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 القدم :                               القانون الجامعة : الموصل                  الكلية : 

 الدراسة : )مدائي(                 الذهادة : )بكالوريوس(

 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                     اسم دورة التخرج : 0222-9111سنة التخرج : 

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول  83.596 يهنس صالح الدين دمحم عمي   .1
 األول 88.384 رواء يهنس محسهد عبد هللا   .2
 األول 88.249 يعقهب يهسف يهسف بيشام   .3
 األول 78.482 فاتن جاسم دمحم حدين   .4
 األول 78.434 نجالء حشا رؤوف نشيس   .5
 األول 77.468 عسر خميل إبراىيم عبد هللا   .6
 األول 75.185 طارق عبد القادر حدين عمي   .7
 األول 74.221 فريق عبد الهىاب عبد هللا حدين   .8
 األول 74.135 عائد صالح خزر سيفدين   .9

 األول 73.987 ريان زىير شاكر عبد الرحسن   .18
 األول 73.875 حسزة حيدر حدن حدن   .11
 األول 73.889 د عمي يعبد هللا ذنهن أحس  .12
 األول 72.836 ن دمحم بالل خمف رمزا  .13
 األول 72.823 عبد الدتار أسعد جانكيز حاجي   .14
 األول 72.448 مرطفى دمحم صالح يهنس   .15
 األول 72.444 حدين طو حدين أحسد   .16
 األول 72.158 فهاز جاسم دمحم حدين   .17
 األول 71.961 كهاكب دمحم جاسم دمحم   .18
 األول 71.198 حدن مهسى خزر جربه   .19
 األول 71.126 هنس دمحم عبد هللا أياد ي  .28
 األول 71.822 سسير دمحم سعيد عمه   .21
 األول 78.628 فراس تحدين دمحم عبد هللا   .22
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 78.333 سالم سعيد يهنس مرطفى   .23
 األول 78.228 قاسم عزت سمسان كاظم   .24
 األول 78.838 بكر حازم بكر أحسد   .25
 األول  69.991 شيساء وعد هللا عمي عبد هللا   .26
 األول  69.699 ندى بيشام شرف نيدان   .27
 األول 69.653 خميل يهسف جشدي كجل   .28
 األول 69.432 يهحشا يهسف تهما بهسا   .29
 األول 68.961 دمحم نزار إسساعيل بياء الدين   .38
 األول 68.797 عسار أحسد مرطفى أحسد   .31
 األول 68.687  حدين عمي ماىر عبد هللا  .32
 األول 68.681 جاسم دمحم ىالل داؤد   .33
 األول  68.889 نذهان ذنهن سعد هللا نجم   .34
 األول 67.713 نذير عسر عبد هللا رشيد   .35
 األول 67.626 سبيان خمف عمي صالح   .36
 األول 67.529 أياد سالم عبد سميسان   .37
 األول 67.526 فائز عبد ميخا ىرمز   .38
 األول 67.387 خمف حسيد أسباك  حدين  .39
 األول 67.258 خمف صالح يهسف شالل   .48
 األول 66.741 زياد رشيد فارس يهنس   .41
 األول 66.649 عمي حدين سمسان كاظم   .42
 األول 66.597 عمي أحسد عمي حدين   .43
 األول 66.564 خزير ألياس عمهش دمحم   .44
 األول 66.436 عبد الععيم حسدون أحسد شالش   .45
 األول 66.284 دمحم نذير يحيى  سحر  .46
 األول 66.151 صدام دمحم حسيد عمي   .47
 األول 65.662 ميدر دمحم صالح فائق   .48
 األول 65.651 ساىرة دمحم جاجان دمحم   .49
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 65.479 مهفق عبد حسد يهنس    .58
 ألولا 65.459 محسهد عمي دمحم مرطفى    .51
 األول 65.454 عمياء خالد ذنهن خزر    .52
 األول 65.235 دمحم نعام الدين محسهد مرطفى     .53
 األول 65.167 وليد مهفق نجم عبد هللا    .54
 األول 65.183 يدرى دمحم بذير عبد الكريم    .55
 األول 64.971 عبد الحسيد جاسر عبد الحسيد البمه    .56
 األول 64.983 مرطفى ذنهن يهنس مال ذنهن    .57
 األول 64.833 سسير سمطان إسساعيل إبراىيم    .58
 األول 64.788 أحسد نهح طو حدن    .59
 األول 64.249 سعد صالح عيدى أحسد    .68
 األول 64.899 فاطسة حدين عمي حدن    .61
 األول 64.897 محدن عبد هللا دمحم خمف    .62
 األول 63.982 سالم حسدي عبد هللا حسه    .63
 األول 63.929 تركي  صدام إبراىيم يهسف   .64
 األول 63.846 ياسين حامد دمحم يهسف    .65
 األول 63.798 يدرى عبد الجميل عالوي سميسان    .66
 األول 63.582 نذيرة إبراىيم إسساعيل دمحم    .67
 األول 63.572 إدريس أحسد عمي محه    .68
 األول 63.559  عبد العزيزسعد عبد السحدن دمحم   .69
 األول 63.524 فاطسة ولي أحسد عيدى    .78
 األول 63.489 حازم ىايس عهيد دمحم    .71
 األول 63.339 عمي عطا هللا دمحم جاسم    .72
 األول 63.164 أحسد سعدون سميسان عبد هللا    .73
 األول 62.784 نجهى زكي يهنس الطائي    .74
 األول 62.695 دمحم ضياء الدين دمحم شريف     .75
 األول 62.622 وعد سعيد عمي جانكير    .76
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 الدور الذي تخرج منه المعدل سم الطالب الثالثيا ت
 األول 62.595 دمحم أنهر عزيز سعد هللا     .77
 األول 62.427 صدام محسهد حساد سميسان    .78
 األول 62.268 سطم دمحم عبد حسيد     .79
 األول 62.257 نعست دمحم مرطفى العزيز    .88
 األول 62.287 عيدو خمف بكر ميرزا    .81
 األول 62.177 محسهد  دمحم بذير دمحم   .82
 األول 62.886 يهسف فرنديس متي أقميسس    .83
 األول 62.857 دمحم ميدي ألياس أحسد    .84
 األول 61.957 عبهد مهسى حسد دمحم     .85
 األول 61.939 غيداء بذير داؤد عيدى    .86
 األول 61.861 ريا يهسف ميخائيل حشا    .87
 األول 61.881 عمي مرعي أحسد ذىبان    .88
 األول 61.584 عبد هللا حسادي خسيس   تغريد  .89
 األول 61.526 قشبر دمحم طاىر سعيد    .98
 األول 61.495 سشاء عبد هللا حسهدي خميل    .91
 األول 61.394 لسى حامد سمسان مراد     .92
 األول 61.387 طو حبيب يهنس حدن    .93
 األول 61.333 ماىر خمف إبراىيم غربي    .94
 األول 61.387 إبراىيم معروف مشرهر حسهدي    .95
 األول 61.278 نهال فتاح مدحت قبمي    .96
 األول 61.156 دمحم أحسد حسهدي جاسم    .97
 األول 68.823   دمحم عبد الرزاق إبراىيم عبد الرزاق  .98
 األول 68.761 محدن حدين عمي مجيد    .99

