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 القسم :                               القانون الجامعة : الموصل                  الكلية : 

 (       الشهادة : )بكالوريوس(ومسائي الدراسة : )صباحي

 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                     اسم دورة التخرج : 9999-9998سنة التخرج : 

 الدور الذي تخرج منه عدلالم اسم الطالب الثالثي ت
 األول .86.13 أسامو دمحم سعيج ياسيؽ السفتي / م  .1
 األول .79..8 عبج الدتار حديؽ سميسان حديؽ الجسيمي / م   .2
 األول 214..8 مؾفق عبج هللا جاسؼ دمحم العالف / م   .3
 األول 79.72 بان جسيل مرظفى دمحم األتخوشي  يس  .4
 األول 78.615 ي  وسام نعست ابخاىيؼ دمحم الدعج  .5
 األول 54..78 دمحم حازم أحسج شخيف الشعيسي / م  .6
 األول 77.676 اكخام فالح أحسج الظائي   .7
 األول 77.152 أفخاح عبج الكخيؼ خميل أميؽ    .8
 األول 77.132 آالء عبج الجبار محي الجيؽ / م  .9

 األول 76.323 دمحم عبج الخزاق بكخ يؾسف الجمبي   ..1
 األول 76.187 ج محسؾد الخبيعي احسج محسؾد احس  .11
 األول 75.7418 احسج عظؾ حسادي عبج      .12
 األول .75.52 ليث ذنؾن حديؽ عبج هللا العبيجي / م    .13
 األول 75.488 عبج هللا فتحي ىادي الحيمي   .14
 األول 75.244 دمحم صالح شظيب سبتي العبيجي / م   .15
 األول 27..75 فخح حازم عبج الحسيج مرظفى السؾلى / م   .16
 األول 74.673 دمحم مرظفى سميسان الجاربيع   .17
 األول 74.627 عديد الرائغ / م  ىدمحم يؾنذ يحي  .18
 األول 74.56 سيبل حسيج ابخاىيؼ ياسيؽ الجيكاني    .19
 األول 74.495 زكخيا جسال احسج حسجي   ..2
 األول 74.419 وسؽ عمي احدان حديؽ الجخاح   .21
 األول 74.316 عسخ احسج عبج هللا الذخاتخة   .22
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 55..74 إيسان صابخ أحسج مرظفى الخاوي    .23
 األول 73.477 دمحم العبيجي  ىدمحم غانؼ يحي  .24
 األول 73.16 ميدخ محسؾد حديؽ حسيج الخاشجي   .25
 األول 72.754 عفاف راضي خزخ جاسؼ البجراني    .26
 األول 72.653 ر سفخ القراب / م  حدام دمحم قاد  .27
 األول 72.61 حفرة ىاني عبج العديد عبج الخحسؽ الرائغ      .28
 األول 72.552 دمحم وائل اكخم ياسيؽ رجب اغا   .29
 األول 72.28 سفيان عباس فزيل حسر الشعيسي    ..3
 األول .72.12 عالء الجيؽ حامج عمي دمحم الخفاعي / م   .31
 األول 5...72   بذار صالح نؾري قاسؼ شيت  .32
 األول 71.914 ثائخ فيرل خزخ بكخ العداوي   .33
 األول 71.861 أسيل فاضل اسساعيل ذياب البؾ شعبان    .34
 األول 71.8.6 إسخاء أحسج دمحم أحسج الشعيسي    .35
 األول 71.77 سمؾان بذيخ عسخ سميسان الحسجاني   .36
 األول 71.757 مخوان احسج سخحان عثسان العبيجي    .37
 األول 71.47 ؾنذ ىالل صادق العخيبي   ريؼ ي  .38
 األول 71.372 سفيان عبج اإللو دمحم عبج هللا الحسجاني    .39
 األول 71.372 فزيمة عباس غائب أيؾب الظائي / م   ..4
 األول 71.3.6 دمحم عبج لظيف محسؾد األفشجي   .41
 األول 71.3.5 دمحم عبج السؾجؾد احسج نجؼ الحسجاني / م   .42
 األول 71.21 محسؾد مظخ الحجيجي إيشاس إبخاىيؼ   .43
 األول 71.14 دمحم وعج هللا دمحم مرظفى الشعيسي   .44
 األول 58..71 رضؾان ذنؾن سعج هللا نجؼ السؾلى / م    .45
 األول 43..71 الذساع   ىمعتد عازم دمحم يحي  .46
