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 القسم :                               القانون الجامعة : الموصل                  الكلية : 

 الدراسة : )مسائي(                الشهادة : )بكالوريوس(

 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                     اسم دورة التخرج : 2002-2002سنة التخرج : 

 الدور الذي تخرج منه لمعدلا اسم الطالب الثالثي ت
 األول  76.127 عههد زكي دمحم  .1
 األول 74.621 مهفق عبجهللا خزيخ  .2
 األول 74.755 نديهة معتد دمحم كامل  .3
 األول 73.973 ميثاق سالم طه  .4
 األول 73.518 سعج ابخاهيم فشهش  .5
 األول 73.395 دمحم مزخ يحيى  .6
 األول 72.855 عمي دمحم رضا يهنذ  .7
 األول 72.838 بخاهيم دمحمفخاس ا  .8
 األول 72.276 غدان حجيج عبج  .9

 األول 71.962 ليث عبج الكخيم عبجهللا  .17
 األول 71.856 رمزان داؤد معتد  .11
 األول 71.771 وعجهللا يهنذ سميسان  .12
 األول 77.644 سشان دمحم سعيج  .13
 األول 77.34 قري عبج المطيف محسهد  .14
 األول 77.118 باسم دمحم عخيان  .15
 األول 69.971 صالح سالم محسهد خزخ  .16
 األول 69.952 عبج المطيف اسساعيل حسج  .17
 األول 69.229 اسساء محسهد يهنذ  .18
 األول 69.497 بخوين امين مخاد  .19
 األول 69.173 سشجس عبج الكخيم  .27
 األول 69.77 مشى صجيق يحيى  .21
 األول 69.753 احسج معفخ عبج الحافظ  .22
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 الدور الذي تخرج منه لالمعد اسم الطالب الثالثي ت
 األول 68.886 مهجي صالح مجحاب  .23
 األول 68.489 غدوان ابخاهيم دمحم  .24
 األول 68.423 ابخاهيم احسج صالح  .25
 األول  66.798 فهاز خمف احسج  .26
 األول  66.473 شيساء يهنذ محسهد  .27
 األول 66.166 حسج مجحابماهخ   .28
 األول 65.729 احسج رشاد اياد  .29
 األول 65.572 رطفىزهيخ احسج م  .37
 األول 65.486 احسج سعيج صالح  .31
 األول 65.463 قيذ كشعان يهنذ  .32
 األول 65.32 طارق يهنذ حامج  .33
 األول 65.772 داؤد حدين احسيج  .34
 األول 64.912 سعجي احسج اسهد  .35
 األول 64.91 كاوة مال دمحم طاهخ  .36
 األول 64.759 احسج صباح محسهد  .37
 األول 64.757 دمحم سعيج تهفيق  .38
 األول 64.612 عبج الخزاق طه عبج الخزاق  .39
 األول 64.398 طه محيسيج جاسم  .47
 األول 64.394 خزخ دمحم حدن   .41
 األول 64.374 مهفق دمحم سعيج تهفيق  .42
 األول 64.356 دمحم سمطان فتحي  .43
 األول 64.181 ارشج صجيق دمحم  .44
 األول 64.121 وسن سعيج عبج الباقي  .45
 األول 64.798 شيساء حاتم رشيج  .46
 األول 63.947 رعج دمحم صالح  .47
 األول 63.897 دمحم فؤاد طمب  .48
 األول 63.797 عمي جاسم محسهد  .49
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 63.772 تغخيج وليج رشيج  .57
 األول 63.618 عسخ وليج دمحم  .51
 األول 63.578 نهى طه احسج  .52
 األول 63.534 هذيار ايهب طيار  .53
 األول 63.475 فتحي عبج هللا خزخ  .54
 األول 63.334 مهشج خالج دمحم عيج  .55
 األول 63.197 احسج ابخاهيم صالح  .56
 األول 63.115 عبج الكخيم الياس خزخ  .57
 األول 63.764 احسج خميل محسهد  .58
 األول 63.746 ضياء زكي ابخاهيم  .59
 األول 62.989 غازي دمحم شحاذة  .67
 األول 62.857 سهدزياد طارق مح  .61
 األول 62.837 شهاب احسج مذههر  .62
 األول 62.826 مشار سعيج داؤد  .63
 األول 62.792 شسذ الجين الياس  .64
 األول 62.665 اسخاء دمحم صالح  .65
 األول 62.635 عبج الدالم جاسم دمحم  .66
 األول 62.599 وعج هللا حدين عمي  .67
 األول 62.56 ازهار يهنذ محسهد  .68
 األول 62.468 جينعمي ظاهخ عد ال  .69
 األول 62.386 فارس مجيج جاسم  .77
 األول 62.31 تخف خمف دمحم  .71
 األول 62.373 فخاس  جاسم دمحم  .72
 األول 62.286 محدن احسج خالج  .73
 األول 62.223 حكم دحام حبه  .74
 األول 62.215 مهسى بذار عبج الخالق  .75
 األول 61.942 ياس طه عبهد  .76
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 لدور الذي تخرج منها المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 61.625 سالم عبج الخحسن سعيج  .77
 األول 61.564 دمحم سسيخ صابخ  .78
 األول 61.468 عبج الدالم اسعج  .79
 األول 61.424 عجنان عجالت حدن  .87
 األول 61.397 حامج نجم عبج هللا  .81
 األول 61.295 طارق خالج طه  .82
 األول 67.957 دمحم احسج حدين  .83
 األول 67.951 وعج حسادي سالم  .84
 األول 67.895 حدين  عبج الخحسن سعيج  .85
 األول 67.811 جابخ جار هللا صالح  .86
 األول 67.734 عبج السشعم يحيى دمحم عمي  .87
 األول 67.676 شامل غانم محسهد  .88
 األول 67.533 محسهد حدين خمف  .89
 األول 67.447 نهاد محسهد عبج هللا  .97
 األول 67.444 عمي اسساعيل عمي  .91
 األول 67.34 دمحم عبج هللا ذاكخ  .92
 األول 67.327 جهدت اسساعيل عبج الكخيم  .93
 األول 67.19 عبيخ حسيج بالل  .94
 األول 67.176 باشا جاسم دمحم  .95
 األول 59.994 رحاب سالم دمحم  .96
 األول 59.679 صالح ابخاهيم عبج هللا  .97
 األول 59.391 عبج العديد حسدة حدن  .98
 األول 58.974 عبج الدالم دمحم حامج  .99

