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 القانون الجامعة: الموصل                  الكلية: الحقوق                              القدم : 

 الدراسة: )صباحي(              الذهادة : )بكالوريوس(

 : رقم وتاريخ األمر الجامعي  3102-3102سنة التخرج : 

 املالحظات دور النجاح املعدل اسم الطالب الثالثي ت
 يؼذل اخش عُح االٔل ;;,98 نذ َزٚش زًٛذايُح خا  .0

 يؼذل اخش عُح االٔل ;99,8 ْشاو ػثذ انًُؼى َٕٚظ  .3

 يؼذل اخش عُح االٔل 88,>9 خهذٌٔ اٚاد ْاشى  .2

 يؼذل اخش عُح االٔل ;98,9 شدٍ َثٛم دمحم ػثذ هللا  .2

 يؼذل اخش عُح االٔل 98,28 ْثح دسٚذ خغشٔ  .5

 يؼذل اخش عُح لاالٔ ;98,8 اتشاْٛى ػثًاٌ دمحم رٌَٕ  .6

 يؼذل اخش عُح االٔل 8;,58 اَظ فاسط ػثذ انغتاس  .7

 يؼذل اخش عُح االٔل 58,98 يصطفٗ ػثذ انشصاق لادس  .8

 يؼذل اخش عُح االٔل 59,28 ػض انذٍٚ يصطفٗ اًٍٚ  .9

 يؼذل اخش عُح االٔل ;:,55 زغٍ ػايش يشػٙ  .01

 يؼذل اخش عُح االٔل 8:,55 يؼٍ صثٛر صغٛش  .00

 يؼذل اخش عُح االٔل 8:,>5 سزًح ٚاعٍٛ دمحم  .03

 يؼذل اخش عُح االٔل ;9,;5 ازًذ صكٙ زثٛة  .02

 يؼذل اخش عُح االٔل ;>,;5 تاعًح ػاٚذ ػهٙ  .02

 يؼذل اخش عُح االٔل ;9,:5 عًٛش يسًٕد زغٍٛ  .05

 يؼذل اخش عُح االٔل ;;,:5 يًذٔذ خانذ دمحم  .06

 يؼذل اخش عُح االٔل ;9,:5 ازًذ اعايح زايذ  .07

 يؼذل اخش عُح االٔل ;9,:5 يٛضس فاسط رٚاب   .08

 يؼذل اخش عُح االٔل ;9,:5 طالل زاصو دمحم  .09

 يؼذل اخش عُح االٔل 59,98 يسًٕد شكش يسًٕد  .31
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 يؼذل اخش عُح االٔل ;>,59 زًضج َٕاف زًاد ػفٍٛ  .30

 يؼذل اخش عُح االٔل ;59,8 ثائش يُصٕس خًٛم  .33

 يؼذل اخش عُح االٔل 59,88 سٚى عانى يتؼة  .32

 يؼذل اخش عُح االٔل 59,28 ذ٘خاعى زًٛذ يٓ  .32

 يؼذل اخش عُح االٔل ;58,9 ٚاعٍٛ يسًٕد ػٕٚذ  .35

 يؼذل اخش عُح االٔل ;58,2 ازًذ صانر ػًش ػهٙ  .36

 يؼذل اخش عُح االٔل ;58,8 ػثذانشزًٍ يسًٕد نطٛف  .37

 يؼذل اخش عُح االٔل ;58,8 يشٔاٌ يشٛش دمحم زغٍ  .38

 يؼذل اخش عُح االٔل 58,88 يصطفٗ ياخذ دمحم  .39

 يؼذل اخش عُح االٔل ;52,9 خًٛاٌ خهٛم طّ  .21

 يؼذل اخش عُح االٔل ;52,8 َٕس خًال فٛصم  .20

 يؼذل اخش عُح االٔل 52,88 عؼاد خهف دمحم  .23

 يؼذل اخش عُح االٔل 58,58 صاتشٍٚ ْاشى لاعى  .22

 يؼذل اخش عُح االٔل ;;,58 يصطفٗ خاعى دمحم  .22

 يؼذل اخش عُح االٔل 8;,58 اعًاء ػًش طاْش ػثذٔ  .25

 يؼذل اخش عُح االٔل ;58,2 ػثذ انؼضٚض اعايح ٕٚعف  .26

 يؼذل اخش عُح االٔل 58,88 عٕصاٌ ياْش خًٛم  .27

 يؼذل اخش عُح االٔل ;8,9> زغٍٛ عفاذ ػفاص  .28

 يؼذل اخش عُح االٔل ;8,9> َٕٚظ ػثذ اندثاس رٌَٕ  .29

 يؼذل اخش عُح االٔل 8,58> ػذَاٌ اتشاْٛى شٓاب  .21

 يؼذل اخش عُح االٔل 8;,8> يُٓذ كفاذ زثٛة  .20

 يؼذل اخش عُح االٔل 8;,8> ػثذ انغالو ازًذ يصطفٗ  .23

 يؼذل اخش عُح االٔل ;8,8> تاضٙ زغٍٛ ظاْش  .22

 يؼذل اخش عُح االٔل 8,88> عًٛش صانر دمحم  .22

 يؼذل اخش عُح االٔل 9,58> كشاس كشٚى يكٙ  .25
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 يؼذل اخش عُح االٔل ;;,9> فالذ زًاد٘ ُْذ٘  .26

