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 الجامعة : الموصل                  الكلية : القانون                               القسم : 

 (                الشهادة : )بكالوريوس(مسائيالدراسة : )

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

 الدور الذي تخرج منه المعدل ياسم الطالب الثالث ت
 األول 78.197 وائل مؤيد جالل  .1
 األول 78.167 مقداد احسد حدين  .2

 األول 76.778 احسد جسيل داؤد  .3

 األول 75.337 رنا خالد سعيد  .4

 األول 74.367 انترار سعيد دمحم  .5

 األول 72.533 دخيل قاسم حدهن   .6

 األول 71.914 رجاء جاسم دمحم  .7

 األول 71.423 سالم دمحم عمي  .8

 األول 77.722 مالك احسد غمب  .9

 األول 77.559 نهزاد جسال دمحم  .17

 األول 77.469 شاكر محسهد سميسان  .11

 األول 77.227 ياسر احسد شعبان  .12

 األول 69.975 معتز دمحم احسد  .13

 األول 69.787 ابراهيم عبد الهادي سميم  .14

 األول 68.397 زياد صبحي قاسم  .15

 األول 68.374 عسار دمحم ابراهيم  .16

 األول 67.743 عادل حدين عيادة  .17

 األول 67.684 حدن جسعة احسد  .18

 األول 67.579 مؤيد ذنهن يهنس  .19

 األول 67.478 يدرى عبد فتحي  .27

 األول 66.713 دمحم محسهد سميسان  .21

 األول 66.411 صدام عبد هللا عمي  .22

 

في  1212
2/7/1001 
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 66.344 عمي باللثامر   .23

 األول 66.347 وهب عمي رضا  .24

 األول 65.911 عبد الكريم يحيى حدين  .25

 األول 65.689 سعد عمي شيت  .26

 األول 65.516 كشعان مهدي يعقهب  .27

 األول 65.337 يهسف مشهل يهنس  .28

 األول 64.946 عمي غازي جاسم  .29

 األول 64.978 صقر هاني دمحم  .37

 ألولا 64.855 خميل عمي فاضل  .31

 األول 64.738 كفاح حدن عمي  .32

 األول 64.333 صالح عمي حدين  .33

 األول 64.267 رافدة عبد الخالق عمي  .34

 األول 64.763 نبيل خزر حدين  .35

 األول 63.917 جاسم دمحم احسد  .36

 األول 63.871 دمحم مرعي اسساعيل  .37

 األول 63.772 كمثهم دمحم جهاد  .38

 لاألو  63.574 شاهين نهفل عبد الرحسن  .39

 األول 63.536 عسر حازم سميم  .47

 األول 63.479 مازن شهاب احسد  .41

 األول 63.455 دخيل رشه الياس  .42

 األول 63.444 وهبية احسد مرطفى  .43

 األول 63.415 تركية حدين ولي  .44

 األول 63.298 بركان سعد الدين مرطفى  .45

 األول 63.197 معن عبد القادر مرطفى  .46

 األول 63.179 جاسم يهسف مطرود  .47

 األول 63.151 جسيل حدين ضامن  .48

 األول 63.713 ضياء عبد القادر دمحم  .49
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 62.887 نكتل عرفات امين  .57