 األول 68.742 رافع خالد بذير الرقال    .188
 األول 68.424 مذعل عزيز حدين عمي    .181
 األول 68.383 ي  ار يحيى قاسم قدو أمي  .182
 األول 68.164 صالح ىاشم سمطان بالل    .183
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 59.997 داؤد باشا خمف ناصر    .184
 األول 59.986 دمحم فاتح بكر دمحم    .185
 األول 59.878 ميشد إدريس دمحم محسهد     .186
 األول 59.842 خالد معير عبد مشدي    .187
 األول 59.7569 لقسان رمزي أومر محه     .188
 األول 59.681 عبد الحافظ تهفيق عزيز زيشل    .189
 األول 59.463 دمحم باقر جعفر رضا    .118
 األول 59.413 رشيد عبد هللا مرطفى أولي    .111
 األول 58.986 نائمة عبد الرحسن دمحم أمين    .112
 األول 58.798 أحسد يهنس خميل إبراىيم    .113
 األول 58.556 سالم دمحم سعيد حدين   .114
 األول 58.397 محدن دمحم مرطفى قدو    .115
 األول 58.387 حدن سمطان خمف عبد    .116
 األول 58.116 حدن خمف عمه حسيد    .117
 األول 57.736 زيد غشي سعد هللا شاىين    .118
 األول 57.598 أحسد حسيد سمطان عبد هللا    .119
 األول 57.544 سامي عبد الخالق مهسى    .128
 األول 57.465 رشيد مرطفى سميم سميسان    .121
 األول 57.468 معفر حدين عمي حدن    .122
 األول 57.488 ناظم محسهد إسساعيل سمطان    .123
 األول 57.316 دمحم عدنان عرب حساده    .124
 األول 57.122 فراس ىاشم دمحم رجب    .125
 األول 56.566 طان  بدمحم عطية دمحم ع  .126
 األول 56.458 بريفكاني  برير دمحم محسهد ال  .127
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 الجامعة : الموصل                  الكلية : الحقوق                              القدم : 

