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 الجامعة : الموصل                  الكلية : القانون                               القسم : 

 الدراسة : )صباحي(                الشهادة : )بكالوريوس(

 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                      اسم دورة التخرج :  2994-2993سنة التخرج : 

 الدور الذي تخرج منه المعدل ياسم الطالب الثالث ت
 األول 83.97 محسهد عبد هللا حدين  .1
 األول 85.55 رادبير م سعيد جيجه  .2
 األول 78.321 يدرى وليد ابراىيم  .3
 األول 78.74 صدام حازم عبد اليادي  .4
 األول 77.699 احسد خمف حدين  .5
 األول 77.251 ورقاء وعد هللا يهنس  .6
 ولاأل 76.552 ايسان دمحم سعيد  .7
 األول 75.734 ىات محي الدين يهسف  .8
 األول 75.64 غريبة مجيد خهرشيد  .9

 األول 75.12 اشهاق عبد هللا فتحي  .15
 األول 74.993 اسهان عرام  .11
 األول 74 زيد مهسى شاكر  .12
 األول 73.734 احسد ناظم جياد  .13
 األول 73.391 احالم سمطان ياسين  .14
 األول 73.185 ىذيار دمحم صالح  .15
 األول 72.722 عاوية عبد هللااحسد م  .16
 األول 72.639 عبد احسد عبد هللا  .17
 األول 72.591 عسار دمحم قاسم  .18
 األول 72.465 رائد اسحق متي  .19
 األول 72.294 د فهزي ه تيساء محس  .25
 األول 72.189 سحر دمحم نجيب  .21
 األول 72.94 عهاد عبد هللا فتحي  .22
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 (2-6) 

 خرج منهالدور الذي ت المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 72.55 حسد خمف جسعة  .23
 األول 71.818 دمحم صالح خساس  .24
 األول 71.385 نادية خير الدين عزيز  .25
 األول 71.54 غازي ىزاع سمسان  .26
 األول 75.637 اجهان  دمحم عجيل  .27
 األول 75.616 دمحم نجم سعيد  .28
 األول 75.363 الياس دمحم عبد هللا  .29
 األول 75.85 احسد خمف مفمح  .35
 األول 75.72 سالم حدن دمحم  .31
 األول 75.24 رضهان نافع حسيد  .32
 األول 75.24 طاىر سميسان خميل  .33
 األول 69.999 نغم حازم حسيد  .34
 األول 69.917 عبد السحدن احسد مد هللا  .35
 األول 69.785 عكيد محي الدين سيته  .36
 األول 69.345 قيدر صائب صالح  .37
 األول 69.354 سعد جزاع حدين  .38
 األول 68.979 عبد الرزاق احسدعمي   .39
 األول 68.855 طارق دمحم امين طاىر  .45
 األول 67.646 طو احسد جسيل  .41
 األول 67.331 ناصر حدين عمي  .42
 األول 67.54 عمي سميسان دمحم  .43
 األول 67 طالب عمي طو  .44
 األول 66.943 ساطع شعيا بابا  .45
 األول 66.878 عاطف عهض عطا هللا  .46
 األول 66.515 عمي مجيد عمي  .47
 األول 66.451 فزيمة عبد الفرج عهاد  .48
 األول 66.397 اليام يهنس صالح  .49
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 66.321 مازن دمحم سعيد  .55
 األول 66.215 ناظم خمف ميرزه  .51
 األول 66.44 فارس شاىين حدين  .52
 األول 66.28 حدهن ناصر حدين  .53
 األول 65.733 بشينزار شعيا   .54
 األول 65.658 الياس حسد مراد  .55
 األول 65.657 ممحم دمحم ممحم  .56
 األول 65.465 دمحم يهنس خزر  .57
 األول 65.284 احسد عبد الدالم حامد  .58
 األول 65.125 رمزان طو ميكائيل  .59
 األول 64.255 ابراىيم عائد كروط  .65
 األول 64.89 عادل خديدة درويش  .61
 األول 64.83 سسهنرمه عمي  .62
 األول 64.68 دمحم حدن مرطفى  .63
 األول 63.954 عمي صبري عمي  .64
 األول 63.929 ناصر ياسين حسهد  .65
 األول 63.915 حشان خميل جبار  .66
 األول 63.854 عبد هللا جرجيس اسعيد  .67
 األول 63.486 بالل ضيف هللا  .68
 األول 63.325 فارس حرجان ارحيم  .69
 األول 63.555 جيجمروان بطرس   .75
 األول 63.18 ادل عساش دمحمع  .71
 األول 62.551 دمحم جاسم دمحم  .72
 األول 62.252 كاميران دمحم عمي  .73
 األول 62.357 حاتم صالح حدن  .74
 األول 62.153 شعبان حده عسر  .75
 األول 62.159 عادل امين عسر  .76
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 62.84 حازم دمحم ذنهن   .77
 األول 61.153 عسر ابراىيم احسد  .78
 األول 61.513 فارس نهري جاسم  .79
 األول 65.765 اخالص عبد حدين  .85
 األول 65.483 بان عز الدين دمحم  .81
 األول 65.255 سيام احسد سيته  .82
 األول 65.515 عبد الرزاق محسهد حدين  .83
 األول 59.476 رائد كسال جبرائيل  .84
 األول 59.388 ادم احسد مؤمن  .85
 األول 59.253 قاء محسهد رشيدور   .86
 األول 59.44 قاسم اوسسان رفه  .87
 األول 57.115 االء حدن عسر  .88
 األول 57.86 شرين عمي حسو سهر  .89
 األول 57.32 حدين كهكه مركز  .95
 األول 56.66 افراح عبد االلو حامد  .91
 األول 55.997 شروق جهاد عريبي  .92
 األول 55.64 مازن ماىر دمحم  .93
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 الجامعة : الموصل                  الكلية : القانون                               القسم : 

