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 الجامعة : الموصل                  الكلية : القانون                               القسم : 

 الدراسة : )صباحي(                الشهادة : )بكالوريوس(

 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                      اسم دورة التخرج :  6991-6991سنة التخرج : 

 الدور الذي تخرج منه المعدل ياسم الطالب الثالث ت
 األول 79.696 باسم حظش محطهد  .1
 األول 79.275 سميطان عمي يوعج  .2
 األول 76.632 ياسر باسم ذنهن   .3
 األول 76.271 صهن كل عزيز عبج الكريم  .4
 األول 75.484 رعج احطج شحاذة  .5
 األول 74.877 فارس عمي عطر  .6
 األول 73.833 حطهدعائج احطج   .7
 األول 73.526 طج حطجاح سارة   .8
 األول 72.198 سائج دمحم محطهد  .9

 األول 72.173 بظان افرام  .11
 األول 72.131 اميرزهجي عبج الفتاح  .11
 األول 71.456 رواء فهزي احطج  .12
 األول 71.212 رنا يحيى سعيج  .13
 األول 71.786 دمحم عمي نايف  .14
 األول 71.578 عصام سعيج عبج  .15
 األول 71.491 ابه بكر احطج عثطان  .16
 األول 71.352 دمحم حطيج حطهدي  .17
 األول 71.181 داليا نهر الجين مصطفى  .18
 األول 69.759 انعام محسن عمي  .19
 األول 69.417 خميل ابراهيم مهسى  .21
 األول 68.716 فتحي دمحم فتحي  .21
 األول 68.688 ايطان طمعت فائق  .22

 

في  023
29/1/6991 
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 68.619 لغظي حامجعبج ا  .23
 األول 68.561 بهجت واحج دمحم  .24
 األول 68.156 حامج عكمة رحطن  .25
 األول 67.876 عبير دمحم صالح  .26
 األول 67.858 احطج ذاكر عبج الطجيج  .27
 األول 67.781 معطر عبج االله  .28
 األول 67.717 وليج ايهب ابراهيم  .29
 األول 67.578 شهمة ناجي نجيب  .31
 األول 67.565 مربيع زكي جاس  .31
 األول 67.491 وسن عبج الرحطن قاسم  .32
 األول 67.395 صالح عمه دمحم  .33
 األول 67.373 نادية لؤي ابراهيم  .34
 األول 67.294 فرح عبج العميم  .35
 األول 66.851 سمهان رشيج عظجه  .36
 األول 66.843 قيجار عبج االله  .37
 األول 66.798 احطج سهيل مرسي  .38
 األول 66.752 نغم اسحاق زيا  .39
 األول 66.651 صالح اكرم فاضل دمحم  .41
 األول 66.649 عبج المطيف دمحم عمي  .41
 األول 66.618 مزاحم خمف عاكهل  .42
 األول 66.519 سعج سالم سمطان  .43
 األول 65.961 معن وعج هللا  .44
 األول 65.912 صفهان احطج طه  .45
 األول 65.877 جهاد مهسى مصطفى  .46
 األول 65.827 دمحم طمعت قادر  .47
 األول 65.523 عبج العزيز طه محطهد  .48
 األول 65.173 حامج يهنس حامج  .49
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 65.158 وسام عبج هللا حسين  .51
 األول 64.979 رواء طارق زيادة  .51
 األول 64.945 سمطان خميل مصطفى  .52
 األول 64.768 مهى حاجي شاهين  .53
 األول 64.342 اسمظفر مصطفى عب  .54
 األول 63.918 طه دمحم يهنس  .55
 األول 63.492 جظجيفائز حسن   .56
 األول 63.461 فارس مؤيج محطهد  .57
 األول 63.373 هسعج نيسان جب  .58
 األول 63.311 عبج السطيع حازم  .59
 األول 63.314 وئام خالج نجيب  .61
 األول 63.176 احطج الياس خضر  .61
 األول 63.111 احطج سعيج مبارك  .62
 األول 62.995 سعج خمف احطج  .63
 األول 62.726 قحطان صبحي سمطان  .64
 األول 62.549 محطهد خميل احطج  .65
 األول 62.384 رمضان ي عبج هللا خضير   .66
 األول 61.993 حسن دمحم صالح  .67
 األول 61.947 ريريان ابراهيم خض  .68
 األول 61.946 اسطاعيل اسعج اسطاعيل  .69
 األول 61.821 مظال عبج المطيف دمحم  .71
 األول 61.651 احطج رشيج حطيج  .71
 األول 61.619 عبج الكريم عبج الصطج عبج الرحطن  .72
 األول 61.548 فجوى غازي حطيج  .73
 األول 61.545 صالح دمحم ثامر  .74
 األول 61.518 دمحم يهنس دمحم  .75
 األول 61.375 حامج نزال صباح  .76
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 61.949 ل جاسم دمحمرف  .77
 األول 61.614 ليث ابراهيم دمحم  .78
 األول 61.594 عبج الرزاق عيسى حسن  .79
 األول 61.558 عمي ةاحطج عكم  .81
 األول 61.399 سظجس شكر نهري   .81
 األول 61.312 محسن فتحي حطهد  .82
 األول 61.297 ابراهيم مهلهد ابراهيم  .83
 األول 61.144 دمحم فرحان حسين  .84
 األول 61.111 ظفر فؤادهجيل م  .85
 األول 59.724 ميادة حسيب ذنهن   .86
 األول 59.515 دمحم جاسم دمحم  .87
 األول 58.618 حسين دهام ثالج  .88
 األول 58.549 ايطان مظيب يهنس  .89
 األول 58.272 سطيرجبهرى عبج  .91
  األول 58.217 حسين ابراهيم عمي  .91
 األول 58.188 زهراء صالح سميطان  .92
 األول 58.121 ضحى يهسف دمحم  .93
 األول 57.948 ثامر دمحم خضر  .94
 األول 57.475 نشهان صبحي ابمحج  .95
 األول 57.165 حسن سعهد حطهد  .96
 األول 56.272 هيثم يهنس عبج الكريم  .97
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 الجامعة : الموصل                  الكلية : القانون                               القسم : 

