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 الجامعة : الموصل                  الكلية : القانون                               القسم : 

 الدراسة : )صباحي(                الشهادة : )بكالوريوس(

 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                      اسم دورة التخرج :  3991-3991سنة التخرج : 

 الدور الذي تخرج منه المعدل ياسم الطالب الثالث ت
 األول 87.74 زيظب عباس مجذاب  .1
 األول 84.68 ازىار نافع حطيد  .2
 األول 79.18 عطار سعدون حامد  .3
 األول 78.37 زيظو غانم عبد الجبار  .4
 األول 77.94 نيايو مطر خمف  .5
 األول 77.78 نهفل عمي عبد هللا  .6
 األول 76.65 قيس عبد الهىاب عيسى  .7
 األول 76.71 انم يهنسغ ةزيظ  .8
 األول 75.86 اخالص ذنهن جاسم  .9

 األول 74.86 زيان احطد جرجيس  .17
 األول 74.84 لقطان ابراىيم خميل  .11
 األول 74.65 عبد الكريم طو محطهد  .12
 األول 73.73 ميادة حازم احطد  .13
 األول 73.71 نسطو شعالن ابظيان  .14
 األول 73.65 ايطن حكطت نعيم  .15
 األول 73.59 ىالو مقداد احطد  .16
 األول 73.27 صبري مجيد عبد هللا  .17
 األول 73.73 اياد غانم سعيد  .18
 األول 72.75 انهر خالد يهنس  .19
 األول 72.67 فهاز خالد عبد العزيز  .27
 األول 72.54 مظال صادق صادق  .21
 األول 71.77 مظيره عطر سعيد  .22
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 71.67  محطهد دمحعبد هللا  .23
 األول 77.85 دمح حسن دمح  .24
 األول 77.75 بهران طارق طو  .25
 األول 77.53 زلفى عارف صالح  .26
 األول 77.29 عمي احطد حسين  .27
 األول 77 بشرى خالد تركي  .28
 األول 69.923 دمح جاسم دمح  .29
 األول 69.75 رفعت دمح مصطفى  .37
 األول 69.67 صفهان مقصهد خميل  .31
 األول 69.56 عبد كهاد شيحان   .32
 األول 69.33 ميظد ابراىيم عمي  .33
 األول 69.26 ميا دمح داؤد  .34
 األول 69.21 طو خضير عبد هللا  .35
 األول 69.27 عمي مهسى يهنس  .36
 األول 69.17 يسرى قادر خانو  .37
 األول 68.72 فاططة صديق نهري   .38
 األول 68.48 عزيز خضر دمح  .39
 األول 68.47 غاده دمح مجيد  .47
 األول 68.78 ميسهن جطيل مهسى  .41
 األول 67.99 احطد حجي ماىر  .42
 األول 67.64 تهفيق يحيى خمف  .43
 األول 67.44 نزار عادل غريب  .44
 األول 67.31 عبد الجهاد خزعل ابراىيم  .45
 األول 67.37 عهاد حسين ياسين  .46
 األول 67.25 سمطان مهلهد احطد  .47
 األول 67.72 ثائر بدر صمبهخ  .48
 األول 66.44 س حسن عميفار   .49
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 66.35 بان يهنس سعيد  .57
 األول 66.13 عبد الحطيد سعيد يهسف  .51
 األول 66.73 احسان عمي عزو  .52
 األول 66.72 نادية عصام عبد هللا  .53
 األول 65.74 سطيو خالد ذنهن   .54
 ولاأل 65.73 شذى عبد الرزاق داؤد  .55
 األول 65.68 تحرير احطد حسن  .56
 األول 65.67 فالح حسن كظهش  .57
 األول 65.43 قبس حسن عهاد  .58
 األول 65.18 نشهان عبد الجبار ياسين  .59
 األول 65.72 فهزي سالم حسن  .67
 األول 64.87 دمح طاىر قاسم  .61
 األول 64.78 اقبال دمح سعيد  .62
 األول 64.13 بالل نهر الدين دمح  .63
 األول 64.73 ن سميطان احطدعبد الرحط  .64
 األول 63.97 عمي عبد الهىاب يهسف  .65
 األول 63.92 يهنس حازم صالح  .66
 األول 63.84 اشرف عبد الهاحد ذنهن   .67
 األول 63.53 مهفق طو دمح  .68
 األول 63.42 تاضي سمطان جدوع  .69
 األول 63.29 ابراىيم عطا هللا حسين  .77
 األول 63.23 عطاد حسين عبد هللا  .71
 األول 63.27 حجه فارس سيام  .72
 األول 63.77 زكريا طو دمح  .73
 األول 62.75 خمف محطهد محيطيد  .74
 األول 62.63 ثابت صالح جاسم  .75
 األول 62.59 الياس دمح نايف  .76
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 62.56 بياء الدين خالد نايف  .77
 لاألو  62.49 عبد االلو يهنس سميم  .78
 األول 62.48 نبيل محسن جعفر  .79
 األول 62.47 سنىدمح رمضان   .87
 األول 62.38 مانع احطد ورور  .81
 األول 62.35 رفعت عبد الجبار احطد  .82
 األول 62.31 مثظى عبد الحطيد احطد  .83
 األول 62.17 محفهظ ذنهن يهنس  .84
 األول 62.73 ىاشم ساير احطد  .85
 األول 61.48 حسامثائر عبد الهاحد   .86
 األول 61.41 فتحي دمح احطد  .87
 األول 61.38 عبد الرحطن صادق عبد هللا  .88
 األول 67.93 دمح عبد الحطيد شياب  .89
 األول 67.92 دمح البشير محطهد  .97
 األول 67.82 بديع وعد هللا قاسم  .91
 األول 67.33 خالد جاسم احطد  .92
 األول 67.12 عبد هللا احطد عبد هللا  .93
 األول 67.79 ابراىيم قادر خانو  .94
 األول 67.77 احطد ذياب محطهد  .95
 األول 67.71 ابراىيم احطد حطد  .96
 األول 59.48 دمح احطد صالح  .97
 األول 59.44 خالد عمي كهرز  .98
 األول 59.43 عباس حسن حسن  .99

