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 القدػ :                               القانؽن الجامعة : السؽصل                  الكمية : 

 الدراسة : )صباحي(                الذهادة : )بكالؽريؽس(

 رقػ وتاريخ األمر الجامعي :                     اسػ دورة التخرج : 2003-2002سشة التخرج : 

 الدور الذي تخرج مشه لسعدلا اسػ الطالب الثالثي ت

 األول 84.928 عمي عبيد عؽيد  .1

 األول 83.302 زياد دمحم شحاذة  .2

 األول 82.75 فرح مداعد يحيى  .3

 األول 82.481 صفاء سسير ابراهيػ  .4

 األول 82.048 فراس جرجيس خمف  .5

 األول 81.047 عمي حديؼ احسد  .6

 األول 79.735 اكرم حديؼ اسساعيل  .7

 األول 79.584 عمي سالػ احسد  .8

 األول 79.201 زياد عبد الؽهاب عبدهللا  .9

 األول 78.928 رنا هادي فاضل  .10

 األول 78.53 سحر نايف حديؼ  .11

 األول 77.894 زيشة نجػ عبدهللا  .12

 األول 77.536 افراح شاكر محسؽد  .13

 األول 77.213 غازي فارس دمحم  .14

 األول 77.066 ميدؽن بذير خزر  .15

 األول 76.356 ضياء نايف احسد  .16

 األول 76.293 سؽزان احسد حدؼ  .17

 األول 76.102 فارس غانػ حديؼ  .18

 األول 75.848 دمحم سالػ صالح  .19

 األول 75.205 شهيدة قاسػ احسد  .20

 األول 75.201 االء مؽفق محي الديؼ  .21

 األول 74.964 سمسان صبحي سمسان  .22
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 الدور الذي تخرج مشه السعدل اسػ الطالب الثالثي ت

 األول 74.702 اضلعسر عادل ف  .23

 األول 74.502 نغػ لقسان دمحم  .24

 األول 74.467 صاحب عيدى شامخ  .25

 األول 74.193 ياسر شاكر محسؽد  .26

 األول 73.983 دمحم يؽنس احسد  .27

 األول 73.124 محسؽد عسر حديؼ  .28

 األول 73.099 ندى ياسيؼ محسؽد  .29

 األول 72.521 اسساء مذعل دمحم   .30

 ولاأل  72.479 لهى مؤيد قاسػ  .31

 األول 72.307 خؽلة سميسان طيب  .32

 األول 72.191 عسار نجػ عبد جاسػ  .33

 األول 719984 شيساء طه يؽسف  .34

 األول 719849 شيساء سعدون عزيز  .35

 األول 71.777 مشى احسد خزر  .36

 األول 71.693 اسساء زيد عيدان  .37

 األول 71.082 هدى نذؽان قاسػ  .38

 األول 70.95 بشان طالل عبد  .39

 األول 70.862 رمزان طه ياسيؼ  .40

 األول 70.694 عبد الحافظ خميل ابراهيػ  .41

 األول 70.582 سسية عامر عبد الجبار  .42

 األول 70.492 دمحم عثسان احسد  .43

 األول 70.453 هشاء صاحب عبد الجميل  .44

 األول 70.44 احسد زيدان خمف  .45

 األول 70.051 محدؼ عبد القادر صالح  .46

 األول 69.911 دعاء صبحي حسدي  .47

 األول 69.884 صابر احسد جاسػ  .48

 األول 69.401 ديباكرم عبد الؽهاب ع  .49
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 الدور الذي تخرج مشه السعدل اسػ الطالب الثالثي ت

