 ذكر مهند حمد خلٌل  59-

  متوسط 68,6 أنثى  سارة سهٌل نجم 60-

  متوسط 68,52 ذكر سالم انور احمد 61-
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  متوسط 68,48 ذكر صادق محمد عزت  62-

  متوسط 68,41 ذكر محمود محمد حسٌن  63-

  متوسط 68,39 أنثى  نور خورشٌد ساقً  64-

  متوسط 68,1 أنثى  سناء تحسٌن عبد العزٌز  65-

  متوسط 68,07 ذكر أحمد عمر عادي  66-

  متوسط 68 أنثى  نٌكار أحمد خسرو  67-

  متوسط 67,99 ذكر أكرم صمد علً  68-

  متوسط 67,64 أنثى  رفل حكٌم دوهان  69-

 

 

 

 2002/2002:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 الصباحٌة :نوع الدراسة القانون القسم: 

 الدور:االول  12/10/2002فً 424/س/22رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 المالحظات التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

  متوسط 67,54 أنثى  منى أحمد عبد القادر  70-

  متوسط 67,36 ذكر عٌسى ناصر حسٌن  71-

  متوسط 66,96 ذكر حماد شهاب حمٌد  72-

  متوسط 66,75 أنثى  أنتصار غازي علً  73-
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  متوسط 66,61 ذكر رٌبوار حوٌز قادر  74-

  متوسط 66,58 ذكر سرود معروف محمد  75-

  متوسط 66,55 أنثى  نوال خورشٌد محمد  76-

  متوسط 66,51 ذكر محمد ثائر عبد هللا  77-

  متوسط 66,48 ذكر محمد جمعة عبد هللا  78-

  متوسط 66,17 أنثى  أمل عبد االمٌر كاظم  79-

  متوسط 66,08 أنثى  نوال محمد عزت  80-

-81 

صالح الدٌن محمد 

 متوسط 65,99 ذكر شكور 
 

  متوسط 65,86 أنثى  نجوى حمٌد نجم  82-

  متوسط 65,34 نثى أ سازان محمود باقر  83-

 

 

 

 2002/2002:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 الصباحٌة :نوع الدراسة القانون القسم: 

 الدور:االول  12/10/2002فً 424/س/22رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 المالحظات التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

  متوسط 65,29 ذكر محمد فاضل حٌاوي  84-

  متوسط 65,23 ذكر معد عبد الستار أركان  85-
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  متوسط 65,13 ذكر محمد عثمان كرٌم  86-

  متوسط 65,13 ذكر زٌاد خلف حسٌن  87-

  متوسط 64,88 أنثى  بٌداء خزعل عبد العزٌز  88-

  متوسط 64,66 ذكر صدام جمعة خطاب  89-

  متوسط 64,48 أنثى  أزهار قاسم خضر  90-

  متوسط 64,37 ذكر شكٌب خلف جاسم  91-

  متوسط 64,28 أنثى  علً عدنان علوان  92-

  متوسط 64,18 ذكر حٌدر كرٌم ٌاسٌن  93-

  متوسط 64,14 ذكر أحمد ٌونس ضاحً  94-

  متوسط 63,92 أنثى  وداد محمد زغٌر  95-

  متوسط 63,83 أنثى  نور نجاة محمد  96-

  متوسط 63,72 ذكر ف أرجان عرفان معرو 97-

 

 

 

 2002/2002:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 الصباحٌة :نوع الدراسة القانون القسم: 

 الدور:االول  12/10/2002فً 424/س/22رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 المالحظات التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت
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  متوسط 63,61 ذكر راستً ٌوسف حمٌد  98-

  متوسط 63,6 ذكر أحمد شاهوٌز خورشٌد  99-

  متوسط 63,27 ذكر قائد شكر حسٌن  100-

  متوسط 63,17 ذكر برع فارس حسٌن  101-

  متوسط 62,99 ذكر علً حسٌن علً  102-

  متوسط 62,63 ذكر محمد أبراهٌم أحمد  103-

  متوسط 62,59 ذكر فراس عادل تركً  104-

  متوسط 62,17 ذكر لٌد عواد صالح و 105-

  متوسط 61,95 ذكر جاسم محمد شحاذة  106-

  متوسط 61,903 ذكر محمد حربً نوري  107-

  متوسط 61,902 ذكر طه  نوري عبد هللا  108-

  متوسط 61,64 ذكر أسامة قاسم رجب  109-

-110 

عبد الرحمن ٌونس 

 متوسط 61,35 ذكر خلف 
 

 

 

 

 2002/2002:العام الدراسً ن والعلوم السٌاسٌة القانوالكلٌة :

 الصباحٌة :نوع الدراسة القانون القسم: 
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 الدور:االول  12/10/2002فً 424/س/22رقم وتارٌخ األمر الجامعً :

 المالحظات التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

  متوسط 59,81 ذكر محمد عصمت سلٌمان  112-

  مقبول  59,26 ذكر محمود عبٌد مهدي  113-

  مقبول  59,24 ذكر رٌبوار كرٌم مجٌد 114-

  مقبول  57,89 ذكر فرات جاسم محمد  115-

-116 

مكرم محمد مصطفى 

 مقبول  57,41 ذكر عزٌز 
 

  مقبول  55,97 ذكر ثامر حسن عبد هللا  117-

  مقبول  55,78 ذكر عٌسى محمود حمد  118-
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