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  القانون والعلوم السیاسیة :الكلیة 
  ٢٠٠٢/٢٠٠٣:العام الدراسي

  المسائیة :نوع الدراسة  القانون : القسم

  االول :الدور  ٢٢/٤/٢٠١٢في ٣/١٣/٤٤٤١:رقم وتاریخ األمر الجامعي 

  المالحظات  التقدیر  المعدل  الجنس  االسم الرباعي  ت

ً  ٨٧.٢٤ أنثى سلوى أحمد میدان   ١    جید جدا

ً  ٨٧.٠١ أنثى اء محمد عنتر شیم  ٢    جید جدا

ً  ٨٦.٦٨ أنثى برزین حسام الدین فتاح   ٣    جید جدا

ً  ٨٦.٠٩ ذكر فرات رستم أمین   ٤    جید جدا

ً  ٨٤.٢٤ أنثى سیلدا فرید عاصم   ٥    جید جدا

ً  ٨٤.١١ ذكر عدنان قادر عارف   ٦    جید جدا

ً  ٨٣.٨٢ ذكر مؤید عبد العزیز محمد   ٧    جید جدا

ً  ٨٣.٧١ ذكر ي احمد حسن عل  ٨    جید جدا

ً  ٨٢.٦٨ أنثى دالیا حمید علي   ٩    جید جدا

ً  ٨١.٢٩ ذكر محمد خلف عبد هللا   ١٠    جید جدا

ً  ٨٠.١٣ أنثى درون خالد محمد   ١١    جید جدا

   جـید  ٧٩.٧٩ أنـثى  سمیراء باسل عزیز    ١٢
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  ٢٠٠٢/٢٠٠٣:العام الدراسي  القانون والعلوم السیاسیة :الكلیة 

  المسائیة :نوع الدراسة  القانون : القسم

  االول :الدور   ٢٢/٤/٢٠١٢في ٣/١٣/٤٤٤١:رقم وتاریخ األمر الجامعي 

  المالحظات  التقدیر  المعدل  الجنس  االسم الرباعي  ت

   جید  ٧٩.٦٥ ذكر ضیاء حسن عبد هللا   ١٣

   جید  ٧٩.٣٧ أنثى ھالھ نورالدین احمد    ١٤

   جید  ٧٩.٢٢ أنثى هللاحسیبھ عزیز عبد   ١٥

   جید  ٧٨.٧٦ ذكر محفوظ مصطفى كامل   ١٦

   جید  ٧٨.٦٢ ذكر غسان سنكاوفاضل   ١٧

   جید  ٧٨.٦ ذكر عبد الباسط علي محمود   ١٨

   جید  ٧٨.٤١ أنثى نوال صالح الدین شكر   ١٩

   جید  ٧٨.٣٧ ذكر سھاد رحیم مبارك   ٢٠

   د جی ٧٨.٢١ ذكر احمد نوزر عبد هللا عمر   ٢١

   جید  ٧٧.٨١ ذكر كلي بابا حمد مولود   ٢٢

   جید  ٧٧.٧٥ ذكر شاكر حمود حسن   ٢٣

   جید  ٧٧.٠١ ذكر رائد فوزي عیدان   ٢٤

   جید  ٧٦.٤٩ أنثى ماجده حامد مشكور   ٢٥

   جید  ٧٦.٣٨ أنثى أسوان أدیب فریق   ٢٦

   جید  ٧٦.٢ أنثى بشرى حمھ خان زینل   ٢٧

   جید  ٧٦.٠١ أنثى یم أمل عبد الرحمن أبراھ  ٢٨
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   جید  ٧٥.٨٨ ذكر سعد عبد مطلك   ٢٩

  

  

