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 القسم :                               القانون الجامعة : الموصل                  الكلية : 

 الدراسة : )مسائي(                الشهادة : )بكالوريوس(

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

 الدور الذي تخرج منه لمعدلا اسم الطالب الثالثي ت

 األول  83.356 ضحى مجبل سميطان  .1

 األول 79.87 جههر دمحم عبد هللا  .2

 األول 78.138 احطد فارس ادريس  .3

 األول 74.654 عبد الطظعم عاشج ظاهر  .4

 األول 73.357 فارس سعد هللا دمحم  .5

 األول 73.274 احطد دمحم سمطان   .6

 األول 72.512 امير زكي دمحم   .7

 األول 71.538 ادريس حاضر هيشان  .8

 األول 71.116 هرن عبد الكريم دمحم   .9

 األول 71.878 زمن عدنان دمحم   .11

 األول 71.382 حسين ابراهيم حطدان   .11

 األول 71.11 عدنان خير هللا جاسم   .12

 األول 69.949 عمي عامرة اسطاعيل دمحم  .13

 األول 69.681 سفر ارشد احطد   .14

 األول 69.444 دمحم عادل يهنس   .15

 األول 69.247 هشام طالب خضير    .16

 األول 69.239 روعة صالح مصمح  .17

 األول 68.488 فتحي ذنهن اسطاعيل   .18

 األول 68.446 صبحي احطد خميل   .19

 األول 67.611 زياد طارق محطهد   .21

 األول 67.132 عبد هللا خضير سالم   .21

 األول 67.132 دمحم رشيد احطد  .22
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول 66.929 اياد عيسى حطد عبدهللا  .23

 األول 66.727 خالص عارف عبد الحطيد  .24

 األول 66.64 دمحم انهر فتحي   .25

 األول  66.237 بدر الدين نجم الدين عثطان   .26

 األول  66.128 وسن محطهد اسطاعيل   .27

 األول 66.161 حظان داؤد سمطان  .28

 األول 66.159 د سميطان حامد احط  .29

 األول 66.126 ماهر فهاز جبار   .31

 األول 66.111 ياسر عبد الجهاد احطد   .31

 األول 65.971 بسام ابراهيم مجهل   .32

 األول 65.857 عطاد ابراهيم خمف   .33

 األول 65.846 مزهر احطد دمحم   .34

 األول 65.77 هشيار خالد دمحم  .35

 األول 65.685 احطد عبد هللا طه  .36

 األول 65.378 خمفمظهل دمحم   .37

 األول 65.186 الدين قبيس شهكت قطب  .38

 األول 65.144 نشهان عمي حطادي   .39

 األول 65.186 دمحم مظصهر عبد الرزاق  .41

 األول 64.867 باسل عمي سمطان   .41

 األول 64.76 نزار  شفيع رقيب     .42

 األول 64.574 سميطان دمحم سعيد   .43

 األول 64.518 شحاذة ايهاب حسين   .44

 األول 64.424 ح حسن رمضان فال  .45

 األول 64.268 جاسم دمحم عبد هللا   .46

 األول 64.113 عطاد سالم عبد هللا   .47

 األول 63.916 صباح عمي عبد الرزاق   .48

 األول 63.762 دمحم فهزي احطد   .49
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول 63.685 ساهر ادهام  محطهد   .51

 األول 63.664 هر ابراهيم شيت عبد الغف  .51

 األول 63.66 قحطان رشيد هفن   .52

 األول 63.531 مصعب دمحم شرابي   .53

 األول 63.477 تغريد عمي رشيد  .54

 األول 63.172 دمحم صباح كريم   .55

 األول 62.964 تركي حسين دمحم   .56

 األول 62.939 امجد عبد هللا مرعي   .57

 األول 62.85 دمحم مظذر نعطان   .58

 األول 62.519 حازم يهنس زهير   .59

 األول 62.473 صبا هاشم هادي   .61

 األول 62.427 عبد الرحطن اسطاعيل عبد الرحطن     .61

 األول 62.311 اياد عبد هللا خضر   .62

 األول 62.297 خضر الياس سمطان   .63

 األول 62.147 عمي طالب حطيد   .64

 األول 61.97 خظساء ناطق صابر   .65

 األول 61.812 ابراهيم خميل ابراهيم   .66

 األول 61.778 وليد عبد  هللا حسن   .67

 األول 61.77 عامر حادي عبد هللا  .68

 األول 61.623 رمضان صبار عبد هللا   .69

 األول 61.543 عطر سعيد محطهد   .71

 األول 61.534 عبد الحطيد عبد هللا حسن   .71

 األول 61.433 قيدار سعيد احطد   .72

 األول 61.384 غالب غانم سعد هللا   .73

 األول 61.351 اء غائب حسام الدين لق  .74

 األول 61.211 خالدة عمي يهنس   .75

 األول 61.187 وسام فتحي ابراهيم    .76
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول 61.942 يهسف جطيل فتحي   .77