 األول 69.315 اكرم هاشػ حديؼ  .50

 األول 69.147 احسد ادريس عبد الرزاق  .51

 األول 68.597 هشد جسيل محسؽد  .52

 األول 68.43 حال وليد دمحم اميؼ  .53

 األول 68.212 ي دمحمفتح هريس  .54

 األول 68.163 كرم سسير عسر  .55

 األول 67.849 عسار خدر عمي  .56

 األول 67.94 دمحم جبر عباس  .57

 األول 67.83 حال خالد حسيد  .58

 األول 67.265 ليمى عبد الرحسؼ محي الديؼ  .59

 األول 67.051 صهيب حديؼ عبدهللا  .60

 األول 66.778 حال سالػ حديؼ  .61

 األول 66.774 غادة حديؼ دمحم  .62

 األول 66.753 عامر احسد عمي  .63

 األول 66.729 دمحم جاسػ دمحم قاسػ  .64

 األول 66.627 ريام فرحان بديؽي   .65

 األول 66.613 جعفر عمي اصغر  .66

 األول 66.422 احسد ناظػ داؤد  .67

 األول 66.348 مهدي صالح محسؽد  .68

 األول 66.31 زبان زعيػ قرياقؽ   .69

 األول 66.29 رنا يحيى شيت  .70

 األول 66.047 بد الفتاح اسساعيل دمحمع  .71

 األول 66.013 عساد عبد الهادي عبد الغفؽر  .72

 األول 65.917 رفيف دمحم جرجيس  .73

 األول 65.905 وسؼ جسال محسؽد  .74

 األول 65.88 بدران مهدي صالح  .75

 األول 65.847 خشداء عمي سميسان   .76
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 الدور الذي تخرج مشه السعدل اسػ الطالب الثالثي ت

 األول 65.537 ر نرر الديؼ دمحم شيتبذا  .77

 األول 65.477 قري حدؼ عسر  .78

 األول 65.432 سهل جاسػ احسد  .79

 األول 65.333 دمحم جاسػ بادي  .80

 األول 65.22 وليد احسد سميسان  .81

 األول 64.913 ندسة برصؽم شابا  .82

 األول 64.895 دمحم صبيح يؽسف  .83

 األول 64.838 رياض نؽري خمف  .84

 األول 64.786 ىعادل فتاح عيد  .85

 األول 64.623 ياسر احسد سمسان  .86

 األول 64.603 دلذاد دمحم ممحػ  .87

 األول 64.291 فالح دمحم سميسان  .88

 األول 64.287 دمحم جاسػ دمحم صالح  .89

 األول 64.192 حديؼ عمي حدؼ  .90

 األول 64.012 دمحم اسساعيل حسادي  .91

 األول 63.906 قاسػ دمحم حدؼ  .92

 األول 63.849 عبد الرحسؼ احسد عبد الرحسؼ  .93

 األول 63.75 اسراء احسد سيتؽ  .94

 األول 63.45 نعػ عرام احسد  .95

 األول 63.398 رنا سامي يؽنس  .96

 األول 63.358 لطيف دحام فميح  .97

 األول 63.236 احسد رياض حشؽش  .98

 األول 63.191 ندا محسؽد شحاذة  .99

 األول 63.173 ثامر خزعل عؽاد  .100

 األول 63.125 ميؽة قرياقؽسمخمص ص  .101

 األول 62.958 سفيان محي ششتاف  .102

 األول 62.893 هالة خميل ابراهيػ  .103
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 الدور الذي تخرج مشه السعدل اسػ الطالب الثالثي ت

