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 الحقوق القدم :                               الحقوق الكلية :      الجامعة : الموصل              

 الذهادة : )بكالوريوس(         (     ةالدراسة : )صباحي

 :                     رقم وتاريخ األمر الجامعي     (7102/7102)سنة التخرج : 

 لدور الذي خترج منها املعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول 49,249 ازًذ عهً عثذهللا خضر انطثعاوي  .1
2.  

 األول 41,031 ازًذ رعذ يذزد ازًذ انُعًًٍ

3.  

 األول 24,039 عًر كُعاٌ ٌىَص عهً انههٍثً

4.  

 األول 22,277 غازي َىري دمحم ضرزاٌ انسوتعً

5.  

 األول 29,442 عثذانًهًٍٍ اٌاد عثىد يهذي انعساوي

6.  

 األول 21,924 انطائًطاٌ اضًاعٍم اضايح ازًذ ضه

7.  

 األول 24,290 اٌفاد خثم ازًذ اضًاعٍم انًصطفى

8.  

 األول 22,000 رزًح زهٍر ٌىَص شرٌف انسافع

9.  

 األول 22,120 دمحم زىاش دمحم خهف انطاليً

11.  

 األول 20,230 يعرصى طارق رشٍذ دمحم انًال

 األول 20,207 زًذ خهٍم زًذ عثذهللا  .11

 األول 20,724 دمحم يىنىد كىراٌ دًٌا عثذانهادي  .12

 األول 24,344 دمحم فرسً دمحم َسال انههٍثً  .13

14.  

 األول 29,490 راٍَح خٍرانذٌٍ دمحم طاهر خًال انذٌٍ

15.  

 األول 29,742 اضراء طه خضٍر صانر انشدٍري

16.  

 األول 27,409 صفا خٍري ٌىضف يدرىب اندثىري
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17.  

 األول 27,297 اٌح فانر ضانى زًذوٌ اندثىري

18.  

 األول 27,471 روج ازًذ ٌىَص ضهًٍاٌ زح ٌىَصي

19.  

 األول 27,740 عًر فارش اتراهٍى عهً انرتٍعً

21.  

 األول 20,224 انغضُفريطٍثح واثك يًذوذ عثذانرزاق 

21.  

 األول 20,023 ضٍف ضعذ دمحم عهً انسرٌثً

22.  

 األول 20,333 اضًاء الزو عثذهللا ضهطاٌ انعثٍذي

23.  

 األول 20,793 عهً زًٍذ ثرثار يطٍر انشًري

24.  

 األول 20,701 زٌذ دمحم عثذانمادر شٍد انخٍرو

25.  

 األول 20,101 دمحم صالذ عالوي يسطٍ انطائً

26.  

 األول 21,042 فُر عثذهللا اضًاعٍم اتراهٍى انخاذىًَ

 األول 21,099 صفا اتراهٍى عثىدي زطٍ انعكٍذي  .27

 األول 21,107 ٌاضٍٍ طه ٌاضٍٍ لاضى انههٍثً  .28

 األول 04,224 هًٍاٌ انطهٍفاًَخذٌدح زطٍٍ عهً ض  .29

 األول 04,231 عهً دمحم خًٍم اتراهٍى انعثاضً  .31

31.  

 األول 04,177 زطاو صانر ازًذ صانر اندسٍشً

32.  

 األول 02,947 فركح اوغهىعالء ضانى عثذانسًٍذ زطٍٍ 

33.  

 األول 02,292 هثح ٌىَص خاضى دمحم انطائً

34.  

 األول 02,492 فٍريٍُا خذر خالخ زدً

35.  

 األول 04,433 ٌ فخري عثذانسًٍذ انثٍاذًدمحم يروا

36.  

 األول 04,223 ازًذ عثذانرزاق زطٍٍ يراد انشًري
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37.  

 األول 04,947 خًٍم عثذانىازذ خًٍم يرعً انشثكً

38.  