 األول 42..71 حارث أديب إبخاىيؼ دمحم الجمبي    .47
 األول 961..7 فخات عرام صالح عسخ الجسيل   .48
 األول 946..7 عجي غانؼ سعيج عبج هللا الرسيجعي / م    .49
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 9.4..7 خسيدو أحسج دويج دمحم البجاري     ..5
 األول 898..7 غيجاء فالح يؾسف يعقؾب أيؾه    .51
 األول 73..7 مخوه غانؼ دمحم أحسج األطخقجي    .52
 األول 729..7 صبخي جؾاد الدبيجي   رنا صباح  .53
 األول 62..7 عبج الباسط عمي جاسؼ عمي الجحيذي / م     .54
 األول 535..7 أحسج ياسيؽ يؾنذ أميؽ الخالجي    .55
 األول 529..7 فائده أحسج خزخ دمحم الجبؾري    .56
 األول 368..7 إيسان عبج الكخيؼ يحيى حديؽ الخحاوي    .57
 األول 328..7 اس الحسجاني شيساء صالح الجيؽ نؾري عب  .58
 األول 69.985 شيساء غالب شيخؾ العداوي   .59
 األول 69.9.4 مشيل دمحم فؾزي صابخ الغخيخ / م   ..6
 األول .69.84 فؾاز حسؾدي اسساعيل السذيجاني / م    .61
 األول 69.8.1 ىاني يؾنذ أحسج عبج الباقي الجؾادي / م   .62
 ألولا 69.752 شيساء أزىخ يؾنذ دمحم الظائي   .63
 األول 69.726 عجي طالل محسؾد شاىيؽ الظائي   .64
 األول 69.679 ياسخ ضياء سعيج دمحم القؾطجي   .65
 األول 69.647 نعسان ثابت حدؽ البكخ الحيالي   .66
 األول 69.594 ضياء سميسان تؾما سميسان آل محل / م   .67
 األول 69.587 ندار نحيخ بذيخ عبج هللا الياشسي   .68
 األول 69.3.4 اليكاري   يدخى خميل رشؾ سسؾ  .69
 األول 69.261 عبج الحافظ عظيو خمف عساش الجبؾري / م  ..7
 األول 69.176 زيشو نؾري محسؾد عمي العبادي    .71
 األول 69.164 وسؽ مقجاد عبج هللا الذاىيؽ    .72
 األول 68.974 دمحم حسيج غائب حبيب الكخاوي / م   .73
 األول 68.949 نعؼ دمحم شخيف دمحم الجبؾري   .74
 األول 68.877 كسال سميسان حداني احسج الظائي / م   .75
 األول 68.81 سسيحة جؾاد حسجي فيج    .76
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 68.782 أميسو إبخاىيؼ عمي فشجي الجبؾري    .77
 األول 68.759 ىجيل زىيخ أيؾب مرظفى    .78
 األول 68.559 عمي صالح ياسيؽ داؤد الحجيثي     .79
 األول 68.543 زىخاء خيخي حدؽ الجباغ    ..8
 األول .68.48 نذأت حدؽ عثسان حدؽ / م    .81
 األول .68.46 عرام دمحم طاىخ إسساعيل العباسي / م   .82
 األول ..68.4 عمي عبج الحميؼ أحسج دمحم عمي القظان / م   .83
 األول 68.399 عامخة دمحم حدؽ دمحم شكخي الرائغ   .84
 األول 68.33 ج سعيج محسؾد الحسجاني شيساء أحس  .85
 األول 68.2.7 غانؼ صجيق قاسؼ يؾنذ الشافؾلي / م  .86
 األول 68.158 أسؾ حسج دمحم شؾكت   .87
 األول 68.148 أميخ عبج هللا أحسج عبؾد الجبؾري   .88
 األول 68.131 إيسان مؾفق مخعي حدؽ الخيخو   .89
 األول 75..68 أشخف سالؼ حدؽ إبخاىيؼ الظائي   ..9
 األول 5..68 حسؾد شكخ زكخ إبخاىيؼ الحيالي / م م  .91
 األول 67.935 ىسام ساطع دمحم عثسان / م   .92
 األول 67.9.8 عمي دمحم الجليسي   ىأنسار يحي  .93
 األول 67.837 أشخف صالح فتحي الحدؽ العبادي / م   .94
 األول 67.733 محسؾد دمحم عباوي سعجون الحسجاني / م   .95
 األول 67.69 سف  نجى ىادي عبج األحج يؾ   .96
 األول 67.655 خميل حجي يؾسف حبيب الؾلي / م    .97
 األول 67.645 ميشج عارف أحسج سمؾ العبيجي    .98
 األول 67.64 عساد دمحم سعيج عبج القادر آل سسؾ   .99