  ٢٠٠٢/٢٠٠٣:العام الدراسي  القانو ن والعلوم السیاسیة :الكلیة 

  المسائیة :نوع الدراسة  القانون  : القسم

  االول :الدور   ٢٢/٤/٢٠١٢في ٣/١٣/٤٤٤١:رقم وتاریخ األمر الجامعي 

  المالحظات  رالتقدی  المعدل  الجنس  االسم الرباعي  ت

   جید  ٧٥.٨٨ ذكر سلیمان عثمان جرو   ٣٠

   جید  ٧٥.٢٩ ذكر ثامر صباح دانوك محمد   ٣١

   جید  ٧٥.٢٧ ذكر میثاق شاكر محمود   ٣٢

   جید  ٧٥.٠٢ ذكر ھیثم مصطفى حسین   ٣٣

   جید  ٧٤.٨٥ ذكر محمد عباس حسین   ٣٤

   جید  ٧٤.٨٣ ذكر أزاد خورشید فقي احمد   ٣٥

   جید  ٧٤.٥٩ أنثى كور حسین حسننادیھ ش  ٣٦

   جید  ٧٤.٥٣ أنثى منتھى قاسم صالح احمد   ٣٧

   جید  ٧٤.٤ أنثى شنو حمھ حمھ رشید   ٣٨

   جـید  ٧٤.٢٨ ذكـر  سوران غازي حمد   ٣٩

   جید  ٧٤.١١ ذكر احمد غسان عبد هللا   ٤٠

   جید  ٧٣.٨١ ذكر دلیر عادل عزیز سعید   ٤١

   جید  ٧٣.٧٤ ذكر محمد مصطفى قتال   ٤٢

   جید  ٧٣.٦٩ ذكر ھاشم جبار امین   ٤٣

   جـید  ٧٣.٦٤ ذكـر  لـؤي محمد شویش   ٤٤
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   جید  ٧٣.٣٧ ذكر طھ صالح محمد   ٤٥

  

  

  

  ٢٠٠٢/٢٠٠٣:العام الدراسي  القانون والعلوم السیاسیة :الكلیة 

  المسائیة :نوع الدراسة  القانون  : القسم

  االول :الدور   ٢٢/٤/٢٠١٢في ٣/١٣/٤٤٤١:رقم وتاریخ األمر الجامعي 

  المالحظات  التقدیر  المعدل  الجنس  االسم الرباعي  ت

   جید  ٧٣.٣٢ أنثى یسرى صالح الدین شكر   ٤٦

   جید  ٧٣.٠٧ أنثى فیدان أكرم حسن باقي   ٤٧

   جـید  ٧٣.٠٢ ذكـر  وعـد خلف أنصیف   ٤٨

   جید  ٧٢.٩١ ذكر لبیب حبیب حسین   ٤٩

   جید  ٧٢.٨٩ ذكر حاتم غائب سعید   ٥٠

   جید  ٧٢.٧٩ ذكر صدقي جواد عبد الفتاح   ٥١

   جید  ٧٢.٧٦ أنثى أمیره حمھ سعید   ٥٢

   جید  ٧٢.٣٧ أنثى توركان ابراھیم علي   ٥٣

   جید  ٧٢.٣٦ ذكر عصام محمد صالح   ٥٤

   جید  ٧٢.٣٤ ذكر سلمان صفر شریف   ٥٥

   جید  ٧٢.٢٧ ذكر غسان دانوك لطیف   ٥٦

   جید  ٧٢.١٩ ذكر محمد احمد  مھاباد  ٥٧

   جـید  ٧٢.٠٤ ذكـر  سعد نزار شاكر   ٥٨

   جید  ٧١.٨٤ ذكر حسین علي محمد   ٥٩
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   جید  ٧١.٥٣ أنثى شیماء نصیر سعدون   ٦٠

  

  

  

  

   ٢٠٠٢/٢٠٠٣:العام الدراسي  القانون والعلوم السیاسیة :الكلیة 

  المسائیة  :نوع الدراسة  القانون : القسم

  االول : الدور   ٣/١٣/٤٤٤١/٢٢/٤/٢٠١٢:األمر الجامعي رقم وتاریخ 

  المالحظات  التقدیر  المعدل  الجنس  االسم الرباعي  ت

   جـید  ٧١.٤٣ ذكـر  سفیان سلیم حمودي   ٦١

   جید  ٧١.٣٩ ذكر عبد الرحمن عبد هللا خلیفھ   ٦٢

   جید  ٧١.٣٨ ذكر عبد الرزاق سبھان حمید   ٦٣

   جـید  ٧١.١ أنـثى  شناي عباس أحمد   ٦٤

   جید  ٧١.٠٨ ذكر حمد خلف صالح   ٦٥

   جید  ٧١.٠١ ذكر ممتاز علي حمھ حسین   ٦٦

   جید  ٧٠.٩٧ ذكر علي طالب دحام   ٦٧

   جید  ٧٠.٨٨ ذكر عمار أكرم غالم محمد   ٦٨

   جـید  ٧٠.٧٦ ذكـر  عبد الوھاب مناور  شھوان   ٦٩

   جید  ٧٠.٥٤ أنثى سندس أبراھیم عمر   ٧٠

   جـید  ٧٠.٣ ذكـر  م حازم أحمد حسا  ٧١

   جید  ٧٠.٢٤ ذكر أسامھ حسین محمد سلیمان   ٧٢

   جید  ٧٠.٢٣ ذكر عدنان حمد خضر   ٧٣
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   متوسط  ٦٩.٦٩ ذكر علي داود عیسى   ٧٤