 األول 61.842 سعد احطد خضير   .78

 األول 61.833 جطال ابراهيم حسين   .79

 األول 61.68 غفهر مصطفى سطير عبد ال  .81

 األول 61.653 يسرى احطد خضير   .81

 األول 61.629 مهدي صالح خميل   .82

 األول 61.558 ثائر حسين عمي   .83

 األول 61.531 زامل نادر حطيد   .84

 األول 61.135 عبد الجبار عبد الرحطن حطادي    .85

 األول 59.998 شعالن ابراهيم عرب   .86

 األول 59.897 صدام حسين مهسى   .87

 األول 59.876 ظافر قاسم يهنس   .88

 األول 59.87 يهسف صالح دمحم   .89

 األول 59.822 صالح احطد صالح   .91

 األول 59.815 اسحاق ابراهيم مهسى   .91

 األول 59.784 بسطة غازي احطد   .92

 األول 59.618 نشهان راغب ادريس   .93

 األول 59.543 احطد فارس فرحان    .94

 األول 59.417 حظان عز الدين عبد السالم   .95

 األول 59.321 طالب فارس فقي   .96

 األول 59.291 سميطان طعطة اسطاعيل   .97

 األول 59.214 ثامر الياس حسن   .98

 األول 59.114 خمف حسهن عزيز   .99

 األول 58.957 سعد احطد محطهد    .111

 األول 58.892 شعالن دمحم حسين   .111

 األول 58.863 دمحم كطال اسطاعيل   .112

 األول 58.848 مدين غانم عبد هللا   .113
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول 58.479 معن دمحم عمي   .114

 األول 58.473 احطد مؤيد جالل الدين   .115

 األول 58.357 رائد دمحم بيهض   .116

 األول 58.272 صهباء حكطت الياس   .117

 األول 58.154 احطد دمحم قاسم   .118

 األول 58.116 فالح يهنس صالح   .119

 األول 58.147 صبحي خميل ابراهيم   .111

 األول 58.12 مضر عدنان عبد الظافع   .111

 األول 57.996 عبد الستار خمف جاسم   .112

 األول 57.919 عطر حامد نجم    .113

 األول 57.791 يهنس دمحم صالح   .114

 األول 57.784 مصطفى نهر الدين دمحم صالح   .115

 األول 57.756 دمحم عبد العالي غزال     .116

 األول 57.718 طالل سالم احطد  .117

 األول 57.688 دمحم فريد حامد   .118

 األول 57.592 ساعد زين العابدين ساعد  .119

 األول 57.553 زهير سالم صالح   .121

 األول 57.511 دمحم عبد الكريم صالح   .121

 األول 57.512 سعهد دمحم حسن   .122

 األول 57.426 وائل سعدي محطهد   .123

 األول 57.415 رعد دمحم طاهر عبد هللا   .124

 األول 57.254 فراس صباح دمحم   .125

 األول 57.164 حاتم عمي احطد   .126

 األول 57.13 عبد عبد هللا دمحم   .127

 األول 57.181 عبد الستار سميطان عبد هللا   .128

 األول 56.99 قاسم ميسر قاسم   .129

 األول 56.947 يهسف يهنس ابراهيم  .131
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 نهالدور الذي تخرج م المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول 56.818 جاسم دمحم مراد  .131

 األول 56.815 كفاح عمي عبد  .132

 األول 56.736 مهظد غازي جاسم  .133

 األول 56.672 يهسف سميطان محطهد  .134

 األول 56.632 فراس ميسر محطهد  .135

 األول 56.515 احطد صمبي هالل  .136

 األول 56.519 دمحم سمطان دمحم  .137

 األول 56.498 نبيل دمحم صالح  .138

 األول 56.267 ن مطرخضر رمضا  .139

 األول 56.215 رمضانابهد ع عبد الجبار  .141

 األول 56.218 عبيد حطهد مطرب  .141

 األول 56.2 مراد ميرزا الياس  .142

 األول 55.92 اياد عبد الحطيد دمحم  .143

 األول 55.725 صدقي دمحم احطد  .144

 األول 55.72 فراس مشعل خطاب  .145

 األول 55.667 نبيل اسطاعيل ياسين  .146

 األول 55.643 خالد دمحم رافت  .147

 األول 55.525 نبيل نذير احطد  .148

 األول 55.488 صالح مصمح حطهد  .149

 األول 55.326 حطهد احطد دمحم نهري   .151

 األول 54.964 سالم جاسم دمحم  .151

 األول 54.96 عمي ذياب نجم  .152

 األول 54.785 برع خمف عمي  .153

 األول 54.618 نهر الدين سعيد مهسى  .154

 األول 54.574 عمي طالل دمحم عمي  .155

 األول 54.511 ايطان عبد الحطيد عطر  .156

 األول 54.399 مهظد سعد هللا سمهم   .157
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول 54.389 عمي عبد الطحسن حسن  .158