 األول 67.637 عساد خميل إبخاىيؼ جاسؼ الحجيجي / م    ...1
 األول 67.621 رؤيا غخيب حدؽ حديؽ   .1.1
 األول 67.57 دمحم كخكجو / م  سؾدمح ىاني سالؼ  .1.2
 األول 67.475 عامخ حدؽ خمف حسؾد الميييبي    .1.3
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 67.35 إبخاىيؼ خزخ حدؾ العابي    .1.4
 األول 67.147 شاكخ سمؾ خميل إسساعيل اليدشياني / م   .1.5
 األول 66.843 أنعام إبخاىيؼ خميل ناصخ الشاصخ   .1.6
 األول 66.816 طارق أحسج محدؽ الشججاوي   .1.7
 األول 66.814 شيساء عاصؼ فتحي حديؽ الظائي   .1.8
 األول 66.669 أدىام فاضل صالح دىام الجبؾري / م   .1.9
 األول 66.651 أفشان ميدخ عديد داؤد العبيجي    ..11
 األول 66.624 رضؾان رشيج عبج هللا حدؽ الجبؾري / م   .111
 األول 66.543 يذ الحيجري / م دمحم شخيف خميل ع  .112
 األول 66.47 العداوي   ىدمحم عبج اإللو شيت يحي  .113
 األول 66.43 الديجكي  فقي دمحم سؾزان نؾري   .114
 األول 66.266 دعاء بديؼ عارف تؾفيق الحديشي   .115
 األول 66.261 مازن دمحم أحسج دمحم الميييبي    .116
 ولاأل 66.234 ياسخ دمحم عبج هللا العبؾبي / م   .117
 األول 66.176 صالح حديؽ عمي العبج هللا الجحيذي / م    .118
 األول 66.1.5 ناديو حكست حسيج أحسج الخفاعي / م    .119
 األول 99..66 أبؾ فخاس عديد خميل إبخاىيؼ العبيجي    ..12
 األول 21..66 يؾنذ حبيب يؾنذ حدؽ العبجلي / م   .121
 األول 65.9.8 عامخ عمي حديؽ عمي السذيجاني    .122
 األول 65.885 و عرام دمحم يؾسف الذيخمي زيش  .123
 األول 65.884 ندار أحسج نؾزت عبج الدتار كذسؾلو / م   .124
 األول 65.779 أزىخ حسيج أحسج حسؾ الحسجاني / م   .125
 األول 65.775 دمحم مؾفق بذيخ ياسيؽ العباجي / م  .126
 األول 65.735 عثسان حسج خظاب خمف الجبؾري / م   .127
 األول 65.563 العبيجي  ماىخ حبيب زيجان خمف  .128
 األول 65.54 دمحم فؤاد يؾنذ دمحم الذيذان    .129
 األول 65.538 عالء خزخ ألياس خزيخ الظائي / م   ..13
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 65.41 ناريسان حدؽ عمي حدؽ السدوري   .131
 األول 65.328 عبج الدتار أحسج نؾزت كذسؾلو / م    .132
 األول 65.318 ىؾيجه دمحم خزخ رمؾ الجبؾري     .133
 األول 65.2.5 شيساء ادىام أحسج سميسان    .134
 األول 65.187 مقجاد عبج هللا شاىيؽ / م    .135
 األول 65.163 أحسج دمحم عمي فتحي يؾنذ الجسيمي / م   .136
 األول 65.136 راشج شاكخ رشيج الجسيمي  ةمخو   .137
 األول .65.13 يمي / م  إبخاىيؼ أحسج عبج هللا حساة الجس  .138
 األول 65.113 صبحي خظاب عسخ مجيج الخاشجي / م   .139
