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 الجامعة : المهصل                  الكلية : القانهن                               القسم : 

 الدراسة : )صباحي(                الشهادة : )بكالهريهس(

 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                      اسم دورة التخرج :  0990-0991سنة التخرج : 

 الدور الذي تخرج منه معدل أخر سنتين ياسم الطالب الثالث ت
 األول 84.25 ندى محسهد ذنهن   .1
 األول 81.19 خزر خديدة رشه  .4
 األول 81.77 دمحم يهنس دمحم  .3
 األول 79.25 غادة خزر حدين  .2
 األول 77.95 نهال عبد القادر فتحي  .5
 األول 75.25 بذار دمحم عبد هللا  .6
 األول 75.47 عمي عدنان يحيى  .7
 األول 72.74 خالق سمسان حدنعبد ال  .8
 األول 74.93 جشان كهركيس يمدا  .9

 األول 71.93 جاسم سعدية حازم  .11
 األول 71.71 نجم ابراىيم دمحم  .11
 األول 71.25 ىيام عبد السالك ىادي  .14
 األول 71.49 اناس ضاحي دمحم  .13
 األول 71 ميدي حدين داؤد  .12
 األول 71.86 اليام محسهد شريف  .15
 األول 71.86 عزيز خزر حدين  .16
 األول 71.49 عيدى فتاح عيدى  .17
 األول 71.19 حكم احسد جسيل  .18
 األول 71 سيام غانم محسهد  .19
 األول 69.49 تغريد عبد الهدود عبد الجبار  .41
  األول 69.15 دمحم عطية عبد هللا  .41
 األول 68.97 عبد الدطيع بطرس حجي  .44
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 خرج منهالدور الذي ت معدل أخر سنتين اسم الطالب الثالثي ت
 األول 68.25 وعد هللا عبد الغشي مرطفى  .43
 األول 68.36 عكمة حدين يهسف  .42
 األول 68.45 يدرى غانم يحيى  .45
 األول 68.19 صفاء دمحم حدين  .46
 األول 68.16 احسد ابراىيم رمزان  .47
 األول 68.12 دعاء لقسان ابراىيم  .48
 األول 67.14 ميا حدن امين  .49
 األول 66.54 سشان يحيى قاسم  .31
 األول 66.51 ماىر خزر غائب  .31
 األول 66.36 عمي محسهد عبد هللا  .34
 األول 66.47 عز الدين نجم الدين احسد  .33
 األول 66.44 اسساعيل ابراىيم عرسان  .32
 األول 66 اسساعيل خميل ابراىيم  .35
 األول 65.88 دمحم سالم مدمم  .36
 األول 65.81 حمى دمحم سعيد  .37
 األول 65.27 سردار دمحم كريم  .38
 األول 65.25 زيتهن فرج عبد هللا  .39
 األول 65.13 عمي اسساعيل دمحم  .21
 األول 65 مروان عادل اسساعيل  .21
 األول 62.82 رنو محسهد عباوي   .24
 األول 62.49 رفاه خميل ذنهن   .23
 األول 62.47 كمدتان عساد الدين دمحم  .22
 األول 62.14 حازم دمحم عمي  .25
 األول 63.88 دخيل عايد حسد  .26
 األول 63.61 ذنهن  نفال نفالن  .27
 األول 63.11 ناصر جاسم حذر  .28
 األول 64.91 عبد الهىاب ميدي صالح  .29
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 الدور الذي تخرج منه معدل أخر سنتين اسم الطالب الثالثي ت
 األول 64.88 دمحم صالح خزر  .51
 األول 64.74 يهسف احسد دمحم  .51
 األول 64.26 عبد دمحم كفطان  .54
 األول 64.21 شجاع دمحم وىبي  .53
 األول 64.38 ىبة عبد هللا سميمو   .52
 األول 64.44 عمي بشيان كحيط  .55
 األول 64.13 ذكاء دمحم عبد القادر  .56
 األول 64.12 عمي فيرل عمي  .57
 األول 61.82 باسسة خزر قادر  .58
 األول 61.81 نظسي احسد عبد الرحسن  .59
 األول 61.75 عبد العزيز سعهد دويل  .61
 األول 61.36 كسر عمي ىهيدي  .61
 األول 61.15 وزيرة دمحم احسد  .64
 األول 61 سميسان ياسين عباس  .63
 األول 61.75 رياض دمحم سعيد  .62
 األول 59.91 دمحم خمف جسيل  .65
 األول 59.82 خالص فتح هللا بيشام  .66
 األول 58.41 حاتم احسد اسساعيل  .67
 األول 56.93 مشير زيشه بته  .68
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 الكلية : القانهن                               القسم :  الجامعة : المهصل                 

 الدراسة : )صباحي(                الشهادة : )بكالهريهس(

 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                      اسم دورة التخرج :  0990-0991سنة التخرج : 

 منهالدور الذي تخرج  معدل أخر سنتين اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 67.65 كشار عبد العزيز مرطفى  .1
 الثاني 65.75 نيران عيادة عبد هللا  .4
 الثاني 65.31 وليد مرطفى دمحم  .3
 الثاني 62.88 احدان فاضل دمحم  .2
 الثاني 63.56 نادية ادريس  .5
 الثاني 64.65 طارق يهسف عبد هللا  .6
 الثاني 64.51 جهان دمحم صالح  .7
 انيالث 61.38 فهاز سعدون خزر  .8
 الثاني 59.74 فارس ياسين جاسم  .9

 الثاني 59.74 شريف بمه عطذان  .11
 الثاني 59.47 صباح نجم عبد هللا  .11
 الثاني 59.44 بدسة سامي محسهد  .14
 الثاني 59.14 عمي بيزاد عباس  .13
 الثاني 58.68 محدن ابراىيم احسد  .12
 الثاني 58.63 جاسم دمحم احسد  .15
 الثاني 58.61 اياد حدن عمي  .16
 الثاني 58.54 حسد سميسانطو ا  .17
 الثاني 58.25 دمحم حدين عمي  .18
 الثاني 58.43 صبحي عبد القادر حسهدي  .19
 الثاني 65.59 سكفان جسيل احسد  .41
 الثاني 57.97 سهزان عبد هللا دمحم  .41
 الثاني 57.86 حدين مربط فريش  .44
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 الدور الذي تخرج منه معدل أخر سنتين اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 57.86 ذيبانحاجم دمحم   .43
 الثاني 57.61 نيركز مجيد امين  .42
 الثاني 56.95 عبد الجبار عبد الهاحد  .45
 الثاني 56.69 عمي حدين قمي  .46
 الثاني 56.54 عبد هللا دمحم شاكر  .47
 الثاني 56.21 دلذير عبد الدتار دمحم  .48
 الثاني 56.13 احسد ابراىيم دمحم  .49
 الثاني 55.81 ىزار عزيز قادر  .31
 الثاني 55.65 ابه القاسم حسداندمحم   .31
 الثاني 55.59 ضرار خميفة عبد الكريم  .34
 الثاني 55.23 عبد الساجد اسساعيل دمحم  .33
 الثاني 55.45 ازاد محدن نادر  .32
 الثاني 52.91 دمحم نجيب جرجيس  .35
 الثاني 52.75 خزر رشه درويش  .36
 الثاني 52.21 احسد جاسم دمحم  .37
 نيالثا 54.22 خميل ابرىيم مرطفى  .38
 الثاني 54.57 احسد سالم عبد الرزاق  .39
 الثاني 54.18 عطية مرعي احسد  .21

 
 


