
 (14من ) )1قائمة )
 

 جامعة الموصل                                                                      

 لدراسة الصباحيةا

 فرع                    القانونالحقوق        قسم  خريجو كلية                            

 )الدور األول(   2019/2020للعام الدراسي                                       

 هجرية                             الموافق     ميالدي 22/10/2020  في  2907ش ط خ /بموجب االمر الجامعي المرقم        

 

 التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

 امتياز 91,707 ذكر خلف حسنرمزي خدر   .1

 امتياز 91,326 ذكر درسون رحو مصطفى العقاد بهجت  .2

 امتياز 91,201 ذكر شرموخمهند محمد نواف   .3

 جيدجدا   87,482 ذكر خضر الحسن اقدام حميد  .4

 جيدجدا   86,627 ذكر  خيري قاسم حسن سيدو  .5

 جيدجدا   85,492 ذكر فالح حيدر خدر خليل  .6

 جيدجدا   83,844 انثى قاسم افين صالح الياس  .7

8.  
 جيدجدا   83,324 ذكر سلطان خضر طارق فتحي

 جيدجدا   83,207 ذكر حبيب حبيب عارف بايز  .9

 جيدجدا   82,173 ذكر فرحان مراد خضر حسن  .10

 

 



 (14من ) )2قائمة )
 

 جيدجدا   82,048 ذكر ا ميخابيبهنام طوبيا نيسان طو  .11

 جيدجدا   81,465 ذكر سلطان مصطفى مظفر زيدان  .12

 جيدجدا   81,377 انثى زهراء طارق يونس قاسم  .13

 جيدجدا   80,956 ذكر طلب حاتم راكان مشعان  .14

 جيدجدا   80,924 انثى منصور ديانا صالح بولص  .15

 جيدجدا   80,507 ذكر ادهم مراد خوستي عيدو  .16

 جيدجدا   80,125 انثى انفال مال عجاج صالح  .17

 جيد 79,442 ذكر عباس خوام مطر عويد  .18

19.  
 جيد 79,334 ذكر حمادي عبد هللا اسماعيل جاسم

 جيد 79,161 ذكر نوري عمر قاسم سمو  .20

21.  
 جيد 78,945 ذكر داود  سايمون خالد الياس

 جيد 78,806 انثى ايرين بركات خدر معجون  .22

 جيد 78,805 انثى زهراء جبر احمد اسماعيل  .23

 جيد 78,715 انثى حسن كوثر عامر مرعي  .24

 جيد 78,288 ذكر عمران احمد ابراهيم احمد  .25

 جيد 78,202 ذكر سعود معيوف برغشباسم   .26

 جيد 78,056 انثى هبة ارشد حسين محمد  .27

 جيد 77,797 ذكر محمد موسى سعيد حسن  .28



 (14من ) )3قائمة )
 

 جيد 77,349 ذكر محمد خليل ابراهيم كراف  .29

 جيد 76,701 ذكر معيوفسعد يونس سراي   .30

 جيد 76,631 ذكر محمد احمد خضير اسماعيل  .31

 جيد 76,601 ذكر حميد عربو خلي علي  .32

 جيد 76,456 ذكر محمود عبيدة عبد المطلب فاضل  .33

 جيد 75,644 انثى محمد حسينسجى حسن   .34

 جيد 75,609 ذكر طه عبد العزيز فارس محمد  .35

 جيد 75,554 انثى داليا محمود حسين علي  .36

 جيد 75,484 ذكر محمد فارس مشرف وسمي  .37

 جيد 75,444 انثى حسناء يونس الياس عبدال   .38

 جيد 75,383 ذكر زيدان امجد مزهر خليفة  .39

 جيد 75,321 ذكر عمر بشار احمد جاسم  .40

 جيد 75,243 انثى صفا محمد زكي ابراهيم ويسي  .41

 جيد 75,163 ذكر سليم كرم اديب مصطفى  .42

 جيد 75,064 ذكر ذياب محمد نكتل زينل  .43

 جيد 75,005 انثى تغريد حامد عزيز حسن  .44

 جيد 74,947 ذكر عباس جاسم احمد سليمان  .45

 جيد 74,677 ذكر سدران غازي فارس محمد  .46



 (14من ) )4قائمة )
 

 جيد 74,591 ذكر مهند ادريس محمد عبدهللا   .47

 جيد 74,014 ذكر جدوع محمد حبيب مولود  .48

 جيد 73,891 ذكر  جالل هادي كتي مراد  .49

 جيد 73,891 انثى حسين محمد محمودمروة   .50

 جيد 73,840 انثى زهراء عبد النافع حسين عبد هللا  .51

 جيد 73,738 ذكر محمد مجيد عبد الحميد عبد المجيد  .52

 جيد 73,609 ذكر حسن عباس نور الدين محمد  .53

 جيد 73,522 ذكر عمر محمد طلب حسين  .54

 جيد 73,502 ذكر صالح محمد خيري فيصل  .55

 جيد 73,430 انثى نورهان زهير جمعة ابراهيم  .56

57.  
 جيد 73,398 ذكر سالم عبد العزيز عدنان خلف

 جيد 73,396 انثى مغفرة كامل سعيد فتحي  .58

 جيد 73,244 ذكر حرشان مشعان فرحان مشعان  .59

 جيد 73,218 انثى عزو هديل احسان علي  .60

 جيد 73,206 ذكر علي عكلة سليمان علي  .61

 جيد 73,175 ذكر مثنى خلف خضر سطام  .62

 جيد 73,159 انثى خليل حنان محمد علي يحيى  .63

 جيد 72,876 ذكر سليمان احمد خير الدين عزرائيل  .64



 (14من ) )5قائمة )
 