 األول 1...65 دمحم إبخاىيؼ عبج هللا محسؾد الحسجاني / م   ..14
 األول 1...65 عشان عبج الغشي سميسان العسخي / م    .141
 األول 64.97 مؾفق شكخ محسؾد صفار / م   .142
 األول 64.887 أحسج عبج عكمو سالمو الجبؾري / م    .143
 األول 64.824 أحسج طالب دمحم البدور   .144
 األول 64.657 حارث مؤيج عديد داؤد العبيجي   .145
 األول 64.657 ياسيؽ عبج القادر عمي صالح البياتي / م  .146
 األول 64.612 ذاكخ خميل عمي عبج هللا / م    .147
 األول .64.6 سعؾد خمف أحسج شسؾ الدؾمقي    .148
 األول 64.35 اسي  سساح شخيف سعيج سعجو العب  .149
 األول 64.348 عمي محسؾد مشرؾر محسؾد الحديشي   ..15
 األول 64.288 عسار امجيج عظا هللا حسؾد الجبؾري   .151
 األول 64.226 عسخ عبج الحسيج عسخ نجؼ التكخيتي    .152
 األول 64.22 سعجية إبخاىيؼ عمي خمف الغخيخي   .153
 األول 64.215 وليج خالج عمي عبج المظيف   .154
 األول 64.18 اب أحسج عبيج الدبعاوي تخفو شي  .155
 األول 64.163 سخى دمحم زكي يؾنذ عبج الخحسؽ الدبيخ   .156
 األول 64.161 ذنؾن دمحم حديؽ ناصخ الدبيجي    .157
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول .63.94 عد الجيؽ عبج الخحسؽ مرظفى الظالب / م  .158
 األول 63.915  الجبؾري دمحم خميل حسج عبج هللا  .159
 األول 63.9.4 دمحم صالح حدؽ خمف الجبؾري   ..16
 األول 63.772 شاكخ حدؽ صؾفي عمي / م  .161
 األول 63.766 ياسخ دمحم سعيج قجو قجوشى    .162
 األول 63.71 غياث الجيؽ زكي مرظفى نعسان / م    .163
 األول 63.687 عمي ذنؾن يؾنذ حسادي الظائي    .164
 األول 63.675 سؽ العبيجي / م ىذام صباح عبج الخح  .165
 األول 63.592 فخاس عمي حديؽ عكمو الجبؾري / م   .166
 األول 63.582 صالح عبيج عيدى مظخ الجبؾري   .167
 األول 63.549 فخخي صابؾر شياب دمحم الخجب / م    .168
 األول 63.533 تخكي دمحم نيار الذسخي / م   .169
 األول 63.518 ليث حازم حسيج سميسان الظائي   ..17
 األول 63.425  حدؽ عمي رسؾل الظائي دمحم  .171
 األول 63.397 باسل غانؼ حسجون مال عمؾ / م   .172
 األول 63.384 مؤيج سعج هللا حسجون مرظفى السؾلى / م  .173
 األول 63.345 سييل صكخ شياب أحسج الميسي / م   .174
 األول 63.32 ىالة عادل عبج دمحم الحيالي / م    .175
 األول 63.167 لجبؾري / مرمزان دمحم معيؾف عبج هللا ا  .176
 األول 63.14 سؾالف خميل رحيؼ دمحم البخزنجي    .177
 األول 63.124 ناىض زيجان صالل / م   .178
 األول 62.969 ياسيؽ ميدخ عديد عمي العباسي   .179
 األول 62.797 سبيان ميجي صالح مرظفى   ..18
 األول 62.792 رافع قادر جخجيذ حديؽ الدبيجي / م   .181
 األول 62.714 زياد طارق عبج العديد مرظفى / م   .182
