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 المرحلة: الثانية   جامعة الموصل

 السادسة الشعبة:   كلية الحقوق

 االنكليزي   2020-2019العام الدراسي: 
 

 المالحظات     حاسوب تجاري   مالية   االسم ت

 موازي      20 احمد ناجي عراك عرموش   .1
 موازي      20 رانيا عمار ناظم عبد القادر   .2
 موازي      20 سيف يوسف محمد يونس  .3
عبد الرحمن عبد العزيز عبد   .4

 الرحمن عزيز
20       

        عبد المالك محسن احمد   .5
        عبدالستار عبد السالم غانم محمد   .6
        عبدهللا عبدهللا فتحي محمود   .7
       20 عثمان وضاح عبد الرحمن عزيز  .8
       20 علي احمد صالح   .9

       20 عماد محمد محمود محمد    .10
       20 عمار خالد علي حمدي    .11
 تحميل دستوري       19 عمار ياسر صالح يونس    .12
       19 عمار يوسف طيب يوسف   .13
14.  

       20 عمر ابراهيم علي عبد
        عمر بشير محمد شيت غزال  .15
عمر رضوان عبد الباقي عبد    .16

 الرحمن 
20       

        عمر سعد حمود محمود   .17
18.  

        عمر طارق محمد سعيد قاسم 

19.  
       20 عمر فيصل حميد يونس

20.  
       20 عمر محمد حازم  

       20 عمر محمد حامد عبوش   .21
       19 عمر محمد عبوش عبد هللا    .22

      14 15 عمر موفق بكر ذنون   .23
 موازي     18 20 عمر والء عبد الستار عبد القادر  .24
       2 عيسى عبد هللا محمود خلف   .25
       20 غفران فاروق ابراهيم ياسين   .26
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       20 غيداء عمار هزاع شريف    .27
28.  

        فارس ياسر جالل عبد هللا 
29.  

       20 فاروق وليد مصطفى محمد  
30.  

       19 فاطمة عبد الباسط نجم عبد هللا 
        فاطمة محمد نجيب  .31
       20 فايز ادريس سالم سعيد  .32
33.  

     16 18 18 فتحي شعبان محمد محمود  
       18 فرات احمد محمد علي    .34
       18 فراس فيصل محمد عزو   .35
       20 فرح ضرغام خالد ذنون    .36
37.  

        فرح عامر حسن محمد 
       17 فرح علي حازم طه   .38
39.  

        فرح محمد حسن اسماعيل
        فرح محمد طارق مصطفى   .40
 أصول قانونتحميل      18 20 فرحان غسان ظاهر عليوي   .41
       20 فرحان فرحان حسين احمد    .42
43.  

     20 18 18 فالح ملوح عواد غدير
       20 فنر مهند محمد اسماعيل    .44

      18 18 سطام سالم فهد صباح   .45
 تحميل دستوري        فهد محمد محمود   .46
       20 فواز عمار صبحي عمر   .47
      17 20 فوزي صالح خضر محمد   .48
        فيان احمد صالح خضر   .49
       14 فيصل حمد كوان احمد   .50
51.  

      14 20 فيصل سليم حسين صالح 
       20 فيصل عبد الكريم محمد حسن   .52
       20 فيصل محمد مخلف جربوع    .53

 موازي       فيصل نايف عباس   .54

       20 قاسم كاظم قاسم يونس   .55
56.  

       20 قتيبة محمد فتحي صالح 
57.  

       20 قحطان عدنان رمضان بهنان  
       18 قيدار وعد هللا حسن   .58
59.  

        قيصر زهير فرحان 
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 موازي      19 كرم رافع سفاح عفاص   .60
       20 كرم يونس حمو احمد  .61
        كريمة عبدالسالم نجم محمود   .62
       20 ليث عامر عبد الخالق محمد شيت  .63
       20 محسن عبد الحكيم سالم زينل   .64
       20 محمد احمد ذنون جرجيس  .65
       13 مصطفى حسن صالح عبد هللا  .66
67.   

 مصطفى سعد احمد يونس
20       

       20 محمد شيت احمد وائل بالسم   .68
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


