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 القسم :                               القانون الجامعة : الموصل                  الكلية : 

 الدراسة : )مسائي(                الشهادة : )بكالوريوس(

 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                     اسم دورة التخرج : 3002-3002سنة التخرج : 

 الدور الذي تخرج منه لمعدلا اسم الطالب الثالثي ت

 األول  88.734 دمحم هيثم شخيف  .1

 األول 79.84 حدان عمي حدن شحاذة  .2

 األول 79.388 رغج سامي يهنذ  .3

 األول 78.424 فخاس عبج القادر عبج الدتار  .4

 األول 76.361 محسهد جاسم نجم  .5

 األول 75.736 بدسان معفخ حشا  .6

 األول 75.623 بدام عبج العديد احسج  .7

 األول 74.715 زياد حامج عمي فتحي  .8

 األول 74.467 محسهد عبجا هلل حدن  .9

 األول 73.765 دمحم عطية خمف  .16

 األول 73.366 لقسان سعيج صالح  .11

 األول 73.148 جميمة ابخاهيم عميهي   .12

 األول 71.732 دمحم عبيج عمي  .13

 األول 71.413 عسخ ناطق يحيى العبيجي  .14

 ولاأل 76.755 صهيب عامخ سالم  .15

 األول 76.443 غياث تهفيق سميسان  .16

 األول 76.363 محدن حسهد عباوي   .17

 األول 76.137 خمف يهنذ شالش  .18

 األول 69.925 دمحم عبج السشعم حيجر  .19

 األول 69.842 محسهد احسج ياسين  .26

 األول 68.945 حاجم سعيج نهمان  .21

 األول 68.291 سامي سميسان حدين  .22
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول 68.657 مثشى عبج العديد حسادي  .23

 األول 68.641 محسهد زكي محسهد  .24

 األول 68.6 غانم متعب خميل  .25

 األول  67.521 عمي غانم عبجهللا  .26

 األول  67.519 رياض احسج خمف  .27

 األول 67.386 احسج محسهد احسج  .28

 األول 67.29 ليث حيجر مرطفى  .29

 األول 66.482 احسج عهاد دمحم  .36

 األول 65.975 فارس ابخاهيم جاسم  .31

 األول 65.821 حازم حدين عهيج  .32

 األول 65.724 عسار دمحم عديد  .33

 األول 65.542 جبار فتحي عباس  .34

 األول 65.371 مهشج دمحم جخجيذ  .35

 األول 65.268 ايفان رفيق حدن   .36

 األول 65.168 عسخ ناطق يحيى الحسجاني  .37

 األول 65.666 فيرل طالب حياوي   .38

 األول 64.961 مزخ نزال جار هللا  .39

 األول 64.614 احسج حدن مجيج  .46

 األول 64.434 ابخاهيم الياس عمهش  .41

 األول 64.697 هيثم عبج العديد احسج  .42

 األول 63.829 سعج دمحم صالح  .43

 األول 63.351 دمحم ذنهن سمطان  .44

 األول 63.668 عمي هادي سعيج  .45

 األول 63.661 رسل صالح مرمح  .46

 األول 62.979 سعج شخابي عديد  .47

 األول 62.641 سعاد خزيخ دمحم  .48

 األول 62.521 عجنان مجيج سعيج  .49
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول 62.516 عبج الحكيم لقسان حسادي  .56

 األول 62.393 ذنهن يهنذ جاسم  .51

 األول 62.298 عسخ مخوان سمطان  .52

 األول 62.139 شهاب ربيع احسج  .53

 األول 62.611 اياد دمحم حسيج دمحم  .54

 األول 61.928 وعجهللا حدين عمي سمطان  .55

 األول 61.966 صجام حدين عمي  .56

 األول 61.636 قحطان حدن احسج  .57

 األول 61.587 خمف دمحم ظاهخ حدين  .58

 األول 61.483 عمي قري زكي  .59

 األول 61.426 عسخ حازم طه  .66

 األول 61.213 تحخيخ عمي احسج  .61

 األول 61.166 عبج عمي احسيج  .62

 األول 61.146 لقاء محدن خيخي   .63

 األول 61.679 عمي عبج دمحم  .64

 األول 66.829 ثامخ حسيج صافي   .65

 األول 66.741 عبج الكخيم حدين خمف  .66

 األول 66.586 دمحم ادويدي دمحم  .67

 األول 66.541 عديد احسج خمف  .68

 األول 66.379 احسج عمي حدين  .69

 األول 66.347 دمحم صالح عبجهللا دمحم  .76

 األول 66.242 خسيذ رشيج صالح  .71

 األول 66.218 عمي عبج القادر مرطفى  .72

 األول 66.266 شحاذة دمحم سعيج  .73

 األول 66.151 طه حدن عبجهللا  .74

 األول 66.144 اكخم حسيج دمحم  .75

 األول 66.678 فخحان عهاد حمهس  .76
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 لدور الذي تخرج منها المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول 66.667 بذار حكست يهنذ  .77

