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 الحقهق القدم :                               الحقهق الجامعة : السهصل                  الكمية : 

 الذهادة : )بكالهريهس(        (     ةالدراسة : )صباحي

 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                     اسم دورة التخرج : 1021-1022سشة التخرج : 

 الدور الذي خترج منه املعدل ياسم الطالب الثالث ت

 االول 8;.4:: نجالء غانم حسد محيسيد الدبعاوي   .1
 االول ;7489: ايسان عبد الرحسن عسر حيهل سميفاني  .2
 االول :.;24: سهزان مروان بذير عبد الغفهر عدبه  .3
 االول .24:7: عسار مذعل دمحم نايف الدليسي  .4
 ولاال  04210: شهد دمحم امين سميسان الشعيسي  .5
 االول 7;;9:4 احسد هادي عبهد احسد السذهداني  .6
 االول 9:4199 زهراء عباس دمحم احسد البزيشي  .7
 االول 994810 دمحم فاضل عباس حدن الحمبهسي  .8
 االول 994771 اسيل شاكر عمي ابراهيم الجبهري   .9

 االول 984772 رحسة نذهان دمحم طاهر الغزشفري   .11
 االول 984717 حجي شفان خمف حدن ال ناسه  .11
 االول 9842.2 ايسن قحظان دمحم عبد الحسيد الخالدي  .12
 االول 9840.8 لسياء شاكر احسد ياسين السذهداني  .13
 االول 8:;974 وفاء محسهد احسد عباس اليبهاتي  .14
 االول ::9741 حذيفة محسهد يهنس طه الشعيسي  .15
 االول .7;9.4 تغريد ازهر احسد دمحم االفشدي  .16
 االول :9.4:9  الجبهري حدين عمي سعيد دمحم  .17
 االول 9.4997 نهر محفهظ سميسان حدن الشعيسي  .18
 االول 9.4920 رائد جسال جاسم احسد الظائي  .19
 االول .97470 مشال خميل عزيز احسد الشسر  .21
 االول 27;924 خمدون ديدار سميم عدو كهراني  .21
 االول 7;:924 مروان دمحم حسهدي حسهد الظائي  .22
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 االول 924192 عب العبيدياحسد شكر محسهد ص  .23
 االول 924279 دمحم حازم عمي قاسم السذهداني  .24
 االول 924097 احسد سبهان عبد هللا دمحم العشزي   .25
 االول 904710 زبيدة عمي يهنس السالح  .26
 االول ;;9040 اسعد حسيد ابراهيم سعدو العباسي  .27
 االول :.:4;8 رائد هادي احسد عبيد العكيدي  .28
 االول 4807;8 براهيم الياس الزيباري زكريا مهلهد ا  .29
 االول 4.97;8 حدين حازم ابراهيم عمي جابهر  .31
 االول .:42;8 عمي عبد هللا فاضل حسد الجبهري   .31
 االول ;8:4.7 دمحم ادريس دمحم مرعي الحسداني  .32
 االول 8:4111 حدين عمي حدين خمف الزبيدي  .33
 االول :8:407 اسراء حدين محدن احسد الراوي   .34
 االول 894:81 ا عبد الكريم غانم داؤد السعاضيديري  .35
 االول 894792 اسالم دمحم محسهد عبيد البدراني  .36
 االول 894178 عثسان محسهد مظر حسد الجبهري   .37
 االول 8941.9 عسر عزيز حسيد حدن العبدلي  .38
 االول 9::874 احسد ماهر دمحم سامي الحسداني  .39
 االول 9;8747 شاكر عبد هللا عمي لجي الجبهري   .41
 االول :87421 عبير دمحم ابراهيم حدين الكهياني  .41
 االول 7.:8.4 داليا سامي لظيف ههبي الدايشي  .42
 االول 1;8.49 معاذ عبد الجبار احسد ذنهن القراب  .43
 االول 8.4.82 سارة خالد دمحم حدين السهلى  .44
 االول :8.4.7 خالد عمي ابراهيم عمي عهاد  .45
 االول 8.4.10 ري عمي انيس عمي مرمح الجبه   .46
 االول :8.417 نهاد مهدي صالح جاسم الحذساوي   .47
 االول 20;874 لهجين نزار ذنهن احسد الكركهلي  .48
 االول 8748:1 نهاية طالل سمظان خميل الكالك  .49
 االول 874778 سامر افريم عبهش عيده  .51
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 االول 8747:9 كريم جاسم خمف حسد الزبيدي  .51
 االول 874277 ن سرمد ادريس سرحان حدين الدرحا  .52
 االول 874001 مشى خميل عزيز احسد الشسر  .53
 االول ;.8149 فهاز عمي نجم عيس الراشدي  .54
 االول 0.;824 مهشد نافع رضا يهسف العباسي  .55
 االول ::8247 نهرا حسيد اسساعيل رضا بذار  .56
 االول 4:77;7 عسر عيد مخمف غالب الدمساني  .57
 االول 4:11;7 اوس وليد غفهري رؤوف العبيدي  .58
 االول 4719;7 عسار دمحم عمي عبد الغفهر حدن سعيد  .59
 االول :472;7 احسد نزار عبد محسهد الحسداني  .61
 االول :7:4:8 مروة وعد هللا محسهد الظائي  .61
 االول 0.:7:4 حذيفة رعد عمي حسد الظائي  .62
 االول 7:4:72 احسد مبدر دمحم صبيح الحسداني  .63
 االول 7:48.7 الدبعاوي  استبرق عبد الباسط دمحم حدن  .64
 االول 7:4172 مروة حدين معيهف وقاع الجبهري   .65
 االول 71;794 دمحم خزر حدن احسد الظائي  .66
 االول 794:02 رامي خالد محسهد صالح الحسداني  .67
 االول .;:774 زيشب مفتن عائد جاسم الخزرجي  .68
 االول 7749:7 عبد هللا عبيد سسير رميض الذسري   .69
 االول 774979 فه متي ريفان جرجيس ر   .71
 االول 774171 سيروان احسد خزر حدن الدشجاري   .71
 االول 7.47:2 زيشة لقسان يهسف كشهص اعدان  .72
 االول :77477 ايسان حم عبدي طاهر ريكاني  .73
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 الحقهق القدم :                               الحقهق لجامعة : السهصل                  الكمية : ا

