
 ( 9من )   ) 1رقم القائمة ) 
 

 جامعة الموصل                               دورة البناء والتنمية                 

 لدراسة الصباحيةا

 فرع                    القانونالحقوق        قسم  خريجو كلية                            

 )الدور األول(   2018/2019للعام الدراسي                                       

 هجرية 1440شوال  28الموافق      1/7/2019في  1824بموجب االمر الجامعي المرقم ش ط خ                      

 المالحظات المعدل الجنس االسم الرباعي ت

 االول 91,821 ذكر السالم عبد القادر محمود ال رحيمحمزة عبد   .1

 االول 91,453 انثى مروة مروان عجم شيبو  .2

 االول 89,171 ذكر عبد هللا سمير جاسم محمد قصاب باشي  .3

 االول 88,656 انثى بسمة صالل طه عبد الطائي  .4

 االول 85,767 انثى نادية الياس ابراهيم علي الكفراني  .5

 االول 85,295 انثى شيماء كريم اودل محمود السورجي  .6

 االول 84,141 انثى حنين علي يحيى مجيد القطان  .7

 االول 82,091 انثى ازدهار طارق محمد سعيد قاسم العبادي  .8

 االول 81,878 انثى مروى طالل علي غزال كشمولة  .9

 االول 81,139 ذكر الوزاننبراس عبد هللا سالم محمد علي   .10

 االول 80,166 ذكر ماهر ذياب محمد محمد الجرجري  .11

 االول 79,736 ذكر عادل جميل الياس موسى  .12

 االول 78,809 ذكر ريان احمد حميد عبد هللا الجبوري  .13



 ( 9من )   ) 2رقم القائمة ) 
 

 االول 78,563 ذكر عبد هللا هيثم عبد الرزاق ذنون السنجري  .14

 االول 78,070 ذكر محمود زهير احمد طه الطيار  .15

 االول 77,685 ذكر كاهية علي فارس صادق جعفر  .16

 االول 77,414 ذكر علي البو اسماعيلاالمين محمد عبد هللا   .17

 االول 77,171 ذكر عبد هللا العبادي مهند يونس الياس  .18

 االول 77,103 ذكر الطائي محمد جاسم محمد حميد  .19

 االول 77,059 انثى الحياليعلي  هدير طالل حسين  .20

 االول 77,039 انثى حنين احمد جمعة محمد العبيدي  .21

 االول 76,998 ذكر البشكاني عماد حسين علي حسين  .22

 االول 76,981 انثى ابراهيم دنيا ابراهيم رشيد  .23

 االول 76,821 ذكر محمد الحمدانيعدنان عادل علي   .24

 االول 75,574 ذكر عبد هللا الدليمي دريعياشهم احمد   .25

 االول 75,040 ذكر داود ال نيسان داني عماد يعقوب  .26

 االول 74,946 ذكر ذياب الشمري مثكال احمد حافظ  .27

 االول 74,886 ذكر جمعة العلي حيدر احمد اسعد  .28

 االول 74,787 ذكر إسماعيل إبراهيم علي باشاابراهيم لؤي   .29

 االول 74,058 ذكر محمد محمد علي حسين رضا  .30



 ( 9من )   ) 3رقم القائمة ) 
 

 االول 73,956 ذكر القيسي احمد ناصر يوسف حمو  .31

 االول 73,928 ذكر هصالوييوسف داود حسن   .32

 االول 73,877 ذكر راكان علي محمود احمد  .33

 االول 73,874 انثى إبراهيم علي سمعوفيان حازم   .34

 االول 73,835 ذكر هندي الجبوري زياد محمود حمادي  .35

 االول 73,771 ذكر خضر زهرة ايدن نوئيل وديع  .36

 االول 73,597 ذكر حسين الجواري غسان حسن حمدون  .37

 االول 73,383 انثى شيت اللهيبي حواء عامر سالم  .38

 االول 73,191 ذكر اسحق ال شعيب عادل صباح شمعون  .39

 االول 73,064 ذكر باكو الشمري مدلول عراك فالح  .40

 االول 72,983 ذكر حمادي لطائي قتيبة وليد احمد  .41

 االول 72,446 ذكر إبراهيم الطائي يوسف ابراهيم خلف  .42

 االول 72,356 ذكر علي العلي علي طه جمعة  .43

 االول 72,347 انثى ميخا مخوموج فرهاد سالم   .44

 االول 72,075 ذكر صالح الراوياسامة عامر حميد   .45

 االول 71,941 انثى عباوي الخطابيسنين خالد حامد   .46

 االول 71,555 انثى مهدي الطائي تقى عبد الصمد سعيد  .47



 ( 9من )   ) 4رقم القائمة ) 
 

