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القسم :                               القانون جامعة : الموصل                  الكلية :   

 (       الشهادة : )بكالوريوس(ومسائي الدراسة : )صباحي

 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                     اسم دورة التخرج : 7991-7991سنة التخرج : 

 الدور الذي تخرج منه لالمعد اسم الطالب الثالثي ت
 األول 88.746 سحر حيال غانم   .1
 األول 85.485 سجى عسر شعبان   .2
 األول 84.147 لقسان عثسان أحسج / م   .3
 األول 83.335 مشيل ىاشم يحيى   .4
 األول 82.125 شيساء عبج السحدن حامج   .5
 األول 82.317 جشان إبراىيم جبر / م   .6
 األول 83.885 إيسان مؤيج ذنهن   .7
 األول 83275 ميا محسهد دمحم   .8
 األول 83.135 وفاء حسيج سعجون / م   .9

 األول 79.282 قري سالم إبراىيم / م   .13
 األول 78.14 آفين خالج عبج الرحسن   .11
 األول 78.127 دمحم سامي يهنس   .12
 األول 77.78 بجران شكيب عبج الرحسن   .13
 األول 77.691 ىالة صالح ياسين / م   .14
 األول 76.92 سعيج  شيساء دمحم  .15
 األول 76.87 صجام سعج هللا دمحم   .16
 األول 76.595 أحالم دمحم طاىر   .17
 األول 76.5 عمياء رمزي شكر   .18
 األول 76.352 أنهر إسساعيل سميسان / م   .19
 األول 75.873 مذعل حسجون جاسم / م  .23
 األول 75.735 رنا مطيع صالح   .21
 األول 75.69 عثسان عسر عزيز    .22
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 الدور الذي تخرج منه المعدل الطالب الثالثي اسم ت
 األول 75.685 أميرة أحسج إبراىيم   .23
 األول 75.622 عجنان أحسج دمحم / م  .24
 األول 75.595 رجاء غانم دمحم طيب   .25
 األول 75.545 عبج السشعم خزر دمحم / م  .26
 األول 75.37 أحسج بالل خزر   .27
 األول 75.133 رعج سعيج أحسج / م  .28
 األول 75.336 يهسف نهري / م فيان   .29
 األول 74.99 سعجية مراد جاد   .33
 األول 74.973 نزار فهزي قاسم / م   .31
 األول 74.39 طمعت جياد لجي   .32
 األول 74.39 وحيجة فتحي حامج   .33
 األول 74.339 سمطان عبج هللا محسهد / م   .34
 األول 73.73 إيسان سميسان عبج   .35
 األول 73.374 ليمى دمحم حدين   .36
 األول 73.333 رجاء حبيب بهلص / م   .37
 األول 72.795 فالح قشبر عمي   .38
 األول 72.738 ذنهن سميسان يهنس / م   .39
 األول 72.65 إنعام سالم عزيز   .43
 األول 72.331 يهسف نايف يهسف   .41
 األول 72.275 شيساء فهزي أحسج    .42
 األول 72.148 م حشا رؤوف / م غن  .43
 األول 72.137 فتحي فاضل جهاد / م   .44
 األول 72.393 قيس سمسان محسهد / م   .45
