
 

 )١٥-١(
 



 

 )١٥-٢(

  : القانون                               القسم : الموصل                  الكلية : الجامعة 

  )بكالوريوس: (الشهادة )                مسائي: (الدراسة 

  : اسم دورة التخرج :                       رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠١-٢٠٠٠: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  ثياسم الطالب الثال  ت
  األول  ٧٨,٣٠  عبد الكريم محمد عبد الجبار   .١
  األول  ٧٧,٥٠  سبهان عبد اهللا يونس   .٢
  األول  ٧٦,٧٢  فيصل اسماعيل مصطفى   .٣
  األول  ٧٦,٠٢  منهل عبد الغني مصطفى   .٤
  األول  ٧٥,٧٥  محمد حسين علي   .٥
  األول  ٧٥,٦٠  حمادي سلطان عجاج   .٦
  األول  ٧٥,٠٦   شحاذةسبشير يون   .٧
  األول  ٧٤,٩٠  نسرين خليل اسماعيل   .٨
  األول  ٧٤,٣٨  هاشم صالح حسن   .٩
  األول  ٧٤,٣٨  فواز سعيد ذنون .١٠
  األول  ٧٤,١٩  صالح احمد علي جالل .١١
  األول  ٧٣,٦٤  اكرم دحام بشير .١٢
  األول  ٧٢,٤٥  محمد رافع يونس .١٣
  األول  ٧٢,٠٧  اسماء علي يحيى .١٤
  األول  ٧٢,٠٠  سلوى عبد الرزاق عبد اهللا .١٥
  األول  ٧١,٩٧  عبد الرزاق علي محمد .١٦
  األول  ٧١,٨٦  عبد الغني خليل ابراهيم .١٧
  األول  ٧١,٧٩  بسام ادريس مال اهللا .١٨
  األول  ٧١,٦٨  لبنى هاشم يوسف .١٩
  األول  ٧١,٥٨  احمود خضير مهاوش .٢٠
  األول  ٧١,٥٤  خالد اسماعيل داؤد .٢١
  األول  ٧١,٤٨   سعيد يحيىمرام .٢٢
 

 في ٩/٣٣/٥٩٢١
١/٧/٢٠٠١  



 

 )١٥-٣(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول  ٧١,٣٤  بشير يونس شريف .٢٣
  األول  ٧١,٢٨  محمد طاهر وعد .٢٤
  األول  ٧١,٢٤  سهر صالح مصطفى .٢٥
  األول  ٧٠,٩٨  سعد وعد اهللا نايف .٢٦
  األول  ٧٠,٨٥  علية ابراهيم عبو .٢٧
  األول  ٧٠,٦١  صالح حسن مجيد خميس .٢٨
  األول  ٧٠,٥٩  صباح منصور عسكر .٢٩
  ألولا  ٧٠,٥٥  شبيب محمد سعيد .٣٠
  األول  ٧٠,٤٣  عجيل سلطان عبد اهللا .٣١
  األول  ٧٠,٢٨  عبد الفتاح صالح سليمان .٣٢
  األول  ٧٠,٠٥  رعد حاجي جيجو .٣٣
  األول  ٦٩,٨٨  زهراء بشير عبد اهللا .٣٤
  األول  ٦٩,٧٩  نور سالم احمد .٣٥
  األول  ٦٩,٧٧  زياد عبد القادر حسين .٣٦
  األول  ٦٩,٥٩  ياسر جاسم منديل .٣٧
  ولاأل  ٦٩,٤٨  سعد محمد يونس .٣٨
  األول  ٦٩,١٥  هدى طه محمد .٣٩
  األول  ٦٩,٠٩  افتخار حسن علي .٤٠
  األول  ٦٩,٠٧  عبد الرزاق احمد حمش .٤١
  األول  ٦٨,٩٩  حسن محمود حمود .٤٢
  األول  ٦٨,٨٤  صديق محمد علي .٤٣
  األول  ٦٨,٨١  جالل امين محمد علي .٤٤
  األول  ٦٨,٧٩  خالد حسام الدين عمر .٤٥
  األول  ٦٨,٧٨  بسام مجيد سليمان .٤٦
  األول  ٦٨,٦٣   محمد عليطه محسن .٤٧
 األول  ٦٨,٤٩  فائز ناظم محمد .٤٨

 األول  ٦٨,٤٥  حسين حيدر علي .٤٩



 

 )١٥-٤(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول  ٦٨,٣٧  ميسر علي مصطفى .٥٠

