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 الجامعة : الموصل                  الكلية : القانون                               القسم : 

 الدراسة : )صباحي(                الشهادة : )بكالوريوس(

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

 الدور الذي تخرج منه المعدل ياسم الطالب الثالث ت
 األول 79.843 مراد صائب محسهد  .1
 األول 78.469 خالدة حهاس خزر  .2
 األول 77.758 ئهزاي محدن بيجت  .3
 األول 77.537 احسد سسير دمحم ياسين  .4
 األول 77.213 عبد هللا نزار عبد الرزاق  .5
 األول 77.145 ايسان قاسم دمحم الطائي  .6
 األول 76.288 لطائيسمسى نجم دمحم عمي ا  .7
 األول 76.224 يدرى عبد محسهد كردي  .8
 األول 75.976 فاضل عهاد محيسيد الدليسي  .9
 األول 75.829 عمياء غازي طاىر عبد الغفهر  .11
 األول 75.782 دمحم جسال دمحم طاىر  .11
 األول 75.697 ضحى وعد هللا محسهد حياوي   .12
 األول 75.498 عبد هللا فاضل حامد السيداني  .13
 األول 75.341 ضحى فتحي دمحم يهنس  .14
 األول 75.319 ازدىار سميسان خمف عمي  .15
 األول 75.197 عمي مؤيد سعيد عباوي   .16
 األول 74.76 النو خهرشيد عباس الحيالي  .17
 األول 74.532 غادة دمحم غازي سامي  .18
 األول 74.345 لبشى يحيى يهسف سمطان  .19
 األول 74.139 رفت عبد هللا دمحم مرطفىيم  .21
 األول 73.631 لسيس زىير نجم عبد هللا  .21
 األول 73.257 سهسن نادر محسهد  .22

 

في  9/33/0902
2/7/0222 
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 73.251 رياض فتحي خميل احسد  .23
 األول 73.123 عسر عبد الشافع خميل يحيى  .24
 األول 72.958 دي يهنس الرهنييمي اىب  .25
 األول 72.945 طو صالح خمف حسيد  .26
 األول 72.816 عبد العزيز رمزان عمي ظاىر  .27
 األول 72.749 سارية سميم صديق سعيد  .28
 األول 72.466 مازن ميدر عبد الرزاق السذيداني  .29
 األول 72.131 سسير احسد عبد الرحسن طابهر  .31
 األول 72.113 اسساء فتحي سميسان اسساعيل  .31
 األول 71.775 مشذر خالد خزير الزبيدي  .32
 األول 71.591 عزيز دمحم ذنهن  ايسن  .33
 األول 71.386 نغم عبد الجهاد مرطفى  .34
 األول 71.36 عدي عبد هللا يهنس ذنهن   .35
 األول 71.271 عمي نعسان جبار سييل  .36
 األول 71.211 انس محسهد خمف جاسم  .37
 األول 71.183 بيرك فارس حدين رمزان  .38
 األول 71.118 وسام تهفيق عبد هللا مرطفى  .39
 األول 71.181 سالم حسيد يحيىعفراء   .41
 األول 71.911 عسار عبد السشعم خزر دمحم  .41
 األول 71.9 ايفر ايدن عبد الجبار ضياء الدين  .42
 األول 71.888 ميا رمزي دمحم عمي الحاج يهنس  .43
 األول 71.833 عبد الغفار دمحم سالم دمحم  .44
 األول 71.796 عباس عبد الهاحد فارس سمسان  .45
 األول 71.75 صالح نجهان ياسين طو  .46
 األول 71.597 نايف جبار عالي غيدان  .47
 األول 71.579 اياد معيهف عبيد الزوبعي  .48
 األول 71.558 نهر اسامة حسيد عبد هللا  .49



 

 (3-11) 

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 71.4 ىدى فيرل خمف حدن  .51
 األول 71.338 شرين كسال برجس الدميفاني  .51
 األول 71.171  احسد حادي الجسيميدمحم  .52
 األول 69.971 وليد دمحم مرطفى عبد القادر  .53
 األول 69.931 حدين اسساعيل محدن دمحم  .54
 األول 69.817 عبد هللا فتحي حدين عسر  .55
 األول 69.798 نجمة خميل حشهش دمحم  .56
 األول 69.778 افراح عدنان سميسان ابراىيم  .57
 األول 69.539 شسان حبيب فرجه بيدروس  .58
 األول 69.441 اشراق ابراىيم احسد محسهد  .59