 األول 62.67 غا أ شا عبج السظمب دمحم أحسج س  .183
 األول 62.67 عمي حديؽ محسؾد حمؾ الجبؾري   .184
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 62.586 عبج الحكيؼ عديد عيدى محل الجبؾري   .185
 األول 62.577 د شكخ محسؾد عبج الخحسؽ محسؾ   .186
 األول 62.519 إسخاء عبج الخزاق رشيج شخيف الخفاف   .187
 األول 62.454 ديؾالي شكخي عسخ ياسيؽ الكؾران / م   .188
 األول 62.4.3 بذار ىاشؼ بذيخ ياسيؽ العباجي / م    .189
 األول 62.115 طارق دمحم يؾسف عبج هللا الجبؾري   ..19
 األول 62.1.5 كخيؼ كاعؼ عبيج عبج هللا الجبؾري / م   .191
 األول 87..62 حديؽ دمحم عمي حديؽ الجبؾني / م    .192
 األول 61.583 ياسخ دمحم داؤد حسادي الحجيات / م  .193
 األول 61.526 سالؼ أحسج سالؼ وكاع الدبعاوي / م   .194
 األول 61.521 قحظان حديؽ عبج هللا ذنؾن السذيجاني / م    .195
 لاألو  61.472 صالح دبؾ بخىان حيؽ العبيجي / م   .196
 األول 61.355 باسل عبج الخزاق داؤد خميل الظحان / م    .197
 األول 61.329 ىبة عبج السظمب دمحم عبج هللا اغا   .198
 األول 61.228 إبخاىيؼ حسج إبخاىيؼ عبج هللا الجسيمي / م   .199
 األول 77..61 عبج العديد عظية خمف الدبيجي / م   ...2
 األول 985..6 زياد دمحم أحسج سعجون الحسجاني   .2.1
 األول 875..6 يؾنذ حاجي حديؽ عسخ اليشدياني   .2.2
 األول 758..6 قاسؼ أحسج قاسؼ الشعيسي   .2.3
 األول 668..6 صؾناي حسيج حديؽ الخالجي / م   .2.4
 األول 441..6 راكان سمظان طو عمي الحيالي / م   .2.5
 األول 332..6 نذؾان سالؼ دمحم عمي  .2.6
 األول 165..6 ىجى أحسج طو أحسج الدبيجي   .2.7
 األول 59.949 ر طالب حدؽ حسيج بذا  .2.8
 األول 59.882 عمي يؾنذ دمحم إبخاىيؼ العبيجي / م   .2.9
 األول 59.543 ىادي إسساعيل محسؾد الجبؾري / م    ..21
 األول 59.399 يعقؾب يؾسف شخيف فتح هللا الشعيسي / م   .211
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 59.276 / م  بيجاء مجيج أحسج الخاوجي   .212
 األول 89..59 حازم دمحم عباس عمي السؾلى / م   .213
 األول 57..59 أحسج صالح أحسج السحؾ / م   .214
 األول 28..59 زياد ددو ججوع حديؽ الحمؾ / م   .215
 األول 58.638 حدؽ حسيج سعيج حديؽ الدىيخي    .216
 األول 58.525 باسؼ جبؾري داؤد جاسؼ العبادي / م   .217
 األول 58.422 محسؾد عبج هللا السؾلى / م اسالم شكخ   .218
 األول 57.941 دمحم أحسج نايف العبادي   .219
 األول 57.148 عبج هللا مخفؾع عجيل حؾيجر الذسخي / م   ..22
 األول 55.347 سالل يؾسف دمحم ىالل الياللي / م   .221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (1.-16) 