 االول 71,355 انثى خليل القطانجميلة فراس ابراهيم   .48

 االول 71,342 ذكر محسن عباس سرحو سليمان  .49

 االول 70,896 ذكر شاكر محمود عبد الرحمن طابور الجبوري  .50

 االول 70,693 ذكر يوسف مصطفى عباس تقي  .51

 االول 69,937 ذكر عجاج مؤمن ياسين محمد  .52

 االول 69,862 انثى وب محجوب القيسيكوجدان رعد يع  .53

 االول 69,507 ذكر العبيديمحمد صباح حمزة علي   .54

 االول 69,499 ذكر قاسوزياد حجي ابراهيم   .55

 االول 69,499 ذكر احميد الحمداني ثائر مثنى مراد  .56

 االول 69,321 ذكر إسماعيلعماد فاخر خليل   .57

 االول 69,225 ذكر سليمان الشبكيمحمد غسان حازم   .58

 االول 69,221 ذكر مسير الشمري ظاهر احمد ثرثار  .59

 االول 69,219 انثى محمد ريان مهند ضامن  .60

 االول 68,984 ذكر داوود الشمريخالد حمود جهاد   .61

 االول 68,810 انثى محمد الطائي شهد رعد محمود  .62

 االول 68,713 انثى جوان عبد االله غياث الدين نوري البريفكاني  .63

 االول 68,692 ذكر احمد حسين خليفة حمد  .64



 ( 9من )   ) 5رقم القائمة ) 
 

 االول 68,297 ذكر الصالح محمد صباح علي خضر  .65

 االول 68,217 ذكر محمد السبعاويسعد محمد جاسم   .66

 االول 68,121 انثى رغدة طارق محمد صالح عبد هللا الحرباوي  .67

 االول 67,756 ذكر إبراهيم الخوفي حاجم جاسمعامر   .68

 االول 67,692 ذكر اسحق ال الو وسام عامر الياس  .69

 االول 67,646 ذكر صالح الحمدانيمحمد اكرم سليمان   .70

 االول 67,496 ذكر ارحيل الصالح راكان حسن حايف  .71

 االول 67,391 ذكر جاسم الجبوري ايمن عبد هللا احمد  .72

 االول 67,361 ذكر خلف الجميلي خالد عطية كعود  .73

 االول 66,948 ذكر ال علي احمد نوري حسون حمادي  .74

 االول 66,928 ذكر حاضر الفارس وسام خميس علي  .75

 االول 66,435 ذكر حمود الشمريابراهيم خليل ابراهيم   .76

 االول 65,901 انثى مطررحمة احمد محمد علي   .77

 االول 65,873 ذكر مجيد المعمارياحمد ماهر علي   .78

 االول 65,273 ذكر ذاكر حسن حمادي عبد الجبار العبدلي  .79

 االول 65,137 ذكر احمد جمال داود  قرو  .80

 االول 65,136 انثى بهنان اسحقميرنا صباح   .81



 ( 9من )   ) 6رقم القائمة ) 
 

 االول 64,603 ذكر شطي السعد محمد حجي زفوا  .82

 االول 64,479 ذكر حسين صالح عبد هللا رشيد السليم  .83

 االول 64,457 ذكر مسعود عبد الكريم عجاج صالح الشبكي  .84

 االول 64,185 ذكر حامد نجم عبد هللا الشبكيعالء   .85

 االول 64,080 ذكر خليل محمد الزهرة حسين ادريس يونس  .86

 االول 63,907 ذكر إبراهيم محمد الجبوريميثاق علي   .87

 االول 63,052 انثى محمد الصراف مينا مازن ماهر  .88

 االول 62,953 ذكر صالح الشبكي وليد زاهر عجاج  .89

 االول 62,692 ذكر عز الدين حسين شالش داؤد الحريص  .90

 االول 62,674 ذكر كادود الشمري محمد محيسن عايد  .91

 االول 62,454 ذكر يوسف مردان الياس موسى السنجاري  .92

 االول 62,035 ذكر العمر براء حسن علي مجيد  .93

 االول 61,644 ذكر حسينسرور جبار حميد   .94

 االول 61,332 ذكر عباويشهاب احمد حسن   .95

 االول 61,136 ذكر محمد جاسم محمد صالح  .96

 االول 61,126 انثى تقى عماد خليل حسن حمادي اآللوسي  .97

 االول 60,702 ذكر مسهر الدليمي مؤيد رافع خشان  .98



 ( 9من )   ) 7رقم القائمة ) 
 