 جيد 72,820 ذكر قحطان حسين محمد علي حسين  .65

 جيد 72,532 ذكر عبدهللا ميزر احمد سالم  .66

 جيد 72,272 انثى  ذكرى كاميران علي صالح  .67

 جيد 72,265 ذكر محمد اشرف زهير سعيد  .68

 جيد 72,141 ذكر فنوش احمد حسن علي  .69

 جيد 71,961 ذكر محمود عبد الصمد خليف علي  .70

 جيد 71,958 انثى خليل عسل فكري اسماعيل  .71

 جيد 71,936 انثى زينب سفر حسن حسين  .72

 جيد 71,781 انثى ايه صالح خلف صالح  .73

 جيد 71,646 ذكر محمد علي حيدر احمد  .74

 جيد 71,609 انثى الدين حسين محيسارة صالح   .75

 جيد 71,558 ذكر عبد هللا يمان معن سالم  .76

 جيد 71,462 ذكر طربممحمد سعود حمود   .77

 جيد 71,394 انثى ضحى فاروق صالح خليل  .78

 جيد 71,323 ذكر عبد الرحمن عطية عوده فريش  .79

 جيد 71,093 انثى صفا انس عصمان مصطفى  .80

 جيد 70,999 انثى علي سحر سامي حسين  .81

 جيد 70,668 انثى نور عمر اكرم يونس  .82



 (14من ) )6قائمة )
 

 جيد 70,406 ذكر د عبد هللا مدبغ مخلفمحم  .83

 جيد 70,348 ذكر يونس مصطفى ياسين طه  .84

 جيد 70,264 انثى نارين اسماعيل سيتو محمد صالح  .85

 جيد 70,258 ذكر يونس مصطفى فياض حبيب  .86

 جيد 70,105 انثى كنار محسن عز الدين جانكير  .87

 جيد 70,074 ذكر محمد جمال حمد حسين  .88

 جيد 70,042 انثى زهراء ماهر جاسم حسن  .89

 متوسط 69,976 ذكر ابراهيم حسن حازم احمد خليل  .90

91.  
 متوسط 69,886 ذكر حسن مجيد نايف سفانه

 متوسط 69,812 ذكر عبو حسين عباس حسين  .92

93.  
 متوسط 69,665 انثى عصفور ضحى عبد الرزاق خلف

 متوسط 69,533 ذكر قدو سعد عبد القادر محمود  .94

 متوسط 69,511 انثى محمود ايثار هشام عيدان  .95

 متوسط 69,381 ذكر عرابي حسن علي مبرد  .96

 متوسط 69,299 ذكر فتحي ايمن عبد الوهاب حسين  .97

 متوسط 69,244 ذكر احمد عمر حسن حسين  .98

 متوسط 69,083 ذكر بشار حميد حسن حمه  .99

 متوسط 69,075 ذكر علي محمدعماد سامي   .100



 (14من ) )7قائمة )
 

 متوسط 68,883 ذكر محمد عامر فيصل طرفه  .101

 متوسط 68,852 ذكر سليمان انمار هاني قاسم  .102

 متوسط 68,811 انثى ايمان جاسم صادق صادق  .103

 متوسط 68,659 ذكر يوسف محمد جالل حسن  .104

 متوسط 68,588 ذكر توما بوسا صهيب نوئيل يوسف  .105

 متوسط 68,555 ذكر نجاح ماجد عبد هللا شطنان  .106

 متوسط 68,483 ذكر مروان ناصر يوسف حمو  .107

 متوسط 68,449 ذكر سرهيد نشوان هارون رشيد  .108

109.  
 متوسط 68,320 ذكر محمود سيف سعد ابراهيم

 متوسط 68,213 ذكر منصور حذيفة فالح طه  .110

111.  
 متوسط 68,169 ذكر خدر حنين بركات فرمان

 متوسط 68,121 ذكر يوسف سفيان سعد شريف  .112

 متوسط 68,101 ذكر صالح ميثم عبد الكريم حمد  .113

 متوسط 68,063 ذكر احمد شمو شامل خديده  .114

 متوسط 67,913 انثى محمد  منى صباح موسى  .115

 متوسط 67,824 انثى الكريم مجيدامنه وليد عبد   .116

 متوسط 67,717 ذكر خلف الحديد ديار عبد الكريم قاسم  .117

 متوسط 67,687 ذكر علي نايف بحري ديوالي  .118



 (14من ) )8قائمة )
 

 متوسط 67,543 ذكر محمد عدنان داني خلف  .119

 متوسط 67,499 ذكر حصيني  المحسن حماد عباسعبد   .120

 متوسط 67,491 انثى دينا قيس كوركيس منصور  .121

 متوسط 67,745 ذكر محمد شوكت سعيد حسن  .122

 متوسط 67,456 انثى سعاد علي رشو بسو  .123

 متوسط 67,365 انثى سليمانليلى يونس حسن   .124

 متوسط 67,357 ذكر عصفور اوس عبد الرزاق خلف  .125

 متوسط 67,302 ذكر احمد فاضل غضبان عثمان  .126

 متوسط 67,246 ذكر حاتم ابراهيم صالح علي  .127

 متوسط 67,236 انثى علي راكان فيصل ايه  .128

 متوسط 67,236 انثى نور محمد عبد الجليل عبد القادر  .129

 متوسط 67,169 ذكر نجيب سيف نجيب يونس  .130

 متوسط 67,113 ذكر رضا نبيل فرج بطي   .131

 متوسط 67,064 انثى سوالف نايف بحري ديوالي  .132

 متوسط 66,920 ذكر حسن قائد محمود مراد حجي  .133

 متوسط 66,882 ذكر صالح هذال طالل علي  .134

 متوسط 66,854 انثى مروة خالد ابراهيم ياسين  .135

 متوسط 66,828 ذكر شرابي متعب علي جلوب  .136



 (14من ) )9قائمة )
 