 القسم :                               قانون الالجامعة : الموصل                  الكلية : 

 (       الشهادة : )بكالوريوس(ومسائي الدراسة : )صباحي

 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                     اسم دورة التخرج : 9999-9998سنة التخرج : 

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 72.933 يدخى فاضل عباس   .1
 الثاني 515..7 سسيخة زومايا شسؾ / م   .2
 الثاني 68.76 ي عسخ ز ؾ ففخاس   .3
 الثاني 67.387 زيشب مشحر جاسؼ   .4
 الثاني 67.139 بدسة سالؼ أحسج   .5
 الثاني 67.132 عبج الكخيؼ داخخ أميؽ / م    .6
 الثاني 32..67 أمجج ياسيؽ محسؾد / م   .7
 ثانيال 66.151 مرظفى أحسج يؾنذ دمحم  .8
 الثاني 66125 أسساء مؾفق محسؾد   .9

 الثاني 65.487 رويجة جالل فخج   ..1
 الثاني 65.422 لؾيذ يؾسف اسحق / م   .11
 الثاني 65.173 أحسج نجيب تؾفيق   .12
 الثاني 65.17 صالح أحسج دخيل  .13
 الثاني 65.139 سشاء جار هللا دمحم  .14
 الثاني .9..65 سالؼ عؾفي دمحم / م  .15
 الثاني 64.98 عسخ عادل عبج  .16
 الثاني 64.832 غدان دمحم حامج / م   .17
 الثاني 64.8.2 فاضل أحسج يؾسف  .18
 الثاني 64.5 بذار أحسج خمف   .19
 الثاني .64.43 عبج هللا عمؾان عبج هللا / م    ..2
 الثاني 64.386 خمف أحسج عبج هللا / م   .21
 الثاني 64.271 حسيجي عبج عيدى  .22
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 (11-16) 

 ر الذي تخرج منهالدو  المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 64.215 جشان عمي صالح   .23
 الثاني 64.189 شيساء عبج الؾىاب عبج هللا  .24
 الثاني 63.925 سعج حسيج لظيف / م   .25
 الثاني 63.876 دمحم عبج الؾىاب دمحم / م   .26
 الثاني 63.832 محسؾد عبج عمي / م   .27
 الثاني 63.158 صشعاء ذنؾن عبج هللا / م    .28
 الثاني 62.855  / م حديؽ حسيج دمحم  .29
 الثاني 62.715 صالح الجيؽ حدؽ عبج القادر / م   ..3
 الثاني 62.697 عبج العديد دمحم مرظفى / م   .31
 الثاني 62.693 أسعج دمحم أحسج   .32
 الثاني 62.6.9 مخبط خمف صالح / م   .33
 الثاني 62.572 إيسان عبج العديد مدمط   .34
 انيالث 62.559 ىسام ضياء دمحم نجيب / م   .35
 الثاني 62.522 عبج الدالم عبج القادر محسؾد / م   .36
 الثاني 62.3.2 / م  ىدمحم قاسؼ يحي  .37
 الثاني 62.2.1 عسخ أحسج خزيخ / م   .38
 الثاني 62.122 طارق سعج هللا نجؼ / م   .39
 الثاني 82..62 فارس صجيق تؾفيق / م   ..4
 الثاني 13..62 مؤيج ذنؾن يؾنذ / م  .41
 الثاني 61.971 رفل حدؽ حامج / م   .42
 الثاني 61.865 سخى جاسؼ دمحم   .43
 الثاني 61.854 سامان شخيف جاسؼ  .44
 الثاني 61.786 وعج جسعة عمي / م   .45
 الثاني 61.782 نؾري عبج الكخيؼ جاسؼ / م   .46
 الثاني 61.756 عبج السمػ عبج الؾاحج يؾسف / م  .47
 الثاني 61.543 صالح حدؽ سمسان / م    .48
 الثاني 61.512 دمحم / م  ىميشج يحي  .49



 

 (12-16) 