 األول  ٦٨,٢٩  ياسين محمد عجاج .٥١

 األول  ٦٨,٢٧  خلف حسن ثرثار .٥٢

 األول  ٦٨,٢٢  الهام عزيز محمد .٥٣

 األول  ٦٨,٠٠  س يوسفكرم كوركي .٥٤

 األول  ٦٧,٩٧  سميرة دريد خالد .٥٥

 األول  ٦٧,٨٥  احمد توفيق عزيز .٥٦

 األول  ٦٧,٧٦  سعدون اسماعيل ابراهيم .٥٧

 األول  ٦٧,٦٨  سعد محمد مخلف .٥٨

 األول  ٦٧,٦٨  وليد حمادي حسين .٥٩

 األول  ٦٧,٦١  هوراز مهدي محمد .٦٠

 األول  ٦٧,٣٨  مصطفى محمد غازي .٦١

 األول  ٦٧,٢٤  خلدون محمد جرو .٦٢

 األول  ٦٧,١٢  نهلة محمود مصطفى .٦٣

 األول  ٦٦,٩٩  يوسف طلعت عزت .٦٤

 األول  ٦٦,٩٠  فارس حامد محمد .٦٥

 األول  ٦٦,٥٩  كريم عبد اهللا رجب .٦٦

 األول  ٦٦,٥٦  فارس محمد علي .٦٧

 األول  ٦٦,٥٣  علي وليد محمد امين .٦٨

 األول  ٦٦,٣٨  غانم عبد صالح .٦٩

 األول  ٦٦,٣٠  كامران كندور حسن .٧٠

 األول  ٦٦,٢٦  سين موسىبختيار ح .٧١

 األول  ٦٦,١٢  رنا جنان عبد الرحيم .٧٢

 األول  ٦٦,٠٤  ثائر ابراهيم محمد .٧٣

 األول  ٦٥,٩٣  محمد فتحي حميد .٧٤

 األول  ٦٥,٩٣  هشام عبد السالم طه .٧٥

 األول  ٦٥,٩  يونس ذنون شاحوذ .٧٦



 

 )١٥-٥(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول  ٦٥,٨٧  صالح شيخ علي شمس الدين .٧٧

 األول  ٦٥,٧٤  جاسم محمد حسين .٧٨

 األول  ٦٥,٧٢  حسين خلف احمد .٧٩

 األول  ٦٥,٧٢  غانم حمد حسن .٨٠

 األول  ٦٥,٦٨  غانم جاسم محمد .٨١

 األول  ٦٥,٦١٣  عبد الستار رجب شريف .٨٢

 األول  ٦٥,٦٠  سردار خالد اسماعيل .٨٣

 األول  ٦٥,٤٧  حسام زيدان شكر .٨٤

 األول  ٦٥,٤٣  عباس علي يونس .٨٥

 األول  ٦٥,٣٠  ان محمدحسان رمض .٨٦

 األول  ٦٥,٣٠  صادق صالح مطلوب .٨٧

 األول  ٦٥,٣٠  مدركة سهيل نجم .٨٨

 األول  ٦٥,٢٠  موفق خليل داؤد .٨٩

 األول  ٦٥,١٤  ابراهيم احمد زوبع .٩٠

 األول  ٦٥,١٤  خالد عزيز حمادي .٩١

 األول  ٦٥,٠٦  سعد اهللا احمد نزال .٩٢

 األول  ٦٥,٠٢  وئام اياد عبد الجبار .٩٣

 األول  ٦٥,٠١  حمدعبد المحسن حسن م .٩٤

 األول  ٦٥,٠٠  فراس صباح محمود .٩٥

 األول  ٦٤,٩١  علي جدوع علي .٩٦

 األول  ٦٤,٨٧  نبيل بكر محمود .٩٧

 األول  ٦٤,٦٥  نزال صالح فريح .٩٨

 األول  ٦٤,٦٣  خيرية صالح محي .٩٩

 األول  ٦٤,٦٣  داؤد حسين محمد .١٠٠

 األول  ٦٤,٥٩  وفاء حسن عبد اهللا .١٠١

 ولاأل  ٦٤,٥٠  سعد عبد الغني عبد الرحمن .١٠٢

 األول  ٦٤,٣٣  خضر ياسين حسين .١٠٣



 

 )١٥-٦(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول  ٦٤,٢٩  جمال شريف عزيز .١٠٤