 متوسط 66,788 ذكر حروش حسيناحمد خلف   .137

 متوسط 66,651 ذكر محمد محمد خلف رمضان  .138

139.  
 متوسط 66,544 انثى شيماء جالل رشيد رمو

 متوسط 66,525 ذكر علي محمد محمود مجيد  .140

 متوسط 66,252 ذكر ضاحي ماجد علي ردن  .141

 متوسط 66,076 ذكر مبارك اسماعيل سعدو فرهو  .142

 متوسط 66,046 ذكر يونس نظير بشير احمد  .143

 متوسط 66,024 ذكر سداد عبد هللا فتحي احمد  .144

 متوسط 66,014 ذكر احمد صباح حسن ابراهيم  .145

 متوسط 65,925 انثى روتو فرح خيري حجي  .146

 متوسط 65,893 ذكر محمد جاسم ظاهر فعيل  .147

 متوسط 65,859 ذكر احمد عمر عبد الحكيم شاكر  .148

 متوسط 65,754 ذكر فيصل فارس محمد طه  .149

 متوسط 65,677 ذكر اوس شهاب محمد ذياب  .150

 متوسط 65,619 ذكر مصطفى عماد صالح امين  .151

 متوسط 65,578 ذكر محمد خلف نجم محمد  .152

 متوسط 65,568 ذكر ابراهيم محمد ابراهيماحمد   .153

 متوسط 65,441 ذكر اجمقداد دحام رشاد عج  .154



 (14من ) )10قائمة )
 

 متوسط 65,434 ذكر عبد الملك مروان عبد المنعم عزيز  .155

 متوسط 65,357 انثى احمد زهراء محمد سالم  .156

 متوسط 65,289 ذكر زياد اكرم عبد هللا جانو  .157

 متوسط 65,211 ذكر رضوان رمضان حسن جانكير  .158

 متوسط 65,175 ذكر احمد عصام حسن رومي  .159

 متوسط 64,992 ذكر شمعون القس حنا صبيح داجل صبيح  .160

 متوسط 64,991 انثى عليبيريفان مصطفى صالح   .161

 متوسط 64,953 انثى شيالن كمال يعقوب مصطفى  .162

163.  
 متوسط 64,940 ذكر عبد القادر فواز فرحان خلف

 متوسط 64,862 ذكر عزام حمود منيس مفلح  .164

 متوسط 64,861 ذكر احمد اسعد شوقي محمد صالح  .165

 متوسط 64,716 ذكر مجيد احمد مسعود جعباز  .166

 متوسط 64,495 ذكر عباس محمد حازم علي  .167

 متوسط 64,378 ذكر عثمان عمر علي حسن  .168

 متوسط 64,366 انثى صالح عبد الكريم اسعد همسر  .169

 متوسط 64,255 ذكر مجبل ثائر نهير ساير  .170

 متوسط 64,103 ذكر مصطفى فهد صالح خليل  .171

 متوسط 64,102 ذكر مصطفى وعد هللا عزيز حساوي  .172



 (14من ) )11قائمة )
 

 متوسط 64,086 ذكر يوسف حمزة محمد فتحي  .173

 متوسط 63,890 ذكر زكريا بسام محمود محمد  .174

 متوسط 63,825 ذكر قاسم عباس ابراهيم محمد طاهر  .175

 متوسط 63,824 ذكر عمر فاروق مجيد مصطفى  .176

 متوسط 63,798 انثى سارة سالم عبد ضاحي  .177

 متوسط 63,760 ذكر محسن فواز مطلك فيصل  .178

 متوسط 63,702 ذكر احمد تركي محمد خلف  .179

 متوسط 63,695 ذكر خورشيد عامر عدنان رمضان  .180

 متوسط 63,611 ذكر حميد وليد خالد ادريس  .181

 متوسط 63,535 ذكر سليم حسين نوري سعيد  .182

 متوسط 63,479 ذكر فنر فارس ادريس اسود  .183

 متوسط 63,447 ذكر جاجان لياس فارس خلفا  .184

 متوسط 63,427 ذكر محمد احمد محمد جاسم  .185

 متوسط 63,390 ذكر اوميد زبير كريت حسن  .186

 متوسط 63,315 ذكر صفوان حسن شيخو حسن  .187

 متوسط 63,194 ذكر مرتضى فاضل كاظم عبد  .188

 متوسط 63,108 ذكر احمد اسالم عامر مجيد  .189

 متوسط 63,069 انثى عباس حسن هبة عبد العزيز الياس  .190



 (14من ) )12قائمة )
 

 متوسط 62,832 انثى رويدة مجاهد حبش بيرم  .191

 متوسط 62,724 ذكر محمد نجيب شاكر محمود سلطان  .192

 متوسط 62,647 ذكر مزاحم نواف ابراهيم علي  .193

 متوسط 62,598 انثى ماجدة رمضان حميد نعمان  .194

 متوسط 62,574 ذكر محمد موسى حمود رحيل  .195

 متوسط 62,524 ذكر عناد اسودفيصل فالح   .196

 متوسط 62,485 ذكر ابراهيم علي فرج قادر  .197

 متوسط 62,446 ذكر مجذاب باسم علي جراد  .198

 متوسط 62,334 ذكر حلوس احمد فرحان عواد  .199

 متوسط 62,329 ذكر عبد الحميد محسن احمد عبدهللا  .200

 متوسط 62,302 ذكر يونس علي فارس عادل  .201

 متوسط 62,279 ذكر ارقم احمد علي حمد  .202

 متوسط 62,093 ذكر محمود جمعة جاسم خلف  .203

 متوسط 62,024 ذكر وليد شاكر محمد احمد  .204

 متوسط 61,850 ذكر عباس حسين احمد قاسم  .205

 متوسط 61,836 ذكر عوف عبد الرحمن برجس سلطان  .206

 متوسط 61,721 ذكر احمد مصطفى مهدي صالح  .207

 متوسط 61,692 ذكر محمد غني احمد عباس  .208



 (14من ) )13قائمة )
 