 األول 58.973 عسار غانم محسهد  .177
 األول 58.973 راكان خزخ صالح  .171
 األول 58.942 رابحة فتاح حسيج  .172
 األول 58.875 دمحم مخاد دمحم  .173
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 58.85 تخكي حسهد دمحم  .174
 األول 58.877 نادية محسهد عبج القادر  .175
 األول 58.729 نهمة شخيف سعيج  .176
 األول 58.632 عجنان رمزان دمحم  .177
 األول 58.473 دمحم طاهخ مرطفى  .178
 األول 58.332 نجالء عائج ججوع  .179
 األول 58.376 حدشين جعفخ فاضل  .117
 األول 58.241 حدشين فتحي حسيج  .111
 األول 57.958 ميدخ احسج سميسان  .112
 األول 57.958 ن محسهد حسيجحد  .113
 األول 57.863 جهللا جسعةمحسهد عب  .114
 األول 57.79 ايشهر دمحم بذيخ  .115
 األول 57.739 انذ صجيق تهفيق  .116
 األول 57.67 صهيب دمحم عمي  .117
 األول 57.642 سالم مال صالح حدن  .118
 األول 57.633 عمي دمحم حسيج  .119
 األول 57.675 اشخف ندار خطاب  .127
 األول 57.671 ميدخ عذبان رمزان  .121
 األول 57.583 جعبج الخالق دمحم عي  .122
 األول 57.479 نكتل زيشل ذياب  .123
 األول 57.375 رضهان اكخم عبج الههاب  .124
 األول 57.323 ليمى زهيخ عبجهللا  .125
 األول 57.29 انذ احسج دمحم  .126
 األول 57.246 خالج تتخخان قاسم  .127
 األول 57.223 دمحم شخيف اثيخ  .128
 األول 57.178 ساالر دمحم حاجي  .129
 األول 57.12 عجنان وهب دمحم  .137
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 56.979 سمطان عبج احسج  .131
 األول 56.868 احسج فتحي جاجان  .132
 األول 56.813 فاضل اسعج ظاهخ  .133
 األول 56.771 سعج دمحم باسل تهفيق  .134
 األول 56.648 صفهان قادر جخجيذ  .135
 األول 56.634 عبج السطمب دمحم طاهخ رسهل  .136
 األول 56.575 دمحم ههيجي وكاع  .137
 األول 56.33 حسيج وسسي كخمان  .138
 األول 55.829 وضاح سهيل عمي  .139
 األول 55.253 عقبة دمحم شخابي  .147
 األول 54.654 خالج صالح محسهد  .141
 األول 544475 رافع قريج شهاب  .142
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 القسم :                               القانون الجامعة : الموصل                  الكلية : 