 األول  ٦٤,٢٤  يدعبد الكريم عبد الحميد عبد المج .١٠٥

 األول  ٦٤,١٧  محمد جمعة محمد .١٠٦

 األول  ٦٤,٠٩  رعد عمر عزيز .١٠٧

 األول  ٦٤,٠٢  فارس ناصر حسين .١٠٨

 األول  ٦٤,٠٠  نيفاضل توما ب .١٠٩

 األول  ٦٣,٩٦  باسم بدر احمد فتحي .١١٠

 األول  ٦٣,٧٤  عبد جاسم هالل .١١١

 األول  ٦٣,٦٠  علي اسماعيل حسين .١١٢

 األول  ٦٣,٥٩  حسن علي خلف .١١٣

 األول  ٦٣,٥١  سردار ابراهيم خليل .١١٤

 األول  ٦٣,٤٨  محمود عبد جبر .١١٥

 األول  ٦٣,٤٧  جمعة محمد اسماعيل .١١٦

 األول  ٦٣,٢٣  حسنة علي طه .١١٧

  األول  ٦٣,٢٣  مود عبد اهللا حسينمح .١١٨
 األول  ٦٣,٢٢  محمود ماجد محمد .١١٩

 األول  ٦٣,١٩  فهد مرفوع ادهم .١٢٠

 األول  ٦٣,١٥  ابراهيم كمال ابراهيم .١٢١

 األول  ٦٣,٠٨  رويدة محمود حامد .١٢٢

 األول  ٦٢,٩١  سميرة صالح علي .١٢٣

 األول  ٦٢,٧٨  عبد الحميد احمد مصطفى .١٢٤

 األول  ٦٢,٧٤  غسان هاشم احمد .١٢٥

 األول  ٦٢,٧١  بد اهللا شيبانعلي ع .١٢٦

 األول  ٦٢,٦٤  عباس ابراهيم كسار .١٢٧

 األول  ٦٢,٥٦  عماد اكرم نور الدين .١٢٨

 األول  ٦٢,٥٥  عبد الستار يونس محمد .١٢٩

 األول  ٦٢,٥٥  سليم عبد الرحمن حسين .١٣٠



 

 )١٥-٧(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول  ٦٢,٥٢  عبد هالل حسن .١٣١

 األول  ٦٢,٠٨  ابراهيموليد عبد الواحد  .١٣٢

 األول  ٦٢,٠٧  حسن عبد الكريم خلف .١٣٣

 األول  ٦٢,٠١  هشيار يونس يوسف .١٣٤

 األول  ٦١,٩٨  ياسر محمود حسن .١٣٥

 األول  ٦١,٩٥  مهيدي صالح احمد .١٣٦

 األول  ٦١,٨٧  عيسى محمود رجب .١٣٧

 األول  ٦١,٧٣  عبد الناصر خليل محمد .١٣٨

 األول  ٦١,٦٦  محمد طعمة دريهم .١٣٩

 األول  ٦١,٦٢  حسين شهاب احمد .١٤٠

 األول  ٦١,٥٥  احمد خلف خطاب .١٤١

 األول  ٦١,٥٣  علي ابراهيم مديد .١٤٢

 األول  ٦١,٥٢  نبيل عبد المنعم احمد .١٤٣

 األول  ٦١,٤٣  حسين شكر مجيد .١٤٤

 األول  ٦١,٣٩  اركان ارشد احمد .١٤٥

 األول  ٦١,٣٦  علي احمد اسماعيل .١٤٦

 األول  ٦١,٣٥  ضياء فاضل ابراهيم .١٤٧

 األول  ٦١,١١  عامر جهاد صالح .١٤٨

 األول  ٦٠,٩٣  الح ساعد محمدص .١٤٩

 األول  ٦٠,٨٩  قيس سالم عبد اهللا .١٥٠

 األول  ٦٠,٨٨  عبد مرعي حشاش .١٥١

 األول  ٦٠,٧٠  ساجدة فرحان حسين .١٥٢

 األول  ٦٠,٦٧  عدنان خيرو علي .١٥٣

 األول  ٦٠,٦٥  سعد حازم سعيد .١٥٤

 األول  ٦٠,٥٥  رباح سعيد عبد اهللا .١٥٥

 األول  ٦٠,٤٨  بشار اسماعيل كرموش .١٥٦

 األول  ٦٠,٤٧  مدرضوان ادريس مح .١٥٧



 

 )١٥-٨(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول  ٦٠,٤٦  يحيى احمد مصطفى .١٥٨