 الذهادة : )بكالهريهس(        سة : )صباحي(     الدرا

 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                     اسم دورة التخرج : 1021-1022سشة التخرج : 

 الدور الذي خترج منه املعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني .:8847 سمظان سالم حسد صادق العالف  .1
 الثاني ::8740 اسامة خالد بدر نجم الظائي  .2
 الثاني 4:70;7 حشان عمي دمحم سمظان المجي  .3
 الثاني 0;41;7 سامر سعيد هالل حسدي الجبهري   .4
 الثاني :7:497 هيالن عارف صادق عبدي الريكاني  .5
 الثاني :.7:47 رغدة اسامة احسد ايهب البشا  .6
 الثاني 7:4101 ايشاس لقسان دمحم حدين الزبيدي  .7
 الثاني 0.;794 ض السحسديمروان ماجد خميفة فيا  .8
 الثاني 784:01 حسيد جاسم حسادي جاسم العيداوي   .9

 الثاني :.7847 حاتم مثكال مظمك راكان الذسري   .11
 الثاني :784.1 هشد ياسر عبد الغفهر دمحم طاهر الكالوي   .11
 الثاني 774.92 وسام غشي محسهد ادهام الزيدي  .12
 الثاني 774.02 شهد مؤيد سعيد داؤود الظائي  .13
 الثاني 774798 سهر ايهب حدين عبد الرحسن الدشجاري   .14
 الثاني 7742.9 عسر باسل دمحم كاته العبيدي  .15
 الثاني .;7740 دمحم جاسم دمحم عبد الرحسن الدشجار  .16
 الثاني ;1;7.4 عمي حساد مذعل محيسد الراوي   .17
 الثاني 7.4987 شهد جاسم اسسير جاسم الرجيه  .18
 الثاني ..7.48 اوي عدي ماجد اسساعيل دمحم الر   .19
 الثاني .7.4.7 عمي مقداد دمحم يهنس الظائي  .21
 الثاني .7.4.1 يهسف ابراهيم عايف عبار الذسري   .21
 الثاني 7.40:2 دمحم عميهي حدين دمحم الدليسي  .22
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 الثاني 2.;774 مخمد دمحم اسساعيل خميل الدبعاوي   .23
 الثاني 774:01 انعام يهنس دمحم حبيب  .24
 الثاني 774878 اح دمحم المهيبيياسين عبد هللا نظ  .25
 الثاني 7747.7 اثير وليد تهفيق مخيمف السهلى  .26
 الثاني 7741.2 عمي دمحم حدين ابراهيم الجحيذي  .27
 الثاني 774290 لؤي ذنهن يهنس دمحم بذار  .28
 الثاني 7;;714 طاهر فميح حدن مذعان العبيدي  .29
 الثاني 9::714 حكم احسد عمي محسهد العمي  .31
 الثاني :714:7  سمظان احسد المهيبيخشداء دمحم  .31
 الثاني 714.78 عدي محسهد جسعة زيدان البياتي  .32
 الثاني 714207 عمي حدين عمي عظيهي الدليسي  .33
 الثاني ..7140 سعد دمحم جاسم احسد الدليسي  .34
 الثاني 724990 قتيبة عبد الههاب عبد الرزاق صالح التسيسي  .35
 الثاني :72478 سعد دمحم عاكهل عمي الكربهلي  .36

 

 

 

 الجامعة : السهصل                  الكمية : الحقهق                              القدم : الحقهق 

 الدراسة : )الرباحية(             الذهادة : )بكالهريهس(

 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                     اسم دورة التخرج : 1021-1022سشة التخرج : 

 الدور الذي خترج منه املعدل اسم الطالب الثالثي ت

 التكسيمي 7.4.8 مهشد عبد عدل عباس الدليسي  .1
 التكسيمي .774:0 محسهد فهاز عباس عرسان الزوبعي  .2
 التكسيمي :;7147 حدن جسعة حدن تايه الجبهري   .3

 التكسيمي 724297 مروان كامل فرحان حديد الجسيمي  .4

 التكسيمي 70491 يميوليد خمف فرحان تركي الجس  .5
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