 األول 62.855 فادية غانػ طه  .104

 األول 62.61 عسر دمحم صالح  .105

 األول 62.338 ازاد درويش حدؼ  .106

 األول 62.218 حدؼ دمحم يؽنس  .107

 األول 62.174 خالد شاكر محسؽد  .108

 األول 62.089 وفاء مهدي فاضل  .109

 األول 61.891 هاشػ ادهػ ابراهيػ  .110

 األول 61.668 حدؼ طه وعدهللا  .111

 األول 61.427 ير بذيرعليشا ن  .112

 األول 61.296 دلؽفان حدؽن سسؽ  .113

 األول 60.977 دمحم مردان اسؽد  .114

 األول 60.944 مهيسؼ حسدي محسؽد  .115

 األول 60.931 عيػ مرطفى ابراهيػعبد الع  .116

 األول 60.865 كريػ عبد الدادة  .117

 األول 60.718 جسال مرفؽع احسد  .118

 األول 60.587 بذار مطر احسد  .119

 األول 60.282 دمحم رضا خالد  .120

 األول 60.071 قيرر سعؽد حدؽن   .121

 األول 59.994 احسد عبد الرحسؼ يعقؽب  .122

 األول 59.811 اصيل مازن دمحم  .123

 األول 59.741 دمحم محسؽدمحسؽد   .124

 األول 59.7 حديؼ نفدان غيار  .125

 األول 59.561 مازن غانػ نؽاف  .126

 األول 59.536 جسال حازم دمحم  .127

 األول 59.484 اسكيؼ عزيز نزار  .128

 األول 59.401 معتز عبد الحسيد صالح  .129

 األول 59.395 كشعان خمف رزاق  .130
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 شهالدور الذي تخرج م السعدل اسػ الطالب الثالثي ت

 األول 59.331 مازن حدؼ عبدهللا  .131

 األول 59.259 باسسة تؽفيق عباس  .132

 األول 59.153 طمب حديؼ ابراهيػ  .133

 األول 58.811 نزار كسال حدؼ  .134

 األول 58.686 نكتل احسد خمف  .135

 األول 58.518 دخيل عباس خمف  .136

 األول 58.495 بشياميؼ مرطفى سعد  .137

 األول 58.482 بهشام يؽسف يذؽع  .138

 األول 58.264 سميسان صالحسعد   .139

 األول 58.011 دمحم احسد ابراهيػ  .140

 األول 57.652 شاكر محسؽد عطيؽي   .141

 األول 56.585 عقيل كريػ عبد الحديؼ  .142
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 القدػ :                               القانؽن الجامعة : السؽصل                  الكمية : 

 الذهادة : )بكالؽريؽس(         الدراسة : )صباحي(       

 رقػ وتاريخ األمر الجامعي :                     اسػ دورة التخرج : 2003-2002سشة التخرج : 

 الدور الذي تخرج مشه السعدل اسػ الطالب الثالثي ت
 الثاني 72.821 حدؼ عمي يحيى  .1
 الثاني 70.998 صبحي عباس جسيل  .2
 ثانيال 70.078 صالح مرطفى محسؽد  .3
 الثاني 64.39 جسال خزر مراد  .4
 الثاني 64.291 فالح دمحم سميسان  .5
 الثاني 62.372 ياسر عبدالقادر عمي  .6
 الثاني 60.235 عسر دحام عبد القادر  .7
 الثاني 59.028 غزوان حامد حسيد  .8
 الثاني 58.707 حديؼ عمي ياسيؼ  .9

 الثاني 58.38 جسال خميل مشرؽر  .10
 الثاني 58.173 يزن عبد العزيز عبدهللا  .11
 الثاني 57.748 دحام ذياب جدوع  .12
 الثاني 57.686 صباح عباس عبؽ  .13
 الثاني 57.458 دمحم عادل يحيى  .14
 الثاني 57.429 احسد نؽري احسد  .15
 الثاني 57.08 باسل حدؼ حديؼ  .16
 الثاني 57.024 طه فاضل حديؼ  .17
 الثاني 55.821 معفر حسزة ابراهيػ  .18
 انيالث 55.056 قحطان حدؼ خزر  .19
 الثاني 54.934 عمي جبر عبد  .20
 الثاني 54.874 ماجد مطمغ مرمح  .21
 الثاني 54.708 عساد فارس قاسػ  .22

5400 

 23/9/2003في 



 

 (8-8) 

 الدور الذي تخرج مشه السعدل اسػ الطالب الثالثي ت
 الثاني 54.474 زيد دمحم شراري   .23
 الثاني 54.015 رعد كامل حبيب  .24

 