 األول 62.779 احسد شهاب احسد  .51

 األول 62.771 دمحم محسهد دمحم  .52

 األول 62.615 سمهى محسهد عباوي   .53

 األول 62.673 هدعادل سميسان عب  .54

 األول 62.751 حدن ركاض عرسان  .55

 األول 61.976 عمي سعيد عسر  .56

 األول 61.864 ياسر دمحم عبد هللا  .57

 األول 61.859 عساد عمي محسهد  .58

 األول 61.854 ميدهن عهاد احسد  .59

 األول 61.311 صالح عبد حدن  .67

 األول 61.221 رشا مرطفى عبد الكريم  .61

 األول 61.219 غدان صالح الياس  .62

 األول 61.198 امجد سهيل امين  .63

 األول 61.173 عساد مسدوح دمحم  .64

 األول 67.899 خالد خميل فتحي  .65

 األول 67.319 مهفق دمحم نهري   .66

 األول 67.749 عامر احسد مرعي  .67

 األول 59.986 فارس حامد احسد  .68

 األول 59.955 صباح بمعهط مهسى  .69

 األول 59.828 فرح حدين دمحم  .77

 األول 59.233 انهر حدينياسر   .71

 األول 58.677 عقيل حازم مشاع  .72

 األول 58.585 معد عبد الهادي دمحم  .73

 األول 58.391 عبد الحميم ماهر دمحم  .74

 األول 56.727 مروان محسهد جرجيس  .75

 



 

 (4-7) 

 الجامعة : الموصل                  الكلية : القانون                               القسم : 

 ة : )مسائي(                الشهادة : )بكالوريوس(الدراس

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

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 73.7883 رشه رفعت سسه  .1
 الثاني 69.8571 اشهاق وعد رشيد  .2

 الثاني 69.3834 السجيدحازم عبد  بدام  .3

 الثاني 69.3641 مشترر فارس دمحم  .4

 الثاني 67.8762 شيروان رمزان عبد الكريم  .5

 الثاني 66.8952 نزار خميل ابراهيم  .6

 الثاني 66.7577 غانم احسد سميسان  .7

 الثاني 65.9174 مشاف حازم داؤد  .8

 الثاني 65.7524 حدن عبد السعين ذنهن   .9

 الثاني 64.8624 رضهان صالح احسد  .17

 الثاني 64.5164 نادية احسد دمحم  .11

 الثاني 64.3365 انراف قاسم ايهب  .12

 الثاني 63.8955 حازم يهنس حدن  .13

 الثاني 63.4782 عالء ضياء عزيز  .14

 الثاني 63.345 فاتن فهسي سعيد  .15

 الثاني 62.8876 عباس مدمم عمي  .16

 انيالث 62.7927 غدان عبد الكريم ناصر  .17

 الثاني 62.5349 عبد الخالق حامد عمي  .18

 الثاني 62.2531 محسهد عمي جاسم  .19

 الثاني 61.9517 اورنس عبد رشيد  .27

 الثاني 61.9113 تركي مهيدي دمحم  .21

 الثاني 61.895 احسد صباح حدين  .22

 

في  20001
10/1/1001 
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 61.8116 حكم عبد هللا حدن  .23

 الثاني 61.7825 اسم دمحم عزيزج  .24

 الثاني 61.5741 ياسر دمحم زكي  .25

 الثاني 61.5381 صفهان طالل جبهري   .26

 الثاني 61.2768 احسد ذياب مطمق  .27

 الثاني 61.267 سالم احسد سمطان  .28

 الثاني 67.9971 فيرل حسادي عمي  .29

 الثاني 67.7757 عساد محسهد مرطفى  .37

 الثاني 67.4247 ابراهيم عبد الحسيد يهسف  .31

 الثاني 67.4149 فهاز دمحم عطية  .32

 الثاني 67.4736 اسامة عبد هللا فتحي  .33

 الثاني 67.2629 ابتدام خالد صبحي  .34

 الثاني 67.2315 اكرم يحيى قاسم  .35

 الثاني 67.184 ابتهال عمي مدمم  .36

 الثاني 67.7632 دمحم كسال عبد الرسد  .37

 الثاني 67.7559 عباس عمي حدين  .38

 الثاني 67.7571 حازمدمحم صالح   .39

 الثاني 67.7152 مرمح حازم تهفيق  .47

 الثاني 59.8353 خهلة عبد يهنس  .41

 الثاني 59.7979 عبد هللا ياسين عبد العزيز  .42

 الثاني 59.7878 طارق ابراهيم عمي  .43

 الثاني 59.7397 خمف عبهد رمزان  .44

 الثاني 59.6961 خزير دمحم جاسم  .45

 الثاني 59.6267 لؤي محفهظ يهنس  .46

 الثاني 59.5988 عبد هللا جهان مهفق  .47

 الثاني 59.4893 غدان مشذر نهح  .48

 الثاني 59.4782 نهال دمحم محسهد  .49
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 59.3859 خالد شكر محسهد  .57
 الثاني 59.2139 قيس طه حدين  .51

