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 القسم :                               القانون الجامعة : الموصل                  الكلية : 

 الدراسة : )صباحي(                الشهادة : )بكالوريوس(

 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                     اسم دورة التخرج : 6003-6002سنة التخرج : 
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 األول 86.515 مروة خميل ابراهيم  .5
 األول 84.61 صفاء حدين عبدهللا  .6
 األول 83.831 ياسر دمحم عمي حسه  .7
 األول 83.414 رؤى وعدهللا يهنس عبدهللا  .8
 األول 83.195 نهر حيدر عمي دمحم الذالل  .9

 األول 83.156 هاشم دمحم احسد حسد  .11
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 األول 82.211 عساد عطية حدين عمي  .12
 األول 81.574 مشار عبد الحافظ داؤد  .13
 األول 81.224 عبد السجيد دمحم حسهدي  .14
 األول 81.815 رنا حيدر ايهب عمي  .15
 األول 81.545 صالحة جهاد عسر  .16
 األول 81.292 مشال دمحم احسد  .17
 األول 79.184 سارة عمي خمف  .18
 األول 78.861 حدام احسد بالل عرب  .19
 األول 78.776 رشا جاسم دمحم امين  .21
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 األول 77.327 ذنهن محسهد حسادة  .23
 األول 77.227 مي زكريا خزر  .24
 األول 76.455 عمي ابراهيم تهفيق  .25
 األول 76.133 حشان مهفق يهنس  .26
 األول 76.111 انترار دمحم عمي فتح هللا  .27
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 األول 75.527 د طه اميننعم ولي  .29
 األول 75.345 سكفان خزر حدين  .31
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 األول 74.818 عبد العزيز نزال صالح حدين الطائي  .32
 األول 74.676 رشا عبد الرسد مرطفى البدراني  .33
 األول 74.22 اسراء دمحم زكي جاسم الجشابي  .34
 األول 73.867 ائينذهان حازم دمحم سعيد الط  .35
 األول 73.812 رشا قيس محي الدين الشعيسي  .36
 األول 73.417 طه عمي دمحم رمزان الدبعاوي   .37
 األول 73.283 ليمى غانم نجم محسهد ال زبير  .38
 األول 72.766 دمحم خزير دمحم مرفهع الشاصر  .39
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 األول 72.142 يدرى دمحم رومي عباوي السعساري   .42
 األول 72.126 السشعم سميسان عبدحدن الجبهري  عبد  .43
 األول 72.166 رغدة دمحم حامد دمحم الجمبي  .44
 األول 72.163 سسير خزعل مرطفى خميل السهلى  .45
 األول 71.75 براء ظاهر حيدر عسر  .46
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 األول 71.379 اوس عزاوي عبدهللا محسهد الذيخه  .51
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 األول 68.37 دمحم احسد جاسم احسد الجبهري   .61
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 األول 68.22 خالدة عهيد صالح حدين االحسد  .63
 األول 68.113 االتروشي بيان سعيد عبد هللا حسيد  .64
 األول 68.186 انس عبد الكريم يهنس الحيالي  .65
 األول 68.162 هدباء خيري عمي حدين الشجساوي   .66
 األول 68.158 سميم حجي جردو  .67
 األول 67.782 رغد خزعل عبد سعيد  .68
 األول 67.399 بدسان حسه حدن برو  .69
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 األول 66.15 شيرين فارس سعيد عمي الباجالين  .81
 األول 65.956 حدن محسهد رشيد محسهد الكجاني  .81
 األول 65.759 فارس ابراهيم جاسم دمحم الحرداني  .82
 األول 65.733 فتحي ياسين دمحم خالد الخفاجي  .83
 األول 65.719 كرم الياس كرومي حشا ميخه  .84
 األول 65.666 عمي نجم عبدهللا حدين  .85
 األول 65.595 رغد مؤيد دمحم يهنس الراشدي  .86
 األول 65.493 قحطان صالح خمف حدين الخفاجي  .87
 األول 65.282 خمف نهاف خمف عبد هللا الدليسي  .88
 األول 65.178 وسام جاسم دمحم جاسم الحذساوي   .89
 األول 65.117 يحيى حسد عبد هللا حسادة الجسيمي  .91
 األول 64.878 غائب دمحم قادر عشيز ال دامدها  .91
 األول 64.856 نهر ابراهيم عبد السجيد الذسري   .92
 األول 64.715 وفاء جسيل احسد معروف  .93
 األول 64.711 عمي خميل ابراهيم حسادي الراوي   .94
 األول 64.618 وائل الياس رشيد الياس  .95
 األول 64.517 خالد ابراهيم حده دمحم الكهجري   .96
 األول 64.498 عامر دمحم حدين   .97
 األول 64.488 محسهد حدن يهسف احسد  السعساري   .98
 األول 64.45 زياد صالح حسادي عمي الدليسي  .99