 األول 66.633 راغب دمحم طاهخ عبجهللا  .78

 األول 59.984 قيجار محسهد دمحم  .79

 األول 59.92 الجين الياس خزخ ي خيخ   .86

 األول 59.85 نهر ندار زكي  .81

 األول 59.798 دمحم خالج دمحم صالح  .82

 األول 59.766 رائج عبجهللا يهنذ  .83

 األول 59.662 هللا شرهر عبجعمي م  .84

 األول 59.647 نافع عجيل قخو  .85

 األول 59.64 سمسان عبج دمحم  .86

 األول 59.538 عمي مرطفى حيجر  .87

 األول 59.462 عبج القادر عبجهللا محسهد  .88

 األول 59.435 عجنان عسخ سعجي  .89

 األول 59.395 يهسف دمحم محسهد  .96

 األول 59.311 محسهد سمطان احسج  .91

 األول 59.369 نعام الجين يهنذمخسال   .92

 األول 59.227 اياد دمحم حدين  .93

 األول 59.694 خميل ابخاهيم عباس   .94

 األول 58.852 اورنذ دمحم سجران  .95

 األول 58.783 مشحر مرطفى عباس  .96

 األول 58.69 احسج فتحي دمحم عمي  .97

 األول 58.611 سيف ياسين حامج  .98

 األول 58.534 سالم حدن احسج  .99

 األول 58.384 عمي دمحملقسان   .166

 األول 58.368 يهنذ دمحم يهنذ  .161

 األول 58.334 نبيل سميم داؤد  .162

 األول 58.294 فيرل خمف عثسان  .163
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول 58.157 عمي محسهد طه  .164

 األول 58.675 يهنذ حسجي دمحم  .165

 األول 57.964 مزخ سسيخ قاسم  .166

 األول 57.9 يدى سميساناحسج ع  .167

 األول 57.749 انترار عبيج ذنهن   .168

 األول 57.719 حدين عبج المطيف حدين  .169

 األول 57.574 فخات عيدى حدين  .116

 األول 57.392 احسج حسدة خميل  .111

 األول 57.366 نذهان مهجي صالح  .112

 األول 57.356 خالج صالح احسج  .113

 األول 57.96 وعج صالح حدن  .114

 األول 57.34 نحيخ دمحم عمي  .115

 األول 57.693 صهيب حسدة حدين  .116

 األول 57.666 ابخاهيم خمف عبجهللا  .117

 األول 57.638 عادل حسيج احسج  .118

 األول 56.893 شجاحسج جاسم ح  .119

 األول 56.776 عبجهللا نكتل احسج  .126

 األول 56.47 جاسم دمحم فخحان  .121

 األول 56.384 بهجت دمحم سعيج ياسين  .122

 األول 55.994 ثامخ احسج صالح  .123

 األول 55.956 بذار حديب احسج  .124

 األول 55.92 عمي حدين احسج  .125
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 القسم :                               القانون الجامعة : الموصل                  الكلية : 

 الدراسة : )مسائي(                الشهادة : )بكالوريوس(

 مر الجامعي :                     اسم دورة التخرج :رقم وتاريخ األ 3002-3002سنة التخرج : 

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني 81.866 حدن اسساعيل احسج  .1