 االول 60,595 ذكر عبد هللا الشبكيمحمد تحسين زبير   .99

 االول 60,437 ذكر نزال الشمري سعد ابراهيم خضير  .100

 االول 60,333 ذكر صائل مصطفى عبد هللا مصطفى  .101

 االول 60,226 ذكر عبدهللا الجبوري عبد هللا عليمضر   .102

 االول 59,687 ذكر يحيى السعو علي خالد ناظم  .103

 االول 59,652 ذكر ايمن كلش غازي صالح الكوياني  .104

 االول 59,554 ذكر حميد خميس عدنان وسمي  .105

 االول 59,514 ذكر عفر عويدسيف سعد   .106

 االول 59,497 ذكر قاسم المراد مهند سوري فهمي  .107

 االول 59,469 ذكر خضر العباديراكان طه سلطان   .108

 االول 59,189 ذكر شمو ال شمودريد دخيل احمد   .109

 االول 59,119 ذكر صفوك زيد عبد الرحمن احمد الباشا  .110

 االول 59,104 ذكر مصطفى محمد عبد اللطيف كريم النعيمي  .111

 االول 59,035 ذكر حسام صالح حمود محمد   .112

 االول 59,020 ذكر فاضل عبود عليوي حنظل  .113

 االول 58,981 ذكر محمود سليمان احسان علي هادي  .114

 االول 58,623 ذكر سعدو حيدر سرحو سليمان  .115



 ( 9من )   ) 8رقم القائمة ) 
 

 االول 58,551 ذكر احمد طالب ابو الشون فليح الغرابي  .116

 االول 58,273 انثى سعيد البخو رغدة فارس غانم  .117

 االول 58,266 انثى خلف الحسكة فاتن سعد محمد علي  .118

 االول 58,055 ذكر سامي حسين ناصر عبدالزهرة  .119

 االول 58,035 ذكر عبد المالك احمد حسن ياسين الناصر  .120

 االول 58,030 ذكر حسن االتروشيعمر يونس حسن   .121

 االول 58,026 ذكر عبد هللا الكدو محمود انور توفيق  .122

 االول 58,019 ذكر احمد حمزة عواد عبدالحسين الجيلحاوي  .123

 االول 57,968 ذكر جواد الشمري علي كريم حمود  .124

 االول 57,778 ذكر علي الجميل كوكب سلوان كوكب  .125

 االول 57,767 ذكر حمد القاسمي باسم محمد كاظم  .126

 االول 57,714 ذكر عمر السبعاوي احمد ابراهيم علي  .127

 االول 57,680 ذكر زغال جالل حمو جردو خلف  .128

 االول 57,634 ذكر العلو محمود شعبان محمد محمود  .129

 االول 57,460 ذكر حسن جمعة مشير عباس   .130

 االول 57,372 ذكر محمد جابر عباس زغير  .131

 االول 57,280 ذكر علي ابراهيم مجيد احمد ازبير  .132



 ( 9من )   ) 9رقم القائمة ) 
 

 االول 57,223 ذكر علي الغنام محمد زهير حسون  .133

 االول 57,151 ذكر صالح النعيمي سيف مهند مهدي  .134

 االول 57,094 انثى النعماناسكندر يعقوب سارة جرجيس   .135

 االول 57,000 ذكر انس البكوع غازي محمد عمر  .136

 االول 56,969 ذكر زيد الجربازيد نايف سالم   .137

 االول 56,833 ذكر احمد نعيم حسن كريدي  .138

 االول 56,775 ذكر جار هللا محمود هويدي شاهر  .139

 االول 56,309 ذكر خالد الدوبرداني بارزان عوني جميل  .140

 االول 55,978 ذكر الحمو رائد بركات شرو خضر  .141

 االول 55,725 ذكر الفارس البياتي فارسمازن بهجت   .142

 االول 55,531 ذكر علي سعيد علي جاسم  .143

 االول 55,521 ذكر بلو الصالح محمد عبد هللا محمود  .144

 االول 55,111 ذكر جربوع الشمري طالل احمد رجا  .145

 االول 54,352 انثى رحومي المولىاية وضاح ابراهيم   .146

 االول 54,232 انثى الفارسرنين يوسف محمد احمد   .147

 االول 54,174 ذكر سامر دويح بردي شاطي   .148

 

 



 ( 9من )   ) 10رقم القائمة ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة الموصلالبناء والتنمية                          دورة              

