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 القانهن القدم :                      والدياسة الجامعة : المهصل                  الكلية : القانهن 

 الدراسة : )صباحي(                الذهادة : )بكالهريهس(

 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                      اسم دورة التخرج :  9111-9191سنة التخرج : 

 الدور الذي تخرج منه معدل أخر سنتين الثالثياسم الطالب  ت
 األول 02.868 صدام خزعل يحيى  .1
 األول 06.028 اجياد ثامر نايف  .6
 األول 69..01 احسد عبد العزيز مرطفى  .3
 األول 9.2.9. ىشد محسهد حامد  .2
 األول 9.316. لبشى دمحم نجيب  .5
 األول 0.265. ايسان سالم صالح  .2
 ألولا 0.521. حهاس دمحم خمف  ..
 األول 0.669. راكان حدين طو  .0
 األول 8..... رشيد عزو رشيد  .9
 األول 250... احسد مرطفى عمي  .18
 األول 158... غادة صبيح اسساعيل  .11
 األول 2.333. اقبال عادل ابراىيم  .16
 األول .5.93. عباس عزيز محسهد  .13
 األول 8...5. ماىر ربيع قاسم  .12
 األول 5.658. امامة دمحم طو  .15
 األول 58..2. هللا نامسعبد   .12
 األول 2.125. سعد عبد هللا دمحم  ..1
 األول 3.033. غدان يهنس ذنهن   .10
 األول 3.282. عبد دمحم عمي درويش  .19
 األول 6.265. ميى بكر تهفيق  .68
 األول 6.2.9. ابراىيم شكهر اسساعيل  .61
 األول 6.395. اسهان عبد العميم محسهد  .66
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 الدور الذي تخرج منه نتينمعدل أخر س اسم الطالب الثالثي ت
 األول 6.386. احسد فالح دخل هللا  .63
 األول 6.691. عامر عمي داؤد  .62
 األول 6.125. نجالء تهفيق نجيب  .65
 األول 6.821. بذار سعد هللا دمحم  .62
 األول 1.3.5. سعد مزاحم سميسان  ..6
 األول 1.803. اصغر عبد الرزاق حدن  .60
 األول 8.086. مطمك عمي صالل  .69
 األول 8.265. ميدي سعدون  صباح  .38
 األول .8.10. عمي حدين عبد  .31
 األول 8.165. ستيال بيشام سميم  .36
 األول 8. سؤدد غازى بكر  .33
 األول 29.803 ختام حسادي جاسم  .32
 األول 29.868 صفهان اسان دمحم  .35
 األول 29 عالن اخميفشحدين   .32
 األول 69..20 ىشهف حدن دمحم  ..3
  األول 20.228 حدن طيب دمحم  .30
 األول .20.23 اوحيد ابراىيمعامرة   .39
 األول 20.668 عبد الرحسن يهنس عبد الرحسن  .28
 األول 808..2 فارس عبد هللا عبد الرزاق  .21
 األول 912..2 ىشاء بطرس الياس  .26
 األول 250..2 دمحم صدر الدين عبد هللا  .23
 األول 168..2 طو زته حدين  .22
 األول 58..22 زىهر مرطفى عمي  .25
 األول 22.568 ح حسهدفارس فري  .22
 األول .22.23 ىشاء محسهد جرجيس  ..2
 األول 22.622 عبد اليادي عبد هللا يهسف  .20
 األول 22.165 ىشد صالح قادر  .29
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 الدور الذي تخرج منه معدل أخر سنتين اسم الطالب الثالثي ت
 األول 22.803 اسساء ىاشم سمطان  .58
 األول 25.016 االء سالم سعيد  .51
 األول .25.20 ماجد فتحي احسد  .56
 األول 25.503 جشار عبد الرحسن خميل  .53
 األول 25.588 شكيب سمسان عمي  .52
 األول 25.2.9 دمحم قاسم عمي  .55
 األول 25.3.5 سهزان عادل رشيد  .52
 األول 25.868 بدر الدين عطية عبد هللا  ..5
 األول .22.20 ذكرى محسهد احسد  .50
 األول 22.250 كامل حطحيط حدين  .59
 األول 22.821 ن غريبدرية نهر الدي  .28
 األول .23.23 ماجد فاضل دمحم  .21
 األول 23.125 لطيف مرطفى احسد  .26
 األول 26.930 يعقهب الزين يعقهب  .23
 األول 26.933 اسعد حازم عمي  .22
 األول 26.0.5 طاىر عمي حدين  .25
 األول 26.052 زيرك دمحم صديق  .22
 األول 26.028 مدعهد خزر دمحم  ..2
 ألولا 26.033 شكر سمطان عدو  .20
 األول 80..26 دمحم عمي حدهن   .29
 األول 80..26 سسيرة مال هللا بالل  .8.
 األول 26.526 فائق جسيل شياب  .1.
 األول 26.311 شعبان خالد كريم  .6.
 األول 26.128 ايهب عباس صالح  .3.
 األول 26.165 صاحب مطر خياط  .2.
  األول 21.095 نهرز دريعي بدر  .5.
 األول 21.033 وضاح عبد الرحسن عزيز  .2.
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 الدور الذي تخرج منه معدل أخر سنتين اسم الطالب الثالثي ت
 األول 21.182 عاتكة حبيب عبد االحد  ...
 األول 8...28 فتحي عبد هللا سمطان  .0.
 األول 28.568 مرعب فيرل دمحم  .9.
 األول 28.182 قاسم دمحم سميسان  .08
 األول 59.9.9 يهسف اسساعيل دمحم   .01
 األول 59.2.9 ليمى احسد شريف  .06
 األول 59.680 ىشد صالح مهلهد  .03
 األول .59.10 نهفل حسادي سمطان  .02
 األول 8...50 الفاضل ادم احسد  .05
 األول 282..5 سرحان احسد سرحان  .02
 األول 53.208 يهنس احسد بكر  ..0
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 : القانهن الجامعة : المهصل                  الكلية : القانهن والدياسة                     القدم 

