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 الجامعة : الموصل                  الكلية : القانون                               القسم : 

 الدراسة : )صباحي(                الشهادة : )بكالوريوس(

 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                      اسم دورة التخرج :  4991-4991سنة التخرج : 

 الدور الذي تخرج منه المعدل ياسم الطالب الثالث ت
 األول 83.26 دمحم سميطان دمحم  .1
 األول 81.76 حسنميسم سعيد   .3
 األول 79.16 غظيو عيسى دمحم  .2
 األول 78.24 فيان دمحم عجيل  .4
 األول 77.58 ايطان حازم اسطاعيل  .5
 األول 76.67 خالد سميطان مصطفى  .6
 األول 75.57 سيفان باكراد سيروب  .7
 األول 75.76 سعدون لبظى مهفق   .8
 األول 74.76 ساميو دمحم احطد  .9
 األول 72.57 غيداء عبد الجبار احطد  .17
 األول 72.23 عبد هللا عمي عبه  .11
 األول 73.98 سميطان عهاد صالح  .13
 األول 73.16 ازىار محطهد عبد  .12
 األول 73.77 وسظاء حازم حطدون   .14
 األول 71.78 دعاء خالد عطر  .15
 األول 71.66 صباح سعيد داؤد  .16
 األول 71.56 مصطفى عبد القادر مصطفى  .17
 األول 71.53 دمحم نجيب تهفيق  .18
 األول 71.33 ريتا فميطهن شاؤل  .19
 األول 77.96 سهسن عطر عمي  .37
 األول 77.97 نسرين عزيز عبد الكريم  .31
 األول 77.74 بشرى دمحم احطد  .33

 

في  3/44/876
99/8/4991 
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 77.63 حطد خطيسنادر ا  .32
 األول 77.47 عمي سالم ىادي  .34
 األول 77.26 عبد القادر عبد هللا بطهش  .35
 األول 77.37 فاضل حازم فاضل  .36
 األول 69.96 ايطان حساني دمحم  .37
 األول 69.94 ناظم نزال عمي  .38
 األول 69.76 فريال دمحم محطهد  .39
 األول 69.67 صباح مصباح محطهد  .27
 األول 69.43 عبد الرحيمىالت عبد العزيز   .21
 األول 68.93 ميساء ثامر عزيز  .23
 األول 68.44 محسن سعد هللا عبد هللا  .22
 األول 68.13 ىدى حسين رمضان  .24
 األول 68.17 محطهد حسين ياسين  .25
 األول 67.66 اباء ىشام احطد  .26
 األول 67.56 سامر الفي امين  .27
 األول 67.26 اخالص غانم عبد العزيز  .28
 األول 66.74 يل زيدانسالم اسطاع  .29
 األول 66.74 عبد الغفار سالم خميل  .47
 األول 66.43 خالده دمحم جطيل  .41
 األول 66.27 مظال ميسر نايف  .43
 األول 66.34 شذى محي الدين نجم  .42
 األول 66.17 مرح طالل احطد  .44
 األول 66.74 حسين عيسى صابر  .45
 األول 65.97 دمحم احطد خضر  .46
 األول 65.88 مال هللا ذائب جابر  .47
 األول 65.87 زياد احطد طو  .48
 األول 65.76 ايطان احطد سعيد  .49
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 65.64 سالطو عبد االلو يهنس  .57
 األول 65.56 ممهك يحيى قاسم  .51
 األول 65.23 سظاء حامد ذنهن   .53
 األول 65.36 عطر حسن صالح  .52
 األول 65.37 فراس عبد االلو مظذر  .54
 األول 65.18 مياده دمحم داؤد  .55
 األول 65.17 عمي رشيد دمحم  .56
 األول 65.73 عبد عمي ابراىيم  .57
 األول 64.93 عمي حسين دمحم  .58
 األول 64.56 وئام حازم دمحم  .59
 األول 64.48 برجس رشه ابراىيم  .67
 األول 64.44 ايطان احطد عبد هللا  .61
 األول 64.47 عمي حسين حتات  .63
 األول 64.27 ان اكرم صالحبسط  .62
 األول 64.14 جيان دمحم امين  .64
 األول 62.98 مياده يهنس احطد  .65
 األول 62.86 كاظم عطيو كاظم  .66
 األول 62.78 عادل عبد هللا صالح  .67
 األول 62.56 ايطن مظيل سعدو  .68
 األول 62.53 ستار محسن عمي  .69
 األول 62.57 ميدي صالح ضاحي  .77
 ألولا 62.44 عباس ميدي صالح  .71
 األول 62.36 جاسم ياسين يحيى  .73
 األول 62.16 اركان مانع عباس  .72
 األول 63.96 شيمو صالح الدين دمحم  .74
 األول 63.86 عمي ابراىيم عبد  .75
 األول 63.74 عارف يهنس طاىر  .76
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 63.73 خالد جاسم دمحم  .77
 األول 63.77 طارق دمحم عبد هللا  .78
 األول 63.68 دمحم احسان رشيد  .79
 األول 63.48 عبد الغظي راوي صالح  .87
 األول 63.47 عمياء طو دمحم  .81
 األول 63.28 مقداد عبد هللا حطهدى  .83
 األول 61.94 ايطن يهسف عبد الرحطن  .82
 األول 61.58 زيظو سالم دمحم  .84
 األول 61.18 دمحم حطدون محطهد  .85
 األول 61.74 انغام عبد نجم  .86
 األول 67.94 سهزان عبد الرحيم احطد  .87
 األول 67.73 يطامو عبد الجبار زيظه  .88
 األول 67.64 افظان عبد الجبار حطيد  .89
 األول 67.48 ايطان مؤيد سعيد  .97
 األول 67.24 حسين خمف دمحم  .91
 األول 67.16 دمحم محطهد احطد  .93
 األول 67.78 فاططة حسن عبد هللا  .92
 األول 59.84 ماضي ناصر ظافر  .94
 األول 59.721 محفهظ حطد اسطاعيل  .95
 األول 59.57 ذياب مجيد عمي  .96
 األول 59.56 احطد شياب احطد  .97
 األول 59.46 خالد رشيد احطد  .98
 األول 59.24 مجيد عبد الرحطن ويسي  .99

