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 الجامعة : الموصل                  الكلية : القانون                               القسم : 

 الدراسة : )صباحي(                الشهادة : )بكالوريوس(

 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                      اسم دورة التخرج :  1001-1002سنة التخرج : 

 الدور الذي تخرج منه المعدل ياسم الطالب الثالث ت
 األول 67..81 حبيب ادريس عيدى  .1
 األول 976..8 ريا سامي سعيد  .2

 األول 452..8 سفيان سعد ابراىيم  .3

 األول 28...8 جسال امين حدي  .4

 األول 79.986 صادق عبده دمحم  .5

 األول 13..78 عمياء احسد مبارك  .6

 األول 77.943 حال احسد دمحم  .7

 األول 76.6 يفكاظم جعفر شر   .8

 األول 76.489 شيساء حازم مراد  .9

 األول 75.914 بارقة زىير احسد  ..1

 األول 75.469 بذار جار هللا حدين  .11

 األول 74.869 ميشد ميدي دمحم  .12

 األول 74.7 شيساء عبد الدتار جبر  .13

 األول 74.367 م باسل ذنهن اكرا  .14

 األول 73.675 جهان غريب عمي  .15

 األول 73.5.2 دمحم ابراىيم خميل  .16

 األول 72.895 مرطفى ناطق صالح  .17

 األول 72.185 فشار طارق ياسين  .18

 األول 46..72 اسراء دمحم وجيو  .19

 األول 71.932 ايسان زىير ابراىيم  ..2

 األول 71.854 اعتساد جسيل حدن  .21

 األول 71.57 دمحم شكر محسهد  .22

 

في  0210
2/7/1001 



 

 (2-7) 

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 71.436 دمحم احسدميادة   .23

 األول 71.3.1 اسساء عبد الرحسن يهنس  .24

 األول 71.292 زىراء تاج الدين عمي  .25

 األول 71.237 مروان ىادي احسد  .26

 األول 71.212 عالء مرطفى دمحم  .27

 األول 956..7 دمحم ذنهن يهنس  .28

 األول 836..7 عمي شاكر خميل  .29

 األول 497..7 تسارة احسد اسساعيل  ..3

 األول 481..7 ياسين عمي دمحم  .31

 األول 4.1..7 اقبال حسزة الياس  .32

 األول 341..7 فراس محسهد احسد  .33

 األول 26..7 رنا عادل دمحم  .34

 األول 234..7 صدام حسدي حدين  .35

 األول 2.7..7 عمي عبد الخالق عمي  .36

 األول 69.777 ميادة حدن سمسان  .37

 األول 69.589 اسامة ابراىيم احسد  .38

 األول 69.524 ى احسدجييان مرطف  .39

 األول 69.3.7 بريفان دمحم سميم  ..4

 األول 69.251 حشان مجيد دمحم  .41

 األول 69.149 ياسر فخري ياسين  .42

 األول 72..69 وعد فتحي عبد هللا  .43

 األول 68.941 احسد طعسة خمف  .44

 األول 68.889 رحاب ذنهن عمي  .45

 األول 68.6.5 مشى اكرم عبد القادر  .46

 األول 68.393 حدامعبد هللا تهفيق   .47

 األول 67.84 باسم حازم داؤد  .48

 األول 67.485 ميشد عمي حدين  .49
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 67.286 عبد الجبار مطه فذخان  ..5

 األول 66.939 وطفة ضياء ياسين  .51

 األول 66.823 دمحم عبد هللا دمحم  .52

 لاألو  66.679 مقداد صالح حسادي  .53

 األول 66.449 حال عبد جاسم  .54

 األول 66.4 حدين دمحم يهنس  .55

 األول 27..66 ثائر سعدي داود  .56

 األول 65.931 غانم عبد دمحم  .57

 األول 65.884 احسد فهاز ىايس  .58

 األول 65.334 حال حازم اسساعيل  .59

 األول 97..65 شيساء رزاق حدين  ..6

 األول 65.46 عسران ابراىيم عبد هللا  .61

 األول 64.839 ي ىاديدمحم عم  .62

 األول 64.756 ناثر نجم عبد هللا  .63

 األول 64.429 احسد عبد المطيف عبد هللا  .64

 األول 64.414 زيشة طارق سعد هللا  .65

 األول 64.174 حدين عمي وىب  .66

 األول 63.763 رعد عسر خمف  .67

 األول 63.666 مذعل مشاع حسهد  .68

 األول 63.621 ميعاد محسهد يهنس  .69

 األول 63.512 مطانوفاء عمي س  ..7

 األول 63.342 سعيد عبد الجهاد سعيد  .71

 األول 63.261 االء عبد هللا دمحم  .72

 األول 63.222 سسير خسيس عبد الرزاق  .73

 األول 63.1.8 سشان ابراىيم عمي  .74

 األول 56..63 شيساء مشادي ميدي  .75

 األول 41..63 احسد نياد شياع  .76



 

 (4-7) 

 ي تخرج منهالدور الذ المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 62.742 شاكر سطام ىمهش  .77