 األول 59.47 عبد هللا فتحي سعيد  .177
 األول 58.93 خديده قهلها عمي  .171
 األول 58.54 أنس طو حسن  .172
 األول 58.16 مبيرمضان مصطفى ج  .173
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 57.99 غالب قادر عمي  .174
 األول 57.69 عامر عبد هللا امين  .175
 األول 57.59 ىالل سالم مجيد  .176
 األول 57.23 قاسم احطد داؤد  .177
 األول 57.22 احسان شاىين معدان  .178
 األول 57.76 دمح رجب زيدان  .179
 األول 56.51 ميديفيصل عبد   .117
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 الجامعة : الموصل                  الكلية : القانون                               القسم : 

 الدراسة : )صباحي(                الشهادة : )بكالوريوس(

 اسم دورة التخرج :               رقم وتاريخ األمر الجامعي :         3991-3991سنة التخرج : 

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 67.97 وعد ىدلي مرجي  .1
 الثاني 65.77 عمي عطر خضر  .2
 الثاني 65.42 دمح ياسر عبد الحطيد  .3
 الثاني 65.35 مثظى دمح عهني  .4
 الثاني 64.98 سعد عبد الغظي مصطفى  .5
 الثاني 64.31 تت فارس حظيدامكف  .6
 الثاني 62.94 ماجد حسين عمي  .7
 الثاني 62.77 حيدر حسن دمح  .8
 الثاني 62.77 سميطان ايهب سميطان  .9

 الثاني 61.97 فاتن محطهد احطد  .17
 الثاني 61.89 احكام حطد حسن  .11
 الثاني 61.76 بسام دمح عهض  .12
 الثاني 61.65 ميسر دمح ياسين  .13
 الثاني 61.76 بيار ميكائيل دمح امين  .14
 الثاني 67.61 وليد عبهد قسهمي  .15
 الثاني 67.59 ناصح عباس يهنس  .16
 الثاني 67.53 ماجد ابراىيم خالد  .17
 الثاني 67.26 عادل عطر احطد  .18
 الثاني 67.12 دمح امين دمح صالح  .19
 الثاني 67.11 ماجد سالم مجيد  .27
 الثاني 67.71 لقاء غانم دمح طيب  .21
 ثانيال 59.76 بشار جالل احطد  .22
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 59.43 عمي ابراىيم دمح  .23
 الثاني 58.98 فالح حسن يهنس  .24
 الثاني 58.36 خميل ابراىيم حطهد  .25
 الثاني 58.28 نهاف دمح عبد هللا  .26
 الثاني 58.14 زياد محطهد خميل  .27
 الثاني 57.87 عبد الطظعم خمف محطهد  .28
 الثاني 57.87 حطهد مطرب دسعه   .29
 الثاني 57.49 عمي شاكر سعيد  .37
 الثاني 57.36 دمح نهر دمح امين  .31
 الثاني 57.29 اكرم حسن عبد الرحطن  .32
 الثاني 57.27 اييان نهري حسن  .33
 الثاني 56.96 خالد احطد عمي  .34
 الثاني 56.52 سعد عايد جاسم  .35
 الثاني 56.51 سفر حيته عبد الرحطن  .36
 الثاني 56.44 دمح عصام حسين  .37
 الثاني 56.42 زيظه ذنهن جرجيس  .38
 الثاني 56.27 صباح حامد تركي  .39
 الثاني 56.76 االء جالل شكهر  .47
 الثاني 56.71 فاتح صباح رجب  .41
 الثاني 55.94 حطيد صالح شكطي  .42
 الثاني 55.92 عمي عاصي حسين  .43
 الثاني 55.45 اسيو سعدي عطر  .44
 الثاني 54.79 دمح سعد خمف  .45
 الثاني 51.46 حاجم دمح سدران  .46
 الثاني 67.76 احطد سمطان عمي   .47
 الثاني 59.17 فاضل ميدي رشيد  .48

 


