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 الحقوق القسم :                               الحقوق الجامعة : الموصل                  الكلية : 

 الشهادة : )بكالوريوس(        (     ةالدراسة : )صباحي

 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                     اسم دورة التخرج : 1021-1022سنة التخرج : 

 الدور الذي خترج منه املعدل ياسم الطالب الثالث ت

 االول 994.88 نجالء غانم حمد محيميد السبعاوي   .1
 االول 974838 ايمان عبد الرحمن عمر حيول سليفاني  .2
 االول 9248.9 سوزان مروان بشير عبد الغفور عدبو  .3
 االول .92497 عمار مشعل محمد نايف الدليمي  .4
 ولاال  904210 شهد محمد امين سليمان النعيمي  .5
 االول 394887 احمد هادي عبود احمد المشهداني  .6
 االول 394133 زهراء عباس محمد احمد البزيني  .7
 االول 334810 محمد فاضل عباس حسن الحلبوسي  .8
 االول 334771 اسيل شاكر علي ابراهيم الجبوري   .9

 االول 384772 رحمة نشوان محمد طاهر الغضنفري   .11
 االول 384717 حجي شفان خلف حسن ال ناسو  .11
 االول 3842.2 ايمن قحطان محمد عبد الحميد الخالدي  .12
 االول 3840.8 لمياء شاكر احمد ياسين المشهداني  .13
 االول 374898 وفاء محمود احمد عباس اليبواتي  .14
 االول 374199 حذيفة محمود يونس طه النعيمي  .15
 االول .3.487 تغريد ازهر احمد محمد االفندي  .16
 االول 3.4939 مد الجبوري حسين علي سعيد مح  .17
 االول 3.4337 نور محفوظ سليمان حسن النعيمي  .18
 االول 3.4320 رائد جمال جاسم احمد الطائي  .19
 االول .37470 منال خليل عزيز احمد النمر  .21
 االول 324827 خلدون ديدار سليم عدو كوراني  .21
 االول 324987 مروان محمد حمودي حمود الطائي  .22
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 االول 324132 عب العبيدياحمد شكر محمود ص  .23
 االول 324273 محمد حازم علي قاسم المشهداني  .24
 االول 324037 احمد سبهان عبد هللا محمد العنزي   .25
 االول 304710 زبيدة علي يونس المالح  .26
 االول 304088 اسعد حميد ابراهيم سعدو العباسي  .27
 االول 8849.9 رائد هادي احمد عبيد العكيدي  .28
 االول 884807 براهيم الياس الزيباري زكريا مولود ا  .29
 االول 884.37 حسين حازم ابراهيم علي جابور  .31
 االول .88429 علي عبد هللا فاضل حمد الجبوري   .31
 االول 894.78 محمد ادريس محمد مرعي الحمداني  .32
 االول 894111 حسين علي حسين خلف الزبيدي  .33
 االول 894079 اسراء حسين محسن احمد الراوي   .34
 االول 834981 ا عبد الكريم غانم داؤد المعاضيديري  .35
 االول 834732 اسالم محمد محمود عبيد البدراني  .36
 االول 834178 عثمان محمود مطر حمد الجبوري   .37
 االول 8341.3 عمر عزيز حميد حسن العبدلي  .38
 االول 874993 احمد ماهر محمد سامي الحمداني  .39
 االول 874783 شاكر عبد هللا علي لجي الجبوري   .41
 االول 874219 عبير محمد ابراهيم حسين الكوياني  .41
 االول 8.49.7 داليا سامي لطيف هوبي الدايني  .42
 االول 8.4381 معاذ عبد الجبار احمد ذنون القصاب  .43
 االول 8.4.82 سارة خالد محمد حسين المولى  .44
 االول 8.4.79 خالد علي ابراهيم علي عواد  .45
 االول 8.4.10 ري علي انيس علي مصلح الجبو   .46
 االول 8.4179 نهاد مهدي صالح جاسم الحشماوي   .47
 االول 874820 لوجين نزار ذنون احمد الكركولي  .48
 االول 874891 نهاية طالل سلطان خليل الكالك  .49
 االول 874778 سامر افريم عبوش عيسو  .51
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 االول 874793 كريم جاسم خلف حمد الزبيدي  .51
 االول 874277 ن سرمد ادريس سرحان حسين السرحا  .52
 االول 874001 منى خليل عزيز احمد النمر  .53
 االول 8143.8 فواز علي نجم عيس الراشدي  .54
 االول 8248.0 مهند نافع رضا يوسف العباسي  .55
 االول 824799 نورا حميد اسماعيل رضا بشار  .56
 االول 784977 عمر عيد مخلف غالب السلماني  .57
 االول 784911 اوس وليد غفوري رؤوف العبيدي  .58
 االول 784713 عمار محمد علي عبد الغفور حسن سعيد  .59
 االول 784729 احمد نزار عبد محمود الحمداني  .61
 االول 794989 مروة وعد هللا محمود الطائي  .61
 االول 7949.0 حذيفة رعد علي حمد الطائي  .62
 االول 794972 احمد مبدر محمد صبيح الحمداني  .63
 االول 7948.7 السبعاوي  استبرق عبد الباسط محمد حسن  .64
 االول 794172 مروة حسين معيوف وقاع الجبوري   .65
 االول 734871 محمد خضر حسن احمد الطائي  .66
 االول 734902 رامي خالد محمود صالح الحمداني  .67
 االول .77498 زينب مفتن عائد جاسم الخزرجي  .68
 االول 774397 عبد هللا عبيد سمير رميض الشمري   .69
 االول 774373 فو متي ريفان جرجيس ر   .71
 االول 774171 سيروان احمد خضر حسن السنجاري   .71
 االول 7.4792 زينة لقمان يوسف كنوص اعدان  .72
 االول 774779 ايمان حم عبدي طاهر ريكاني  .73
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 الحقوق القسم :                               الحقوق لجامعة : الموصل                  الكلية : ا