 األول 72.385 عروبة ناجي بطاح   .46
 األول 72.321 ابراىيم حدن يهسف / م  .47
 األول 72.31 ىيثم شاكر كطسير   .48
 األول 71.983 فارس أحسج إسساعيل / م    .49
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 71.98 وججان نبيل سعيج   .53
 األول 71.975 عمي مجيج عمي   .51
 األول 71.935 زيشا عارف عمي   .52
 األول 71.935 دمحم صجيق دمحم   .53
 األول 71.847 وليج جبر فتحي   .54
 األول 71.734 نهاف عمي خميف   .55
 األول 71.676 عز الجين مرزا ناصر / م   .56
 األول 71.64 رنا دمحم عباس   .57
 األول 71.611 نايف حامج إبراىيم / م   .58
 األول 71.571 ميسهن غازي عزيز / م   .59
 األول 71.559 قري ألياس خزر   .63
 األول 71.475 صميلعمي فاضل   .61
 األول 71.443 خالج إبراىيم مذعل / م   .62
 األول 71.335 خالج كريم خالج   .63
 األول 71.218 مجيحة محسهد يهسف / م   .64
 األول 71.331 أحسج إسساعيل إبراىيم / م   .65
 األول 73.912 إسساعيل سميسان / م  فالح  .66
 األول 73.875 دمحم أحسج ياسين / م   .67
 األول 73.81 دمحم ياسين حسهد  .68
 األول 73.735 زيشة زىير دمحم شيت / م   .69
 األول 73.723 فاروق وعج هللا يهنس / م   .73
 األول 73.711 آوان عبج هللا محسهد / م   .71
 األول 73.695 عمي أحسج فتحي   .72
 األول 73.325 سالم قاسم  سالمة  .73
 األول 73.147 سيزان نايف أحسج / م   .74
 األول 73.355 محسهد أحسج فرمان   .75
 األول 69.923 / م  يحيى أركان عبج القادر  .76
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 69.674 نعم حازم سميم / م   .77
 األول 69.635 زكريا إسساعيل خميل   .78
 األول 69.51 إيسان عجنان طو   .79
 األول 69.475 سعج صالح شكطي   .83
 األول 69.373 دمحم جميل رشيج / م   .81
 األول 69.32 عبج العزيز أحسج إبراىيم   .82
 األول 69.27 مشى دمحم حسام   .83
 األول 68.99 رجاء ياسين أحسج   .84
 األول 68.867 دمحم خالج عبج الغشي / م   .85
 األول 68.675 قيرر سالم يهنس   .86
 األول 68.615 دريج إدريس سمطان / م   .87
 األول 68.467 لقسان بجيع إبراىيم / م   .88
 األول 68.413 عبج هللا دمحم إبراىيم / م   .89
 األول 68.431 فاتن سسير خميل   .93
 األول 68.28 غادة سالم طو   .91
 األول 68.238 حدن كاظم زيشل / م   .92
 األول 68.39 إبراىيم عمي الذيخ   .93
 األول 68.379 سعهد محسهد  معن  .94
 األول 67.98 خالج دمحم يهسف   .95
 األول 67.878 دمحم عبج الحفيظ أحسج / م   .96
 األول 67.863 ميشج عبج السشعم دمحم / م   .97
 األول 67.861 شياب أحسج حدن / م    .98
 األول 67.849 دولة أحسج عبج هللا / م   .99

