
 

 (1-<) 

 القسم :             الجامعة : المهصل                  الكلية : القانهن                   

 الدراسة : )صباحي(                الشهادة : )بكالهريهس(

 اسم دورة التخرج :           رقم وتاريخ األمر الجامعي :            7899-7891سنة التخرج : 

 الدور الذي تخرج منه معدل أخر سنتين اسم الطالب الثالثي ت

 األول 898.?< عامر مرعي حدؼ  .1

 األول 9<<.<< نؽاف حازم خالد  .8

 األول ;?9.:< ندى زهير سعيد  .9

 األول 9?..8< فارس فيرل خؽرشيد  .:

 األول 19<.1< نجؽد خميل عباس  .;

 األول ;?9..< صالح ابراهيػ أحسد  .>

 األول 898..< هشد فالح محسؽد  .=

 األول 19<.?= عبد خمفكامل   .<

 األول .8=.<= صدقي سميػ خان نعسان  .?

 األول >=?.:= انترار عمي خزر  ..1

 األول .?=.9= سشاء دمحم أحسد  .11

 األول <;;.9= فيفيان انترانيغ كريكؽر  .18

 األول :9;.9= مشذر فتحي زيدان  .19

 األول 9= ميادة دمحم نديػ  .:1

 األول 9;?.8= نداء دمحم غزال  .;1

 األول ::=.8= د القادرريا ادريس عب  .>1

 األول .8=.8= مدمػ خزر عبد هللا  .=1

 األول <:8.9= رشيدة خؽاستي فرمان  .<1

 األول >:..8= سحر سالػ دمحم  .?1

 األول :9;.1= محاسؼ ياسيؼ جاسػ  ..8

 األول <<:.1= عادل سفر عادل  .81

 األول <1:.1= أحالم شيت أحسد  .88

3/77/829 
 22/9/7899في 



 

 (8-<) 

 تخرج منه الدور الذي معدل أخر سنتين اسم الطالب الثالثي ت

 األول ;?1.9= ابراهيػ محسؽد سعدو  .89

 األول 9<<..= ميادة سعدون حديؼ  .:8

 األول .8=..= أحسد مجيد عيدى  .;8

 األول =?>..= دمحم نجػ فيرل  .>8

 األول 1::..= عبد هللا يؽنس دمحم  .=8

 األول 898..= شهمة زكي أميؼ  .<8

 األول 1;>..= صالح عقمة ضيف هللا  .?8

 األول 89...= سشاء عادل سعيد  ..9

 األول 89...= دمحم عبد الغفؽر عزيز  .91

 األول .><.?> نجػ عبد هللا صالح  .98

 األول ..<.?> لطيف رحيػ دمحم  .99

 األول .?=.?> عايدة دمحم صالح  .:9

 األول 18;.?> ذاكر سالػ أحسد  .;9

 األول 1::.?> عيدى حدؼ صالح  .>9

 األول 898.?> خالد اسساعيل حشؽش  .=9

 لاألو  >11.?> شهمة قاسػ أحسد  .<9

 األول ?> ابراهيػ دمحم ناصر  .?9

 األول >.?.<> عبد الباسط دمحم فرح  ..:

 األول >.?.<> بتؽل محسؽد صالح  .1:

 األول .8=.<> سعد حازم يؽنس  .8:

 األول <<:.<> عبد هللا راجي جروان السجالي  .9:

 األول 1::.<> عبد الكريػ دمحم صادق  .::

 األول 9.8.<> عبد هللا عؽاد يحيى  .;:
 األول ?>..<>  السعايطةخالد صالح عبد هللا  .>:
 األول ..<.=> عالء الديؼ ميرغشي طه  .=:
 األول .8=.=> يؽسف ألياس سدن  .<:
 األول :.>.=> حشان عبد الجميل عالوي   .?:



 

 (9-<) 

 الدور الذي تخرج منه معدل أخر سنتين اسم الطالب الثالثي ت

 األول :.>.=> مرطفى سالػ مرطفى  ..;

 األول ?=8.=> ابتدام فيرل مرعي  .1;

 األول =>=.>> ن نجػ سعيدكمذا  .8;

 األول <<:.>> عبد هللا سمطان مؽسى  .9;

 األول 1::.>> ميادة حازم قاسػ  .:;

 األول =>=.;> سالم عبد سمسان  .;;

 األول ::=.:> هشد سعد هللا صديق  .>;

 األول 89;.:> ثائر نافع أحسد  .=;

 األول 898.:> مشى ياقؽ مروكي  .<;

 األول ><1.:> أنسار سعيد مرطفى  .?;