 األول 69.435 ابراىيم عمي دمحم تسيم  .61

 األول 69.337 عبد احسد تركي حدين السعساري   .61
 األول 69.241 صفاء سميم عيدى الجهاري   .62

 األول 69.213 يدرى شهكت خير الدين الربيعي  .63

 األول 69.173 دمحم صباح عبد القادر حدن  .64

 األول 69.118 ار صالح فرحان احسدانتر  .65

 األول 68.975 اليهزبكيمرطفى مرطفى دمحم مشير   .66

 األول 68.974 رجاء خميل نافع الحديدي  .67

 األول 68.757 رعد عكاب عزبة العبيدي  .68

 األول 68.652 جشان انس ابراىيم مرطفى  .69

 األول 68.633 فالح حدن دمحم خمف  .71

 ألولا 68.617 نهزاد كاكيل فتاح رستم  .71

 األول 68.572 جسال فاضل خمف احيبش  .72

 األول 68.498 رنا برىان دمحم عبد هللا  .73

 األول 68.482 اثير عمي سمسان سبع التسيسي  .74

 األول 68.412 رفاء خزعل حسد سميسان  .75

 األول 68.377 نهال يعقهب متي بطرس  .76
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 68.276 د العبهدياحدان كامل عب  .77

 األول 68.221 ايسان دمحم شريف داؤد  .78

 األول 68.21 سسر ادريس سميسان جرجيس  .79

 األول 68.184 نجالء محدن ضيدان راشد  .81

 األول 68.143 ششه صالح امين دمحم  .81

 األول 68.127 صدام قادر رشيد عالوي   .82

 األول 68.166 سديل عمي عبد الغشي الطالب  .83

 األول 67.859 ابراىيم حدينسالم يهسف   .84

 األول 67.852 االء سميسان حدام الدين امين  .85

 األول 67.832 اسساء مجيد عبد هللا حدن  .86

 األول 67.768 اسساء عادل فاضل محسهد الشعيسي  .87

 األول 67.744 عمي ميدي حسهد مجيد  .88

 األول 67.649 ىاشم عبد هللا دمحم عزيز  .89

 ألولا 67.598 تيجان خزر فتحي جسعة  .91

 األول 67.518 نهر الدين زىير نهري قاسم  .91

 األول 67.413 ندى محسهد عباوي محسهد  .92

 األول 67.389 امل عمي محسهد الطائي  .93

 األول 67.316 شعالن عبد العزيز سعيد عزاوي   .94

 األول 67.311 احسد عبد الرضا عبد الرسهل دمحم  .95

 األول 67.228 داليا غازي صابر دمحم  .96

 األول 67.119 دين عسراحسد فتحي ح  .97

 األول 67.137 ميشد حدن عبد ىيجل  .98

 األول 66.896 احسد غشي جدام حسادي  .99

 األول 66.858 سمهى حسيد دمحم عمي  .111

 األول 66.817 عسار محسهد مطر حدن  .111

 األول 66.57 حدين احسد سالم خمف  .112

 األول 66.564 احسد يهسف خمف فياض  .113
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 ور الذي تخرج منهالد المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 66.54 ذياب سميسان محسهد داؤد  .114