 األول 67.799 عبج السيجي جبر كيشه / م     .133
 األول 67.669 دمحم جالل حدن / م   .131
 األول 67.499 صالح كريم جاسم / م   .132
 األول 67.372 أضهاء أحسج حدين / م   .133
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 67.369 زىراء سالم أحسج / م   .134
 األول 67.367 عمي ىاشم شيت   .135
 األول 67.33 شيساء طو ياسين   .136
 األول 67.222  صجيق / م خالج دمحم  .137
 األول 67.164 خالج سعيج دمحم / م   .138
 األول 67.159 ناظم عبج العزيز مجيج / م   .139
 األول 67.37 عمي حدن حدين   .113
 األول 67.353 جسال دمحم شيت / م   .111
 األول 67.348 كدار مسجوح إسساعيل / م   .112
 األول 67.333 غانم سعيج يهنس / م   .113
 األول 66.968 م  كر /ايعرب قاسم ش  .114
 األول 66.944 فارس حامج لهيزان    .115
 األول 66.922 نجالء محسهد خهرشيج   .116
 األول 66.91 إبراىيم أحسج حسش   .117
 األول 66.78 نزار ذنهن يهنس   .118
 األول 66.724 قيس عبج هللا سميسان / م   .119
 األول 66.686 طارق دمحم خزر / م   .123
 األول 66.5745 مزىر حدن سمطان    .121
 األول 66.533 وليج فيرل خهرشيج / م   .122
 األول 66.465 رنا سالم عبج   .123
 األول 66.454 مهسى نايف حدان   .124
 األول 66.445  عسرمشجيل عبج هللا   .125
 األول 66.32 عالية عبج الجسال عبج الكريم   .126
 األول 66.295 أنهر سعيج دمحم   .127
 األول 66.213 ثابت عبج الدتار حدين / م   .128
 الثاني  66.235 ز عمي / م راوي عزي  .129
 األول 66.173 ىاشم دمحم إبراىيم / م   .133
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 66.316 صباح دمحم أحسيج حدين / م   .131
 األول 65.875  عدافإقبال وعج هللا   .132
 األول 65.741 عبج الهىاب إسساعيل دمحم / م   .133
 األول 65.71 سمهى صالح سميم   .134
 األول 65.697 / م  رضهان دمحم وجيو احسج  .135
 األول 65.685 مرعب أحسج حسادة   .136
 األول 65.65 صباح خميل حسو خان   .137
 األول 65.575 دمحم فاضل دمحم   .138
 األول 65.541 حياة أحسج عبج الرحيم / م   .139
 األول 65.527 ىشاء عبج القادر إبراىيم / م   .143
 األول 65.523 عجي صالح إسساعيل   .141
 األول 65.435 مرطفى يمساز إبراىيم   .142
 األول 65.32 ىاشم حدين عمي   .143
 األول 65.265 عالء فاروق سميسان   .144
 األول 65.186 زكي دمحم يعقهب / م   .145
 األول 65.153 سيى حسيج سميم / م   .146
 األول 65.317 عبج الباسط محسهد ألياس / م   .147
 األول 65.311 مهفق عبج هللا فتاح / م   .148
 األول 64.943 لؤي أحسج حدين / م   .149
 األول 64.91 فجاء زياد حدن    .153
 األول 64.865 عبج هللا عبج الحسيج سعيج / م   .151
 األول 64.76 فارس دمحم عمي   .152
 األول 64.667 سر / م تخهرشيج يهسف   .153
 األول 64.64 عبج العزيز عطا هللا دمحم   .154
 األول 64.62 عسر ىاشم أحسج   .155
 األول 64.576 عمي / م فتحي عزيز   .156
 األول 64.555 آمشة عرام يحيى   .157
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 64.518 دمحم حسيج حدين / م   .158
 األول 64.513 دمحم حدن جاسم / م   .159
 األول 64.539 أوس ناظم يحيى / م   .163
 األول 64.468 شاذل عبج أحسج / م   .161
 األول 64.421 أحسج طالل أحسج   .162
 األول 64.433 بذرى صجيق يهنس / م   .163
 األول 64.313 ميدهن صبحي ظاىر / م   .164
 األول 64.272 ثامر محسهد ياسين / م   .165
 األول 64.138 عالية يهنس عبج الرحيم / م   .166
 األول 64.346 عساد دمحم محسهد   .167
 األول 64.335 أنسار حازم سعيج   .168
 األول 63.97 يحيى  نادية مداعج  .169
 األول 63.953 طالب وىب دمحم / م   .173
 األول 63.853 عسار عبج الرزاق قاسم / م   .171
 األول 63.845 دلة حدين عميهي   .172
 األول 63.813 ىاني إبراىيم أحسج   .173
 األول 63.755 أحسج دمحم صالح   .174
 األول 63.743 ألياس سعيج مشرهر / م   .175