 األول 62.553 بالل ضيف هللا يهسف  .78

 األول 62.417 دمحم مؤيد محسهد  .79

 األول 62.1 رياض مزعل خمف  ..8

 األول 59..62 روزين عزيز محسهد  .81

 األول 61.843 ميا دمحم احسد  .82

 األول 61.752 حدن صديق محسهد  .83

 األول 61.513 احسد خزير محسهد  .84

 األول 61.411 ختام احسد سميسان  .85

 األول 61.388 حجي ىفشد يهسف  .86

 األول 61.2.4 ايسن طارق كهان  .87

 األول 7..6 نايف حامد مزعل  .88

 األول 542..6 زيشب مطر عبد  .89

 األول 7...6 مرطفى كسال عبد الجهاد  ..9

 األول 59.464 عمي فاضل عباس  .91

 األول 59.284 ازىر كامل زغير  .92

 األول 63..59 ححدين نعيم فزي  .93

 األول 57.949 دمحم جاسم دمحم  .94

 األول 57.897 عمي دمحم عسر  .95

 األول 57.885 امل خمف دمحم  .96

 األول 57.137 دمحم مخمف محسهد  .97
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 الجامعة : الموصل                  الكلية : القانون                               القسم : 

 الشهادة : )بكالوريوس(           الدراسة : )صباحي(     

 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                      اسم دورة التخرج :  1001-1002سنة التخرج : 

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 66.899 حدين عمي دمحم  .1
 الثاني 65.988 يهسف محسهد جاسم  .2

 الثاني 65.694 فهاز ميشد احسد  .3

 الثاني 65.5.5 صدام اكرم غشي  .4

 الثاني 64.721 حسزة شريف الياس  .5

 الثاني 64.455 نهر رياض دمحم  .6

 الثاني 63.9 عالء حيدر ناجي  .7

 الثاني 63.629 رياض عمي احسد  .8

 الثاني 63.184 ىذام طالل يهسف  .9

 الثاني 63.116 حدن عدنان دمحم  ..1

 الثاني 2...63 وعد عبد هللا حسد  .11

 الثاني 62.992 ساجدة دمحم خزر  .12

 الثاني 62.614 عباس دمحم عمي عمي  .13

 الثاني 62.383 احسد ميدرس ارحيل  .14

 الثاني 76..62 دمحم حدام الدين بذير  .15

 الثاني 61.973 مدين دمحم احسد  .16

 الثاني 61.944 دمحم عبد الهاحد جبار  .17

 الثاني 61.8.6 احسد ياسين خادم  .18

 الثاني 61.614 حال عبد الجهاد دمحم  .19

 الثاني 61.611 ابراىيم نايف شاىر  ..2

 الثاني 61.316 طو عمي سميسان  .21

 الثاني 61.299 مدمم صالح ميشا  .22

 

في  20111
11/9/1001 
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 64..61 اكرم حدين طارش  .23

 الثاني 823..6 عزيز جبار رحال  .24

 نيالثا 621..6 دمحم ياسين عبد القادر  .25

 الثاني 412..6 ندى عالء الدين عبد الحسيد  .26

 الثاني 381..6 عهني عطية عبد هللا  .27

 الثاني 354..6 خالد احسد دمحم  .28

 الثاني 284..6 فراس عدنان جسيل  .29

 الثاني 149..6 ىبة احدان ابراىيم  ..3

 الثاني 124..6 نذهى نجم عبد هللا  .31

 الثاني 59.998 عمي خمف عبد  .32

 الثاني 59.96 عمي فيد ذنهن   .33

 الثاني 59.56 نبيل ضاري عبد الفتاح  .34

 الثاني 59.31 زكريا فاضل يهنس  .35

 الثاني 59.119 سيف دمحم طاىر عبد القادر  .36

 الثاني 58.627 ابراىيم جازي ىزاع  .37

 الثاني 58.6.3 حيدر عبد الشبي طهلي  .38

 الثاني 58.379 قاسم حشهن جهيري   .39

 الثاني 58.375 ريم شكري حسيد  ..4

 الثاني 58.34  عبد الحدين ورددمحم  .41

 الثاني 58.279 بذار شاكر كريم  .42

 الثاني 58.256 حيدر طالب ابراىيم  .43

 الثاني 49..58 اسعد عبد االمير كهلي  .44

 الثاني 57.952 عبد االلو تركي حدين  .45

 الثاني 57.795 قطران كشعان احسد  .46

 الثاني 57.789 فريد حدين شالكة  .47

 الثاني 57.588 عدنان خزر يهنس  .48

 الثاني 57.139 عادل عمي حدين  .49
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 67..57 مردان يهنس حدين  ..5

 الثاني 23..57 جابر خزر الياس  .51

 الثاني 55.556 ىفال خميل مرطفى  .52

 الثاني 55.543 دمحم حسيد عمي  .53

 الثاني 55.538 رائد سالم عمي  .54

 الثاني 55.291 دينمشار مشعثر ح  .55

 الثاني 54.9.2 فراس حكت سميسان  .56

 الثاني 54.669 ادريس سعد هللا خزر  .57

 الثاني 62..54 قائد حسيد جاسم  .58

 الثاني 53.944 نجم الدين فارس نجم  .59

 الثاني 52.129 عبد الدالم جسعة حسد  ..6
 