 األول >.?.9> جبر خزير عباس  ..>

 األول ::=.9> راكان اسساعيل حامد  .1>

 األول ::=.9> الزم جبؽري داؤد  .8>

 األول =8>.8> يؽنس محسؽد خمف  .9>

 األول :.>.8> نؽال طه يؽنس  .:>

 األول :.>.1> مهدي عطؽان كاظػ  .;>

 األول 8=8.9> سامي مهدي صالح  .>>

 األول <:8.9> به رزيؼ أحسد دمحم  .=>

 األول 8.9.8> دمحم حسادي هشدي  .<>

 األول >8.11> صالح ابراهيػ عيدى  .?>

 األول 9=..8> حديؼ يؽنس أحسد  ..=

 األول ?>..8> خالد فريد بؽلص  .1=

 األول 1;>.1> أحسد خمف دمحم  .8=

 األول <;;.1> غانػ دمحم سمطان  .9=

 األول >1.11> شريف فاضل نزال  .:=

 األول .?>..> حديؼ عمي دمحم  .;=

 األول 1::..> نادر خزر حسؽ  .>=



 

 (:-<) 

 الدور الذي تخرج منه معدل أخر سنتين الطالب الثالثي اسم ت

 األول ?=8..> صالح عثسان دمحم  .==

 األول ><1..> وعد عز الديؼ جسيل  .<=

 األول ?8<.?; بدر الديؼ أسعد جهانكير  .?=

 األول 19<.?; ناصر سعدون زاجي  ..<

 األول 1;>.=; سكفان أحسد عاصػ  .1<

 األول 89;.:; عايد جدوع حديؼ  .8<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (;-<) 

 القسم :             الجامعة : المهصل                  الكلية : القانهن                   

 الدراسة : )صباحي(                الشهادة : )بكالهريهس(

 رج :اسم دورة التخ           رقم وتاريخ األمر الجامعي :            7899-7891سنة التخرج : 

 الدور الذي تخرج منه معدل أخر سنتين اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني >8=.?> قيس حازم عاشؽر  .1

 الثاني 18;.=> نؽال مرطفى الفيؽمي  .8

 الثاني 898.;> اسساعيل دمحم أحسد  .9

 الثاني =9<.:> سمؽى فتاح رفعت  .:

 الثاني ?>..:> بخذان دمحم أميؼ  .;

 ثانيال <>?.:> ريا عبد القادر فائق  .>

 الثاني .9?.8> شؽنػ أحسد جسعة  .=

 الثاني 1<;.9> طالب عمي حديؼ  .<

 الثاني :9;.9> محسؽد حامد عبد الرزاق  .?

 الثاني 9> صالح عزيز داؤد  ..1

 الثاني 9;?.8> مؤيد مجيد حدؽ  .11

 الثاني 9;?.8> به ناز سردار عبد الرحسؼ  .18

 الثاني .9?.8> جؽان حبيب صديق  .19

 الثاني .?>.1> ليمى صديق السكتؽف  .:1

 الثاني 1.9:1> عبد الرحيػ حديؼ خزر  .;1

 الثاني 1.888> طه عبد الشاجي أحسد  .>1

 الثاني .8=..> نديػ عارف حساد  .=1

 الثاني =?>..> أحسد دمحم عبؽد  .<1

 الثاني ;=;..> معفر عبد هللا يحيى  .?1

 الثاني 9.8..> نفيدة عبد هللا قاسػ  ..8

 الثاني ?>...> دمحم باقر ذنؽن   .81
 الثاني .?=.?; عبد هللا فؽزي أحسد  .88

في  3/77/7472
71/71/7899 



 

 (<-<) 

 الدور الذي تخرج منه معدل أخر سنتين اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني :.>.?; عسر محسؽد عبد الرحسؼ  .89

 الثاني :=>.<; أحسد عبد هللا جاسػ  .:8

 الثاني 8=9.<; بيار طاهر سعيد  .;8

 الثاني >11.<; البرني عدالني جالل  .>8

 الثاني 1;<.=; هاشػ ابراهيػ خزر  .=8

 الثاني :.>.=; ؽيس هدو حجيال  .<8

 الثاني =; حسدياسيؼ ابراهيػ   .?8

 الثاني ::=.>; باسػ جميل ابراهيػ  ..9

 الثاني .8=.>; فاطسة طه سالمة  .91

 الثاني >9.89; خمف جمؽ طه  .98

 الثاني ;<=.8; عبد هللا جسيل دمحم  .99

 الثاني <9=.8; سعد غائب عمي  .:9

 
 