 متوسط 61,672 ذكر طلب العزيز راكان مشعانعبد   .209

 متوسط 61,604 ذكر حيتو عبد هللا اسماعيل عبد هللا  .210

 متوسط 61,519 ذكر عبد السالم محمد اسماعيل جواد  .211

 متوسط 61,479 ذكر حسن لمعان سعيد علي  .212

 متوسط 61,438 ذكر محمد علي عبد المنعم كاظم  .213

 متوسط 61,435 ذكر سالم عبد العزيز محمد خشمان  .214

 متوسط 61,359 ذكر سعود علي ميس مشل  .215

 متوسط 61,324 ذكر احمد عبد الجبار ذنون اسماعيل  .216

 متوسط 61,284 ذكر محمود ايثار سعد هللازيد   .217

 متوسط 61,130 ذكر طالل ظاهر بشيت دهيمان  .218

 متوسط 61,084 ذكر عبد السالم علي محمود عزو  .219

 متوسط 61,070 ذكر عبد هللا احمد حميد سرحان  .220

 متوسط 60,899 ذكر صالح الحليم مولودمحمد عبد   .221

 متوسط 60,808 ذكر محمد دحام افليح حسن  .222

 متوسط 60,693 ذكر ياسين احمد فائز صالح  .223

 متوسط 60,540 ذكر رائد خليفة فارس اسماعيل  .224

 متوسط 60,457 ذكر عز الدين محمد نبيل زهير  .225

 متوسط 60,409 ذكر قادرانمار خضر احمد   .226



 (14من ) )14قائمة )
 

 متوسط 60,279 ذكر محمود غسان محمود ايوب  .227

 متوسط 60,260 ذكر خلف كمال اسماعيل علي  .228

 متوسط 60,138 ذكر اياد خلف حسن احمد  .229

 مقبول 59,976 ذكر محمد عبد محل حثيث  .230

 مقبول 59,745 ذكر مالو حسين شاكر محمد  .231

 مقبول 59,552 انثى عامره علي خلف قاسم  .232

 مقبول 59,346 ذكر عباويمحمد فاضل علي   .233

 مقبول 58,597 ذكر جاسم محمد اهريس حلبي  .234

 مقبول 58,289 انثى علي ايالف علي حامد  .235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (14من ) )15قائمة )
 

 

 الصباحيةلدراسة ا

 فرع                    القانونالحقوق        قسم  خريجو كلية                            

 (1ملحق -)الدور األول   2019/2020للعام الدراسي                                       

 ميالدي  8/12/2020  في  4062ش ط خ /بموجب االمر الجامعي المرقم        

 

 المعدل الجنس االسم الرباعي ت

 

 التقدير

 

 متوسط 69,129 انثى زمن فرهاد محمد اسماعيل  .1

 متوسط 67,908 ذكر ماجد مشرف وسمي محمد  .2

 متوسط 66,821 ذكر غدير مولود شالل فرحان  .3

 متوسط 65,262 ذكر خضر زاهر طاهرصالح   .4

 متوسط 64,046 اثنى نور جمال محمود كريم  .5

 مقبول 59,297 ذكر غيث بشير سبهان حمد  .6

 

 

 

 

 

 



 (14من ) )16قائمة )
 

 لدراسة الصباحيةا

 فرع                    القانونالحقوق        قسم  خريجو كلية                            

 (2ملحق -)الدور األول   2019/2020للعام الدراسي                                       

 ميالدي 8/3/2021  في  677ش ط خ بموجب االمر الجامعي المرقم 

 المعدل الجنس االسم الرباعي ت

 

 التقدير

 

 المالحظات

 الدور االول متوسط 66,481 انثى اسراء ثامر حسن محمود  .1

 الدور االول متوسط 64,717 ذكر ابراهيم عدي طه صالح  .2

 الدور االول مقبول 59,289 ذكر مجحم مطني حواس كنعان  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (14من ) )17قائمة )
 

 

 

 

 الموصلجامعة 

 لدراسة الصباحيةا

 فرع                    القانونالحقوق        قسم  خريجو كلية                            

 (الثاني)الدور    2019/2020للعام الدراسي                                       

 هجرية 1442ربيع الثاني  8الموافق  22/11/2020في  3229ش ط خ / بموجب االمر الجامعي المرقم                      

 دور النجاح المعدل الجنس االسم الرباعي ت

 دور ثاني 78,482 ذكر عيسى محمود فاضل عبيد  .1

 دور ثاني / موازي  60,315 ذكر ياسر عمار مظفر سعيد  .2

 دور ثاني 60,093 ذكر احمد مازن حميد شالل  .3

 دور ثاني 56,868 ذكر احمد محمود محمد طاهر ميفان  .4

 دور ثاني 56,314 ذكر محمد نوري محمد ظاهر   .5

 

 

 

 

 

 

 



 (14من ) )18قائمة )
 

 لدراسة الصباحيةا - جامعة الموصل

 2019/2020للعام الدراسي   -القانون قسم  -الحقوق خريجو كلية

 (249)( وينتهي 1تسلسالت الخرجين للدورين االول والثاني تبدأ بتسلسل)

