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 القسم :                               القانون الجامعة : الموصل                  الكلية : 

 (                الشهادة : )بكالوريوس(صباحيالدراسة : )

 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                     اسم دورة التخرج : 4002-4002سنة التخرج : 

 الدور الذي تخرج منه لمعدلا اسم الطالب الثالثي ت
 األول 86.766 دمحم عزت فاضل  .1
 األول 15..86 غدير عيدو رشه  .2
 األول 82.84 فيض هللا خميل حطزة  .3
 األول 82.475 ندى مظير محطهد  .4
 األول 81.53 انعام جبار عمهان  .5
 األول 81.171 بدور امير عيسى  .6
 األول 235..8 اسراء دمحم طاىر  .7
 األول 79.645 ايطان نزار احطد  .8
 األول 78.285 اميرة خطيس دمحم  .9

 األول 78.17 عمي رمضان دمحم  ..1
 األول 76.8.5 بيداء ابراىيم دمحم  .11
 األول 76.175 اديب دمحم جاسم  .12
 األول 75.97 عمياء صباح نجيب  .13
 األول 75.865 براء نزار احطد  .14
 األول 75.78 عبد الهىاب عبد العزيز عجاج  .15
 األول 75.6.5 ديظا عمي شياب  .16
 األول 75.565 خميل عادل خمف  .17
 األول 5...75 زيظا حازم صالح  .18
 األول 74.755 انس ىشام دمحم  .19
 األول 74.569 دعاء نزار سميطان  ..2
 األول 73.41 فارس خمف حطيد  .21
 األول 73.17 فاتن قحظان محطهد  .22
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 72.935 ن خضرصباح عبد الرحط  .23
 األول 72.4.5 بيزاد كريك رشه  .24
 األول 71.567 عمي نضال رؤوف  .25
 األول 71.495 ىالة دمحم امين  .26
 األول 71.27 ميعاد وعد مجيد  .27
 األول 71.22 ىدى حازم ابراىيم  .28
 األول 95..7 وعدهللا احطد جاسم  .29
 األول 78..7 شيطاء جطعة عزيز  ..3
 ولاأل 73..7 احطد محطهد احطد  .31
 األول 585..7 دمحم نهري عمي  .32
 األول 26..7 شياب احطد ميشه  .33
 األول 225..7 ريام سامي عبدهللا  .34
 األول 17..7 سيزيف يهسف نجم  .35
 األول 35...7 احطد عبد الرسهل جعفر  .36
 األول 69.85 عطار عمي دمحم  .37
 األول 69.82 نهر الدين دمحم الياس  .38
 األول 69.695 شيطاء دمحم بدر  .39
 األول 69.495 ضهان عبد القادر سعيدر   ..4
 األول 69.384 دمحم حسن يهنس  .41
 األول 69.355 زىراء وعد احطد  .42
 األول 68.825 احسان عبد الجبار خضر  .43
 األول 68.425 مثكال دمحم سعد  .44
 األول 68.35 اسطاعيل صالح محطهد  .45
 األول 68.125 رأفت انهر احطد  .46
 األول 1...68 مظال سالم عباس  .47
 األول 67.965 داء سالم قهجةبي  .48
 األول 67.77 سهزان بشير عطر  .49
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 67.42 سرى عبد الباسط دمحم  ..5
 األول 67.395 ايطان بشار حسيب  .51
 األول 67.32 ريم عبد الستار ميدي  .52
 األول 67.25 عمي دويرج حطيد  .53
 األول 1..67 سجى عبد الزىرة كريم  .54
 األول 66.963 ابراىيم حسين عميهي   .55
 األول 66.455 بشرى رجب دمحم  .56
 األول 66.417 مظال ميسر خميل  .57
 األول 66.39 رغد مؤيد مال هللا  .58
 األول 65.984 مظيس مظاور ساير  .59
 األول 65.747 يهسف دمحم صالح  ..6
 األول 65.695 دمحم حازم حطيد  .61
 األول 65.685 فرح عبد الكريم احطد  .62
 األول 65.21 والء ياسين حامد  .63
 األول 64.645 سعد سطير ابراىيم  .64
 األول 64.39 ىدى طالل سعيد  .65
 األول 64.28 اياد خمف سميطان  .66
 األول 64.225 شيرين حسين خميل  .67
 األول 5...64 زىراء ذنهن جياد  .68
 األول 63.985 ميادة سالم داؤد  .69
 األول 63.935 دمحم حسن رشيد  ..7
 األول 63.835 اسامة بردان محطهد  .71
 األول 63.81 دمحمميظد عبد   .72
 األول 63.765 نعم دمحم شاكر  .73
 األول 63.695 حسام عبدهللا عمي  .74
 األول 63.445 رشا ىشام عزت  .75
 األول 63.43 مثظى وعدهللا يهنس  .76
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 ولاأل 65..63 سهزان نازي احطد  .77
 األول 62.765 احطد قاسم دمحم  .78
 األول 62.737 حسام ذياب احطد  .79
 األول 62.53 عمي محطهد سطاوي   ..8
 األول 62.475 رشا جدعان حامد  .81
 األول 62.235 عمي دمحم حبش  .82
 األول 62.17 سعد احطد عبد الرحطن  .83
 األول 61.948 عادل عمي بظدر  .84
 األول 61.885 خالص عبد الكريم فرمان  .85
 األول 61.855 طاء نزار خضرشي  .86
 األول 61.71 يهسف نعيم رحيم  .87
 األول 61.694 احسان محطهد صالح  .88
 األول 61.62 رياض صالح ابراىيم  .89
 األول 61.3.5 عطر حسن صالح  ..9
 األول 61.1.5 سامي صالح خمف  .91
 األول 61 ق ياقهوعد اسح  .92
 األول 896..6 مثظى صالح خميل  .93
 األول 555..6 اسالم رفعت عصطت  .94
 األول 385..6 رباب حازم دمحم  .95
 األول 155..6 ميثم عبد الحر عبد  .96
 األول 1..6 وسظاء عبد الرزاق   .97
 األول 59.84 دمحم غاوي سظد  .98
 األول 59.5.5 نصير صبري شاه  .99

