
 

 (1-5) 

 القسم :                               القانون الجامعة : الموصل                  الكلية : 

 الدراسة : )صباحي(                الشهادة : )بكالوريوس(

 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                     اسم دورة التخرج : 2002-2002سنة التخرج : 

 الدور الذي تخرج منه لمعدلا اسم الطالب الثالثي ت

 األول 84.974 ريم ذنهن يهنس محسهد  .1

 األول 83.740 سساح محسهد يهنس  .2

 األول 83.132 ريم خزعل عهض زوين  .3

 األول 80.770 دمحم قاسم احسد يهنس  .4

 األول 80.676 سارة عامر محسهد سمطان  .5

 األول 77.107 حدان عمي مدمم عمي   .6

 األول 76.846  نهر فارس عبد السحدن عمه  .7

 األول 75.689 هشد عبد هللا جسيل جدوع  .8

 األول 75.668 قائد حدين درويش جاسم  .9

 األول 75.169 سرى سعد الدين احسد إبراهيم  .10

 األول 75.014 دمحم عبد هللا حبش ذنهن   .11

 األول 73.023 عبد هللا طه سميسان حدن  .12

 األول 72.768 مروة طالل احسد حدين  .13

 األول 72.727 نا شميسهن اوشعذراء سسير ا  .14

 األول 72.499 عبد هللا سالم عبد هللا حدين  .15

 األول 71.748 عثسان حدن عباس حسزة   .16

 األول 71.265 عبد هللا كامل مرعي حدن  .17

 األول 71.186 نهر الهدى محسهد ابراهيم عبد هللا  .18

 األول 70.961 مروان عبد هللا عبهد عمي  .19

 األول 70.732 نهر مستاز محدن شاكر   .20

 األول 70.477 حدن هادي ذهب عذاب  .21

 األول 69.815 بروين دمحم حدن احسد  .22
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول 69.430 ياسر صالح فتحي صالح  .23

 األول 69.224 عدنان حساد احسد الغث  .24

 األول 68.457 سارة وليد عبد الههاب دمحم  .25

 األول 68.354  طاهرانسار اسساعيل دمحم  .26

 األول 68.146 محاسن محسهد يهنس عبد هللا   .27

 األول 68.145 خالد صبر عبد الرزاق محارب  .28

 األول 67.331 ازهار احسد عطا هللا عبادي  .29

 األول 67.275 تيساء حازم عزيز صالح  .30

 األول 66.261 مروة قيس كشعان يهنس  .31

 األول 65.441 صباح معيهف عبد هللا حدين  .32

 األول 64.688 رائد خسيس حسهد الحج  .33

 األول 64.586 احسد عمي امين محسهد  .34

 األول 64.313 مروة يهنس حامد عمه  .35

 األول 63.908 صالح عبد الغفهر يهسف كيهرك  .36

 األول 62.459 مهشندى دمحم جسيل كر   .37

 األول 61.959 ربى مهدي صبحي مهدي  .38

 األول 61.929 جيهان سعيد ابراهيم عمي  .39

 األول 61.785 ليث مرمح سميسان يهسف  .40

 األول 61.765 احسد صباح غدير حدن  .41

 األول 61.700 ساهرة يعقهب حدن حدين  .42

 األول 61.421 ديشا نزار يحيى احسد  .43

 األول 60.515 صدام يهنس احسد عميهي   .44

 األول 60.439 تهاني رياض محسهد اسساعيل   .45

 األول 59.310 عسر طالل دمحم سعيد يحيى  .46

 األول 59.191 ان فيرل غازي رشيد  .47

 األول 59.105 تهفيق ابراهيم عبد هللا  .48

 األول 58.309 تيدير دمحم مخمف طارش  .49
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول 57.970 احسد كامل خمف محيدن  .50

 األول 56.048 حسيد عهيد حسيد دخيل  .51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (4-5) 

 القسم :                               القانون الجامعة : الموصل                  الكلية : 

 الدراسة : )صباحي(                الشهادة : )بكالوريوس(

 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                     اسم دورة التخرج : 2002-2002سنة التخرج : 

 الدور الذي تخرج منه المعدل طالب الثالثياسم ال ت
 الثاني 677746 صالح جاسم مرطفى   .1
 الثاني 667764 عبد هللا مدمم يهنس  .2
 الثاني 667296 ديعبدالههاب حسد عب  .3
 الثاني 667115 عسر كهالن محسهد  .4
 الثاني 657755 بتهل درويش سميسان   .5
 الثاني 627128 هبة دمحم سميم  .6
 الثاني 617544 حامد مها عبد الرحسن  .7
 الثاني 617259 سالم عمي دمحم عمي  .8
 الثاني 607846 مروان عمي زيدان  .9

 الثاني 607640 اياد فرج عبدهللا  .10
 الثاني 597902 دلفين حدن عمي  .11
 الثاني 587662 حدام احسد عبدالحسيد  .12
 الثاني 577320 عسر خزير طعسة  .13
 الثاني 577282 احسد ابراهيم حدين  .14
 الثاني 577168 ازي حسيدعمي غ  .15
 الثاني 567751 بذير رجب عمي  .16
 الثاني 567515 عسر فايز زبار  .17
 الثاني 567510 فرحان رعد نجم  .18
 الثاني 567153 رامي قحطان محسهد  .19
 الثاني 567029 مؤتسن عمي حدين  .20
 الثاني 557835 عسار دمحم خزير  .21
 الثاني 557377 ياسر خمف حدن  .22
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 الدور الذي تخرج منه المعدل ياسم الطالب الثالث ت
 الثاني 557295 محسهد عبد حدن  .23
 الثاني 557040 حسيد عبد طسههر  .24
 الثاني 547762 اسعد احسدعجاج  .25
 الثاني 547749 انسار رحيم زعاب  .26
 الثاني 547735 سسير الياس هاشم  .27
 الثاني 547548 دمحم مروان دمحم صالح  .28
 الثاني 547087 عسر احسد تركي  .29
 الثاني 537873 مة احسد حدناسا  .30
 الثاني 537822 دمحم سمطان عبدالعزيز  .31
 الثاني 537715 عسر احسد بيدر  .32
 الثاني 537707 احسد عبدهللا حدن  .33
 الثاني 537681 اكرم فرحان عهاد  .34
 الثاني 537526 مهشد خزعل اسساعيل  .35
 الثاني 537191 مروان عبد العزيز سالم  .36
 انيالث 527995 عمي حسيد ممهش  .37
 الثاني 52793 ثائر سعدون مخيمف  .38
 الثاني 527506 فالح عبد الغفهر مرعي  .39
 الثاني 527306 زياد خمف عيدى  .40
 الثاني 527020 احسد عمي حامد  .41
 الثاني 51787 مهلهد حدن خمف  .42
 الثاني 517509 حامد حارث عبدالسطمب  .43
 الثاني 517370 ليث مهسى عسران  .44
الثاني/اضيف بسهجب االمر الجامعي  68.168 دمحم حيدر يهنس حيدر  .45

 3/12/2009في  6020السرقم 
 

 