 األول 64.359 احسد نجم عبد هللا حسيد الجسيمي  .111
 األول 64.117 غازي خميل دمحم اسساعيل الذيخالر  .111
 األول 63.645 بيداء صالح مرطفى احسد الدباغ  .112
 األول 63.57 روندك حدن مرطفى البرواري   .113
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 األول 63.478 لذسري حدن ا دمحمدمحم ناظم ابراهيم   .114
 األول 63.418 قحطان عبهد حدن صالح الحذساوي   .115
 األول 63.22 فهد عبد العزيز حدن دمحم الجبهري   .116
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 األول 59.96 برزان عبد هللا عبد عبد هللا الدبعاوي   .129
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول 59.619 حدين حسيد كاظم احسد الهيبي  .131
 األول 59.434 ميدر عبد الكريم احسد السهسهي   .132
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 األول 58.919 جاسم دمحم عباس طعسة الجبهري   .134
 األول 58.725 عسر خمف حسيد اسباك الدليسي  .135
 األول 58.586 اياد ياسين خطاب بدر الجبهري   .136
 األول 58.518 نعم ابراهيم اسساعيل خميل الحالوجي  .137
 األول 58.338 هشدرين عمي عبد هللا البرواري   .138
 األول 57.858 دمحم عبدالرزاق دمحم عمي الجبهري   .139
 األول 57.78 عبد الدتار جدوع سعيد دمحم التسيسي  .141
 األول 57.512 خمف وكاع االسحاقي كيالن احسد  .141
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 القسم :                               القانون الجامعة : الموصل                  الكلية : 

 الدراسة : )صباحي(                الشهادة : )بكالوريوس(

 اسم دورة التخرج :   رقم وتاريخ األمر الجامعي :                   6003-6002سنة التخرج : 

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 69.597 عبد الغفهر كريم سعيد  .1
 الثاني 67.539 همس يهنس عبد العزيز سمه  .2
 الثاني 66.811 قيدار احسد محسهد دمحم طاهر  .3
 الثاني 66.195 عبد العميم دمحم ربيع محل  .4
 الثاني 66.13 صفا صالح خزر احسد  .5
 الثاني 65.742 نغم امجد جرجيس سميسان  .6
 الثاني 65.68 عالء احسد خمف خهني  .7
 الثاني 64.621 عبدهللا عبد الدتار دمحم عبدهللا  .8
 الثاني 63.936 خالد عبدهللا حدن دمحم  .9