 الدراسة : )مدائي(                 الذهادة : )بكالوريوس(

 خرج :رقم وتاريخ األمر الجامعي :                     اسم دورة الت 0222-9111سنة التخرج : 

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 66.1645 دمحم طاىر صطام عبد العزيز    .1
 الثاني 63.9978 سعد حسيد صالل سميسان    .2
 الثاني 63.7137 يهنس سعيد يهنس مرطفى   .3
 الثاني 61.1841 زىراء ىذام أحسد مرطفى    .4
 ثانيال 68.8916 دمحم أحسد حسهدي سمسان    .5
 الثاني 68.3783 شكيب جسيل مجيد حراق   .6
 الثاني 59.8889 ضسياء خميل عبد هللا حدن   .7
 الثاني 59.6629 سالف ذنهن أحسد    .8
 الثاني 59.5362 أحسد شهيخ جاسم حدين    .9

 الثاني 59.4868 عمي نجم الدين دمحم عمي    .18
 الثاني 59.2115 خالد حسادي حدين عبد هللا    .11
 الثاني 59.8851 حدام الدين فخري   عبد العزيز  .12
 الثاني 58.9522 سحر محي الدين يحيى العبادي    .13
 الثاني 58.9457 ثائر جاسم دمحم جبارة    .14
 الثاني 58.8863 مزاحم سميسان سميسان أحسد    .15
 الثاني 58.8854 طالل زغير عيادة    .16
 الثاني 58.7536 جهاد حجي مرطفى خزر    .17
 الثاني 58.5254 الحيالي  إبتدام أحسد نهري   .18
 الثاني 58.4838   تهتهنجي غادة مسدوح عبد المطيف  .19
 الثاني 58.3621 إسساعيل دمحم ياسين الجبهري    .28
 الثاني 58.3383 دمحم عمي عبد اليادي ألياس    .21
 الثاني 58.8168 نذهان ىادي حدين عبد هللا    .22

1910 

 02/1/0222في 



 

 (7-7) 

 هالدور الذي تخرج من المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 57.9888 ياسين طو دمحم مرطفى    .23
 الثاني 57.9688 جهان دمحم عمي قادر    .24
 الثاني 57.9328 أسعد رمزي عبد الرحسن خزر    .25
 الثاني 57.8474 دمحم ذياب عبد هللا محسهد    .26
 الثاني 57.6684 عسار عبد الباقي ناظم عبد السجيد    .27
 الثاني 57.6643 عامر غانم أحسد دمحم    .28
 الثاني 57.5929 سعد عبد الكريم مجيد خسيس    .29
 الثاني 57.4863 مشى عمي يهنس مرطفى    .38
 الثاني 57.3428 طارق عمي عباوي محسهد    .31
 الثاني 57.3194 عبد اإللو تترخان قاسم عثسان    .32
 الثاني 57.8111 معتز عبد الدتار داؤد عبد الكريم    .33
 ثانيال 56.9688 شكري عرست حدن ميرخان    .34
 الثاني 56.7813 باسم دمحم عمي كربان    .35
 الثاني 56.6695 دمحم عسار زكي قاسم    .36
 الثاني 56.2935 غدان وليد مرطفى داؤد    .37
 الثاني 56.2381 عزيز حدن خمف حدن    .38
 الثاني 55.9887 معن عادل عبد الجبار أسعد    .39
 الثاني 55.7188 سميسان أحسد تهفيق عمي    .48
 الثاني 55.6211 لد جبر  حدين عمي خا  .41
 الثاني 55.4386 أحسد محجهب عيدى أحسد    .42
 الثاني 55.3986 سمهان نجيب تهفيق إبراىيم    .43
 الثاني 55.1993 لؤي جار هللا خميل دمحم    .44
 الثاني 54.4917 أياد عبد الغفهر حدن كشعان    .45

 