 دور النجاح التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

 الدور االول امتياز 91,707 ذكر رمزي خدر خلف حسن  .1

 الدور االول امتياز 91,326 ذكر درسون رحو مصطفى العقاد بهجت  .2

 الدور االول امتياز 91,201 ذكر شرموخمهند محمد نواف   .3

 الدور االول جيدجدا   87,482 ذكر خضر الحسن اقدام حميد  .4

 الدور االول جيدجدا   86,627 ذكر  خيري قاسم حسن سيدو  .5

 الدور االول جيدجدا   85,492 ذكر فالح حيدر خدر خليل  .6

 الدور االول جيدجدا   83,844 انثى قاسم افين صالح الياس  .7

8.  
 الدور االول جيدجدا   83,324 ذكر سلطان خضر طارق فتحي

 الدور االول جيدجدا   83,207 ذكر حبيب حبيب عارف بايز  .9

 الدور االول جيدجدا   82,173 ذكر فرحان مراد خضر حسن  .10

 الدور االول جيدجدا   82,048 ذكر بهنام طوبيا نيسان طوبيا ميخا  .11

 الدور االول جيدجدا   81,465 ذكر سلطان مصطفى مظفر زيدان  .12

 الدور االول جيدجدا   81,377 انثى زهراء طارق يونس قاسم  .13

 الدور االول جيدجدا   80,956 ذكر طلب حاتم راكان مشعان  .14



 (14من ) )19قائمة )
 

 دور النجاح التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

 الدور االول جيدجدا   80,924 انثى منصور ديانا صالح بولص  .15

 الدور االول جيدجدا   80,507 ذكر ادهم مراد خوستي عيدو  .16

 الدور االول جيدجدا   80,125 انثى انفال مال عجاج صالح  .17

 الدور االول جيد 79,442 ذكر عباس خوام مطر عويد  .18

 الدور االول جيد 79,334 ذكر حمادي عبد هللا اسماعيل جاسم  .19

 الدور االول جيد 79,161 ذكر نوري عمر قاسم سمو  .20

 الدور االول جيد 78,945 ذكر داود  سايمون خالد الياس  .21

 الدور االول جيد 78,806 انثى خدر معجونايرين بركات   .22

 الدور االول جيد 78,805 انثى زهراء جبر احمد اسماعيل  .23

 الدور االول جيد 78,715 انثى حسن كوثر عامر مرعي  .24

 دور الثاني جيد 78,482 ذكر عيسى محمود فاضل عبيد  .25

 الدور االول جيد 78,288 ذكر عمران احمد ابراهيم احمد  .26

 الدور االول جيد 78,202 ذكر باسم سعود معيوف برغش  .27

 الدور االول جيد 78,056 انثى هبة ارشد حسين محمد  .28

 الدور االول جيد 77,797 ذكر محمد موسى سعيد حسن  .29

 الدور االول جيد 77,349 ذكر كراف محمد خليل ابراهيم  .30

 الدور االول جيد 76,701 ذكر معيوفسعد يونس سراي   .31



 (14من ) )20قائمة )
 

 دور النجاح التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

 الدور االول جيد 76,631 ذكر محمد احمد خضير اسماعيل  .32

 الدور االول جيد 76,601 ذكر حميد عربو خلي علي  .33

 الدور االول جيد 76,456 ذكر محمود عبيدة عبد المطلب فاضل  .34

 الدور االول جيد 75,644 انثى محمد سجى حسن حسين  .35

 الدور االول جيد 75,609 ذكر طه عبد العزيز فارس محمد  .36

37.  
 الدور االول جيد 75,554 انثى داليا محمود حسين علي

 الدور االول جيد 75,484 ذكر محمد فارس مشرف وسمي  .38

39.  
 الدور االول جيد 75,444 انثى حسناء يونس الياس عبدال 

 الدور االول جيد 75,383 ذكر زيدان امجد مزهر خليفة  .40

 الدور االول جيد 75,321 ذكر جاسم عمر بشار احمد  .41

 الدور االول جيد 75,243 انثى صفا محمد زكي ابراهيم ويسي  .42

 الدور االول جيد 75,163 ذكر سليم كرم اديب مصطفى  .43

 الدور االول جيد 75,064 ذكر ذياب محمد نكتل زينل  .44

 الدور االول جيد 75,005 انثى حسنتغريد حامد عزيز   .45

 الدور االول جيد 74,947 ذكر عباس جاسم احمد سليمان  .46

 الدور االول جيد 74,677 ذكر سدران غازي فارس محمد  .47

 الدور االول جيد 74,591 ذكر مهند ادريس محمد عبدهللا   .48



 (14من ) )21قائمة )
 

 دور النجاح التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

 الدور االول جيد 74,014 ذكر جدوع محمد حبيب مولود  .49

 الدور االول جيد 73,891 ذكر  هادي كتي مرادجالل   .50

 الدور االول جيد 73,891 انثى مروة حسين محمد محمود  .51

 الدور االول جيد 73,840 انثى زهراء عبد النافع حسين عبد هللا  .52

 الدور االول جيد 73,738 ذكر محمد مجيد عبد الحميد عبد المجيد  .53

 الدور االول جيد 73,609 ذكر حسن عباس نور الدين محمد  .54

 الدور االول جيد 73,522 ذكر عمر محمد طلب حسين  .55

 الدور االول جيد 73,502 ذكر صالح محمد خيري فيصل  .56

 الدور االول جيد 73,430 انثى نورهان زهير جمعة ابراهيم  .57

 الدور االول جيد 73,398 ذكر سالم عبد العزيز عدنان خلف  .58

 الدور االول جيد 73,396 انثى فتحيمغفرة كامل سعيد   .59

 الدور االول جيد 73,244 ذكر حرشان مشعان فرحان مشعان  .60

 الدور االول جيد 73,218 انثى عزو هديل احسان علي  .61

 الدور االول جيد 73,206 ذكر علي عكلة سليمان علي  .62

 الدور االول جيد 73,175 ذكر مثنى خلف خضر سطام  .63

64.  
 الدور االول جيد 73,159 انثى خليل يحيىحنان محمد علي 

 الدور االول جيد 72,876 ذكر سليمان احمد خير الدين عزرائيل  .65



 (14من ) )22قائمة )
 