 األول 59.44 زيان ادريس محطهد  ...1
 األول 58.915 قيصر عباس رشيد  .1.1
 األول 58.69 عطار عبد الجبار مصظفى  .1.2
 األول 58.555 عيدوسعد مراد   .1.3
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 58.125 رحيم عمي عبيد  .1.4
 األول 57.555 ىالة صباح الدين احطد  .1.5
 األول 57.471 وفاء يهنس حامد  .1.6
 األول 56.49 سعد عبد الزىرة تايو  .1.7
 األول 56.464 ربيع طارق سعدي  .1.8
 األول 55.627 قتيبة خميل مريهش  .1.9
 األول 45..55 رضا عبد الحسين رحيم  ..11
 األول 54.835 غسان سميطان دمحم  .111
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 القسم :                               القانون الجامعة : الموصل                  الكلية : 

 (الدراسة : )صباحي(                الشهادة : )بكالوريوس

رقم وتاريخ األمر الجامعي :                     اسم دورة  4002-4002سنة التخرج : 

 التخرج :

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني 78.58 ريم دمحم سعيد  .1

 الثاني 62.971 معن ماىر فرىهد  .2

 الثاني 58.661 فراس يهسف عمي  .3

 نيالثا 27..58 عمي دمحم ذنهن   .4

 الثاني 57.392 رغد حسن حسين  .5

 الثاني 56.374 دمحم عمي فيصل  .6

 الثاني 56.351 عبد العزيز احطد ابراىيم  .7

 الثاني 55.983 انصار كاعم عبهد  .8

 الثاني 55.666 عطار عبد طالب  .9

 الثاني 55.446 حكيم عيدان مارد  ..1

 الثاني 55.4.1 رضا يهسف دمحم عمي  .11

 الثاني 54.765 صفاء ابراىيم بادي  .12

 الثاني 54.427 فيدان ىادي حسين  .13

 الثاني 72..54 حذيفة مجيد فياض  .14

 الثاني 53.688 بشير زياد وعدهللا دمحم  .15

 الثاني 53.456 دمحم اسطاعيل غفير  .16

 الثاني 52.675 خير هللا اسطاعيل صعيصع  .17

 الثاني 51.44 وفاء سرىيد عبد الرحطن  .18
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