 األول 66.523 جهان مجيد رشيد دمحم  .115

 األول 66.522 بدسة معن دمحم عبد السجيد  .116

 األول 66.486 شيساء سالم سميسان داؤد  .117

 األول 66.428 دمحم عهاد ظاىر عبد مرمح  .118

 األول 66.14 ماجد احسد عبد الرحيم الحيارى   .119

 األول 66.11 محسهد خزير العبيدياحسد   .111

 األول 66.117 وسن احسد محسهد عثسان  .111

 األول 65.867 بذار احسد يهنس عبد هللا  .112

 األول 65.813 ماجد حسيد سعيد دبي  .113

 األول 65.775 مرطفى ىادي نعسة حدن  .114

 األول 65.768 دمحم دىام محسهد عبد هللا  .115

 األول 65.762 صفاء احسد رمزان الحسداني  .116

 األول 65.657 رويدة صبيح عبد هللا متي  .117

 األول 65.629 حدن احسد حسد ىزاع  .118

 األول 65.628 ىدى داؤد سالم  .119

 األول 65.581 لقاء ذنهن يحيى شيخ دمحم  .121

 األول 65.522 فراس طارق زكي دمحم  .121

 األول 65.512 ابراىيم عمي حدين الغزي   .122

 األول 65.427 فراس ابراىيم صالح عبد هللا  .123

 األول 65.148 رحيم ساىي عبد كافي  .124

 األول 65.118 صباح دمحم طمب خمف  .125

 األول 64.991 زاىر دمحم جسال راضي  .126

 األول 64.791 زيشب حسيد رشيد فشدي  .127

 األول 64.719 ايسان جياد دمحم العباسي  .128

 األول 64.579 اسساء سمهان عمهان خسيس  .129

 األول 64.511 تغريد عبد الرحسن عمي الدبعاوي   .131
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 64.355 فائز وحيد كسال السهسهي   .131

 األول 64.233 صبحي خميل ابراىيم الجبهري   .132

 األول 64.154 سعاد دمحم عبد الرحسن اسعد  .133

 األول 63.864 دمحم محسهد عالوي صالح  .134

 األول 63.837 عبد الحميم يحيى عسر  .135

 األول 63.774 د احسدكهثر خالد عب  .136

 األول 63.766 فؤاد سالم ابراىيم عمي  .137

 األول 63.632 حازم دمحم عكيل جاسم  .138

 األول 63.612 عبد هللا احسد حسادة مطر  .139

 األول 63.39 مشى عبد هللا حدن العبيدي  .141

 األول 63.356 حدن محسهد حدن ناصر  .141

 األول 63.328 قاسم عبد الكريم كاظم تهحان  .142

 األول 63.215 القادر دمحم ال احسد عادل عبد  .143

 األول 62.761 شيرين عمي جابر حسادي  .144

 األول 62.593 اتهر صميهه نيقه جيكه البهبه  .145

 األول 62.525 نيفين خالد جرجيس احسد الحديدي  .146

 األول 62.511 رشيد حسيد صبار حدين  .147

 األول 62.327 حسهد عبطان دمحمدمحم   .148

 األول 62.287 دمحم طارق حسيد الطائي  .149

 األول 62.179 سشدس حدن عمي كهثر  .151

 األول 62.127 عبد الغفار احسد عمي  .151

 األول 61.861 نديم عبد هللا احد الحيفي  .152

 األول 61.717 فيان مهفق فاضل عمي  .153

 األول 61.387 شامل بذار خمف سسعه  .154

 األول 61.135 مازن راضي حدهن سرحان  .155

 لاألو  61.926 يهسف ىياس سسين رمزان  .156

 األول 61.771 رفعة سعد هللا رجب دمحم  .157
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 61.325 عبد هللا دمحم رمزان حسيد  .158

 األول 61.286 شذى دمحم بمه حدين  .159

 األول 59.818 دمحم حامد عمي حسد  .161

 األول 59.78 اسساعيل بكر احسد شريف  .161

 األول 59.646 خزر حسهد دمحم الحافي  .162

 األول 59.514 شاكر محسهد عبد اليادي السعاضيدي  .163

 األول 58.714 حذيفة ابراىيم دمحم الجبهري   .164

 األول 58.366 احسد معسر مجيد  .165

 األول 58.262 فيد سميسان احسد دمحم  .166

 األول 58.167 سردار حدن ياسين حدن  .167

 األول 57.986 شيساء عبد االمير حدين السهسى  .168

 األول 57.114 يهنس عيدان اياد ذنهن   .169
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 الجامعة : الموصل                  الكلية : القانون                               القسم : 

 الدراسة : )صباحي(                الشهادة : )بكالوريوس(

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

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 71.885 نيفين نذير بذير عبد هللا  .1
 الثاني 71.852 عامر عبد محسهد االسساعيل  .2