 األول 04,340 دمحم وشٍح يسًىد عثذهللا االزًذ

39.  

 األول 04,303 ادهى عثذانثاري دمحم ورٌذ ٌىَص انعذو

41.  

 األول 04,021 يىعمٍم خهٍم فاضم ضهًٍاٌ انس

41.  

 األول 04,094 زٌُة ضهٍم غاَى صانر انًىنى

42.  

 األول 09,441 يسًىد انذتاغرعذ يعٍ عطا هللا 

 األول 09,412 ازًذ زٌاد ددو خذوع انسهى  .43

 األول 09,497 عًاد عسانذٌٍ عهً ضهًٍاٌ انراشذي  .44

 األول 09,419 اوش انٍاش ازًذ خًعح انرخة  .45

 األول 09,392 ندرخىضًغذٌر رعذ خرخٍص ضهًٍاٌ ا  .46

47.  

 األول 09,317 نًٍاء ضالو يسًىد فارش انعثٍذي

48.  

 األول 09,791  زطٍ انرىزه خازع خثرائٍم ضٍاف

49.  

 األول 03,403 اتراهٍى اندُاتً اَطاو غًُ خثر

51.  

 األول 03,217 ضسى يٍُة تشٍر عٍذاٌ انعثٍذي

51.  

 األول 03,922 دمحم يهذي صانر ازًذ انستٍذي

52.  

 األول 03,102 اندثىريدٍذ يُصىر دمحم عهىاٌ ي

53.  

 األول 07,220 ازًذ ضاطع طهٍع دمحم انُدًاوي

54.  

 األول 07,400 طارق زًاد يسًىد زطٍ االزًذي

55.  

 األول 07,334 خانذ خًٍم عثٍذ يُىر انطائً

56.  

 األول 07,020 فٍاٌ عذَاٌ رَىٌ ضعٍذ انطائً
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57.  

 األول 07,102 صفاء شاكر يسًىد عٍطى انسطى

58.  

 األول 00,231 ركً زهى داود انعكٍذي اتراهٍى ذ

 األول 00,277 دمحم َاظى ازًذ زطٍ انماضى  .59

 األول 00,131 زايذ ذركً زهى داود انعكٍذي   .61

 األول 01,474 ذغرٌذ ٌىَص رَىٌ ازًذ انطائً  .61

 األول 01,032 زطاو وٌص اتراهٍى خضر انسًذاًَ  .62

63.  

 األول 44,471 ٌاضٍٍ عاير يصطفى دمحم اندثىري

64.  

 األول 44,001 ازالو عىاد ازًذ ضهطاٌ اندثىري

65.  

 األول 44,410 خٍكر ذسطٍٍ كرٌى َثى انهركً

66.  

 األول 44,320 زهراء خىايٍر ضهًاٌ عثذ انكروي

67.  

 األول 44,014 صالذ صثاذ خثر َعًح انُائهً

68.  

 األول 42,411 عهً عران اتراهٍى شكر انرًًًٍ

69.  

 األول 42,200 رَا عثذانكرٌى يدٍذ يسًىد انًىنى

71.  

 األول 42,212 فارش دمحمعهً عثذانغفىر زطٍ 

71.  

 األول 42,243 ايٍر يسًىد دمحم خهٍم انعطاف

72.  

 األول 42,403 َادٌح عثذانرزًٍ صانر عثذ اندًٍهً

73.  

 األول 42,439 ضٍف اتراهٍى رشى عهى انخضر

74.  

 األول 40,073 دمحم عثىد عداج دمحم انًطعىدي

 األول 40,090 زطٍٍ عهً عثذانسطٍٍ شعٍم  .75

 األول 44,444 زياٌ زًسج عثاش ضىادي انعادنً  .76

 األول 44,274 عطاف درٌعً عهً دلى انًسًح  .77
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 األول 44,044 زيٍ عثاش هادي عسال انذاودي  .78

79.  