 األول  ٦٠,٤٣  فارس محمد حنش .١٥٩

 األول  ٦٠,٢٠  سامي مجيد احمد .١٦٠

 األول  ٦٠,١٩  محمود حامد حسن .١٦١

 األول  ٥٩,٩٩  مسرور اسود محي الدين .١٦٢

 األول  ٥٩,٩٥  غني قطو سليمان .١٦٣

 األول  ٥٩,٩٥  فوزي حسين علي .١٦٤

 األول  ٥٩,٩٤  سفر محمد علي .١٦٥

 األول  ٥٩,٩٠  هاني نايف يحيى .١٦٦

 األول  ٥٩,٤٩  فراس محمود جاسم .١٦٧

 األول  ٥٩,٣٥  احمد عبد جبر .١٦٨

 األول  ٥٩,٣٤  اسعد شوقي محمد .١٦٩

 األول  ٥٩,١٦  عبد الغفور مال اهللا .١٧٠

 األول  ٥٨,٩٠  ماهر عويد سعيد .١٧١

 األول  ٥٨,٨٨  محمد عبد الرحمن محمد .١٧٢

 األول  ٥٨,٨٤  احمد محمد مردان .١٧٣

 األول  ٥٨,٧٢  عيسى محسن ابراهيم .١٧٤

 األول  ٥٨,٦٨  علي طه مشعل .١٧٥

 األول  ٥٨,٦٤  خليل عشم عبد اهللا .١٧٦

 األول  ٥٨,١٣  نائل محمد عبد القادر .١٧٧

 األول  ٥٧,٥٨  عبد الستار احمد مجيد .١٧٨

 األول  ٥٧,٥١  محمد غانم عبد الرحمن .١٧٩

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 )١٥-٩(
  



 

 )١٥-١٠(

  : القانون                               القسم : الموصل                  الكلية : الجامعة 

  )بكالوريوس: (الشهادة )                مسائي: (الدراسة 

  : اسم دورة التخرج :                       رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠١-٢٠٠٠: سنة التخرج 

  لدور الذي تخرج منها  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٧٢,٦٦  مصطفى عبد العزيز غزال   .١
 الثاني  ٦٧,٣١  الياس صالح علي   .٢

 الثاني  ٦٧,١٣  عبد اللطيف ذنون احمد   .٣

 الثاني  ٦٥,١٨  فؤاد احمد يوسف   .٤

 الثاني  ٦٥,١٥  حيدر زينل علي   .٥

 الثاني  ٦٤,٤٨  ساالر نامق رقيب   .٦

 الثاني  ٦٤,٣٠  احمد محمود بدوي   .٧

 الثاني  ٦٤,١٤  حمدسهير حازم م   .٨

 الثاني  ٦٣,٧٦  غيداء يحيى محمد   .٩

 الثاني  ٦٣,٧٣  عمار مؤيد حامد .١٠

 الثاني  ٦٣,٧٣  نزار رشيد عبد الهادي .١١

 الثاني  ٦٣,٦٨  صالح عبد اهللا حنطاوي .١٢

 الثاني  ٦٣,١٤  بدري محمد حسين .١٣

 الثاني  ٦٣,١٣  لقاء وعد اهللا سليم .١٤

 الثاني  ٦٣,٠٨  احمد وسمي حمود .١٥

 الثاني  ٦٣,٠٨  د حسنسليمان محم .١٦

 الثاني  ٦٢,٨٩  محمود احمد عيسى .١٧

 الثاني  ٦٢,٦٨  انور سعيد صالح .١٨

 الثاني  ٦٢,٦٢٠  رغد سالم محمد .١٩

 الثاني  ٦٢,٦٠  صالح عبد اهللا صالح .٢٠

 الثاني  ٦٢,٣٤  عبد القادر سلمان محمد .٢١

 الثاني  ٦٢,٣١  عبد االزل حازم محمد .٢٢
 

 في ٩٩٦٢
١/١٠/٢٠٠١  



 

 )١٥-١١(

   تخرج منهالدور الذي  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني  ٦٢,٢٩  غازي سلطان طه .٢٣