 يؼذل اخش عُح الٔلا ;:,9> ازًذ يإٚذ يسًٕد  .27

 يؼذل اخش عُح االٔل ;9,8> ػًش ػثذ انكشٚى عهٛى  .28

 يؼذل اخش عُح االٔل 9,28> ازًذ ساكاٌ فتسٙ  .29

 يؼذل اخش عُح االٔل 9,28> ازًذ خانذ فتسٙ  .51

 يؼذل اخش عُح االٔل 9,28> ػهٙ ازًذ ٚاعٍٛ  .50

 يؼذل اخش عُح االٔل ;9,8> فٛصم صثٛر صغٛش  .53

 يؼذل اخش عُح االٔل ;5,8> َٕٚظ ازًذ ػًش ختٕ  .52

 يؼذل اخش عُح االٔل ;>,5> دمحم عؼذٌٔ زًضج  .52

 يؼذل اخش عُح االٔل 8:,5> خانذ عهطاٌ ازًذ  .55

 يؼذل اخش عُح االٔل ;5,9> عاَذ٘ َافغ إٚب  .56

 يؼذل اخش عُح االٔل ;5,8> فشاخ رٌَٕ خهٛم َاصش  .57

 يؼذل اخش عُح االٔل >5,2> زكى خانذ خاسٔ  .58

 يؼذل اخش عُح االٔل ;5,2> ثذ انٕازذٔػذهللا دمحم ػ  .59

 يؼذل اخش عُح االٔل 98,>> خالخ ػهٙ ازًذ  .61

 يؼذل اخش عُح االٔل 58,>> دمحم ػثذ انشزًٍ زًاد٘  .60

 يؼذل اخش عُح االٔل ;>,>> ٚسٛٗ صكش زًضج  .63

 يؼذل اخش عُح االٔل 8>,>> يسًٕد دمحم اتشاْٛى  .62

 يؼذل اخش عُح االٔل 8>,>> سؤٖ خاعى دمحم  .62

 يؼذل اخش عُح االٔل ;;,>> عايح صٚذ غاَىا  .65

 يؼذل اخش عُح االٔل 8;,>> ػطاء ػصاو رٌَٕ  .66

 يؼذل اخش عُح االٔل ;:,>> دمحم ػثذ انْٕاب خهف  .67

 يؼذل اخش عُح االٔل ;9,>> صانر دمحم زًاو  .68

 يؼذل اخش عُح االٔل 98,>> اعايح ػثذهللا خاعى  .69

 يؼذل اخش عُح االٔل 28,>> سفاِ ػضخ دمحم  .71
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 يؼذل اخش عُح االٔل 8;,;> ػمثح غُٙ ػثذ  .70

