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 الجامعة : الموصل                  الكلية : القانون                               القسم : 

 الدراسة : )صباحي(                الشهادة : )بكالوريوس(

 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                      اسم دورة التخرج :  5991-5991سنة التخرج : 

 الدور الذي تخرج منه المعدل ياسم الطالب الثالث ت
 األول 87.74 حارث طاهخ عمي  .1
 األول 85.78 ضحى دمحم سعيج الشعسان  .2
 األول 87.22 جهتيار دمحم رشيج  .3
 األول 76.28 اميشة عبج هللا دمحم  .4
 األول 75.33 اندام عمي عبج هللا  .5
 األول 75.79 شعبان ابخاهيم مرطفى  .6
 األول 74.79 هجى محسهد حدن  .7
 األول 74.36 الح احسج دمحمص  .8
 األول 74.23 ليمى عثسان عسخ  .9

 األول 73.78 هشاء مرطفى عمي  .17
 األول 73.52 جهان عادل ابخاهيم  .11
 األول 73.76 تساضخ محي الجين  .12
 األول 72.77 ايسان زكي احسج  .13
 األول 72.35 عبج هللامالك عاكهب   .14
 األول 72.27 حيجر هذام عبج الخزاق  .15
 األول 72.24 يم يهسفزيشب ابخاه  .16
 األول 72.16 نعم احسج دمحم  .17
 األول 72.77 كاميخان فارس امين  .18
 األول 72.75 فهزية مهفق ذنهن   .19
 األول 71.75 نادية احدان حدين  .27
 األول 71.64 جشان خميل جبار  .21
 األول 71.61 امل ادريذ محسهد  .22

 

في  424
29/1/5991 
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 71.53 اسساعيل احسج حشان  .23
 األول 71.33 خهلة صجيق نهري   .24
 األول 71.17 رغج جاسم دمحم  .25
 األول 71.75 الهام محدن عمي  .26
 األول 77.77 جهان عباس دمحم عمي  .27
 األول 77.67 هجى عائج دمحم سعيج  .28
 األول 77.58 سخى سعج عديد  .29
 األول 77.57 مرطفى امين مجيج  .37
 األول 77.25 فشجي عمي سمطان  .31
 األول 77.27 وثاب محسهد عمي  .32
 األول 69.58 شيساء خمف فاضل  .33
 األول 69.39 دمحم ذنهن دمحم  .34
 األول 69.23 محسيج محود عبج هللا  .35
 األول 68.84 بيجاء سعيج شكخي   .36
 األول 68.87 خالج دمحم عبج  .37
 األول 68.41 عبج الدتار عداوي عبج هللا  .38
 األول 68.38 الساس محدن عمي  .39
 األول 68.17 رجاء سعيج دمحم  .47
 األول 68.79 يرجاء مخعي حدان  .41
 األول 67.87 فياض ياسين حدن  .42
 األول 67.82 حدن سميم الياس  .43
 األول 67.56 نهاف مهجي جهيخ  .44
 األول 67.52 نازنين خزخ عد الجين  .45
 األول 67.34 ازهار هداع اسساعيل  .46
 األول 66.76 رائج حسهد حسج هللا  .47
 األول 66.64  مرطفىوليج دمحم  .48
 األول 66.55 عسخ صباح محسهد  .49
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 66.51 فاضل عباس عبي  .57
 األول 66.18 اسساء طه قاسم  .51
 األول 66.16 بالل محسهد عطية  .52
 األول 66.14 حدين صالح حدين  .53
 األول 66.11 احسج دمحم خمف  .54
 األول 66.17 فخح حسيج احسج  .55
 األول 66.79 فخاس عبج دمحم  .56
 األول 66.77 قاسم حيجر عمي  .57
 األول 65.83 تغخيج احسج مرطفى  .58
 األول 65.55 عبجهللا رائج دمحم عمي  .59
 األول 65.52 نجيب يعقهب حدين  .67
 األول 65.51 يهسف دمحم خزخ  .61
 األول 65.38 صجام حازم عمي  .62
 األول 65.32 سحيم رجاء ضاحي  .63
 األول 65.28 ح شهاب غخيبصال  .64
 األول 65.27 خالج عثسان احسج  .65
 األول 65.19 مرعب يهسف دمحم صالح  .66
 األول 64.98 نهح جهاميخ جبار  .67
 األول 64.81 دمحم وعجهللا دحام  .68
 األول 64.73 سشان وعج هللا  .69
 األول 64.57 قهله خجيج قهله  .77
 األول 64.31 يدخى عبج الغشي  .71
 األول 64.19 نديسة دمحم كالة رش  .72
 األول 64.17 نذأت ابخاهيم شافع  .73
 األول 64.78 عهدة عطه دمحم  .74
 األول 64.73 دمحم وعجهللا يهنذ  .75
 األول 63.88 اياد عبج السجيج جسيل  .76
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 63.87 حدين مخمف سايخ  .77
 األول 63.58 ذكخى حدن عمي  .78
 األول 63.54 ياسين صالح جاكل  .79
 األول 63.42 ليث عمي دمحم  .87
 األول 63.27 دمحم ابخاهيم اسعج  .81
 األول 63.21 ازهار عمي دمحم عمي  .82
 األول 63.17 ايسان عبج هللا دمحم  .83
 األول 63.16 هايذ دمحم محسهد  .84
 األول 63.15 محسهد عادل قجوري   .85
 األول 63.79 رجاء حازم احسج  .86
 األول 63.78 الحخسيذ خمف ص  .87
 األول 63.77 ذنهن يهنذ صالح  .88
 األول 62.95 صالح حدن كشهش  .89
 األول 62.74 فيحاء سهيل خمف  .97
 األول 62.73 نعم حازم دمحم حدن  .91
 األول 62.49 ثامخ ياسين عبج هللا  .92
 األول 62.44 احالم يهنذ دمحم عمي  .93
 األول 62.47 نجهى دمحم سالم دمحم  .94
 األول 62.75 عساد ذنهن يهنذ  .95
 األول 61.96 ناظخ فيرل عبج الكخيم  .96
 األول 61.86 مهجي صالح خزخ  .97
 األول 61.82 يهنذ نجم عيجان  .98
 األول 61.63 طه عثسان دمحم  .99