 دور النجاح التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

 الدور االول جيد 72,820 ذكر قحطان حسين محمد علي حسين  .66

 الدور االول جيد 72,532 ذكر عبدهللا ميزر احمد سالم  .67

 الدور االول جيد 72,272 انثى  ذكرى كاميران علي صالح  .68

 الدور االول جيد 72,265 ذكر محمد اشرف زهير سعيد  .69

 الدور االول جيد 72,141 ذكر فنوش احمد حسن علي  .70

 الدور االول جيد 71,961 ذكر محمود عبد الصمد خليف علي  .71

 الدور االول جيد 71,958 انثى خليل عسل فكري اسماعيل  .72

73.  
 الدور االول جيد 71,936 انثى زينب سفر حسن حسين

 الدور االول جيد 71,781 انثى ايه صالح خلف صالح  .74

 الدور االول جيد 71,646 ذكر محمد علي حيدر احمد  .75

 الدور االول جيد 71,609 انثى سارة صالح الدين حسين محي  .76

 الدور االول جيد 71,558 ذكر عبد هللا يمان معن سالم  .77

 الدور االول جيد 71,462 ذكر طربممحمد سعود حمود   .78

 الدور االول جيد 71,394 انثى ضحى فاروق صالح خليل  .79

 الدور االول جيد 71,323 ذكر عبد الرحمن عطية عوده فريش  .80

 الدور االول جيد 71,093 انثى صفا انس عصمان مصطفى  .81

 الدور االول جيد 70,999 انثى علي سحر سامي حسين  .82



 (14من ) )23قائمة )
 

 دور النجاح التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

 الدور االول جيد 70,668 انثى نور عمر اكرم يونس  .83

 الدور االول جيد 70,406 ذكر د عبد هللا مدبغ مخلفمحم  .84

 الدور االول جيد 70,348 ذكر يونس مصطفى ياسين طه  .85

 الدور االول جيد 70,264 انثى نارين اسماعيل سيتو محمد صالح  .86

 الدور االول جيد 70,258 ذكر يونس مصطفى فياض حبيب  .87

 الدور االول جيد 70,105 انثى محسن عز الدين جانكيركنار   .88

 الدور االول جيد 70,074 ذكر محمد جمال حمد حسين  .89

 الدور االول جيد 70,042 انثى حسن زهراء ماهر جاسم  .90

 الدور االول متوسط 69,976 ذكر ابراهيم حسن حازم احمد خليل  .91

 الدور االول متوسط 69,886 ذكر حسن مجيد نايف سفانه  .92

 الدور االول متوسط 69,812 ذكر عبو حسين عباس حسين  .93

 الدور االول متوسط 69,665 انثى عصفور ضحى عبد الرزاق خلف  .94

 الدور االول متوسط 69,533 ذكر قدو سعد عبد القادر محمود  .95

96.  
 الدور االول متوسط 69,511 انثى محمود ايثار هشام عيدان

 الدور االول متوسط 69,381 ذكر عرابي حسن علي مبرد  .97

98.  
 الدور االول متوسط 69,299 ذكر فتحي ايمن عبد الوهاب حسين

 الدور االول متوسط 69,244 ذكر احمد عمر حسن حسين  .99



 (14من ) )24قائمة )
 

 دور النجاح التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

 الدور االول متوسط 69,129 انثى اسماعيل زمن فرهاد محمد  .100

 الدور االول متوسط 69,083 ذكر بشار حميد حسن حمه  .101

 الدور االول متوسط 69,075 ذكر عماد سامي علي محمد  .102

 الدور االول متوسط 68,883 ذكر محمد عامر فيصل طرفه  .103

 الدور االول متوسط 68,852 ذكر سليمان انمار هاني قاسم  .104

 الدور االول متوسط 68,811 انثى ايمان جاسم صادق صادق  .105

 الدور االول متوسط 68,659 ذكر يوسف محمد جالل حسن  .106

 الدور االول متوسط 68,588 ذكر توما بوسا صهيب نوئيل يوسف  .107

 الدور االول متوسط 68,555 ذكر شطنان نجاح ماجد عبد هللا  .108

 الدور االول متوسط 68,483 ذكر مروان ناصر يوسف حمو  .109

 الدور االول متوسط 68,449 ذكر سرهيد نشوان هارون رشيد  .110

 الدور االول متوسط 68,320 ذكر محمود سيف سعد ابراهيم  .111

 الدور االول متوسط 68,213 ذكر منصور حذيفة فالح طه  .112

113.  
 الدور االول متوسط 68,169 ذكر خدر حنين بركات فرمان

 الدور االول متوسط 68,121 ذكر يوسف سفيان سعد شريف  .114

 الدور االول متوسط 68,101 ذكر صالح ميثم عبد الكريم حمد  .115

 الدور االول متوسط 68,063 ذكر احمد شمو شامل خديده  .116



 (14من ) )25قائمة )
 

 دور النجاح التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

 الدور االول متوسط 67,913 انثى محمد  منى صباح موسى  .117

 الدور االول متوسط 67,908 ذكر ماجد مشرف وسمي محمد  .118

 الدور االول متوسط 67,824 انثى امنه وليد عبد الكريم مجيد  .119

 الدور االول متوسط 67,745 ذكر محمد شوكت سعيد حسن  .120

 الدور االول متوسط 67,717 ذكر خلف الحديد ديار عبد الكريم قاسم  .121

 الدور االول متوسط 67,687 ذكر علي نايف بحري ديوالي  .122

 الدور االول متوسط 67,543 ذكر محمد عدنان داني خلف  .123

 الدور االول متوسط 67,499 ذكر حصيني  عبد المحسن حماد عباس  .124

 الدور االول متوسط 67,491 انثى دينا قيس كوركيس منصور  .125

 الدور االول متوسط 67,456 انثى سعاد علي رشو بسو  .126

 الدور االول متوسط 67,365 انثى ليلى يونس حسن سليمان  .127

 الدور االول متوسط 67,357 ذكر عصفور عبد الرزاق خلفاوس   .128

 الدور االول متوسط 67,302 ذكر احمد فاضل غضبان عثمان  .129

 الدور االول متوسط 67,246 ذكر حاتم ابراهيم صالح علي  .130

 الدور االول متوسط 67,236 انثى علي راكان فيصل ايه  .131

 الدور االول متوسط 67,236 انثى نور محمد عبد الجليل عبد القادر  .132

 الدور االول متوسط 67,169 ذكر نجيب سيف نجيب يونس  .133



 (14من ) )26قائمة )
 