 الدراسة : )صباحي(                الذهادة : )بكالهريهس(

 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                      اسم دورة التخرج :  9111-9191سنة التخرج : 

 الدور الذي تخرج منه معدل أخر سنتين اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 1.316. صالح اسساعيل حدن  .1
 الثاني 20.81 سان حسيدحدين سمي  .6
 الثاني .2 يهنس عمي محيسيد  .3
 الثاني .22.10 ابراىيم الياس خزر  .2
 الثاني 91..25 ليمى حدين عمي  .5
 الثاني 25.122 ىالة جرجيس عبد  .2
 الثاني 25 سعد محسهد دمحم  ..
 الثاني 25 مطر عراك عرمهش  .0
 الثاني 22.225 اميرة سعدى حدين  .9

 انيالث 22.65 غانم خزر احسد  .18
 الثاني 5..23 فرىاد كاكارش حدين  .11
 الثاني 21.095 صدقي محسهد سعدى  .16
 الثاني 8...21 دمحم رمزان احسد  .13
 الثاني 8...21 زىرة جاسم دمحم  .12
 الثاني 21.22 تهفيق محي الدين دمحم  .15
 الثاني 21.250 فاضل حامد عمي  .12
 الثاني 21.691 احسد يهسف احسد  ..1
 الثاني 28.9.9 اخالص احسد رسهل  .10
 الثاني 6..28 دمحم حسادى شيت  .19
 الثاني 28.22 عدنان اسساعيل عبد  .68
 الثاني 28.65 حازم صالح محسهد  .61
 الثاني 28.66 عبد الحدن كاظم حدهن   .66
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 الدور الذي تخرج منه معدل أخر سنتين اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 2.826 شياب احسد دمحم  .63
 الثاني 28.82 اسه دمحم صهفي  .62
 الثاني 59.90 باس حدين عبد هللاع  .65
 الثاني 59.20 الزم زيدان خمف  .62
 الثاني 59.250 حمه كباش الزين  ..6
 الثاني 59.822 شكر قادر حسد امين  .60
 الثاني 50.9 خالد محسهد سمطان  .69
 الثاني 50.052 بدسة عباس ياسين  .38
 الثاني 50.200 صالح دمحم احسد  .31
 الثاني 50.2 كريم احسد حسيد  .36
 الثاني 50.521 يم اسساعيل حجيابراى  .33
 الثاني 50.2.9 رعد محسهد خزير  .32
 الثاني 50.182 فيروز دمحم مهسى  .35
 الثاني 50.6 الكاظم بن عمي الغرسمي  .32
 الثاني 52.526 اسساعيل وادى حجي  ..3
 الثاني 52.266 دمحم فائق سميسان  .30
 الثاني 52.355 ىاورى قادر رسهل  .39
 يالثان 52.62 محسهد فتحي حسادى  .28
 الثاني 52.821 حجي عبد الخالق صديق  .21
 الثاني 55.395 حدين عمي دمحم  .26
 الثاني .52.52 صالح الدين دمحم قادر  .23
 الثاني 52.608 ةعفيرل سعيد جس  .22
 الثاني .53.52 محسهد احسد العطا هللا  .25
 الثاني 53.895 رشدى خالص دمحم  .22
 الثاني 56.6 ىزار دمحم احسد  ..2
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 ملحق الدور الثاني 