 األول 61.44 احسج محسهد عبج الحسيج  .177
 األول 61.42 عبج زيجان جار  .171
 األول 61.32 جشار ميكائيل دمحم امين  .172
 ولاأل 67.82 احسج حدن سمسان  .173
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 67.67 شهاب احسج صالح  .174
 األول 67.54 عمي ممك حدين  .175
 األول 67.19 شه ونم حسيج  .176
 األول 67.17 جهان عباس عمي  .177
 األول 67.11 دمحم حسيج عبج  .178
 األول 67.77 شهمة خميل شهاب  .179
 األول 59.95 احسج طه دمحم  .117
 األول 59.86 ل زيجانخالج طال  .111
 األول 59.66 خيخي خجيجة خزخ  .112
 األول 59.67 رائج طه محسهد  .113
 األول 58.71 دمحم سميسان زغيالن  .114
 األول 56.47 عمي ابخاهيم دمحم  .115
 األول 54.91 سجى ناطق خزخ  .116
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 القسم :                    الجامعة : الموصل                  الكلية : القانون            

 الدراسة : )صباحي(                الشهادة : )بكالوريوس(

 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                      اسم دورة التخرج :  5991-5991سنة التخرج : 

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 64.25 شعبان خميل دمحم  .1
 الثاني 64.72 نذهان سالم ناصخ  .2
 الثاني 63.62 دمحم سعيجسجى عائج   .3
 الثاني 63.27 خبرعامخ دهام م  .4
 الثاني 63.13 ميل عثسانجشاهين   .5
 الثاني 62.77 اسساء قيجار تهفيق  .6
 الثاني 61.99 ايشهر صبحي نهر الجين  .7
 الثاني 61.78 عسخ دمحم احسج  .8
 الثاني 61.24 حسجاسامة خمف   .9

 الثاني 61.17 يخة عبج هللا دمحمام  .17
 الثاني 67.98 رشيج عبج القادر  .11
 الثاني 67.85 سبهان اسساعيل حدين  .12
 الثاني 67.49 عجو خهرشيج رشيج  .13
 الثاني 67.22 قشبخعدكخ  يهنذ  .14
 الثاني 59.97 الهام فاضل دمحم  .15
 الثاني 59.93 سهسن شهكت عدت  .16
 الثاني 59.89 هيام ذنهن دمحم  .17
 الثاني 59.12 دين طهفخحان ح  .18
 الثاني 59.74 زيشب عاصي نرخت  .19
 الثاني 59.73 يدخى دمحم صالح  .27
 الثاني 58.86 باسسة قاسم يحيى  .21
 الثاني 58.79 عمي دمحم مشيخ مرطفى  .22

 

في  911/5
5/51/5991 
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 58.74 خهلة محسهد صالح  .23
 لثانيا 58.25 سبهان دمحم عبج هللا  .24
 الثاني 58.23 نهري  هخالج حس  .25
 الثاني 58.11 فادية حازم مرطفى  .26
 الثاني  56.36 انترار كخيم عبج هللا  .27
 الثاني 56.22 مخوج غانم عبج الخزاق  .28
 الثاني 56.78 قاسم يهنذ احسج  .29
 الثاني 55.84 حشان عداوي عبج هللا  .37
 الثاني 55.71 نادية ابخاهيم دمحم  .31
 الثاني 55.64 سهدمهفق عبج هللا ح  .32
 الثاني 55.48 مفيج كامل فميح  .33
 الثاني 54.12 ياسين عبيج عمي  .34
 الثاني 53.35 ياسخ بكخ عبج الخحسن  .35

 
 