 دور النجاح التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

 الدور االول متوسط 67,113 ذكر رضا نبيل فرج بطي   .134

 الدور االول متوسط 67,064 انثى سوالف نايف بحري ديوالي  .135

 الدور االول متوسط 66,920 ذكر حسن قائد محمود مراد حجي  .136

 الدور االول متوسط 66,882 ذكر صالح عليهذال طالل   .137

 الدور االول متوسط 66,854 انثى مروة خالد ابراهيم ياسين  .138

 الدور االول متوسط 66,828 ذكر شرابي متعب علي جلوب  .139

 الدور االول متوسط 66,821 ذكر غدير مولود شالل فرحان  .140

 الدور االول متوسط 66,788 ذكر احمد خلف حروش حسين  .141

 الدور االول متوسط 66,651 ذكر محمد محمد خلف رمضان  .142

 الدور االول متوسط 66,544 انثى شيماء جالل رشيد رمو  .143

 الدور االول متوسط 66,525 ذكر علي محمد محمود مجيد  .144

 الدور االول متوسط 66,481 انثى اسراء ثامر حسن محمود  .145

 االولالدور  متوسط 66,252 ذكر ضاحي ماجد علي ردن  .146

 الدور االول متوسط 66,076 ذكر مبارك اسماعيل سعدو فرهو  .147

 الدور االول متوسط 66,046 ذكر يونس نظير بشير احمد  .148

 الدور االول متوسط 66,024 ذكر سداد عبد هللا فتحي احمد  .149

 الدور االول متوسط 66,014 ذكر احمد صباح حسن ابراهيم  .150



 (14من ) )27قائمة )
 

 دور النجاح التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

 الدور االول متوسط 65,925 انثى روتو فرح خيري حجي  .151

 الدور االول متوسط 65,893 ذكر محمد جاسم ظاهر فعيل  .152

 الدور االول متوسط 65,859 ذكر احمد عمر عبد الحكيم شاكر  .153

 الدور االول متوسط 65,754 ذكر فيصل فارس محمد طه  .154

 الدور االول متوسط 65,677 ذكر اوس شهاب محمد ذياب  .155

 الدور االول متوسط 65,619 ذكر صالح امينمصطفى عماد   .156

 الدور االول متوسط 65,578 ذكر محمد خلف نجم محمد  .157

 الدور االول متوسط 65,568 ذكر احمد ابراهيم محمد ابراهيم  .158

 الدور االول متوسط 65,441 ذكر اجمقداد دحام رشاد عج  .159

 الدور االول متوسط 65,434 ذكر عبد الملك مروان عبد المنعم عزيز  .160

 الدور االول متوسط 65,357 انثى احمد زهراء محمد سالم  .161

 الدور االول متوسط 65,289 ذكر زياد اكرم عبد هللا جانو  .162

 الدور االول متوسط 65,262 ذكر خضر صالح زاهر طاهر  .163

 الدور االول متوسط 65,211 ذكر رضوان رمضان حسن جانكير  .164

 الدور االول متوسط 65,175 ذكر احمد عصام حسن رومي  .165

 الدور االول متوسط 64,992 ذكر شمعون القس حنا صبيح داجل صبيح  .166

 الدور االول متوسط 64,991 انثى بيريفان مصطفى صالح علي  .167



 (14من ) )28قائمة )
 

 دور النجاح التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

 الدور االول متوسط 64,953 انثى شيالن كمال يعقوب مصطفى  .168

 االولالدور  متوسط 64,940 ذكر عبد القادر فواز فرحان خلف  .169

 الدور االول متوسط 64,862 ذكر عزام حمود منيس مفلح  .170

 الدور االول متوسط 64,861 ذكر احمد اسعد شوقي محمد صالح  .171

 الدور االول متوسط 64,717 ذكر ابراهيم عدي طه صالح  .172

173.  
 الدور االول متوسط 64,716 ذكر مجيد احمد مسعود جعباز

 الدور االول متوسط 64,495 ذكر عباس محمد حازم علي  .174

 الدور االول متوسط 64,378 ذكر عثمان عمر علي حسن  .175

 الدور االول متوسط 64,366 انثى صالح عبد الكريم اسعد همسر  .176

 الدور االول متوسط 64,255 ذكر مجبل ثائر نهير ساير  .177

 الدور االول متوسط 64,103 ذكر مصطفى فهد صالح خليل  .178

 الدور االول متوسط 64,102 ذكر هللا عزيز حساويمصطفى وعد   .179

 الدور االول متوسط 64,086 ذكر يوسف حمزة محمد فتحي  .180

 الدور االول متوسط 64,046 اثنى نور جمال محمود كريم  .181

 الدور االول متوسط 63,890 ذكر زكريا بسام محمود محمد  .182

 الدور االول متوسط 63,825 ذكر ابراهيم محمد طاهر قاسم عباس  .183

 الدور االول متوسط 63,824 ذكر عمر فاروق مجيد مصطفى  .184



 (14من ) )29قائمة )
 