 القانهن الجامعة : المهصل                  الكلية : القانهن                              القدم : 

 الدراسة : )صباحي(                 الذهادة : )بكالهريهس(

 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                     اسم دورة التخرج : 9111-9191سنة التخرج : 

 الدور الذي تخرج منه خر سنتينأ معدل الثالثياسم الطالب  ت

  الثاني 16.618 حدن مطر عبد هللا  .9
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 الدياسةالجامعة : المهصل                  الكلية : القانهن والدياسة                     القدم : 

 بكالهريهس(الدراسة : )صباحي(                الذهادة : )

 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                      اسم دورة التخرج :  9111-9191سنة التخرج : 

 الدور الذي تخرج منه معدل أخر سنتين اسم الطالب الثالثي ت
 األول .02.595 اسراء دمحم صالح  .1
 األول 01.0.63 عساد خميل ابراىيم  .6
 األول 08.8051 دمحم صالح شطيب  .3
 األول .0.069. وليد سالم دمحم  .2
 األول 0.1209. محسهد شكر زكر  .5
 األول 5..0... فهزي خطاب كامل  .2
 األول .5.595. دمحم صالح محسهد  ..
 األول 5.8616. عبد الرحسن ميدي صالح  .0
 األول 2.8051. نازه نين عثسان دمحم  .9

 األول 3.9321. امل دمحم فتحي  .18
 ألولا .3.595. عمي عبد هللا ةسامي  .11
 األول 3.6220. محسهد عطية احسد  .16
 األول .6.9.0. ساجدة خزر ميخا  .13
 األول 6.69.0. دمحم سامي يهنس  .12
 األول .8.595. نجالء محسهد خالد  .15
 األول 8.32.3. الشان بن السامي  .12
 األول 0.6..29 عبد الدتار رجب شريف  ..1
  األول 29.2209 ستار جبار جاسهر  .10
 األول 29.2826 ساجدة فرحان حدين  .19
 األول 20.69.0 دمحم بدر رجب  .68
 األول 20.1260 كامل اسساعيل كاظم  .61
 األول 2.9321. دمحم عبد الرسد حدن  .66
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 الدور الذي تخرج منه معدل أخر سنتين اسم الطالب الثالثي ت
 األول 0.63..2 حسد دمحم مييدي  .63
 األول 551...2 غالب صبحي يهسف  .62
 ولاأل 1236..2 دمحم سسين كريم  .65
 األول .22.069 حشان دمحم حاجم  .62
 األول 22.2208 عبد القادر ابراىيم حاج  ..6
 األول .22.605 عبد الدتار غانم صالح  .60
 األول 25.0805 عبد االلو اسساعيل دمحم  .69
 األول .25.595 احسد سميسان ولي  .38
 األول 25.5382 نبيل يهنس دمحم  .31
 األول 22.2208 مذعان مرطفى نبي  .36
 األول 22.2220 يهسف سسيرة وديع  .33
 األول 22.3069 ادم احسد مختار  .32
 األول 22.3282 دمحم محسهد احسد  .35
 األول 23.0932 صبحي حامد خزر  .32
 األول 23.1912 فزيمة عباس غائب  ..3
 األول 861..26 باسم صالح دمحم  .30
 األول 26.2306 احسد حدين خمف  .39
 األول 26.2306 اسساعيل حدن عبيد  .28
 األول 21.30.6 جاسم دمحم عبيد  .21
 األول .21.321 رافع شريف ذنهن   .26
 األول 21.6328 احسد ذياب مطمك  .23
 األول 59.5531 غانم ياسين عمي  .22
 األول 50.5531 عمي نعيم عبد الزىرة  .25
 األول 50.2208 خالدة عمي يهنس  .22
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 الدياسةالقدم :     الجامعة : المهصل                  الكلية : القانهن والدياسة                 

 الدراسة : )صباحي(                الذهادة : )بكالهريهس(

 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                      اسم دورة التخرج :  9111-9191سنة التخرج : 

 الدور الذي تخرج منه معدل أخر سنتين اسم الطالب الثالثي ت
 لثانيا 1.09.9. دمحم عبد الرزاق مرطفى  .1
 الثاني 22.2605 بررسك صالح صالح  .6
 الثاني 23.09.9 جاسم دمحم حديد  .3
 الثاني 26.8230 دمحم عبد الجبار حجي  .2
 الثاني 26.8280 عسر عثسان حدين  .5
 الثاني 21.6828 عامر رزيج حدين  .2
 الثاني 28.0805 ياسر كريم ميدي  ..
 الثاني 59.2220 عشز خمف عته  .0
 الثاني 52.32.3 خالد ادريس خزير  .9
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