 يؼذل اخش عُح االٔل ;8,;> اسٚح يظفش ػثذ انمادس  .73

 يؼذل اخش عُح االٔل 88,;> يٛغش عؼٛذ يثاسن  .72

 يؼذل اخش عُح االٔل 28,;> سزاب يسغٍ دمحم  .72

 يؼذل اخش عُح االٔل 88,;> شؼالٌ َاٚف شثٛة  .75

 خش عُحيؼذل ا االٔل 8>,:> ػثذ هللا يسغٍ َٕٚظ  .76

 يؼذل اخش عُح االٔل ;:,:> صالذ خهف ػثذ انمادس  .77

 يؼذل اخش عُح االٔل ;9,:> سائذج زاخٙ ػٛغٗ  .78

 يؼذل اخش عُح االٔل 98,:> ػثذ هللا فاضم ػثذ انشصاق  .79

 يؼذل اخش عُح االٔل 98,:> َثٛم اتشاْٛى خذٔع  .81

 يؼذل اخش عُح االٔل 9,58> فٓذ عؼذٌٔ دمحم  .80

 يؼذل اخش عُح االٔل 8;,9> خاعى يساسب ازًذ  .83

 يؼذل اخش عُح االٔل 8:,9> ٔالء ػثذ انكشٚى دمحم  .82

 يؼذل اخش عُح االٔل ;9,8> اتشاْٛى دمحم ػهٙ زًذٌٔ  .82

 يؼذل اخش عُح االٔل ;9,2> سًٚاٌ دمحم خضش  .85

 يؼذل اخش عُح االٔل ;9,2> ٔعاو دمحم عهًٛاٌ  .86

 يؼذل اخش عُح االٔل ;9,8> ػهٙ شايم ػثذ انسًٛذ  .87

 يؼذل اخش عُح االٔل 8,88> عثٓاٌ ػادل ازًذ  .88

 يؼذل اخش عُح االٔل 8,98> اتتٓال يإٚذ يسًٕد  .89

 يؼذل اخش عُح االٔل ;8,5> ػًش زغٍٛ يدٛذ  .91

 يؼذل اخش عُح االٔل 8>,8> صادق اتشاْٛى يصطفٗ  .90

 يؼذل اخش عُح االٔل 8;,8> ازًذ ػثذ انشزٛى خاعى  .93

 خش عُحيؼذل ا االٔل ;2,8> يٛضس تُٛاٌ ػهٙ  .92

 يؼذل اخش عُح االٔل 2,88> ازًذ ػهٙ دمحم ازًذ  .92

 يؼذل اخش عُح االٔل 8,58> سافذ ػثذ انٕازذ خًٛم  .95
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 يؼذل اخش عُح االٔل ;>,8> دمحم يسًٕد ػثذ دمحم  .96

 يؼذل اخش عُح االٔل 8>,8> دُٚا فٕص٘ صثش٘  .97

 يؼذل اخش عُح االٔل ;:,8> خانذ خضٛش اعٕد  .98

 يؼذل اخش عُح االٔل ;:,8> غغاٌ اتشاْٛى عهًٛاٌ  .99

 يؼذل اخش عُح االٔل 8:,8> دمحم ػداج سخة  .011

 يؼذل اخش عُح االٔل 8,88> يصطفٗ فاسط اتشاْٛى  .010

 يؼذل اخش عُح االٔل ;8,2> فالذ زاتى زغٍٛ  .013

 يؼذل اخش عُح االٔل ;8,2> زاتى ياخذ زايذ  .012

 يؼذل اخش عُح االٔل ;8,8> تاسق ػثذ انمادس عهًٛاٌ  .012

 يؼذل اخش عُح االٔل 8,88> زًذيُٓذ خهف ا  .015

 يؼذل اخش عُح االٔل ;;,8; زغٍ ػهٙ خشخٛظ  .016

 يؼذل اخش عُح االٔل ;8,8; ْاد٘ سيضاٌ يسًٕد  .017

 يؼذل اخش عُح االٔل 8,28; طاسق ازًذ دمحم  .018

 يؼذل اخش عُح االٔل ;9,8; صٚذ ػضٚض ػهٙ  .019

 يؼذل اخش عُح االٔل ;:,9; دمحم ػثذ انسكٛى فاضم   .001

 يؼذل اخش عُح االٔل 9,88; انشزًٍ داؤددمحم ػثذ   .000

 يؼذل اخش عُح االٔل ;5,9; يؼتض ازًذ ػثٛذ يٓأػ  .003

 يؼذل اخش عُح االٔل >5,2; ٔعاو ػثذ ازًذ  .002

 يؼذل اخش عُح االٔل 88,>; ضاس٘ خًٛظ دمحم  .002

 يؼذل اخش عُح االٔل 88,>; خٕاَّ خًؼح ػاكٕب  .005

 يؼذل اخش عُح االٔل 58,>; ػهٙ زًٛذ صكش  .006

 يؼذل اخش عُح االٔل 58,>; ل شٓاب ازًذدال  .007

 يؼذل اخش عُح االٔل ;8,>; اتشاْٛى ػهٙ عهًٛاٌ  .008

 يؼذل اخش عُح االٔل ;8,>; دانٛا َٕٚظ دمحم  .009

 يؼذل اخش عُح االٔل 58,;; ساَٙ عالو ػهٕاٌ  .031
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 يؼذل اخش عُح االٔل ;;,;; تٛغٛش زغٍٛ ػثذ  .030

 يؼذل اخش عُح االٔل 8:,;; صٚذٌٔ زغٍٛ ػهٙ  .033

 يؼذل اخش عُح االٔل ;5,:; زغٍ ْضاع يتؼة  .032

 يؼذل اخش عُح االٔل ;8,:; ًٚايح ْاَٙ يسغٍ  .032

 يؼذل اخش عُح االٔل ;9,5; يؼتصى َاظش ػثذ  .035

 يؼذل اخش عُح االٔل 8>,9; صُٚح صانر زايذ  .036

 يؼذل اخش عُح االٔل 8;,9; صُٚة َثٛم عؼذ هللا  .037

 اخش عُح يؼذل االٔل ;9,2; اكشو ْٛثى ػثذ انكشٚى عؼٛذ  .038

 يؼذل اخش عُح االٔل ;2,2; زغٍٛ اتشاْٛى يكسٕل  .039
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 القانون الجامعة: الموصل                  الكلية: الحقوق                              القدم : 