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 61.493 حكؼ عبج هللا ياسيؽ  ..5
 الثاني 61.364 عبج العديد صالح أحسج  .51
 الثاني 61.244 ليث صالح سعيج / م   .52
 الثاني 61.226 سميؼ حازم يؾنذ / م   .53
 الثاني 61.159 ميشج عبج هللا جاسؼ / م   .54
 الثاني 66..61 ل خميل / م فارس جال  .55
 الثاني 968..6 ياسيؽ ؾد عبج الجسيلوج  .56
 الثاني 9.3..6 خمف محسؾد عيدى  .57
 الثاني 8.5..6 محسؾد دمحم إبخاىيؼ / م   .58
 الثاني 767..6 محدؽ فاضل عباس  .59
 الثاني 733..6 حسج سميسان / م عساد ا  ..6
 الثاني 639..6 عمي حدؽ عبج هللا / م   .61
 الثاني 611..6  / عفيرل بؽ دمحم  .62
 الثاني 45..6 خالج صالح ججعان / ع   .63
 الثاني 428..6 ابتيال فاضل عباس   .64
 الثاني 424..6 عمي رجب دمحم / م   .65
 الثاني 418..6 عساد خمف دىام   .66
 الثاني 414..6 مشترخ حازم دمحم / م   .67
 الثاني 347..6 فخحان محسؾد مشيخ / م   .68
 الثاني 342..6 بذخى أحسج محسؾد   .69
 الثاني 189..6 قيذ حسؾد ابخاىيؼ  ..7
 الثاني 93...6 دمحم جاسؼ حاتؼ  .71
 الثاني 59.945 حجي ألياس شيخؾ / م    .72
 الثاني 59.942 غازي دمحم حديؽ / م   .73
 الثاني 59.915 مشتيى إبخاىيؼ إسساعيل / م    .74
 الثاني 59.9.2 عبج الكخيؼ فاضل صبخي / م   .75
 الثاني 59.881 خالج دمحم أحسج / م   .76



 

 (13-16) 

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 59.853 مخمف خزيخ دمحم  .77
 الثاني ..59.7 صالح حديؽ حسيج / م   .78
 الثاني 59.621 عؾاد عاصي حسؾش / م   .79
 الثاني 59.3.6 عبج الخالق مظمػ صالح  ..8
 الثاني 59.278 نزال يؾسف أحسج  .81
 الثاني 59.257 رنا عرام عائج / م   .82
 الثاني 59.197 عبيان دمحم قاسؼ / م   .83
 الثاني 5..59 عسار عبج هللا بجر / م   .84
 الثاني 39..59  دىاماغدان حسج   .85
 الثاني 58.99 وادي عبج ليشا  .86
 الثاني 58.943 دمحم عسخ أحسج / م   .87
 الثاني 58.9.3 حامج حديؽ أحسج / م   .88
 الثاني 58.859 فاتؽ فيرل حسيج  .89
 الثاني 58.826 ؾسف دمحم تحديؽ ي  ..9
 الثاني 58.826 أزىخ متعب مشاف / م   .91
 الثاني 58.8.9 رائج عبج الؾىاب دمحم / م   .92
 الثاني 58.795 زيجان جاسؼ دمحم  .93
 الثاني 58.759 عبج هللا فاضل عبج هللا / م   .94
 الثاني 58.725 عساد بؽ محسؾد السشؾشي / ع  .95
 الثاني 58.72 محدؽ دمحم نامذ  .96
 الثاني 58.657 مجلؾل غييبسعج   .97
 الثاني 58.655 فاطسة حدؽ شؾكت   .98
 الثاني 58.651 لسياء كؾركيذ حشا   .99

 الثاني 58.475 ناعؼ خمف خزيخ / م   ...1
 الثاني 58.414 ميدخ دمحم مؾسى   .1.1
 الثاني 58.399 غانؼ مخعي حدؽ   .1.2
 الثاني 58.386 ميامي عمي حدؽ / م   .1.3



 

 (14-16) 

 ور الذي تخرج منهالد المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 58.355 دمحم فخمان شاىخ  .1.4
 الثاني 58.23 مخوان نعست أدىؼ    .1.5
 الثاني 58.2.8 يقغان مغفخ سعيج / م   .1.6
 الثاني 58.182 ياسخ مشرؾر دمحم   .1.7
 الثاني 58.165 دمحم صالح دمحم / م   .1.8
 الثاني .58.14 عمي خمف جخاد / م   .1.9
 ثانيال 58.127 دمحم صالح الجيؽ سمظان   ..11
 الثاني 97..58 بدام صالح الجيؽ سمظان / م   .111
 الثاني 96..58 سياد عبج الجسال عبج هللا  .112
 الثاني 71..58 رياض أحسج حساده   .113
 الثاني 57.938 سعج سميؼ إبخاىيؼ / م   .114
 الثاني 57.925 ابخاىيؼ مخعيمثشى   .115
 الثاني 57.881 عساد بظخس فتؾحي / م   .116
 الثاني 57.862 سميسان عمي فارس / م   .117
 الثاني 57.842 يؾنذ عبج هللا حديؽ / م    .118
 الثاني 57.773 عبج الخحسؽ حدؽ خالج   .119
 الثاني 57.764 إبخاىيؼ عبج الباقي الظيب / ع   ..12
 الثاني 57.724 ياسيؽ زىيخ طو / م  .121
 الثاني 57.645 ليؾن بجروس ليؾن   .122
 الثاني 57.629 صابخ أحسج خمف / م   .123
 الثاني 57.559 أحسج محسؾد  زبيخ  .124
 الثاني 57.527 أحسج ىذام صباح   .125
 الثاني 57.489 ميدر مجبل دمحم / م   .126
 الثاني 57.482 عبج العديد حسجي طو   .127
 الثاني 57.467 فخمان عديد أحسج / م   .128
 الثاني 57.4.8 يؾسف أحسج محسؾد / م   .129
 الثاني 57.375 عمي خميل إبخاىيؼ / م   ..13