 األول 44,420 يصطفى عثذ يطهى داود عثىد انغسي

81.  

 األول 44,444 انماضى دمحم عهً دمحم انشٍثاوي

81.  

 األول 44,492 ىذًاَىر اتراهٍى زًسج طاهر انىذ

82.  

 األول 44,703 عهً كايم كاظى خهف انكرعاوي

83.  

 األول 49,202 رافذ عالء زاذى عثذانصازة انسايهً

84.  

 األول 49,024 ضذٌر عثذانغفىر ريضاٌ عٍذاٌ انههٍثً

85.  

 األول 49,344 شهذ َثٍم دمحم عثذهللا انعساوي

86.  

 األول 49,017 زطٍ خثار كاظى يىضى 

87.  

 األول 43,434 و ضًى صاروخاٌعثذانهطٍف عثذانطال

88.  

 األول 43,210 فارش رَىٌ هادي طه ضعٍذ انطائً

89.  

 األول 43,321 هىكًفصالذ خذاو يطهى يسهر انع
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 الجامعة : الموصل                   الكلية : الحقوق                              القدم : الحقوق 

 الذهادة : )بكالوريوس(        الدراسة : )صباحية(      

 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                         (7102/7102)سنة التخرج : 

 الدور الذي خترج منه املعدل اسم الطالب الثالثي ت

 انثاًَ 00,724 نثاب يسًىد غاَى يسًىد انثذراًَ  .1
2.  

 انثاًَ 03,207 يعرصى َسٌه عثاش غسال انعثٍذي

3.  

 انثاًَ 07,410 دو ضىٌذ خاضى اندغٍفًازًذ لا

4.  

 انثاًَ 07,204 ازًذ لاضى ٌسٍى يدٍذ انمطاٌ

5.  

 انثاًَ 07,209 دنىفاٌ خهٍم ضًى زطٍٍ انسطٍ 

6.  

 انثاًَ 01,113 هُذ هاًَ يشهذ ٌىَص انسهراوي

7.  

 انثاًَ 44,020 ٌاضر ثاير عفر فٍاض

8.  

 انثاًَ 42,030 فرلذ زايذ خطاو َصٍف انغرٌري

9.  

 انثاًَ 42,243 رزًٍ زًذ عثذهللا انًشهذاًَعًر عثذان

11.  

 انثاًَ 42,707 ازًذ ٌىَص يسًىد ثالج انثذراًَ

 انثاًَ 40,301 ضُاء يشٍر زطٍٍ ازًذ انذوضكً  .11

 انثاًَ 44,443 دمحم عثذانسطٍٍ عثذانسهرج يخٍف انعهىي  .12

 انثاًَ 44,913 اضعذ ازطاٌ ذىفٍك خعفر انًسوري  .13

14.  

 انثاًَ 44,024 انهساعرضم عثذانطالو خغٍف يدىل 

15.  

 انثاًَ 49,942 عالء خثار كاظى عثذانسطٍٍ انُائهً

16.  

 انثاًَ 49,702 ٌاضر صانر زطٍ خاضى اندُاتً
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17.  

 انثاًَ 49,027 ونٍذ عثذانكرٌى خهف دمحم انهالنً

18.  

 انثاًَ 43,202 زطٍٍ عًاد خهٍم اتراهٍى انـ عٍطى

19.  

 انثاًَ 43,237 دمحم عهٍىي زىاش يرعة انكرعاوي

21.  

 انثاًَ 43,423 تاضى خهف لاضى دمحم ترو

21.  

 انثاًَ 43,030 دمحم يدٍذ دمحم ازًذ انًشهذاًَ

22.  

 انثاًَ 47,400 زٌذاٌ خهٍف دمحم زًٍذي اندثىري

23.  

 انثاًَ 47,303 ضُاء هادي عثذانطادج ياشً انسطٍ

 