 الدراسة : )صباحي(                الشهادة : )بكالوريوس(

 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                      اسم دورة التخرج :  2994-2993سنة التخرج : 

 الدور الذي تخرج منه المعدل الثياسم الطالب الث ت
 الثاني 86.76 خميل ابراىيم دمحم  .1
 الثاني 74.38 سعيد صالح خزر  .2
 الثاني 73.84 ازاد رشيد كريم خان  .3
 الثاني 73.65 بيزاد جياد فائق  .4
 الثاني 75.86 طارق فاضل محسهد  .5
 الثاني 75.15 يهنس دمحم سمطان  .6
 الثاني 69.65 دمحم سعيده سميسان  .7
 الثاني 69.48 ىفال دمحم شريف  .8
 الثاني 68.85 زيانو مرطفى  .9

 الثاني 67.45 عبد الحق اسساعيل  .15
 الثاني 66.65 احسد جمهي عكيل  .11
 الثاني 65.34 دمحم عمي ابراىيم  .12
 الثاني 65.52 ىذيار عبد الرحسن  .13
 الثاني 64.49 حميسو دمحم صالح  .14
 الثاني 64.41 نجم مشرهر عبد هللا  .15
 الثاني 63.98 ه لطيفجعفر عزك  .16
 الثاني 63.21 احسد حدين صالح  .17
 الثاني 62.92 محسهد مدمط حسرى   .18
 الثاني 62.81 عبد الخالق جسعو  .19
 الثاني 62.71 ابراىيم عمي اكبر  .25
 الثاني 62.51 خالد ابراىيم حدن  .21
 الثاني 62.53 عبد هللا فتحي عبد هللا  .22
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 خرج منهالدور الذي ت المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 62.52 د صالحه عمي محس  .23
 الثاني 61.94 يهنس دمحم احسد  .24
 الثاني 61.77 سالم عبار خزير  .25
 الثاني 61.31 حسيد عبد الهىاب حدين  .26
 الثاني 61.28 فشر داؤد دمحم  .27
 الثاني 61.25 يهنس صالح دمحم  .28
 الثاني 65.89 طو جسعة لطيف  .29
 الثاني 65.87 غازي فيرل خزير  .35
 الثاني 65.75 عطية صالح خمف  .31
 الثاني 65.34 سراب فريق يهسف  .32
 الثاني 59.95 شمير اسعد احسد  .33
 الثاني 58.97 نزار طارق عز الدين  .34
 الثاني 58.92 رزفان حبيب دمحم  .35
 الثاني 58.88 زىراء دمحم عبد الرزاق  .36
 الثاني 58.78 صالح حردان احسد  .37
 الثاني 58.26 مشى عباس حطيحط  .38
 الثاني 58.19 افظ احسد رجبعبد الح  .39
 الثاني 57.28 حدن عطا هللا عهاد  .45
 الثاني 56.82 شهان دمحم طاىر سعيد  .41
 الثاني 56.69 ناسك طو اسساعيل  .42
 الثاني 56.68 ذياب دمحم حدين  .43
 الثاني 55.91 ابراىيم حبيب حدين  .44
 الثاني 54.26 شهان صالح الدين عبد هللا  .45
 ثانيال 54.11 ابراىيم جياد دمحم  .46
 الثاني 53.91 دمحم عطيو عكمو  .47
 الثاني 52.64 صالح اسساعيل زعل  .48

 


