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 القانون الجامعة: الموصل                  الكلية: الحقوق                              القدم : 

 الدراسة: )صباحي(              الذهادة : )بكالوريوس(

 : رقم وتاريخ األمر الجامعي  1027-1026سنة التخرج : 

 املالحظات دور النجاح املعدل اسم الطالب الثالثي ت
 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 60.98 ٕاد ػهٙيذًٕد ػ  .2

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 66.688 عاسج فانخ دغٍ  .1

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 68.868 ْٛثى َاظى ادًذ  .3

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88..68 ياْش صثاح دثٛة  .4

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 68.889 صٚذ دًٛذ صثاس  .5

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88..68 ٓاد ػًش سؽٛذَ  .6

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 68.9.8 ْاٚظ عٕٚهى صهثٙ  .7

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 68.968 عاسج عانى ادسٚظ  .8

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 68.888 دمحم سضٕاٌ جالل  .9

 خٛشذٍٛيؼذل انغُرٍٛ اال االٔل 68.688 عٛف يجٛذ َاٚف  .20

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل .80.88 دمحم ػثذهللا يشػٙ  .22

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 80.886 دمحم اٚاد دمحم  .21

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 80.998 عؼذ اٚٓى عؼذهللا  .23

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل .86.68 ػثذ انؼظٛى ػثذ انجهٛم َاجٙ  .24

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88..86 يُٗ خانذ صانخ  .25

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 86.808 اعشاء يؾؼم ػٛذاٌ  .26

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.686 ْٕياٌ دغٍ خانذ  .27

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.888 اعشاء اٚاد طاسق  .28

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.88 ؽٓذ ضٛاء ْاؽى  .29

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.806 عؼذ هللا ثٕاب اصْش  .10
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 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.088 عايٙ عؼٛذ ادًذ٘  .12

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.888 االء فاسط دًاد٘  .11

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.889 يُؼى ػمٛم ػٕاد  .13

 ٍٛيؼذل انغُرٍٛ االخٛشذ االٔل 88..88 ػًش فاٚك دْاو  .14

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.888 ػمٛم يذغٍ ػهٙ  .15

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.88 ركشٖ عهًٛاٌ ػهٙ  .16

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.906 ػهٙ ٚاعٍٛ ػهٙ  .17

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 089..8 سائذ خضٛش صانخ  .18

 ٍٛ االخٛشذٍٛيؼذل انغُر االٔل 89...8 دٛذس فشٚذ ػثذ ػٌٕ  .19

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 889..8 سائذ ػٕٚذ سدٛم  .30

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.888 اعشاء ادًذ دمحم ؽشٚف  .32

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.888 يصطفٗ سػذ داذى  .31

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.686 دغاو يؾؼاٌ يذًٕد  .33

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.898 إَس ػثاط ؽالػ  .34

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.8.8 اٚاد ػهٙ َٕٚظ  .35

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل .88.66 ياْش طاسق سؽٛذ  .36

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.686 عؼذ عؼٛذ دمحم ػهٙ  .37

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.886 ْؾاو خانذ سيضاٌ  .38

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.9.6 ػثذ َٔاط دغٍٛ كاظى  .39

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.996 اثٛش ادًذ يذًٕد  .40

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 89.098 ْانح عهطاٌ دمحم  .42

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 89.889 دمحم ضٛاء دسٔٚؼ  .41

 االخٛشذٍٛيؼذل انغُرٍٛ  االٔل 80.689 ٕٚعف فاْى ػثذ انشضا  .43

ػثذ انكشٚى ػثذ انمادس   .44

 يذًٕد
 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 80.808
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 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 80.888 عاسج يُٓم طاسق  .45

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 68..80 ْزال يذغٍ اسدُٚٙ  .46

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 80.888 دمحم َٕٚظ صانخ  .47

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 80.886 َاظى فضع دغٍٛ  .48

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 86.668 َذٖ َادس لادس  .49

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 86.889 ضثٛاٌ صالح انذٍٚ اتشاْٛى  .50

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 86.888 تٓضاد ػثذ انشدًٍ ٕٚعف  .52

 ذٍٛيؼذل انغُرٍٛ االخٛش االٔل 88.8.8 دغٍ دايذ دمحم  .51

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.889 ادًذ صانخ ػثذهللا  .53

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.889 صثا دمحم دًٕد  .54

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل .88.88 َزٚش تؾٛش تٕنص  .55

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.969 ْاد٘ َٔاط تشْاٌ  .56

 انغُرٍٛ االخٛشذٍٛيؼذل  االٔل 88.608 تشصاٌ يذًٕد ادًذ  .57

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.888 تشكاخ دمحم صغٛش  .58

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.888 ْٛثى داصو لاعى  .59

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.898 يشعٕو يذغٍ دغٍ  .60

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88..88 دمحم يذًٕد سيضاٌ  .62

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.888 ػًش عؼٛذ صانخ  .61

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.989 ياجذ ساؽذ كاظى  .63

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.088 دمحم ػذَاٌ دمحم  .64

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.808 ػهٙ يذًٕد ْاد٘  .65

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.888 ػًاس ٔنٙ ادًذ  .66

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.986 ًاٌخهٛم خًٛظ عهٛ  .67

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل .88.98 ادًذ تاعى غاَى جاعى  .68