   متوسط  ٦٩.٦١ ذكـر  حامد علي مرعي   ٧٥

   متوسط  ٦٩.٥٤ ذكر یاسین حمد طھ یاسین   ٧٦

   متوسط  ٦٩.٥١ رذك احمد حمید احمد جرجیس   ٧٧

  

  

   ٢٠٠٢/٢٠٠٣:العام الدراسي  القانون والعلوم السیاسیة :الكلیة 

  المسائیة :نوع الدراسة  القانون : القسم

  االول :الدور   ٢٢/٤/٢٠١٢في  ٣/١٣/٤٤٤١:رقم وتاریخ األمر الجامعي 

  المالحظات  التقدیر  المعدل  الجنس  االسم الرباعي  ت

   متوسط  ٦٩.٤ ذكر عالء حسن خضیر   ٧٨

   متوسط  ٦٩.٢٣ ذكر بد رالدین عرفان علي   ٧٩

   متوسط  ٦٩.٢١ ذكر قیس أیدن ھاوار   ٨٠

   متوسط  ٦٨.٩٩ ذكـر  محمد أحمد دھام   ٨١

   متوسط  ٦٨.٩٤ ذكر حسین محمود احمد   ٨٢

   متوسط  ٦٨.٩ ذكر صالح حبیب احمد   ٨٣

   متوسط  ٦٨.٧٢ ذكر عبد الحمید صافي محمد أمین  ٨٤

   متوسط  ٦٨.٦٩ ذكر احمد محمد عبد هللا   ٨٥

   متوسط  ٦٨.٦٨ ذكر ضیاء حسین علي   ٨٦

   متوسط  ٦٨.٦٤ ذكر ھیثم الزم صبري   ٨٧

   متوسط  ٦٨.٤٨ ذكر أتیال ممتاز علي   ٨٨

   متوسط  ٦٨.٤٣ ذكر علي زھیر احمد   ٨٩
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   متوسط  ٦٨.٢٧ ذكر صالح احمد جمعھ   ٩٠

   متوسط  ٦٨.١٥ ذكر احمد ابراھیم عبد هللا   ٩١

   متوسط  ٦٨.١٢ ذكر نسیم احمد طھ   ٩٢

   متوسط  ٦٨.٠٦ ذكـر  طارق عداي غائب   ٩٣

  

  

  

  

  ٢٠٠٢/٢٠٠٣:العام الدراسي  القانون والعلوم السیاسیة :الكلیة 

  المسائیة :نوع الدراسة  القانو ن : القسم

  االول :الدور   ٢٢/٤/٢٠١٢في ٣/١٣/٤٤٤١:رقم وتاریخ األمر الجامعي 

  المالحظات  التقدیر  المعدل  الجنس  االسم الرباعي  ت

   متوسط  ٦٧.٩٤ أنثى شیماء عبد هللا زینل   ٩٤

   متوسط  ٦٧.٩٢ ذكر محمود شاكر حاجي   ٩٥

   متوسط  ٦٧.٨٢ ذكر عادل حسن على   ٩٦

   متوسط  ٦٧.٨ ذكر كوران نجاة خالد   ٩٧

   متوسط  ٦٧.٥٥ ذكر نبراس فاضل دخان   ٩٨

   متوسط  ٦٧.٥٥ ذكر ضیاء محمد احمد   ٩٩

   متوسط  ٦٧.٤٨ ذكر حمزه عبد هللا محمد   ١٠٠

   متوسط  ٦٧.٢٦ ذكر یعقوب یوسف الزم   ١٠١

   متوسط  ٦٧.١٦ أنثى جنار علي مھدي   ١٠٢

   متوسط  ٦٧.١٤ ذكر عبد العظیم علي رضا   ١٠٣
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   متوسط  ٦٧.١٢ ذكر حوام طھ عمر   ١٠٤

   متوسط  ٦٧.١٢ ذكر دي فاضل احمد علي كر  ١٠٥

   متوسط  ٦٦.٧٤ ذكر أسامھ محمود ابراھیم   ١٠٦

   متوسط  ٦٦.٧١ ذكـر  علي ھادي علي   ١٠٧

   متوسط  ٦٦.٣٧ ذكر مؤید رؤوف عبدي   ١٠٨

   متوسط  ٦٦.٢٣ ذكر أرسالن نامق علي   ١٠٩

  

