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 الجامعة : المهصل                  الكلية : القانهن                               القسم : 

 الدراسة : )صباحي(                الشهادة : )بكالهريهس(

 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                      اسم دورة التخرج :  1991-1991سنة التخرج : 

 الدور الذي تخرج منه معدل أخر سنتين ياسم الطالب الثالث ت
 األول 85.81 عزت تؽفيق جعفر  .1
 األول 84.51 نجػ حسيد دمحم  .2
 األول 81.97 خالد ابراهيػ سميسان  .3
 األول 81.63 ابراهيػ احسد سالػ  .4
 األول 81.36 اسامة احسد دمحم  .5
 األول 88.84 هدى سالػ دمحم  .6
 األول 79.23 عسر خطاب حسد  .7
 األول 79.18 د عبد هللاهيفاء احس  .8
 األول 78.73 وليد ابراهيػ احسد  .9

 األول 77.96 سعاد مهيدي شهاب  .18
 األول 77 سسية حديؼ عبد هللا  .11
 األول 76.57 دمحم عادل قدوري   .12
 األول 76.31 نجيبة نجيب ابراهيػ  .13
 األول 76.21 هاشػ مغير هزاع  .14
 األول 75.94 مثشى ثامر احسد  .15
 األول 75.84 لقاء وعد هللا قاسػ  .16
 األول 75.73 احسد جعفر عبد الرحسؼ  .17
 األول 75.71 حازم عاصي حسؽشي  .18
 األول 75.68 مدمػ حديؼ زيؼ العابديؼ  .19
 األول 75.82 كؽركيس يؽسف داؤد  .28
 األول 74.68 نعػ حسيد مجيد  .21
 األول 74.52 عبير صهيب سعيد  .22
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 منه الدور الذي تخرج معدل أخر سنتين اسم الطالب الثالثي ت
 األول 74.39 قيدار عبد القادر صالح  .23
 األول 73.92 احسد خمف صمبي  .24
 األول 73.92 يؽنس عبد دمحم  .25
 األول 73.68 عباس دمحم عباس  .26
 األول 73.65 طمب محدؼ مطمغ  .27
 األول 73.68 حساد دمحم نهير  .28
 األول 73.57 دمحم رائدة فاروق   .29
 األول 73.31 زاهدة ياسيؼ دمحم  .38
 األول 73.18 جرجيس عساد دمحم  .31
 األول 72.71 شاطرة داؤد قرو  .32
 األول 72.71 هالة سالػ دمحم  .33
 األول 72.29 دمحم حديؼ دمحم  .34
 األول 72.13 دمحم بذار احسد  .35
 األول 71.94 عمية يؽنس محسؽد  .36
 األول 71.92 عذبة سامي حسيد  .37
 األول 71.71 نجاح سميسان عبد هللا  .38
 ألولا 71.78 جالل ابراهيػ مراد  .39
 األول 71.68 مدعؽد عبد الرحسؼ نجػ الديؼ  .48
 األول 71.21 محسؽد حاجػ ذياب  .41
 األول 78.97 احسد عمي حديؼ  .42
 األول 78.71 فرح دمحم ذنؽن   .43
 األول 78.57 بيداء شهاب احسد  .44
 األول 69.89 طارق بخيت الخزر  .45
 األول 69.31 سسيط خمف دمحم  .46
 األول 69.17 اواز سعيد خالد  .47
 األول 68.78 عزيز خمف محسؽد  .48
 األول 68.15 ناظػ جسيل عرب  .49
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 الدور الذي تخرج منه معدل أخر سنتين اسم الطالب الثالثي ت
 األول 68.18 عدنان حديؼ طه  .58
 األول 67.84 سامر جسيل دمحم  .51
 األول 67.63 رقية زيشل حدؼ  .52
 األول 67.87 هعيسة دمحم محسؽد  .53
 األول 67.86 نؽاف احسد حسادى  .54
 األول 67 دى ابراهيػ حديؼن  .55
 األول 66.93 جهاد قاسػ يؽسف  .56
 األول 66.52 عبد الرحسؼ طه عبؽ  .57
 األول 66.42 شؽع عيدىؽ رائدة ي  .58
 األول 66.18 مها عبد الجبار سمطان  .59
 األول 65.94 ديشدار جيجؽ مادو  .68
 األول 65.78 اسعد عبد هللا دمحم  .61
 األول 65.74 مرعي عسر احسد  .62
 األول 65.47 عزيز يؽنس محسؽد  .63
 األول 65.28 فؤاد ارشيد عمي  .64
 األول 65.21 مشى حامد ابراهيػ  .65
 األول 65 شيردل سسؽ جؽقي  .66
 األول 64.44 خزر سالػ خمف  .67
 األول 64.36 قادر ياسيؼ سميػ  .68
 األول 64.31 خالد بالل خزر  .69
 األول 64.21 لزكيؼ ايزيديؼ اسساعيل  .78
 األول 64.85 حامد صالح مرطفى  .71
 األول 63.76 رشيد عمي عسر  .72
 األول 62.82 طه عمي طه  .73
 األول 62.38 دمحم محسؽد عران  .74
 األول 62.21 سفيان حدؽن عمي  .75
 األول 68.88 فاضل خرو جسعة  .76
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 الدور الذي تخرج منه معدل أخر سنتين اسم الطالب الثالثي ت
 األول 68.63 فارس شيخؽ دمحم  .77
 األول 59.48 دمحم عمي عبدي  .78
 األول 59.23 رشؽ عزيزيؼ ياس  .79
 األول 56.91 داؤد طمغ فاضل  .88
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 الجامعة : المهصل                  الكلية : القانهن                               القسم : 

