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 األول 56.8.8 سخمج عبج الحسيج عمي / م  .297
 األول 56.653 ندار سامان محسهد / م  .298
 األول 56.599 / م حازم ذعيحع حسهد  .299
 األول 56.591 حدام خميل ابخاهيم  ...3
 األول 56.582 احسج خمف حدين / م  .3.1
 األول 56.581 خدخو اسعج جانكيد / م  .3.2
 األول 56.575 داؤد سالم مهلهد / م  .3.3
 األول 56.518 عمي عباس عبجي / م  .3.4
 األول 56.51 ضخغام محسهد طه / م  .3.5
 األول 56.485 الرا فخخي خزيخ  .3.6
 األول 56.48 خ انهاب صالح / ممده  .3.7
 األول 56.434 سسيخ عبج الجبار صالح / م  .3.8
 األول 56.433 معن جسيل دمحم يهنذ / م  .3.9
 األول 56.342 رائج سعيج احسج / م  ..31
 األول 56.247 ماهخ حدين عمه / م  .311
 األول 56.19 دمحم خالج دمحم سعيج / م  .312
 األول 43..56 عبجهللا جار عبهد / م  .313
 األول 55.962  مجيج / مخالج دمحم  .314
 األول 55.953 عساد كاظم نعاس / م  .315
 األول 55.92 مهشج وليج فيرل / م  .316
 األول 55.914 احدان خمف عمه / م  .317
 األول 55.761 صالح عالوي محدن / م  .318
 األول 55.67 بذيخ يحيى رشيج  .319



 

 (13-16) 

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 55.6.2 / مكامل دمحم احسج   ..32
 األول 55.338 اياد طامي عبج الهادي / م  .321
 األول 55.247 صكبان خميل رشيج / م  .322
 األول 55.235 معاذ جخجيذ دمحم / م  .323
 األول 55.161 جسال محدن شيت / م  .324
 األول 28..55 زيج الزم عمي / م  .325
 األول 54.988 جسال جاسم عمي / م  .326
 األول 54.943 سعج جاد هللا حسهد / م  .327
 األول 54.757 فالح حدن عمي يهسف / م  .328
 األول 54.74 عادل عمي بخجذ / م  .329
 األول 54.712 تيديخ عجنان ادريذ / م  ..33
 األول 54.711 قحطان رسهل حده / م  .331
 األول 63..54 احسج عبجهللا احسج / م  .332
 األول 53.827 سعهد صالح حدن / م  .333
 األول 53.746 حدن احسج بيخولي / م  .334
 األول 53.711 ان صفخ دمحم / منيد  .335
 األول 53.497 جالل دمحم خميف / م  .336
 األول 53.48 دمحم صالح حدين / م  .337
 األول 53.442 بذار مذعل حامج / م  .338
 األول 52.245 دمحم سالم محسهد / م  .339

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (14-16) 

 القسم :                               القانون الجامعة : الموصل                  الكلية : 

 الدراسة : )صباحي ومسائي(       الشهادة : )بكالوريوس(

 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                     اسم دورة التخرج : 5002-5002سنة التخرج : 

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني 59.368 دمحم مشيخ خزخ / م  .1

 الثاني 43..58 م خمف عبجهللا صالح /  .2

 الثاني 57.96 عاصسة دمحم غدال / م  .3

 الثاني 57.643 خالج عاكهب عبجهللا / م  .4

 الثاني 57.488 اسيل عبج األله رحيم / م  .5

 الثاني 57.178 دمحم طاهخ احسج / م  .6

 الثاني 71..57 سعجي صالح حسج / م  .7

 الثاني 56.983 محسهد يهنذ حسج / م  .8

 الثاني 56.869 حسدة حدن خزخ / م  .9

 الثاني 56.564 ريان زيشه ذنهن / م  ..1

 الثاني 56.522 عالوي حدين هالل  .11

 الثاني 56.166 قائج حسجي عمه / م  .12

 الثاني 63..56 تحدين خمف كجان / م  .13

 الثاني 55.841 مهشج سالم حسادي / م  .14

 الثاني 55.824 احسج معهخ احسج / م  .15

 الثاني 55.738 تافكة شاكخ خزخ / م  .16

 الثاني 55.574 احسج عارف احسج / م  .17

 الثاني 55.544 باسم عطية شكخ / م  .18

 الثاني 55.184 انترار حدن قاسم  / م   .19

 الثاني 55.124 زياد رمدي كامل / م  ..2

 الثاني 54.971 عبجهللا صالح الجين عبجهللا / م  .21

 الثاني 54.951 دمحم بكخ طه / م  .22
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 (15-16) 

 ذي تخرج منهالدور ال المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني 54.917 عساد محسهد عمي / م  .23

 الثاني 54.897 رؤى مهفق عبجالممطيف / م  .24

 الثاني 54.819 رضهان دمحم عمي هادي / م  .25

 الثاني 54.727 هاني صالح خزخ / م  .26

 الثاني 54.592 احسج زهيخ حازم / م  .27

 الثاني 54.568 ندار طمب ياسين / م  .28

 ثانيال 54.466 فالح طخفة نجم  .29

 الثاني 54.43 مثشى مرطفى طه / م  ..3

 الثاني 54.3 ناصخ مج هللا تخكي / م  .31

 الثاني 54.2.1 عسخ هانم شخيف / م  .32

 الثاني 54.1.9 ادريذ سميسان بيخم / م  .33

 الثاني 96..54 زهخاء هاشم دمحم / م  .34

 الثاني 13..54 زيج خالج فتحي / م  .35

 الثاني 53.998 فائد احسج عبج / م  .36

 الثاني 53.972 هيم صالح عبجهللا / مابخا   .37

 الثاني 53.638 جسعة سالمة مرطاف / م  .38

 الثاني 53.625 قيذ سالم سميسان / م  .39

 الثاني 53.536 ابخاهيم صالح احسج / م  ..4

 الثاني 53.352 وليج عمي خميل / م  .41

 الثاني 53.351 عخاك رشيج حامج / م  .42

 الثاني 53.345 عمي حدين نايف  .43

 الثاني 53.3.5 عبج السجيج / معجي جهدت   .44

 الثاني 53.191 صجام ابخاهيم دمحم / م  .45

 الثاني 53.125 ياسين دمحم امين / م  .46

 الثاني 52.782 دمحم جسعة حدن / م  .47

 الثاني 52.579 رياض عبجهللا ياسين / م  .48

 الثاني 52.5.4 سيف عد الجين دمحم / م  .49



 

 (16-16) 

 رج منهالدور الذي تخ المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني 52.429 تيسهر سالم دخيل / م  ..5

 الثاني 52.395 خالج دمحم اديب / م  .51

 الثاني 52.389 احسج انهر شهاب / م  .52

 الثاني 52.291 دمحم عدو عمي / م  .53

 الثاني 51.882 ايهم حامج سمسان / م  .54

 الثاني 51.767 ايهاب شاكخ محسهد / م  .55

 الثاني 51.3.5 اكخم دمحم سعيج / م  .56

 