  

  

  ٢٠٠٢/٢٠٠٣:العام الدراسي  القانون والعلوم السیاسیة :الكلیة 

  المسائیة :نوع الدراسة  القانو ن : مالقس

  االول :الدور   ٢٢/٤/٢٠١٢في ٣/١٣/٤٤٤١:رقم وتاریخ األمر الجامعي 

  المالحظات  التقدیر  المعدل  الجنس  االسم الرباعي  ت

   متوسط  ٦٦.١٧ ذكر فیصل تركي احمد   ١١٠

   متوسط  ٦٥.٩٩ ذكر مثنى مشعل فیصل متعب   ١١١

   متوسط  ٦٥.٩٨ أنثى رنا على حسین أسماعیل   ١١٢

   متوسط  ٦٥.٦٦ ذكر رشید شھاب احمد   ١١٣

   متوسط  ٦٥.٥٨ ذكر عباس أصغر صدیق   ١١٤

   متوسط  ٦٥.٥٨ ذكر طالل عبد علي   ١١٥

   متوسط  ٦٥.٤٤ أنثى فخریھ توفیق سعید   ١١٦

   متوسط  ٦٥.٤١ ذكر محمد كامل حسین علي   ١١٧

   متوسط  ٦٥.٣٦ ذكر عصام ھادي محمد  ١١٨
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   متوسط  ٦٥.٣٤ أنثى سنبل عبد الجبار احمد عباس   ١١٩

   متوسط  ٦٥.٠٩ ذكر عمر احمد رفعت  ١٢٠

   متوسط  ٦٥.٠٦ ذكر خضیر احمد حمدوش   ١٢١

   متوسط  ٦٤.٩٢ ذكر طالل احمد طھ   ١٢٢

   متوسط  ٦٤.٨٥ ذكر یاسر عبود رحیم   ١٢٣

   متوسط  ٦٤.٧٢ انثى  اسماء محمد علي حمید   ١٢٤

  

  

  

  ٢٠٠٢/٢٠٠٣:العام الدراسي  القانون والعلوم السیاسیة :لكلیة ا

  المسائیة :نوع الدراسة  القانو ن : القسم

  االول :الدور   ٢٢/٤/٢٠١٢في ٣/١٣/٤٤٤١:رقم وتاریخ األمر الجامعي 

  المالحظات  التقدیر  المعدل  الجنس  االسم الرباعي  ت

   متوسط  ٦٤.٧١ ذكـر  فراس فیصل جاسم   ١٢٥

   متوسط  ٦٤.٥١ ذكر مد ضیاء غناوي مح  ١٢٦

   متوسط  ٦٤.٤٣ أنثى أشراق نورالدین عبد الرحمن   ١٢٧

   متوسط  ٦٤.٣٢ ذكر خلیل ابراھیم سرھید   ١٢٨

   متوسط ٦٤,٢٨ ذكر عادل مطر رواك   ١٢٩

   متوسط  ٦٤.٢٥ ذكر احمد عبد حمود تركي   ١٣٠

   متوسط  ٦٤.٢٤ ذكر سھمي علي خلیل   ١٣١

   متوسط  ٦٤.١٩ ذكر لي محمود محمد صفاء ع  ١٣٢

   متوسط  ٦٣.٨٧ ذكـر  حامد جاسم محمد   ١٣٣
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   متوسط  ٦٣.٨١ ذكر شیرزاد رشید مجید   ١٣٤

   متوسط  ٦٣.٨ أنثى ایمان ھاشم حمد   ١٣٥

   متوسط  ٦٣.٦٤ ذكر طالع حاتم طھ   ١٣٦

   متوسط  ٦٣.٤٥ ذكـر  خالد أسماعیل خلف   ١٣٧

   متوسط  ٦٣.٣٦ ذكر  عادل عبد هللا حسن  ١٣٨

   متوسط  ٦٣.٢٨ ذكر فراس فھد عمر علي   ١٣٩

  

  

  

  