 دور النجاح التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

 الدور االول متوسط 63,798 انثى سارة سالم عبد ضاحي  .185

 الدور االول متوسط 63,760 ذكر محسن فواز مطلك فيصل  .186

 الدور االول متوسط 63,702 ذكر احمد تركي محمد خلف  .187

 الدور االول متوسط 63,695 ذكر خورشيد عامر عدنان رمضان  .188

 الدور االول متوسط 63,611 ذكر حميد وليد خالد ادريس  .189

190.  
 الدور االول متوسط 63,535 ذكر سليم حسين نوري سعيد

 الدور االول متوسط 63,479 ذكر فنر فارس ادريس اسود  .191

192.  
 الدور االول متوسط 63,447 ذكر جاجان لياس فارس خلفا

 الدور االول متوسط 63,427 ذكر محمد احمد محمد جاسم  .193

 الدور االول متوسط 63,390 ذكر اوميد زبير كريت حسن  .194

 الدور االول متوسط 63,315 ذكر صفوان حسن شيخو حسن  .195

 الدور االول متوسط 63,194 ذكر مرتضى فاضل كاظم عبد  .196

 الدور االول متوسط 63,108 ذكر احمد اسالم عامر مجيد  .197

 الدور االول متوسط 63,069 انثى عباس حسن العزيز الياسهبة عبد   .198

 الدور االول متوسط 62,832 انثى رويدة مجاهد حبش بيرم  .199

 الدور االول متوسط 62,724 ذكر محمد نجيب شاكر محمود سلطان  .200

 الدور االول متوسط 62,647 ذكر مزاحم نواف ابراهيم علي  .201



 (14من ) )30قائمة )
 

 دور النجاح التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

 الدور االول متوسط 62,598 انثى ماجدة رمضان حميد نعمان  .202

 الدور االول متوسط 62,574 ذكر محمد موسى حمود رحيل  .203

 الدور االول متوسط 62,524 ذكر عناد فيصل فالح اسود  .204

 الدور االول متوسط 62,485 ذكر قادر ابراهيم علي فرج  .205

 الدور االول متوسط 62,446 ذكر مجذاب باسم علي جراد  .206

207.  
 الدور االول متوسط 62,334 ذكر حلوس احمد فرحان عواد

 الدور االول متوسط 62,329 ذكر عبد الحميد محسن احمد عبدهللا  .208

 الدور االول متوسط 62,302 ذكر يونس علي فارس عادل  .209

 الدور االول متوسط 62,279 ذكر ارقم احمد علي حمد  .210

 الدور االول متوسط 62,093 ذكر محمود جمعة جاسم خلف  .211

 الدور االول متوسط 62,024 ذكر وليد شاكر محمد احمد  .212

 الدور االول متوسط 61,850 ذكر عباس حسين احمد قاسم  .213

 الدور االول متوسط 61,836 ذكر عوف عبد الرحمن برجس سلطان  .214

 الدور االول متوسط 61,721 ذكر احمد مصطفى مهدي صالح  .215

 الدور االول متوسط 61,692 ذكر محمد غني احمد عباس  .216

 الدور االول متوسط 61,672 ذكر طلب عبد العزيز راكان مشعان  .217

 الدور االول متوسط 61,604 ذكر حيتو عبد هللا اسماعيل عبد هللا  .218



 (14من ) )31قائمة )
 

 دور النجاح التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

 الدور االول متوسط 61,519 ذكر عبد السالم محمد اسماعيل جواد  .219

 الدور االول متوسط 61,479 ذكر حسن لمعان سعيد علي  .220

 الدور االول متوسط 61,438 ذكر محمد عبد المنعم كاظمعلي   .221

 الدور االول متوسط 61,435 ذكر سالم عبد العزيز محمد خشمان  .222

 الدور االول متوسط 61,359 ذكر سعود علي ميس مشل  .223

 الدور االول متوسط 61,324 ذكر احمد عبد الجبار ذنون اسماعيل  .224

 الدور االول متوسط 61,284 ذكر محمود زيد ايثار سعد هللا  .225

226.  
 الدور االول متوسط 61,130 ذكر طالل ظاهر بشيت دهيمان

 الدور االول متوسط 61,084 ذكر عبد السالم علي محمود عزو  .227

 الدور االول متوسط 61,070 ذكر عبد هللا احمد حميد سرحان  .228

 الدور االول متوسط 60,899 ذكر صالح محمد عبد الحليم مولود  .229

 الدور االول متوسط 60,808 ذكر محمد دحام افليح حسن  .230

 الدور االول متوسط 60,693 ذكر ياسين احمد فائز صالح  .231

 الدور االول متوسط 60,540 ذكر رائد خليفة فارس اسماعيل  .232

 الدور االول متوسط 60,457 ذكر عز الدين محمد نبيل زهير  .233

 الدور االول متوسط 60,409 ذكر قادرانمار خضر احمد   .234

 دور الثاني متوسط 60,315 ذكر ياسر عمار مظفر سعيد  .235



 (14من ) )32قائمة )
 

 دور النجاح التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

 الدور االول متوسط 60,279 ذكر محمود غسان محمود ايوب  .236

 الدور االول متوسط 60,260 ذكر خلف كمال اسماعيل علي  .237

 الدور االول متوسط 60,138 ذكر اياد خلف حسن احمد  .238

 دور الثاني متوسط 60,093 ذكر احمد مازن حميد شالل  .239

 الدور االول مقبول 59,976 ذكر محمد عبد محل حثيث  .240

 الدور االول مقبول 59,745 ذكر مالو حسين شاكر محمد  .241

 الدور االول مقبول 59,552 انثى عامره علي خلف قاسم  .242

 الدور االول مقبول 59,346 ذكر محمد فاضل علي عباوي  .243

 الدور االول مقبول 59,297 ذكر غيث بشير سبهان حمد  .244

 الدور االول مقبول 59,289 ذكر مجحم مطني حواس كنعان  .245

 الدور االول مقبول 58,597 ذكر حلبي جاسم محمد اهريس  .246

 الدور االول مقبول 58,289 انثى علي ايالف علي حامد  .247

 دور الثاني مقبول 56,868 ذكر احمد محمود محمد طاهر ميفان  .248

 دور الثاني مقبول 56,314 ذكر محمد نوري محمد ظاهر   .249

 

 

 