 الدراسة : )صباحي(                الشهادة : )بكالهريهس(

 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                      اسم دورة التخرج :  1991-1991سنة التخرج : 

 الدور الذي تخرج منه معدل أخر سنتين اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 75.56 حردان دمحم جسعة  .1
 الثاني 69.89 عبد قدوري محسؽد  .2
 الثاني 69.37 شاحؽذ احسد نريف  .3
 الثاني 69 دمحم خميفة مشاور  .4
 الثاني 68.45 حسؽد عبد فتحيم  .5
 الثاني 67.98 عبد الدالم دمحم صالح  .6
 الثاني 67.45 عبد هللا ازير عبد هللا  .7
 الثاني 67.27 عامر عيدو عمي  .8
 الثاني 67.25 عساد شكؽر عبد هللا  .9

 الثاني 64.72 دمحم حدؼ احسد  .18
 الثاني 64.71 يعسر طاهر دمحم  .11
 الثاني 63.91 عادل احسد اسعد  .12
 الثاني 63.37 ضا حديؼ زيؼ العابديؼر   .13
 الثاني 62.88 عباس فاضل سعيد  .14
 الثاني 62.32 هيام حازم ناصر  .15
 الثاني 62.24 سفانة محسؽد عبد هللا  .16
 الثاني 61.72 خالد عمي فتحي  .17
 الثاني 61.66 ياسيؼ دمحم محسؽد  .18
 الثاني 61.62 باسسة عمي  .19
 الثاني 61.45 مشهل سشجار  .28
 الثاني 68.89 هبانؽر محسؽد و   .21
 الثاني 68.51 ستار سسايل صابر  .22

 

3/11/1129 

 11/9/1991في 
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 الدور الذي تخرج منه معدل أخر سنتين اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 68.43 ليمى محسؽد حسيد  .23
 الثاني 68 حدؼ دمحم رزق   .24
 الثاني 59.69 ايؽب رشيد حدؼ  .25
 الثاني 59.68 جاسػ دمحم جاسػ  .26
 الثاني 59.68 دمحم اميؼ غريب  .27
 الثاني 59.21 خمف مفمحفهد   .28
 الثاني 59.17 حامد عبد حسدون   .29
 الثاني 58.72 صباح حبيب حديؼ  .38
 الثاني 58.62 عبد الرحيػ الياس سميسان  .31
 الثاني 58 نرر الديؼ ابؽ هداية كرشؽم  .32
 الثاني 58 ادريس دمحم حدؼ  .33
 الثاني 57.89 خمف خميفة حديؼ  .34
 الثاني 57.75 حديؼ احسد مال  .35
 الثاني 57.75 مرطفى جاسػ دمحم  .36
 الثاني 57.27 سانعمي داؤد سم  .37
 الثاني 56.52 محسؽد احسد رومي  .38
 الثاني 55.63 صبحي عمي مرطفى  .39
 الثاني 54.53 هدف عزيز عبد االحد  .48
 الثاني 53.82 ميدر حديؼ عمي  .41
 الثاني 58.53 عدنان طه احسد  .42
 الثاني 67.91 دمحم غانػ حديؼ  .43
 الثاني 62 شاهيؼ احسد عبد هللا  .44
 الثاني 62 حديؼ خميل عبيد  .45
 الثاني 59.62 ناصر عبد الجبار حدؼ  .46
 الثاني 58 شاهر تركي  .47
 الثاني 61.5 ابراهيػ جاسػ دمحم  .48

 