 

 (15-16) 

 الدور الذي تخرج منه عدلالم اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 57.357 عسخان خزخ أحسج   .131
 الثاني 57.311 مرظفى دمحم مرظفى / م   .132
 الثاني 57.2.1 رافع إبخاىيؼ أحسج / م   .133
 الثاني 57.173 تيسؾر دمحم عبج هللا   .134
 الثاني 57.171 وليج فيرل حديؽ / م   .135
 الثاني 57.143 عبج السجيج سمؾ جشجي / م   .136
 الثاني 57.1.7 ؼ طو / م سييل نج  .137
 الثاني 63..57 عبج هللا أحسج عمي / م   .138
 الثاني 53..57 سعج عبج الخزاق داؤد / م   .139
 الثاني 5..57 بدسان نؾاف فتحي  ..14
 الثاني 41..57 جاسؼ دمحم حدؽ  .141
 الثاني .1..57 عبج الكخيؼ سمسان / م  ىيحي  .142
 الثاني .56.98 عامخ محسؾد حسيج / م   .143
 الثاني 56.931 العديد صالح ياسخ عبج   .144
 الثاني 56.912 فخاس أكخم نعؾم / م   .145
 الثاني 56.9.5 صباح سالؼ إبخاىيؼ / م   .146
 الثاني 56.9  ىدمحم عمي يحي  .147
 الثاني 56.897 ؾ / م سعبج الحافظ دمحم سم  .148
 الثاني .56.87 أسعج حسؾد محيدؽ / م   .149
 الثاني 56.732 خ / م يمخوان دمحم مد  ..15
 الثاني 56.659 ف تؾما / م فخج يؾس  .151
 الثاني 56.6.2 دمحم حدؽ جخجيذ / م   .152
 الثاني 56.5.4 ؼ دمحم حداوي / م يكخ   .153
 الثاني 56.453 فتحي أحسج فخج   .154
 الثاني .55.93 عديد الياس شيخؾ / م   .155
 الثاني 55.899 عساد صبحي عاىخ / م   .156
 الثاني 55.773 أحسج محسؾد دمحم طاىخ / م   .157



 

 (16-16) 

 الدور الذي تخرج منه المعدل لب الثالثياسم الطا ت
 الثاني 55.7.6 ميل إسساعيل / م  عامخ خ  .158
 الثاني 55.7.1 الذيساء حازم يؾنذ / م   .159
 الثاني 55.691 عساد عبج القادر أميؽ / م   ..16
 الثاني 55.522 أنسار حامج سميسان / م   .161
 الثاني 55.43 عمي حديؽ عمي  .162
 الثاني ..55.3 كسال تؾفيق عشتخ / م   .163
 الثاني 54.925 ندار نافع عديد / م   .164
 الثاني 54.9.4 ىاني محسؾد أحسج / م   .165
 الثاني 54.489 جسال جسيل فخيق / م   .166
 الثاني .54.46 عمي زيشل يؾنذ   .167
 الثاني .53.55 صباح عمي خزخ  .168
 الثاني 5...53 فتحي عمي حديؽ  .169
 الثاني .52.65 صباح محسؾد دمحم / م   ..17

 

 

 

 

 

 