 األول 54.267 دمحم حسن خضير  .159

 األول 54.216 صبحي دمحم سمطان  .161

 ولاأل 54.197 صدام عبد الستار خميل  .161

 األول 53.799 احطد هيثم خالد  .162

 األول 53.512 دمحم كظعان خميل   .163

 األول 53.272 حازم حطزة ذياب  .164

 األول 53.239 غظي صالح نجم  .165

 األول 52.854 دحام ياسين رجب  .166

 األول 52.512 صائب ابراهيم حطيدان  .167
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 القسم :                               القانون كلية : الجامعة : الموصل                  ال

 (                الشهادة : )بكالوريوس(مسائيالدراسة : )

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

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني 61.761 اسينامل طه ي  .1

 الثاني 61.221 احطد ابراهيم صالح  .2

 الثاني 57.912 رياض رشيد فتاح  .3

 الثاني 57.817 بشرى عبد هللا عدوان  .4

 الثاني 57.451 صدام عساف حسن  .5

 الثاني 56.796 حافظ ذنهن يهنس  .6

 الثاني 56.616 امير نزار حطيد  .7

 الثاني 56.339 ياسر حطهد كتاب  .8

 الثاني 56.252 لدعيسى عبد خا  .9

 الثاني 56.162 طيف نبيل دمحم  .11

 الثاني 55.961 ناصر دمحم عطية  .11

 الثاني 55.714 اسعد سعدي مهدي  .12

 الثاني 55.485 دحام ابراهيم دمحم  .13

 الثاني 55.412 مظهل معفر داؤد  .14

 الثاني 55.169 محطهد ادريس جاسم  .15

 الثاني 55.115 صديق دمحم سعيد  .16

 الثاني 54.969 عمي دمحم محطهد  .17

 الثاني 54.481 ابه بكر صديق مصطفى  .18

 الثاني 54.479 دمحم عبد فاضل  .19

 الثاني 54.428 دمحم احطد ابراهيم  .21

 الثاني 54.423 فرحان احطد عمي  .21

 الثاني 54.377 مظذر دمحم عمي  .22
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني 54.344 محطهدياسر شاكر   .23

 الثاني 54.287 عبد هللا دمحم طاهر  .24

 الثاني 54.245 رافع عبد هللا حسين  .25

 الثاني 54.2 وسن عبد الجبار خميل  .26

 الثاني 54.123 عبد هللا جاسم عمي  .27

 الثاني 53.983 صدام دمحم حطد  .28

 الثاني 53.873 ياسر سالم عبد العزيز  .29

 الثاني 53.764 سطير اسطاعيل مشكه  .31

 الثاني 53.687 امدعطار عبد الكريم ح  .31

 الثاني 53.681 دمحم حسين عمي  .32

 الثاني 53.551 احطد سالم عمي  .33

 الثاني 53.414 ابراهيم مصمح حطيد  .34

 الثاني 53.285 حسين دمحم عزيز  .35

 الثاني 53.161 احطد طالل دمحم  .36

 الثاني 53.111 دمحم محطهد دمحم  .37

 الثاني 53.115 لؤي احطد عبد هللا  .38

 الثاني 52.844 ي غسان ذنهن عزاو   .39

 الثاني 52.739 مصعب مؤيد دمحم  .41

 الثاني 52.68 صباح نهر الدين دمحم  .41

 الثاني 52.527 عطار سميطان ايهب  .42

 الثاني 52.459 صالح جاسم عبد هللا  .43

 الثاني 52.426 مصمح ابراهيم سميطان  .44

 الثاني 52.196 وضاح طارق عبد هللا  .45

 يالثان 51.895 دمحم رشدي عبد الطظعم  .46

 الثاني 51.755 خميل مهسى سميطان  .47

 الثاني 51.755 دمحم مهسى محطهد  .48

 الثاني 51.695 داؤد سميطان بدل  .49
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني 51.582 بهزاد نهري حجي  .51

 الثاني 51.422 مازن جالل بشير  .51

 الثاني 51.413 دمحم صديق انيس  .52

 الثاني 51.155 نعادل عابد عفي  .53

 

 