  ٢٠٠٢/٢٠٠٣:العام الدراسي  القانون والعلوم السیاسیة :الكلیة 

  المسائیة :نوع الدراسة  القانو ن : القسم

  االول :الدور   ٢٢/٤/٢٠١٢في ٣/١٣/٤٤٤١:رقم وتاریخ األمر الجامعي 

  المالحظات  التقدیر  المعدل  الجنس  االسم الرباعي  ت

   متوسط  ٦٣.٢ أنثى أرزو عماد فخري   ١٤٠

   متوسط ٦٣,١١ ذكر شریف سلطان احمد   ١٤١

   متوسط  ٦٣.٠٨ ذكر فالح حسن علي   ١٤٢

   متوسط  ٦٢.٧٨ ذكـر  صابر جاسم محمد مھیدي   ١٤٣

   متوسط  ٦٢.٤٣ ذكر علي شھاب احمد الوزان   ١٤٤

   متوسط  ٦٢.٤٢ ذكر صاحب لؤي محمود   ١٤٥

   متوسط  ٦٢.٣٥ ذكر حسین عبد هللا عبد   ١٤٦

   متوسط  ٦٢.٠٥ ذكر خلف شكوري محمد   ١٤٧
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   متوسط  ٦١.٩٨ ذكر حمد محمود یوسف   ١٤٨

   متوسط  ٦١.٧٦ ذكر یاسر ألحوم ضاري   ١٤٩

   متوسط  ٦١.٧٥ أنثى بتول ابراھیم حسن   ١٥٠

   متوسط  ٦١.٧ ذكـر  أحمد نایف أبراھیم   ١٥١

   متوسط  ٦١.٦٨ ذكـر  ثامر  داود أبراھیم   ١٥٢

   متوسط  ٦١.٥٦ ذكر احمد سلمان حمید   ١٥٣

   متوسط  ٦١.٥٦ ذكر عمر شریف عبد هللا   ١٤٥

   متوسط ٦١,١٧ ذكر قحطان نوري نجم   ١٥٥

  

  

  

  ٢٠٠٢/٢٠٠٣:العام الدراسي  القانون والعلوم السیاسیة :الكلیة 

  لمسائیة ا:نوع الدراسة  القانو ن : القسم

  االول :الدور   ٢٢/٤/٢٠١٢في ٣/١٣/٤٤٤١:رقم وتاریخ األمر الجامعي 

  المالحظات  التقدیر  المعدل  الجنس  االسم الرباعي  ت

   متوسط  ٦١.٠٩ ذكر مازن أسعد طھ   ١٥٦

   متوسط  ٦٠.٧١ ذكر عبد المحسن مجبل عبد الرزاق   ١٥٧

   متوسط  ٦٠.٦٨ ذكر أنور فخري كریم   ١٥٨

   متوسط  ٦٠.٦٧ ذكر ألكسندر یوناثان أثیل  ١٥٩

   متوسط  ٦٠.٦١ ذكر احمد عادل علي   ١٦٠

   متوسط  ٦٠.٥٤ ذكر حیدر شاكر موسى   ١٦١

   متوسط  ٦٠.٥٣ ذكر نصیر حسین خفیف   ١٦٢
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   متوسط  ٦٠.٢٩ ذكر علي حسین موسى   ١٦٣

   متوسط  ٦٠.٢٨ ذكر عزیز محمد حكمت   ١٦٤

   متوسط  ٦٠.١٨ أنثى زیلھ أسماعیل محمد   ١٦٥

   متوسط  ٦٠.٠٧ ذكـر  كنعان محمد یاسین   ١٦٦

   مقبول  ٥٩.٩٢ ذكر محمد علي أسماعیل   ١٦٧

   مقبول  ٥٩.٨٨ ذكر أدریس حسین رحیم   ١٦٨

   مقبول  ٥٩.٨٥ ذكر أحمد طھ حبیب خلیفھ   ١٦٩

   مقبول  ٥٩.٦٨ ذكـر  أسماعیل حسین سلمان   ١٧٠

   مقبول  ٥٩.٤٢ ذكر صباح نوري احمد   ١٧١

   مقبول  ٥٩.٣٥ ذكـر  عصام أبراھیم أسماعیل   ١٧٢

   مقبول  ٥٩.٣٣ ذكر سعدي سعود حمدان   ١٧٣

   مقبول  ٥٩.٠٨ ذكر سعد جالل حمید   ١٧٤

   مقبول  ٥٨.٧ ذكـر  ھوشیار ھجران نجم الدین   ١٧٥

   مقبول  ٥٨.٤١ ذكـر  أحمد عبد هللا عبد الواحد   ١٧٦

   مقبول  ٥٧.٦٩ ذكر مید مؤید عبد القادر ح  ١٧٧

   مقبول  ٥٧.٢ ذكر جمیل محمد سلمان عبد الرحمن   ١٧٨

   مقبول  ٥٦.٦٧ ذكر لقمان علي مصطفى   ١٧٩

   مقبول  ٥٦.٥ ذكر زیدون محمد مھدي   ١٨٠

 

 