 الثاني 63.416 بالل حسيد احسد حدين  .11
 الثاني 62.679 مهسى حدين اسساعيل ابراهيم الزكه  .11
 الثاني 62.651 ابراهيم عبدهللا خزيرقري   .12
 الثاني 61.219 عبدهللا عبد الجبار حسهدي الهزان  .13
 الثاني 61.113 رائد دمحم عبد دمحم  .14
 الثاني 61.838 عقيد سيف الدين محدن عمي  .15
 الثاني 61.825 كمهديا ميخائيل حشان بهلص  .16
 الثاني 61.821 ديشا تحدين عثسان محسهد  .17
 الثاني 61.736 الحاحسد جاسم دمحم ص  .18
 الثاني 61.718 تركي دمحم حدن  .19
 الثاني 61.459 يزن جهزيف رفه رجب  .21
 الثاني 61.322 شاكر محسهد دمحم  .21
 الثاني 61.318 عسر محسهد عبدهللا  .22
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 59.975 انغام حبيب رفه  .23
 الثاني 59.956 جاسم دمحم معيهف خزير  .24
 الثاني 59.683 مهشد فاضل حدين عمي  .25
 الثاني 59.617 صفهان وليد حدن  .26
 الثاني 59.368 عبدهللا احسد مرطفى مطمك  .27
 الثاني 59.32 عرام دمحم عمي خزر  .28
 الثاني 58.511 احسد خمف صالح عطا هللا  .29
 الثاني 58.425 بذير عسر خزر صالح  .31
 الثاني 57.978 وسام عبد دمحم ظاهر  .31
 الثاني 57.783 خالد عبدهللا كرحهت دخيل  .32
 الثاني 57.717 ذنهن طالل ذنهن   .33
 الثاني 57.676 نكتل مجبل دمحم طاهر  .34
 الثاني 57.663 سرمد حدن عمي دمحم  .35
 الثاني 57.651 هبة صبحي سالم احسد  .36
 الثاني 57.585 حدام عبد دمحم ظاهر  .37
 الثاني 57.533 عالء جسال خميل اسساعيل  .38
 الثاني 57.461 سالم حسد عبدهللا حدين  .39
 الثاني 57.42 ن صالحيثامر عبيد حد  .41
 الثاني 57.291 اسراء معاوية دمحم  .41
 الثاني 57.235 مهشد شامل دمحم مطر  .42
 الثاني 57.145 رايد ابراهيم خمه عزو  .43
 الثاني 57.167 طارق عمي احسد صالح  .44
 الثاني 57.115 عبدهللا اسعد عدكر جاسم  .45
 الثاني 56.896 قداد صالح جاسمسمسان م  .46
 الثاني 56.733 عالء الدين احسد عمي العمي  .47
 الثاني 56.714 عبد الغفهر احسد عبدالعالي صالح  .48
 الثاني 56.234 دمحم دالل عبدهللا حدن  .49
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 56.21 عالء مهفق رشيد  .51
 الثاني 56.17 نهر طمعت احسد يهسف  .51
 الثاني 56.195 عبد الدتار احسد دمحم العمي  .52
 الثاني 56.134 نعيم ماهر لفته حسيدان  .53
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 الثاني 55.724 مثشى خزر حبيب  .55
 الثاني 55.516 عدنان حسيد خميل دمحم  .56
 الثاني 55.493 عبد الدتار عبدهللا يهسف دمحم  .57
 الثاني 55.391 ياسين يمحمخمد صالح   .58
 الثاني 55.353 يخماهر مهفق زويان مر  .59
 الثاني 55.214 امير خمف عبدهللا  .61
 الثاني 55.193 رعد نزال دمحم حدين  .61
 الثاني 55.196 وليد خالد عبيد  .62
 الثاني 55.136 مشذر حبيب حدن عمي  .63
 الثاني 55.123 داؤد سميم عهاد  .64
 يالثان 55.117 وليد بديم عبهد حدن  .65
 الثاني 55.113 سعيد محسهد سميسان شياع  .66
 الثاني 54.938 غدان بشيامين اسطيفان ابهنا  .67
 الثاني 54.397 احسد جاسم دمحم مهسى  .68
 الثاني 54.384 كامل احسد سمسان  .69
 الثاني 53.959 هيثم احسد محسهد شريف  .71
 الثاني 53.827 فرحان صالح دمحم حدين  .71
 ثانيال 53.719 مروة عمي محسهد نجم  .72
 الثاني 53.477 عسر عباس عمي دمحم  .73
 الثاني 53.178 جسال دمحم خمف  .74
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 الثاني 52.844 كاظم مخمف فحيسي شهاب  .77
 ثانيال 52.163 يهنس خميل عطية حدن  .78
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