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 2002/2002:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 الصباحٌة   :نوع الدراسة القانون القسم: 

 الدور:الثانً   30/12/2002فً 421/س/22رٌخ األمر الجامعً :رقم وتا

 المالحظات التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

  جٌد 72.58 أنثى منال عطا حامد عبد الحسٌن 1

  جٌد 71.67 ذكر شٌروان رشٌد خورشٌد محمد 2

  متوسط 66.74 أنثى اٌمان جبار علً  غفور 3

  متوسط 65.33 كرذ كاوة عثمان محمد كرم 4

  متوسط 64.9 أنثى مروة فخرالدٌن عبدالرحٌم عبد الغفور 5

  متوسط 63.91 أنثى شٌالن حسن بك مامً علً 6

  متوسط 63.22 أنثى مهربان محموداسماعٌل قادر 7

  متوسط 63.09 أنثى اٌناس ولٌد قادر نوري 8

  متوسط 62.88 ذكر فراس عٌسى جاسم حمدون 9

  متوسط 61.72 ذكر دهللا عزٌز حسٌنبٌستون عب 10

  متوسط 61.57 ذكر عمر جاسم  عبدهللا اسماعٌل 11

  متوسط 61.46 أنثى هازة صباح موسى علً 12

  متوسط 61.38 ذكر محمد برهان شكور سمٌن 13
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  متوسط 61.28 أنثى دنٌا نورالدٌن عمر حسٌن 14

  متوسط 60.81 ذكر مرٌوان كولً نجم سعٌد 15

  متوسط 60.32 ذكر ً عبدالوهاب حسٌن عبد الوهابعل 16

  متوسط 60.17 أنثى فٌنوس سامً بهرام رستم 17

  مقبول 59.97 أنثى نسار شرٌف نوري وادي 18

 

 

 

 2002/2002:العام الدراسً القانون والعلوم السٌاسٌة الكلٌة :

 الصباحٌة   :نوع الدراسة القانون القسم: 

 الدور:الثانً   30/12/2002فً 421/س/22معً :رقم وتارٌخ األمر الجا

 المالحظات التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

  مقبول 59.95 أنثى سازان صالح رشٌد رستم 19

  مقبول 58.94 أنثى رٌناس نجم الدٌن حسن عزٌز 20

  مقبول 58.78 ذكر سنكر احمد حمٌد محمد 21

  مقبول 58.4 ذكر نزار جاسم محمد محً الدٌن 22

  مقبول 58.39 أنثى شهٌن مرشد خورشٌد محمد 23

  مقبول  58.05 ذكر معمر كمال محمد علً  24
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  مقبول 57.49 ذكر احمد جوٌد سلمان ساقً 25

  مقبول 57.48 أنثى هبة احمد حمود مصلح 26

  مقبول 57,09 ذكر حسٌن علً جدوع ناصر 27

  قبولم 56.82 ذكر هٌرش توفٌق امٌن  نادر 28

  مقبول 56.68 ذكر حسٌن صالح احمد حسن 29

  مقبول 56.5 أنثى سارة ثامر فائق فتحً 30

  مقبول 56.36 ذكر علً مٌران محمد علً 31

32 

مصطفى عبدالرحمن محمد 

 مقبول 56.33 ذكر رستم
 

  مقبول 56.06 ذكر اسكندرناطق سلطان عباس  33

  مقبول 55.84 أنثى ده وه ن علً محمد سعدون 34

  مقبول 55.22 ذكر محمد زاهد رشٌد فٌاض 35

  مقبول 55.1 ذكر محمود محمد عبدهللا علً 36

 ذكر عٌدان شهاب احمد خضر 37
53.1 

 مقبول
 

 أنثى نٌان فاضل عثمان عبد هللا 38
52.71 

 مقبول
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