 الثاني 71.657 غيداء زكي سميسان ابمحد  .3

 الثاني 71.82 اسراء مشير طو البقال  .4

 الثاني 71.143 دين جاسمغادة سالم تاج ال  .5

 الثاني 68.78 رباح عبد المطيف عبهش حدين  .6

 الثاني 67.865 رنا عرام ادريس دمحم عمي  .7

 الثاني 67.116 عبد هللا احسد عادي  .8

 الثاني 65.942 مثشى دمحم ىزاع اسساعيل  .9

 الثاني 64.968 شيساء عباس فاضل شريف  .11

 يالثان 64.597 ايسن دمحم شهيش سعيد الراوي   .11

 الثاني 64.254 سيبر احسد نذير الدوسكي  .12

 الثاني 63.931 وليد جياد جاسم جرجيس  .13

 الثاني 63.586 ر الجبهري نرناظم خزير دمحم   .14

 الثاني 62.789 رافع يهسف محيسيد الزويد  .15

 الثاني 62.674 اميشة عمي عبه حدهالدميفاني  .16

 الثاني 61.864 احسد دمحم احسد صايل  .17

 الثاني 61.783 رمزان وجشاء رزاق عبد  .18

 الثاني 61.682 صفهان غانم داؤد دمحم  .19

 الثاني 61.672 فهزي سمسان مرطاف الجسيمي  .21

 الثاني 61.665 ميا رمزي شيت  .21

 الثاني 61.438 دمحم يهسف محيسيد الزميد  .22

 

في  9992
2/22/0222 
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 نيالثا 61.416 عهني حيدر دمحم بشي مرطفى  .23

 الثاني 61.359 احسد طو حدين  .24

 الثاني 61.278 انداز اسكشدر حدن االتروشي  .25

 الثاني 61.234 شياب احسد مشرهر حدين  .26

 الثاني 61.176 دمحم الجبهري  ي سعد ادويز   .27

 الثاني 61.996 نادية مرباح محسهد داؤد  .28

 الثاني 61.946 داني جسال محسهد الخالدي  .29

 الثاني 61.712 رحاب غالب سعد هللا سمطان  .31

 الثاني 61.664 ىيام يهنس كريم يهنس  .31

 الثاني 61.571 شيساء نجم عبد هللا الزبيدي  .32

 الثاني 61.488 دمحم شاكر محسهد الجبهري   .33

 الثاني 61.24 عبد السهجهد دمحم  خزر عطية  .34

 الثاني 61.196 محسهداحسد شاكر   .35

 الثاني 59.818 زمزم دمحم شريف فاضل  .36

 الثاني 59.737 براىيم عبهديعبد هللا ا  .37

 الثاني 59.565 عساد حدن شرو حسه  .38

 الثاني 58.996 شاىين عبد العزيز احسد يهسف  .39

 الثاني 58.912 دمحم صالح ليفان دمحم  .41

 الثاني 58.815 عباس عبد الرحسن احسد حسه  .41

 الثاني 58.811 حدين احسد عمي اسهد  .42

 الثاني 58.69 احسد عفيف دمحم  .43

 الثاني 58.582 صديق سميسان ريم فائز  .44

 الثاني 58.489 سعاد عزيز دمحم صالح  .45

 الثاني 58.417 سالم ابراىيم عمي الجبهري   .46

 الثاني 58.29 غرهن دمحم عمي شيت  .47

 الثاني 58.287 شهكت عبد الهىاب شاكر العاني  .48

 الثاني 58.119 جاسم مهسى عبد هللا باسل  .49
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 الذي تخرج منهالدور  المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 57.726 قحطان اسهد دمحم مرطفى  .51

 الثاني 57.69 عسر ابراىيم ذنهن يهنس  .51

 الثاني 57.533 خالد عمي حدهن حدن  .52

 الثاني 57.524 ن دمحميحد وىبيبيركهل   .53

 الثاني 57.458 عال شكيب يحيى دالل باشي  .54

 الثاني 57.415 عساد دمحم احسد دمحم  .55

 الثاني 57.288 عبيد احدان ىارون عثسان  .56

 الثاني 57.169 رفعت دمحم ىالل حدين  .57

 الثاني 57.13 حدن احسد عمي حدين العكيدي  .58

 الثاني 57.112 سالم عمي عداي جبر  .59

 الثاني 56.477 دمحم رمزان صالح احسد  .61

 الثاني 56.261 ابراىيم محسهد عران الجبهري   .61

 الثاني 56.13 ميدي غازي الياس السهسى  .62

 الثاني 56.112 كطهف زغير الزبيدي ساجدة  .63

 الثاني 55.896 بياء مرطفى عبد رابي  .64

 الثاني 55.752 حدن عهاد احسد رجع  .65

 الثاني 55.568 أيهب البجاري صيباء محسهد   .66

 الثاني 55.441 شالل اسساعيل معزو عفدي  .67

 الثاني 55.378 انيس نجم عبد هللا السجسعي  .68

 الثاني 54.74 سجى نزار محسهد  .69

 
 