 الدراسة : )مسائي(                الشهادة : )بكالوريوس(

 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                     اسم دورة التخرج : 2002-2002سنة التخرج : 

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 يالثان 69.278 دمحم حدن طه  .1
 الثاني 68.657 عيجان احسج رجب  .2
 الثاني 67.699 احسج ادريذ دمحم  .3
 الثاني 67.654 سعج حسدة خزخ  .4
 الثاني 65.996 كسال سالم عبج السجيج  .5
 الثاني 63.315 عبج زيشل حدين  .6
 الثاني 62.624 حدين عمي طه  .7
 الثاني 62.151 يحيى فهاز حدن  .8
 الثاني 61.886 صالح ذنهن دمحم  .9

 الثاني 61.773 طه عبج الخزاق دمحم  .17
 الثاني 67.987 دمحم يهنذ عمي  .11
 الثاني 67.728 عبجهللا جسعة حسادي  .12
 الثاني 59.96 وعجهللا مرطفى صائل  .13
 الثاني 59.89 سعاد ابخاهيم شاهخ  .14
 الثاني 59.726 سعج زين الجين محسهد  .15
 الثاني 59.56 انذ ابخاهيم عبجهللا  .16
 الثاني 59.475 عسار غانم امين  .17
 الثاني 59.345 خزخ محسهد خزخ  .18
 الثاني 59.124 دمحم خميل اسساعيل  .19
 الثاني 58.942 ليشا حازم عمي  .27
 الثاني 58.754 عيدى احسج رجب  .21
 الثاني 58.692 هسام عبج الههاب ذنهن    .22
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 58.195 سمطان يهسف صالح  .23
 الثاني 58.172 عهيج سعيج عساد  .24
 الثاني 57.612 فيرل مخضي عبجهللا  .25
 الثاني 57.568 دمحم صابخ حدين  .26
 الثاني 57.333 دمحم فتحي دمحم  .27
 الثاني 57.283 ياسخ خميل ابخاهيم  .28
 الثاني 57.114 عامخ حاتم حدن  .29
 الثاني 57.776 ايسان دمحم خذسان  .37
 الثاني 56.968 عمي حدين محدن  .31
 الثاني 56.931 هاشم حسجون رضهان   .32
 الثاني 56.825 عسخ احسج عبجهللا  .33
 الثاني 56.745 معتد محسهد سعيج  .34
 الثاني 56.745 نحيخ عمي فاضل  .35
 الثاني 57.665 جاجان عجو حالف  .36
 الثاني 56.539 حدام خميل عبج  .37
 الثاني 56.332 محسهد جخاد مجحاب  .38
 الثاني 56.198 فيرل حدين احسيج  .39
 الثاني 55.978  سعيجاحسج دمحم  .47
 الثاني 55.862 وليج خالج امين  .41
 الثاني 55.856 احسج خزخ باذي  .42
 الثاني 55.687 عبج األميخ ابخاهيم  .43
 الثاني 55.557 شيساء شكخ محسهد  .44
 الثاني 55.387 احسج سميسان خمف  .45
 الثاني 55.377 السعترم عبج الهادي  .46
 الثاني 55.343 مدعل ذيبان جابخ  .47
 الثاني 55.378 سج مرطفىحدن اح  .48
 الثاني 55.734 عالء يهنذ هادي  .49
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 55.728 رمدي حدين عمي  .57
 الثاني 54.721 رنا فخحان حدين  .51
 الثاني 54.111 ايسن عبج الكخيم سمطان  .52

 
 