 األول 59.34 عارف مهسى ابراىيم  .177
 األول 59.76 احطد جطعو خضر  .171
 األول 58.78 نداء حسن صالح  .173
 األول 58.76 جد بريسم عبد الجميلام  .172
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 58.49 وئام عدنان محطهد  .174
 األول 58.48 طيبو غسان كظعان  .175
 األول 58.77 فهاز صالح عبد  .176
 األول 57.96 نافع احطد ياسين  .177
 األول 57.94 اشرف جطيل عبد هللا  .178
 األول 57.78 دمحم عطران جاسم  .179
 األول 57.73 عبد العزيز دمحم فخظا  .117
 األول 57.53 نيدار دمحم دمحم ميدي  .111
 األول 57.75 احطد عدنان اسطاعيل  .113
 األول 57.74 عامر ثاجب سهيد  .112
 األول 56.94 حسن عمي دمحم  .114
 األول 55.14 رواء برىان الدين دمحم  .115
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 الكلية : القانون                               القسم :        الجامعة : الموصل           

 الدراسة : )صباحي(                الشهادة : )بكالوريوس(

 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                      اسم دورة التخرج :  4991-4991سنة التخرج : 

 هالدور الذي تخرج من المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 64.37 ضرغام دمحم حاجي  .1
 الثاني 63.58 احطد مجيد عبد هللا  .3
 الثاني 63.5 صدام احطد حسن  .2
 الثاني 63.74 مجيد حطيد سميطان  .4
 الثاني 61.98 سامي عمي دمحم  .5
 الثاني 61.94 عبد العزيز احطد عزيز  .6
 الثاني 61.83 عبد الجبار عمي ظاىر  .7
 الثاني 61.28 نهار قاسم يحيى  .8
 الثاني 61.72 ىاشم عمي عبدى  .9
 الثاني 61.395 عطر دمحم يهنس  .17
 الثاني 61.38 عمي عبد عبد الحسن  .11
 الثاني 67.83 ليث محسن خمف  .13
 الثاني 67.49 احطد دمحم احطد  .12
 الثاني 67.43 ه حطيد صالحدخال  .14
 الثاني 59.89 ياسين اسطاعيل حسن  .15
 الثاني 59.55 ذياب احطد عميهي   .16
 الثاني 59.26 طد وكاعادريس اح  .17
 الثاني 58.855 ذنهن يهنس محطهد  .18
 الثاني 58.83 شعالن عبد الطظعم يحيى  .19
 الثاني 58.75 ابراىيم دمحم ولي  .37
 الثاني 58.75 كهثر زىير عبد الطحسن  .31
 الثاني 58.69 زىراء خميل سميطان  .33

 

في  4/811
4/41/4991 
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 58.53 يحرديف خزيم ارم  .32
 الثاني 58.2 مجبل ياسين دمحم  .34
 الثاني 58.14 مهلهد احطد حسين  .35
 الثاني 58.15 احطد طو قاسم  .36
 الثاني 57.995 جطال فيصل حسن  .37
 الثاني 57.9 طان حطديخضر سم  .38
 الثاني 57.66 حاتم حسام الدين  .39
 الثاني 57.63 ثائر عبد هللا احطد  .27
 يالثان 57.517 عبير زكي حسن  .21
 الثاني 57.42 احطد الياس عمي  .23
 الثاني 57.38 ابراىيم احطد قاسم  .22
 الثاني 57.18 صباح عمي طو  .24
 الثاني 56.835 جعفر زىير احطد  .25
 الثاني 56.8 رفارس عمي جانكي  .26
 الثاني 56.41 ابراىيم ياسين احطد  .27
 الثاني 56.25 عامر عبد هللا خضر  .28
 الثاني 55.82 شهان عبيد مطمب  .29
 الثاني 55.82 ان كطال احطددلهف  .47
 الثاني 55.8 زيرفان احطد حسين  .41
 الثاني 55.6 سالم احطد جطعو  .43
 الثاني 55.27 نياز نهرى دمحم  .42
 الثاني 55.31 عبد الكريم عزيز زيدان  .44
 الثاني 54.87 زوزان احطد رشيد  .45
 الثاني 54.78 حطيد حسين مهسى  .46
 الثاني 54.48 بيار جالل حسن  .47
 الثاني 52.19 اسمحكيم ىاتف ج  .48

 