 (                الشهادة : )بكالوريوس(الدراسة : )صباحي

 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                      اسم دورة التخرج :  6991-6991سنة التخرج : 

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 71.271 خالج احطج دمحم  .1
 الثاني 67.843 صالج عبج هللا رمضان  .2
 الثاني 66.318 ين ابراهيمسفيان ياس  .3
 الثاني 65.541 جظان ادهام سهيل  .4
 الثاني 64.182 شيطاء يهسف يعقهب  .5
 الثاني 64.122 اسطاعيل شيطاء عبج الكريم  .6
 الثاني 61.239 عادل عبج هللا دمحم  .7
 الثاني 61.191 نججت فاتح عبج الرزاق  .8
 الثاني 61.116 ذنهن يهنس احطج  .9

 الثاني 59.915 مظى حامج عبج  .11
 الثاني 59.332 سالم بيهض عاقر  .11
 الثاني 58.953 بسطة دمحم بسيم  .12
 الثاني 58.568 جالل تهفيق رمضان  .13
 الثاني 57.986 خالجة جهاد عبج  .14
 الثاني 57.679 يطانمعمي س حسين  .15
 الثاني  57.611 انعام ناصر اسطاعيل  .16
 الثاني 57.392 احطج سعجون احطج  .17
 الثاني 57.214 عبج القادر حسن خالج  .18
 الثاني  57.152 اكرم خمف حسين  .19
 الثاني 56.867 عبج عبج هللا عمي  .21
 الثاني 56.791 عمي قتيبة سعيج  .21
 الثاني 56.196 حطيج دمحم سعيج  .22

 

في  167
6/63/6991 
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 55.342 اركان احطج محطهد  .23
 الثاني 54.344 صائب غازي فتحي  .24
 الثاني 54.311  تحسين احطجدمحم  .25
 الثاني 54.159 احطج مصطفى عبج هللا  .26

 


