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 القسم :                               القانون الجامعة : الموصل                  الكلية : 

 الدراسة : )مسائي(                 الشهادة : )بكالوريوس(

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

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول  78.299 منار شكهر محمهد عبدهللا السبعاوي   .1
 األول 73.945 احمد مهفق رسهل عبد الحافظ الحيالي  .2
 األول 69.774 نمير ادريس بمه خمف  .3
 األول 67.176 احمد طه احمد حميد الجحيشي  .4
 األول 66.552 سعدي عبدهللا خمف دمحم الجهعاني  .5
 األول 66.173 براهيم خمف ابراهيم الزبيدياخالص ا  .6
 األول 65.332 ابتسام سالم مصطفى  .7
 األول 64.773 ادريس ابراهيم احمد سالم السبعاوي   .8
 األول 63.794 عماد ثامر زيدان محمهد النجماوي   .9

 األول 62.121 ايهب خمف حسن يهسف الكيجمي  .17
 األول 62.795 حارث عبدهللا نامس شميل الجبهري   .11
 األول 62.777 دمحم عبد الحميد نصيف الجهيني  .12
 األول 59.383 العزيز متعب الداهري  سرمد عبد  .13
 األول 59.375 صباح شحاذة عبهد فرج الجبهري   .14
 األول 58.965 خالد صالح محمهد يهسف  .15
 األول 58.553 دمحم عبد الجبار حميد  .16
 األول 58.375 اعتدال حسن جرجيس خميف الصالح  .17
 األول 57.215 ز نصر هللا عزيز األعرجيعبد العزي  .18
 األول 56.965 بشار صالح شاكر صالح  .19
 األول 55.671 احمد سمير عبد االعزيز عبيد اغا  .27
 األول 54.873 حسين فتحي يهسف  .21
 األول 52.418 ناظم سمطان عبدهللا  .22
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 القسم :                               القانون الجامعة : الموصل                  الكلية : 

 الدراسة : )مسائي(                 الشهادة : )بكالوريوس(

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

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 64.196 عمر بشار بشير  .1
 الثاني 59.683 جاسم دمحم مصطفى  .2
 الثاني 59.793 مشعل ابراهيم عمي  .3
 الثاني 58.13 رياض خمف حجي  .4
 الثاني 57.382 محمهد احمد ولي   .5
 الثاني 56.996 سالم داؤد مراد  .6
 الثاني 56.724 عمار شهاب احمد  .7
 الثاني 56.34 دمحم  وليد فتحي  .8
 الثاني 55.813 رنج سامان محمهد  .9

 الثاني 55.576 عبد السالم دحام لطيف  .17
 الثاني 55.37 حاتم محسن عمي  .11
 الثاني 54.695 اكرم سعيد احمد  .12
 الثاني 54.487 دمحم هاشم حمد  .13
 الثاني 53.653 شكر محمهد دمحم  .14
 الثاني 53.22 ابتسام عزالدين قادر  .15
 الثاني 52.749 فراس ابراهيم يهسف  .16
 نيالثا 52.673 مزهر احمد دمحم  .17
 الثاني 52.127 فريد يهنس احمد  .18
 الثاني 51.482 فهد طالب جربهع  .19
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