 الدراسة: )صباحي(              الذهادة : )بكالوريوس(

 : رقم وتاريخ األمر الجامعي  3102-3102سنة التخرج : 

 املالحظات دور النجاح املعدل اسم الطالب الثالثي ت
 يؼذل اخش عُح انثاَٙ 59,88 أط خًال داؤد  .0

 يؼذل اخش عُح انثاَٙ ;58,2 لٛصش فٛصم يسًٕد  .3

 يؼذل اخش عُح انثاَٙ 8:,5> دالل اتشاْٛى ػضٔ  .2

 يؼذل اخش عُح انثاَٙ ;8,>> فشذ اعايح رٌَٕ  .2

 يؼذل اخش عُح انثاَٙ ;9,:> ؼذ شٛثٕ لاعىع  .5

 يؼذل اخش عُح انثاَٙ 8:,8> صانر يسغٍ صثسٙ زًٕد  .6

 يؼذل اخش عُح انثاَٙ ;2,8> طّ خاعى دمحم  .7

 يؼذل اخش عُح انثاَٙ 2,88> يسًٕد نإ٘ شفٛك  .8

 يؼذل اخش عُح انثاَٙ ;2,9> ػثذ هللا اتشاْٛى ازًٕد  .9

 اخش عُحيؼذل  انثاَٙ 2,28> نًٗ تغاو إَس  .01

 يؼذل اخش عُح انثاَٙ 8,98; ػثٛش كشٚى ػثذ شالل  .00

 يؼذل اخش عُح انثاَٙ ;:,8; انفاسٔق ػثذ انشزًٍ ػثاط  .03

 يؼذل اخش عُح انثاَٙ ;9,8; ضٛاء يسًٕد زغٍٛ  .02

 يؼذل اخش عُح انثاَٙ 9,88; زٛذس َاخٙ شسارج  .02

 يؼذل اخش عُح انثاَٙ ;9,9; ػثذ انصًذ َٕاف ػثذ  .05

 يؼذل اخش عُح انثاَٙ 9,98; ٛذدمحم ػثاط زً  .06

 يؼذل اخش عُح انثاَٙ ;9,8; إَس فخش٘ سدٚف   .07

 يؼذل اخش عُح انثاَٙ 28,>; سٚاو خهف ػثذ هللا  .08

 يؼذل اخش عُح انثاَٙ ;>,;; دمحم الصو زغٍ  .09

 يؼذل اخش عُح انثاَٙ 8;,;; يصطفٗ ازًذ ػثٛذ  .31

 21/5/3107ش ط ر في  8398
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 يؼذل اخش عُح انثاَٙ 8;,;; ٔعاو دزاو ازًذ  .30

 يؼذل اخش عُح انثاَٙ 88,;; يش كشٚىسَذ ػا  .33

 يؼذل اخش عُح انثاَٙ 8;,:; صفاء زًٛذ خاعى دمحم  .32

 يؼذل اخش عُح انثاَٙ ;9,:; االء ػثذ انكشٚى ػثاط  .32

 يؼذل اخش عُح انثاَٙ ;8,:; دمحم يمذاد ْاشى  .35

 يؼذل اخش عُح انثاَٙ 28,:; ازًذ يظٓش ازًذ  .36

 ش عُحيؼذل اخ انثاَٙ ;8,:; ازًذ زًٛذ يسًٕد  .37

 يؼذل اخش عُح انثاَٙ ;9,9; َداذ َٕس٘ ػطٛح  .38

 يؼذل اخش عُح انثاَٙ 8:,9; خالل عهًاٌ صٚذاٌ  .39

 يؼذل اخش عُح انثاَٙ 9,98; دمحم زًٛذ خاعى  .21

 يؼذل اخش عُح انثاَٙ ;9,8; دمحم خانذ دمحم  .20

 يؼذل اخش عُح انثاَٙ 8,98; َثأ لسطاٌ ػثذ انسًٛذ  .23

 يؼذل اخش عُح انثاَٙ 8,98; سأٚح خانذ اتشاْٛى  .22

 يؼذل اخش عُح انثاَٙ ;2,5; دمحم زايذ زًٛذ  .22

 يؼذل اخش عُح انثاَٙ 8;,2; َماء َاصش ازًذ  .25

 