 الثاني  ٦٢,٠٥  نشوان شيت محمد .٢٤

 الثاني  ٦٢,٠٢  حسين اسماعيل محمد .٢٥

 الثاني  ٦١,٩١  واثق ممدوح عبد الرزاق .٢٦

 الثاني  ٦١,٨٥  اياد محمد ذياب .٢٧

 الثاني  ٦١,٧٨  اسيا احمد جاسم .٢٨

 الثاني  ٦١,٧٥  سلوان فيصل محجوب .٢٩

 لثانيا  ٦١,٦٦  احمد صبحي مصطفى .٣٠

 الثاني  ٦١,٥٧  وليد حازم حسن .٣١

 الثاني  ٦١,٥٦  غانم مطر حمادي .٣٢

 الثاني  ٦١,٤٠  سعد حسن علي .٣٣

 الثاني  ٦١,٣٣  فؤاد امجد علي .٣٤

 الثاني  ٦١,٣٢  احمد حسين هزاع .٣٥

 الثاني  ٦١,٣٠  زينب احمد محمد .٣٦

 الثاني  ٦١,٢٧  بالسم محمد صادق .٣٧

 الثاني  ٦١,١٥  محمود حسين علي .٣٨

 الثاني  ٦١,١٤  يعلي خضير مهد .٣٩

 الثاني  ٦١,٠٣  تغريد عادل محمد .٤٠

 الثاني  ٦٠,٨٥  صبري حمادي جاسم .٤١

 الثاني  ٦٠,٨٣  ابتسام عبد اهللا محمد .٤٢

 الثاني  ٦٠,٧٤  لؤي حمد حسن .٤٣

 الثاني  ٦٠,٧٢  محمد شريف قادر .٤٤

 الثاني  ٦٠,٥٩  رواء عبد الغني عبد الحميد .٤٥

 الثاني  ٦٠,٥٦  بختيار صديق احمد .٤٦

 الثاني  ٦٠,٥٤  بد الكريمرياض حكمت ع .٤٧

 الثاني  ٦٠,٥٤  زهراء ازهر سعد اهللا .٤٨

 الثاني  ٦٠,٣٦  عمار شكر محمود .٤٩



 

 )١٥-١٢(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني  ٦٠,٣٠  عبد الهادي حسن الجبوري .٥٠

 الثاني  ٦٠,٢٧  حسن كمر فرحان .٥١

 الثاني  ٦٠,٢٠  خضر محمد سحل .٥٢

 الثاني  ٦٠,١٦  تركي محمود مصطفى .٥٣

 الثاني  ٦٠,٠٢  احمد رشيد سنجار .٥٤

 الثاني  ٥٩,٩٣  اياد عمر محمد .٥٥

 الثاني  ٥٩,٩٣  جاسم محمد حسن .٥٦

 الثاني  ٥٩,٨٣  نسرين مصطفى احمد .٥٧

 الثاني  ٥٩,٨١  فاضل ابراهيم خلف .٥٨

 الثاني  ٥٩,٨٠  عبوش احمد محمود .٥٩

  الثاني  ٥٩,٧٨  ايمان سعدي شيت .٦٠
 الثاني  ٥٩,٧٧  احمد بالل محمود .٦١

 الثاني  ٥٩,٧٤  اسم محمد شريفق .٦٢

 الثاني  ٥٩,٧٣  مهدية جاسم محيميد .٦٣

 الثاني  ٥٩,٦٤  محمد خالد محمد .٦٤

 الثاني  ٥٩,٦٠  ريم مؤيد عبد القادر .٦٥

 الثاني  ٥٩,٥٧  اياد احمد خضر .٦٦

 الثاني  ٥٩,٥٢  خالص عمر احمد .٦٧

 الثاني  ٥٩,٤٤  مهدي صالح عبد اهللا .٦٨

 الثاني  ٥٩,٣٥  بشير فتحي خلف .٦٩

 الثاني  ٥٩,٣٤   العزيز عبد الجباررياض عبد .٧٠

 الثاني  ٥٩,٣٣  احمد حامد طه .٧١

 الثاني  ٥٩,٢٩  خالد احمد عمر .٧٢

 الثاني  ٥٩,٢٥  عمر عبد علي .٧٣

 الثاني  ٥٩,٢٠  عبد اهللا محمد منصور .٧٤

 الثاني  ٥٩,١٨  وليد سالم حسن .٧٥

 الثاني  ٥٩,١٥  احمد سالم صالح .٧٦



 

 )١٥-١٣(

  نهالدور الذي تخرج م  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني  ٥٩,١٤  ذاكر حكمت عزت .٧٧