 األول 63.717 مرطفى عسر رمه   .176
 الثاني  63.689 باسم يحيى جاسم / م   .177
 األول 63.616 داؤد سامي داؤد / م   .178
 األول 63.597 عالء الجين دمحم رمزان / م   .179
 األول 63.585 زيشب دمحم صفاوي / م   .183
 األول 63.563 نذهان إبراىيم مجيج / م   .181
 األول 63.518 كشعان ولي أحسج / م   .182
 األول 63.513 ليمى عبج القادر حدن / م   .183
 األول 63.416 صباح عبج السجيج عسر / م   .184
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 63.395 شيساء سعج هللا رجب   .185
 األول 63.379 ليث محسهد أمين / م   .186
 األول 63.335 حاتم عبهد عسيري   .187
 األول 63.262 حدين سمطان عبج هللا / م   .188
 األول 63.254 / م  ذنهن يهنس يهسف  .189
 االول 63.25 عمي عهاد حدين   .193
 األول 63.114 غيجاء صجيق يهنس / م   .191
 األول 63.3754 مشال كامل داؤد   .192
 األول 63.359 أحسج صباح محسهد / م   .193
 األول 63.355 خزير عهاد خزر   .194
 األول 63.355 غانم عبج هللا عمي   .195
 األول 63.311 مزاحم دمحم يحيى / م   .196
 األول 63.335 شاس غانم عبج  إي  .197
 األول 62.991 ذنهن يهنس ىاشم   .198
 األول 62.937 ميا فائز حسجون / م   .199
 األول 62.89 خيري إبراىيم حسجان   .233
 األول 62.857 شياب أحسج عمه / م   .231
 األول 62.8271 فتحي إبراىيم سمطان   .232
 األول 62.823 فريال خميل يهنس / م   .233
 األول 62.822 خزعل دمحم ناصر   .234
 األول 62.783 محسهد خمف جراد / م   .235
 األول 62.61 آري بهزانت كره بيت   .236
 األول 62.637 عبج الهىاب محسهد صالح / م   .237
 األول 62.537 زىراء عبج اإللو أحسج / م   .238
 األول 62.329 وليج خالج عبج هللا / م   .239
 األول 62.261 فهاز غانم دمحم / م   .213
 األول 62.19 مدك محسهد عبج هللا   .211
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 62.187 أحسج ألياس رجب / م  .212
 األول 62.111 رافع مرطفى عبج الرحسن / م   .213
 األول 62.368 غدان أمان عبج هللا / م   .214
 األول 62.36  لعسر إسساعيل جبا  .215
 األول 62.348 كاميران جياد فائق   .216
 األول 62.345 حسهد / م فهاز غازي م  .217
 األول 62.333 إيسان عبج يحيى / م   .218
 األول 61.953 عبج الكريم عمي فاضل / م   .219
 األول 61.81 حيجر عبج الجميل حدن   .223
 األول 61.694 مشاف دمحم سمطان / م   .221
 األول 61.595 مال هللافريال جار هللا   .222
 األول 61.581 مزعل شياب أحسج / م   .223
 األول 61.565 عهس رائج حدن فج  .224
 األول 61.537 خالج محسهد إبراىيم / م   .225
 األول 61.527 عبج الرحسن رشيج عبج الرحسن / م   .226
 األول 61.493 إيسان سعيج حسج / م   .227
 الثاني 61.461 عساد حامج أحسج / م   .228
 األول 61.299 رعج سالم نهفان / م   .229
 الثاني 61.282 ىجى إبراىيم حدين / م   .233
 األول 61.268 زم حدن / م ليث حا  .231
 األول 61.257 شالل عسر يهسف / م   .232
 األول 61.248 ليمى كاظم عبج الكريم / م   .233
 األول 61.338 إسساعيل محسهد إسساعيل / م   .234
 األول 63.966 فراس جسال جسيل / م   .235
 األول 63.96 سيهدا ىجايت دمحم   .236
 األول 63.951 دريج ناظم رؤوف / م   .237
 األول 63.945 سعيج  سمهان دمحم  .238
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 63.91 أسامة عبج المطيف دمحم   .239
 األول 63.823 عبج الرحسن دمحم فائق نايف / م    .243
 األول 63.678 جسال محسهد خزر / م   .241
 األول 63.639 حيجر رضا دمحم / م   .242
 األول 63.54 قحطان فرحان غزبان   .243
 األول 63.53 كامل دمحم شريف   .244
 األول 63.537 عبج السطمب فاضل / م   .245
 األول 63.429 دمحم زكي إسساعيل / م   .246
 األول 63.398 يهسف خميل مرطفى / م   .247
 األول 63.396 ماىر جسيل رشان / م   .248
 األول 63.324 فراس إبراىيم قاسم / م   .249
