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  ١/٧/٢٠٠٢ – ٦٥٢٠:       رقم وتاريخ األمر الجامعي٢٠٠٢ – ٢٠٠١: سنة التخرج
  السادسة : اسم الدورة 

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الدور األول  ٩١٫٢١  زآريا فتحي محمد .١
  الدور األول  ٨٦٫٦١٣  فراس علي محمد .٢
  الدور األول  ٨٤٫٩٣٩  عبد الرحمن حسين  .٣
  الدور األول  ٨١٫٨١  بالل سعيد ابو صبيح  .٤
  الدور األول  ٨١٫٠٢٣  نضال جميل محمد .٥
  الدور األول  ٨٠٫٧٨  سامر حيدر رمو .٦
  الدور األول  ٨٠٫٢٣٩  بسام محمد احمد .٧
  الدور األول  ٧٩٫١٩٢  عبيرة سوالقة آرومي .٨
  الدور األول  ٧٩٫١٠٩  عمر عبد الفتاح محمود .٩
  الدور األول  ٧٩٫٠٢٩  عالء محمد يوسف  .١٠
  الدور األول  ٧٩٫٠١٧  ماعيلاسماعيل نادر اس .١١
  الدور األول  ٧٨٫٩٧٧  جوهر جار اهللا مال اهللا .١٢
  الدور األول  ٧٧٫٨١  محمود نعيم احمد .١٣
  الدور األول  ٧٧٫١٤١  نوح عادل مصطفى .١٤
  الدور األول  ٧٦٫٦٧٩  خليل محمد احمد .١٥
  الدور األول  ٨٤٫٣٠٢  اشرف الياس خضر .١٦
  الدور األول  ٨٢٫٩٢٦  اسماعيل حمد زيدان .١٧
  الدور األول  ٧٢٫٧٠١  خر عمر خورشيدفا .١٨
  الدور األول  ٧٢٫٤٥٢  معاذ محمد عبد اللطيف .١٩
  الدور األول  ٧٢٫٠٧٨  رامي احمد محمد .٢٠
  الدور األول  ٧٢٫٠١٧  هاشم مصطفى هاشم .٢١
  الدور األول  ٧١٫٠٠٣  زهير آافان علي .٢٢
  الدور األول  ٧٠٫٥٨٩  الياس خلف حسين .٢٣
  الدور األول  ٧٠٫٥١٧  خليل الياس خلف .٢٤
  الدور األول  ٧٠٫٤٦٠  تانية زهير اندراوس .٢٥
  الدور األول  ٦٩٫٠٨٣  احمد حسن محمد امين .٢٦
  الدور األول  ٦٨٫٦٥١  عمران محمد علي .٢٧
  الدور األول  ٦٨٫٥٤٥  محمد عزيز آمر .٢٨
  الدور األول  ٦٨٫٥٠٠  يوسف فرحان مصطفى .٢٩
  الدور األول  ٦٨٫١٠٢  باسم حسن حسين .٣٠
  الدور األول  ٦٧٫٠٣٠  خليل ابراهيم حمو .٣١
  الدور األول  ٦٧٫٠٠٢  عدنان عبد اهللا جاسم .٣٢
  الدور األول  ٦٦٫٥٣٣  ناظم خليل علي .٣٣
  الدور األول  ٦٥٫٧٧٧  اسماعيل خليل اسماعيل .٣٤
  الدور األول  ٦٥٫٠٢٨  مصطفى محمود محمد .٣٥
  الدور األول  ٦٤٫٥٥٢  رياض حسين حمان .٣٦
  الدور األول  ٦٤٫٢٥٣  يوسف سليمان يوسف .٣٧
  الدور األول  ٦٣٫٧٢٧  الحايوب محمود ص .٣٨
  الدور األول  ٦٢٫٨٤٥  منتصر عبج االله محمد شيت .٣٩
  الدور األول  ٦٢٫٣٩٩  خليل ابراهيم خلف .٤٠
  الدور األول  ٦٢٫١١٤  ميثم عبد االمير محمد .٤١
  الدور األول  ٦١٫٥٩٤  مهند صالح حسين .٤٢
  الدور األول  ٦٠٫٢٨٧  يعقوب يوسف خيدر .٤٣
  لالدور األو  ٥٩٫٤٤٢  قمبر سعيد فاضل .٤٤
  الدور األول  ٥٨٫٣١٠  قيس يونس اسماعيل .٤٥
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  ٢٨/٩/٢٠٠٢ – ١٠٨٨٨:       رقم وتاريخ األمر الجامعي٢٠٠٢ – ٢٠٠١: سنة التخرج
  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الدور الثاني  ٦٣٫٩٤٣  عمر عادل محمد .١
  الدور الثاني  ٦٢٫٠٥٤  محمد يونس خليل .٢
  الثانيالدور   ٦١٫١٤٢  عبد العزيز ابراهيم يونس .٣
  الدور الثاني  ٦٠٫٠٦٥  مهدي زين العابدين زينل .٤
  الدور الثاني  ٥٩٫٤٧٥  علي عزيز حميد .٥
  الدور الثاني  ٥٨٫٣٢٩  مهدي صالح قاسم .٦
 