 الثاني 59.1177 عثسان قاسم عبدو  .52

 الثاني 59.7371 عميدمحم حامد   .53

 الثاني 59.7198 طه ياسين رممة  .54

 الثاني 58.9838 عسار عز الدين طه  .55

 الثاني 58.9723 شيساء حسادي حدين  .56

 الثاني 58.9542 احسد ابراهيم يهسف  .57

 الثاني 58.9514 قري بذير دمحم  .58

 الثاني 58.88 عبد هللا مرطفى صائل  .59

 الثاني 58.7484 قري فهسي عقيل  .67

 الثاني 58.6599 دمحم صالح حبيب  .61

 الثاني 58.6373 ناهدة عشاز مرطفى  .62

 الثاني 58.5797 ساير عبد العزيز يهسف  .63

 الثاني 58.5427 داود جدوع احسد  .64

 الثاني 58.2927 مجيد عبد هللا عطا هللا  .65

 الثاني 58.1977 اسساعيل مراد عطية  .66

 الثاني 58.1876 سعد محسهد دمحم  .67

 الثاني 58.7874 عسر عرام محسهد  .68

 الثاني 57.9432 صالح بذير دمحم  .69

 الثاني 57.8881 نهفل بدر ذياب  .77

 الثاني 57.8727 دمحم خالد ابراهيم  .71

 الثاني 57.8254 نذهان عز الدين عمي  .72

 الثاني 57.5914 احسد دمحم رضا  .73

 الثاني 57.5696 عبد السجيد عبد الحسيد حدن  .74

 الثاني 57.4954 معتز مروان محسهد  .75

 الثاني 57.4794 احسد اسعد زيد  .76
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 57.3751 عسر عبد العزيز عبد هللا  .77

 الثاني 57.3416 ادريس احسد قاسم  .78

 الثاني 57.3315 عبد هللا يهسف محسهد  .79

 الثاني 57.2971 زيد حدن جاسم  .87

 الثاني 57.2667 بهجت عطية شكر  .81

 الثاني 57.1777 ان ابراهيم عبد هللارمز  .82

 الثاني 56.7923 احسد عبد مهدي  .83

 الثاني 56.6974 عمي نهزت دمحم  .84

 الثاني 56.6451 غانم حامد عبد  .85

 الثاني 56.5497 دمحم ابراهيم رمزان  .86

 الثاني 56.5224 شكر محسهد حدين  .87

 الثاني 56.521 عبد الرحسن رمزان عيدان  .88

 الثاني 56.4667 عمي حسيد عمي  .89

 الثاني 56.4589 مهسى احسد عيدى  .97

 الثاني 56.2767 مكارم دمحم عبد  .91

 الثاني 56.1661 خالد عبد الدالم سميسان  .92

 الثاني 56.7117 احسد عمي محسهد  .93

 الثاني 55.7819 حبش عهاد عبهش  .94

 الثاني 55.6734 عساد دمحم سعيد  .95

 الثاني 55.6683 عسر عبد العزيز دمحم  .96

 الثاني 55.5751 هيم دمحمجالل ابرا   .97

 الثاني 55.1838 سيد ابراهيم دمحم  .98

 الثاني 54.8894 فراس اكرم عبد القادر  .99

 الثاني 54.7458 رافد قتيبة طالل  .177

 الثاني 53.6464 سرحان فرحان مطمق  .171

 
 