 الثاني  ٥٩,١٣  يوسف خضر احمد .٧٨

 الثاني  ٥٩,٠٥  احمد عبد السالم علي .٧٩

 الثاني  ٥٨,٩٧  حازم محمود ظاهر .٨٠

 الثاني  ٥٨,٩٦  بشوار قدري احمد .٨١

 الثاني  ٥٨,٩٣  نوفل شيت صفو .٨٢

 الثاني  ٥٨,٨٣  كاظم محمد مصطفى .٨٣

 الثاني  ٥٨,٧٩  لؤي جاسم محمد .٨٤

 الثاني  ٥٨,٧٧  د جاسمسعدي احم .٨٥

 الثاني  ٥٨,٧٦  هدى عبد الجبار عبد الوهاب .٨٦

 الثاني  ٥٨,٧٣  محمود محمد علي .٨٧

 الثاني  ٥٨,٧١  منهل يحيى مرعي .٨٨

 الثاني  ٥٨,٦٩  احمد عزت سلمان .٨٩

 الثاني  ٥٨,٦٤  احمد حسن ياسين .٩٠

 الثاني  ٥٨,٦٤  مهند عزت احمد .٩١

 الثاني  ٥٨,٦١  عامر فاضل غزال .٩٢

 الثاني  ٥٨,٤٢  عليحازم عبد اهللا  .٩٣

 الثاني  ٥٨,٤٢  نوفل عبد يونس .٩٤

 الثاني  ٥٨,٤٠  ختام غانم يونس .٩٥

 الثاني  ٥٨,٣٨  سهيل حسين صالح .٩٦

 الثاني  ٥٨,٣٨  محمد عبد اهللا شريف .٩٧

 الثاني  ٥٨,٣٤  باسل ابراهيم محمد .٩٨

 الثاني  ٥٨,٣١  عماد الدين شعالن احمد .٩٩

 الثاني  ٥٨,٣١  نوفل عبد الواحد الطالب .١٠٠

 الثاني  ٥٨,٢٩  ونس جاسمخالد ي .١٠١

 الثاني  ٥٨,١٧  ميسر قاسم ذنون .١٠٢

 الثاني  ٥٨,١٠  عمار خلف احمد .١٠٣



 

 )١٥-١٤(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني  ٥٧,٩٥  فتحي احمد حسن .١٠٤

 الثاني  ٥٧,٩٣  فاضل ابراهيم صالح .١٠٥

 الثاني  ٥٧,٨٣  باسمة ناظم مال اهللا .١٠٦

 يالثان  ٥٧,٧٧  عايد محمود حسين .١٠٧

 الثاني  ٥٧,٧٤  ثائر احمد يحيى .١٠٨

 الثاني  ٧٥,٦٦  حنان جميل رشاش .١٠٩

 الثاني  ٥٧,٦٤  باسل عباس مجيد .١١٠

 الثاني  ٥٧,٦٣  ابراهيم رمضان مصطفى .١١١

 الثاني  ٥٧,٦٢  نصار عبد العزيز الراكان .١١٢

 الثاني  ٥٧,٦٠  عوني حنشول حسن .١١٣

 الثاني  ٥٧,٥٥  اسماعيل عزيز شيخو .١١٤

 يالثان  ٥٧,٤٠  هاشم عنتر خضر .١١٥

 الثاني  ٥٧,٣٢  عمر جاسم محمد .١١٦

 الثاني  ٥٧,٣٢  خليل ابراهيم كبيسي .١١٧

 الثاني  ٥٧,٣١  فيان صديق مصطفى .١١٨

 الثاني  ٥٧,١٧  احمد لطيف احمد .١١٩

 الثاني  ٥٧,١٥  سبهان خلف علي .١٢٠

 الثاني  ٥٧,٠٨  عيناء مظفر عثمان .١٢١

 الثاني  ٥٦,٧٦  حمود محمد حسن .١٢٢

 الثاني  ٥٦,١٢  نوري علي عيسى .١٢٣

 الثاني  ٥٥,٨٤   سعدونجاسم محمد .١٢٤

 الثاني  ٥٥,٥٧  عادل محمد حسين .١٢٥

 الثاني  ٥٥,٣٨  عدنان عبد اهللا جاسم .١٢٦

 الثاني  ٥٥,٢٠  عطا اهللا سلمان محمد .١٢٧

 الثاني  ٥٥,١١  سليمان سالم محمد .١٢٨

 الثاني  ٥٤,٦١  عبد الخالق محمد طاهر .١٢٩

 الثاني  ٥٤,١٩  خوام دحام دولة .١٣٠



 

 )١٥-١٥(

  ي تخرج منهالدور الذ  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني  ٥٢,٨٨  محسن محمد رشيد .١٣١

 