 الثاني 71.942 نافع محسهد اسساعيل  .2

 الثاني 71.899 دمحم خطاب احسج   .3

 الثاني 66.68 حسيج دمحم خالج  .4

 الثاني 63.238 محاسن حسيج جاسم  .5

 الثاني 62.964 صالح فتحي ظاهخ   .6

 الثاني 62.344 احسج ابخاهيم جبخ  .7

 الثاني 62.636 ناجي حدن رجب  .8

 الثاني 61.848 غانم عهني احسج  .9

 الثاني 61.666 عمي امين عبجهللا   .16

 الثاني 66.726 مشاية جياد حسادي  .11

 الثاني 66.461 زياد خدعل سعيج   .12

 لثانيا 66.312 رافع عبج حدين   .13

 الثاني 59.935 سالم صجيق معخوف  .14

 الثاني 59.886 عبج الجبار يهنذ   عمياء  .15

 الثاني 59.768 عبج الكخيم خميل دمحم  .16

 الثاني 59.717 رابح اديب دمحم  .17

 الثاني 59.676 دمحم ممحم مرطفى   .18

 الثاني 59.412 وعج هللا دمحم دحام  .19

 الثاني 59.351 مازن صائب احسج   .26

 الثاني 59.314 ي حدندمحم مخع  .21

 الثاني 59.298 احسج دريج خميل  .22
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني 59.156 طه يهنذ صالح  .23

 الثاني 59.155 رعج حسيجي عبجهللا   .24

 الثاني 58.956 عسار جاسم دمحم  .25

 الثاني 58.92 خميل خمف احسج  .26

 الثاني 58.895 عبج الكخيم صالح عطا هللا  .27

 الثاني 58.836 ثائخ سعيج ذنهن   .28

 الثاني 58.512 دمحم حامج هادي  .29

 الثاني 58.353 وئام شاكخ محسهد  .36

 الثاني 58.287 شاهخ صالح حدن   .31

 الثاني 57.933 رعج خزخ عشين  .32

 الثاني 57.911 صالح عطية معيهف  .33

 الثاني 57.964 احسج خمف سمسان صالح  .34

 الثاني 57.816 احسج عهيج محسهد  .35

 الثاني 57.726 عمي حكست دمحم  .36

 الثاني 57.766 وثاب ابخاهيم خميل  .37

 الثاني 57.449 سهسن دمحم عبج االميخ  .38

 الثاني 57.366 هجى فاضل سميم  .39

 الثاني 57.337 فارس عديد مرطفى   .46

 الثاني 57.295 هاشم محسهد فخج  .41

 الثاني 57.251 يهنذ صالح احسج  .42

 الثاني 57.222 خالجة جاسم تبان   .43

 الثاني 57.192 كشعان جسعة سميسان  .44

 الثاني 57.152 احسج سالم كامل   .45

 الثاني 56.999 محسهد نسيخ عبج الجبار  .46

 الثاني 56.928 ماجج سميسان حدين  .47

 الثاني 56.913 عسار احسج يحيى  .48

 الثاني 56.841 فارس مخعي حدن  .49
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 هالدور الذي تخرج من المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني 56.736 خطاب عسخ احسج  .56

 الثاني 56.566 عسخ عطا هللا ايهب  .51

 الثاني 56.477 دمحم خمف حسهد  .52

 الثاني 56.347 رؤى مرطفى عبج الكخيم   .53

 الثاني 56.262 طالل راشج طحان  .54

 الثاني 56.235 دافيج متي شخف  .55

 الثاني 56.148 عجي دمحم صالح  .56

 انيالث 56.136 ليث عبج العديد بكخ  .57

 الثاني 56.111 اسامة يهسف قاسم  .58

 الثاني 56.686 انمدمحم عداوي فخ   .59

 الثاني 56.679 ساججة جعفخ حبيب  .66

 الثاني 56.639 لؤي غانم حسجي  .61

 الثاني 56.62 خيخي فخاج عشيد  .62

 الثاني 56.613 جاسم احسج حدين مشجيل  .63

 الثاني 55.979  عبج هللا ندسة عبج الهادي  .64

 الثاني 55.967 قري دمحم عبج   .65

 الثاني 55.863 فخحان عسخ بخجذ  .66

 الثاني 55.864 دمحم يهنذ حيجر   .67

 الثاني 55.786 عجي هاشم حدن  .68

 الثاني 55.683 فاضل نذسي ناصخ  .69

 الثاني 55.598 محسهد عارب سعجون   .76

 الثاني 55.585 احسج نهاف عديد  .71

 الثاني 55.569 هجى اسساعيل حقي  .72

 الثاني 55.545 خالج عطية دمحم  .73

 الثاني 55.544 عمي خزخ عمي   .74

 الثاني 55.418 بهشان صجام رمزان  .75

 الثاني 55.369 ياسخ عمي يهسف  .76



 