 الثاني  63.298 أحسج عبج الجبار بكر / م   .253
 األول 63.273 ير الجين دمحم طاىر / م خ  .251
 األول 63.176 جاسم رمزان محسهد / م   .252
 األول 63.15 عيجو خمف ممكه   .253
 األول 63.146 زيج إسساعيل مجيج / م   .254
 األول 63.398 يهنس فاضل سعيج / م   .255
 األول 63.387 عامر عزيز محسهد / م   .256
 األول 63.311 أثيل عبج العزيز دمحم / م   .257
 األول 59.889 ير حازم حسهدي / م زى  .258
 األول 59.85 عمي حيجر سمطان   .259
 األول 59.71 بدسان ىادي مجيج   .263
 األول 59.628 / م  الياس عرام عبج الكريم  .261
 األول 59.62 دمحم آدم إبراىيم   .262
 األول 59.6 عبج الخالق فتحي حدين   .263
 األول 59.583 مشى محسهد عمي   .264
 األول 59.577 / م ىالة عبج السحدن محسهد   .265
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 59.449 لؤي غانم سعج هللا / م   .266
 األول 59.426 أشرف عبج اإللو نعست   .267
 األول 59.398 عمي يحيى عمي / م   .268
 األول 59.314 غدان جسيل يحيى / م   .269
 األول 59.276 فائز دمحم سفر   .273
 األول 59.218 م عالء دمحم زكي /  .271
 األول 59.135 انترار صبار فتحي / م    .272
 األول 59.355 نايف إبراىيم عهض / م   .273
 األول 59.324 إبراىيم حدين إبراىيم   .274
 األول 59.312 صباح دمحم عمي يهنس / م   .275
 األول 58.987 أحسج عبج الرحسن جسعة / م   .276
 الثاني 58.895 إخالص غشي عبج العزيز / م   .277
 األول 58.791 محسهد كريم / م   يهنس  .278
 األول 58.685 / م  أسعجدمحم صجيق   .279
 األول 58.668 رياض أحسج عبج / م   .283
 األول 58.639 رفل سالم عبج الجبار / م   .281
 األول 58.635 ميشج عبج الرحسن حسيجي   .282
 األول 58.561 فارس كشعان نايف / م   .283
 األول 58.545 أمجج أسعج دمحم / م   .284
 األول 58.411 عبج اليادي إبراىيم / م   حهاري   .285
 الثاني  58.438 طالل  يهنس أحسج / م   .286
 األول 58.372 شياب أحسج إسساعيل / م   .287
 األول 58.324 نزار حدن زكرط   .288
 األول 58.332 شيساء نجم عبج   .289
 األول 58.296 أحسج عمي حدين / م   .293
 األول 58.27 طالل حسج طو   .291
 األول 58.116 بهري / م فرحان حدين غرب الج  .292
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 58.387 شياب أحسج عيدى / م   .293
 األول 58.325 مفاز فاضل دمحم   .294
 األول 57.999 محسهد دمحم إسساعيل / م   .295
 األول 57.99 لبشى سسير إسساعيل   .296
 األول 57.947 ثامر حدن محسهد / م   .297
 األول 57.724 لفتو عادل رشيج  .298
 الثاني  57.66 إليام محسهد خميل   .299
 األول 57.528 ن / م حدين دمحم حد  .333
 األول 57.474 إسساعيل سميسان إسساعيل / م   .331
 الثاني 57.436 ياسر / م  عبج الجميلصائب   .332
 األول 57.366 فائز صالح ياسين / م   .333
 األول 57.344 محدن أمين عبج الرحسن / م   .334
 األول 57.261 جاسم سمطان / م  معيهف  .335
 الثاني  57.121 مشى حدن دمحم صالح / م   .336
 األول 57.336 دمحم خمف جراد / م   .337
 األول 56.992 زيجان يهسف شبيب / م   .338
 األول 56.919 نزال داؤد سمسان / م    .339
 الثاني 56.867 عمي تهفيق عزيز / م   .313
 األول 56.793 دمحم عباس عمي   .311
 األول 56.414 أحسج إيسان سعجي   .312
 األول 56.4 ميا محدن عبج الكريم   .313
 الثاني 56.362 زيج إبراىيم قاسم / م   .314
 األول 56.175 ىجى يهسف أحسج   .315
 الثاني 55.844 محسهد سعيج / م  ى و نج  .316
 األول 55.648 أحسج ولج أباه   .317
 األول 55.634 أحسج غانم محسهد / م   .318
 األول 55.398 وعج هللا عبج الرزاق داؤد / م   .319



 

 (13-13) 

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 55.288 أديب إبراىيم صبري / م   .323
 األول 55.281 حدن سعيج تهفيق   .321
 األول 53.438 خالج دمحم حدين / م   .322

 