 لدراسة الصباحيةا                                                             

 (الثاني)الدور    2018/2019للعام الدراسي                                              

    هـ 1441صفر  2الموفق  1/10/2019 في    2650ش ط خ  بموجب االمر الجامعي المرقم         

 المالحظات المعدل الجنس االسم الرباعي ت

 الثاني 64,733 ذكر خالد صالح عبدعبد هللا   .1

 الثاني 62,676 ذكر حمزة عبد السالم غانم محمد علي  .2

 الثاني 62,574 ذكر انمار حميد سلوم احمد  .3

 الثاني 62,401 ذكر حسن علي حسين جاسم  .4

 الثاني 61,980 ذكر محمود عطا هللا قاسم الياس  .5

 الثاني 61,745 ذكر اراس جميل ميرخان مصطفى  .6



 ( 9من )   ) 11رقم القائمة ) 
 

 الثاني 60,505 ذكر عبد العزيز ابنيان فائز حروش  .7

 الثاني 60,362 انثى اسماعيلقباء اياد خليل   .8

 الثاني 59,365 ذكر عثمان قيس محمود خضير  .9

 الثاني 58,278 ذكر فالح حسن شيخو علي صالح  .10

 الثاني 56,753 انثى شهد جاسم محمد عبد هللا   .11

 الثاني 56,652 انثى شاهة مؤيد صالح صفو  .12

 الثاني 56,540 ذكر حسنين ثمين غانم جياد  .13

 الثاني 56,086 ذكر صفوك احمد متعب دويش  .14

 الثاني 55,708 ذكر صفوك رعد زبير عبد هللا  .15

 الثاني 55,679 اثنى ريم احمد حامد حياوي  .16

 الثاني 55,448 ذكر نبيل عبد المجيد احمد حميد  .17

 الثاني 55,327 انثى امال سمير علي حسن  .18

 الثاني 55,284 ذكر فنر نواف احمد تركي  .19

 الثاني 54,692 ذكر رائد سلطان حمدان حمد  .20

 الثاني 54,645 ذكر عزت سمير محمد حبيب  .21

 الثاني 53,974 انثى كحالء محمد كاظم شياع  .22

 الثاني 53,883 ذكر اسماعيل جواداحمد محمد   .23

 الثاني 53,684 ذكر محمد خالد عبد الوهاب عبد الجواد  .24

 الثاني 53,653 ذكر محمد عبد الكريم عبد العزيز حسن  .25



 ( 9من )   ) 12رقم القائمة ) 
 

 الثاني 53,519 ذكر ايمن شامل محمد عبد الرحمن  .26

 الثاني 53,477 انثى هدير ستار جبير محمد  .27

 الثاني 53,407 ذكر اياد حسين علو محمد  .28

 الثاني 53,164 ذكر هادي فارس سالم حمود  .29

 الثاني 53,103 ذكر وميض فاضل حاتم حمد  .30

 الثاني 53,088 انثى زينب صباح وهب محمد يونس  .31

 الثاني 52,917 ذكر ساهر عطية عمر بلو  .32

 الثاني 52,862 ذكر محمود شكر محمود احمد  .33

 الثاني 52,545 ذكر معن وسيم كوركيس بهنام   .34

 الثاني 51,902 ذكر سعود خالد خليف مهيدي  .35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 9من )   ) 13رقم القائمة ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة الموصل                               دورة البناء والتنمية                 

 الصباحيةلدراسة ا

 القانونقسم  / الحقوق خريجو كلية

 (الثاني التكميلي)الدور    2018/2019للعام الدراسي                                       

 هجرية 1441 ربيع الثاني 4الموافق    1/12/2019في  3421بموجب االمر الجامعي المرقم ش ط خ                      

 المالحظات التقدير المعدل الجنس الرباعياالسم  ت

 استضافة في جامعة القادسية مقبول 54,969 ذكر احمد عادل غانم فرهود  .1

 

 

 جامعة الموصل                               دورة البناء والتنمية                 

 لدراسة الصباحيةا

 القانونقسم  / الحقوق خريجو كلية



 ( 9من )   ) 14رقم القائمة ) 
 

 ()الدور الثاني التكميلي / المحاولة الثانية   2018/2019لعام الدراسي ل                                      

 هجرية 1441 القعدة ذو 28الموافق    19/7/2020في  2165 / بموجب االمر الجامعي المرقم ش ط خ                     

 حظاتالمال التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

  مقبول 59,305 ذكر حازم صدام حازم عبد الهادي البدراني  .1

 