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 688..8 صٓٛة َافغ رٚة  .69
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 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 888..8 اكشو ػهٙ صانخ  .70

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 888..8 خهف ادًذ دغٍٛ  .72

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل .86..8 عشاب ػادل دمحم  .71

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 886..8 سدٛى دغٍ جاعى  .73

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل ..8..8 دالل ػثذهللا ادًذ  .74

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.868 سفم ػايش ثايش  .75

 خٛشذٍٛيؼذل انغُرٍٛ اال االٔل 88.888 ٚاعش صالح دغٍ  .76

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 08..88 ػثذ انجثاس ؽٓاب ادًذ  .77

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.888 اياَٙ غانة َاصش َطاح  .78

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.898 صٚذ ؽؼالٌ يذٔ  .79

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.806 يصطفٗ دغٍ يخٛف  .80

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.898 ٚاعش ػثذ انًُؼى ػثًاٌ  .82

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.888 ٚاعش سػذ يٕنٕد  .81

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل .6..88 يُٓذ َاْٙ كثش  .83

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل .9..88 ْٛثى جاعى دمحم  .84

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.888 ٔعاو كشٚى يغٛش  .85

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.898 م اتشاْٛىتشصاٌ فٛص  .86

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.808 دنكؼ دًٛذ دغٍٛ  .87

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.888 دًذ عانى ػثذهللا  .88

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.8.8 ػذَاٌ غاَى اتشاْٛى  .89

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.898 يذًٕد دًٛذ صثش٘  .90

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.988 ػهٙ دغٍ ػثذهللا  .92

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.666 اعٛم َثٛم عؼذٌٔ  .91

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.668 يصطفٗ سؽٛذ يخهف  .93

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.688 َضاس لاعى دمحم جاعى  .94



 

 5 

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.888 سدجصٚاد ادًذ ص  .95

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.898 سٚاٌ صالح انذٍٚ اعًاػٛم  .96

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل ..88.8 ادًذ تاعى ػثذ انؼظٛى  .97

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.888 ضشغاو خضٛش جٕاد  .98

 ٍ االخٛشذٍٛيؼذل انغُرٛ االٔل 08..88 سفم ػايش يذًٕد  .99

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 98..88 ػثذهللا اتشاْٛى ػثذهللا  .200

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.888 خانذ ػاؽٕس كشٚى  .202

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.888 لصٙ يجثم دغٍٛ  .201

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.888 تشْاٌ ػثذ انشدًٍ جاعى  .203

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل .88.88 فرذٙ ػهٙ ػثذ انشصاق  .204

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.88 ْزال كطٛفاٌ ػثاط  .205

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.968 يُٓذ خانذ ػهٙ  .206

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.9.8 فاسط عانى ػهٙ  .207

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 89.088 ادًذ لاعى عٕاد٘  .208

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 89.888 يانك ػثذ انٓاد٘ ػثذٔ  .209

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 89.868 كشو َضاس جًؼح  .220

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 98..89 سدًح غاَى دمحم  .222

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 89.888 تٛشفاٌ اكشو ٔنٙ  .221

 ٍٛ االخٛشذٍٛيؼذل انغُر االٔل 89.908 ادًذ ػضٚض دمحم  .223

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل .80.86 ػًش ظاْش ػثذهللا  .224

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 80.898 دغاو يكٙ ػكاب  .225

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 80.8.8 ػثذ انغالو كشٚى صانخ  .226

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 80.808 دمحم صذٚك ؽشٚف  .227

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل .86.08 دمحم دمحم َٕس ػهٙ  .228

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 6...86 يشذضٗ جغاب دًضِ  .229
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 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 86.988 ػًش دكًد فشج  .210

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.088 دمحم دغٍٛ ػهٙ ػثذانذغٍٛ  .212

 ٍيؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٛ االٔل 88.886 دانٛا َٓاد فخش انذٍٚ  .211

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.888 ادًذ جالل دمحم كشد٘  .213

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.898 ػثذهللا ٔنٛذ سؽٛذ  .214

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.988 دمحم غثاػ ْٕٚذ٘  .215

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.886 دغٍٛ صانخ ػثذ ؽؼٛة  .216

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.898 ادًذ دمحم ْاؽى  .217

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 98..88 ػًش يشػٙ عهًٛاٌ  .218

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل .08..8 خانذ اٚضدٍٚ يُذٔ  .219

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 086..8 ياْش سجة ادًذ  .230

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ االٔل 88.880 صٚاٌ جًٛم اعًاػٛم  .232
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 القانون الجامعة: الموصل                  الكلية: الحقوق                              القدم : 

 الدراسة: )صباحي(              الذهادة : )بكالوريوس(

 : رقم وتاريخ األمر الجامعي  1027-1026سنة التخرج : 

 ملالحظاتا دور النجاح املعدل اسم الطالب الثالثي ت
 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ انثاَٙ 88..89 ْذٖ ػهٙ اعًاػٛم  .2

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ انثاَٙ 88.688 صتٛذج يؼٍ داصو  .1

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ انثاَٙ 88.888 دمحم تالش سدٛى جثاس  .3

 يؼذل انغُرٍٛ االخٛشذٍٛ انثاَٙ 868..8 يذًٕد خهٛم دغٍٛ  .4
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