 (9-11) 

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني 55.363 ريان محجهب محسهد  .77

 الثاني 55.361 عبج القادر عبجالجبار خميل  .78

 الثاني 55.326 محسهد فتحي محسهد  .79

 الثاني 55.288 احسج دمحم شعبان  .86

 الثاني 55.251 عاكهب حدن يهنذ   .81

 الثاني 55.246 زياد طارق بكخ  .82

 الثاني 55.234 مجاهج صادق صالح  .83

 الثاني 55.194 لؤي عبج الهاحج فتحي  .84

 الثاني 55.165 احسج دمحم بديم  .85

 الثاني 55.167 عبج هللا احسج سعجو  .86

 الثاني 55.697 رسهل هللاهاوكار عبج  .87

 الثاني 55.626 سيخوان امين عبج الخحسن  .88

 الثاني 55.615 دمحم هاني شاكخ  .89

 الثاني 55.611 عبج الخالق رشيج عهزيخ  .96

 الثاني 54.978 نهار محسهد دمحم  .91

 الثاني 54.965 قاسم سمسان قاسم   .92

 الثاني 54.872 احسج سامي سعيج  .93

 الثاني 54.856 جالل شيخ عمي شسذ الجين  .94

 الثاني 54.854 ني دمحم سعيج عه   .95

 الثاني 54.736 ياسخ عداوي عبج هللا  .96

 الثاني 54.699 ريان فخخي احسج  .97

 الثاني 54.651 صالح احسج دمحم شيخه  .98

 الثاني 54.656 ذكخى صبحي مال هللا  .99

 الثاني 54.613 عج اكخم ابخاهيمر   .166

 الثاني 54.668 طارق عبج الفتاح يهسف  .161

 الثاني 54.587 هذام حدين حدن  .162

 الثاني 54.577 شفاء محسهد سمسان   .163



 

 (16-11) 

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني 54.561 عهني عمي خزخ   .164

 الثاني 54.535 وعج احسج مطخود  .165

 الثاني 54.516 اشخف طالل معيهف   .166

 الثاني 54.476 دمحم جسعة دمحم عيدى  .167

 نيالثا 54.329 عبج الباري ضيف مخمف  .168

 الثاني 54.314 احسج صبحي عديد   .169

 الثاني 54.369 دمحم ياسين شيت  .116

 الثاني 54.292 وسن صبار فتحي   .111

 الثاني 54.276 عسخان غائب قاسم  .112

 الثاني 54.269 عسار سبهان ادريذ  .113

 الثاني 54.244 رعج ياسين محدن  .114

 الثاني 54.132 زياد دمحم صالح  .115

 نيالثا 53.884 عجي عبج الخحسن عمي  .116

 الثاني 53.865 عبج هللا دمحم عبج هللا  .117

 الثاني 53.754 عبج الدتار مجبل دمحم  .118

 الثاني 53.729 اشخف مؤيج يهنذ   .119

 الثاني 53.681 خيخ هللا عيدى عخوة  .126

 الثاني 53.636 عسخ خزيخ خمف  .121

 الثاني 53.566 ضحى جاسم دمحم  .122

 الثاني 53.523 خميل ابخاهيم جاسم  .123

 الثاني 53.566 شسذ صبار فتحي  .124

 الثاني 53.352 دمحم محسهد دمحم صالح  .125

 الثاني 53.296 دمحم صبحي عديد  .126

 الثاني 53.255 رمزان حامج احسج  .127

 الثاني 53.253 حاجم عمي عبيج   .128

 الثاني 53.669 يهسف غياث الجين يهسف   .129

 الثاني 53.664 ياسخ عبج هللا عبج   .136



 

 (11-11) 

 تخرج منه الدور الذي المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني 52.863 ف عبهش ئعبج السشعم نا  .131

 الثاني 52.797 مؤيج عبج خمف   .132

 الثاني 52.442 حدين عمي عبج هللا   .133

 الثاني 52.378 حدين صالح الجين داؤد  .134

 الثاني 52.315 هيخش ذكخي حجي  .135

 الثاني 51.767 زاهج خزخ عباس   .136

 الثاني 51.562 رعج سميسان خمف   .137

 الثاني 56.569 فتهحيميعاد جشان   .138

 الثاني 55.397 جسعة نجم عبج هللا  .139

 

 