 الشهادة : )بكالوريوس(        سة : )صباحي(     الدرا

 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                     اسم دورة التخرج : 1021-1022سنة التخرج : 

 الدور الذي خترج منه املعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني .88479 سلطان سالم حمد صادق العالف  .1
 الثاني 874099 اسامة خالد بدر نجم الطائي  .2
 الثاني 784970 حنان علي محمد سلطان اللجي  .3
 الثاني 784180 سامر سعيد هالل حمدي الجبوري   .4
 الثاني 794379 هيالن عارف صادق عبدي الريكاني  .5
 الثاني 7947.9 رغدة اسامة احمد ايوب البنا  .6
 الثاني 794101 ايناس لقمان محمد حسين الزبيدي  .7
 الثاني 7348.0 ض المحمديمروان ماجد خليفة فيا  .8
 الثاني 784901 حميد جاسم حمادي جاسم العيساوي   .9

 الثاني 7847.9 حاتم مثكال مطلك راكان الشمري   .11
 الثاني 784.19 هند ياسر عبد الغفور محمد طاهر الكالوي   .11
 الثاني 774.32 وسام غني محمود ادهام الزيدي  .12
 الثاني 774.02 شهد مؤيد سعيد داؤود الطائي  .13
 الثاني 774738 سهر ايوب حسين عبد الرحمن السنجاري   .14
 الثاني 7742.3 عمر باسل محمد كاتو العبيدي  .15
 الثاني .77408 محمد جاسم محمد عبد الرحمن السنجار  .16
 الثاني 7.4818 علي حماد مشعل محيمد الراوي   .17
 الثاني 7.4387 شهد جاسم اسمير جاسم الرجيو  .18
 الثاني ..7.48 اوي عدي ماجد اسماعيل محمد الر   .19
 الثاني .7.4.7 علي مقداد محمد يونس الطائي  .21
 الثاني .7.4.1 يوسف ابراهيم عايف عبار الشمري   .21
 الثاني 7.4092 محمد عليوي حسين محمد الدليمي  .22
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 الثاني 7748.2 مخلد محمد اسماعيل خليل السبعاوي   .23
 الثاني 774901 انعام يونس محمد حبيب  .24
 الثاني 774878 اح محمد اللهيبيياسين عبد هللا نط  .25
 الثاني 7747.7 اثير وليد توفيق مخيلف المولى  .26
 الثاني 7741.2 علي محمد حسين ابراهيم الجحيشي  .27
 الثاني 774230 لؤي ذنون يونس محمد بشار  .28
 الثاني 714887 طاهر فليح حسن مشعان العبيدي  .29
 الثاني 714993 حكم احمد علي محمود العلي  .31
 الثاني 714979 مد سلطان احمد اللهيبيخنساء مح  .31
 الثاني 714.78 عدي محمود جمعة زيدان البياتي  .32
 الثاني 714207 علي حسين علي عطيوي الدليمي  .33
 الثاني ..7140 سعد محمد جاسم احمد الدليمي  .34
 الثاني 724330 قتيبة عبد الوهاب عبد الرزاق صالح التميمي  .35
 الثاني 724789 سعد محمد عاكول علي الكربولي  .36

 

 

 

 الجامعة : الموصل                  الكلية : الحقوق                              القسم : الحقوق 

 الدراسة : )الصباحية(             الشهادة : )بكالوريوس(

 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                     اسم دورة التخرج : 1021-1022سنة التخرج : 

 الدور الذي خترج منه املعدل اسم الطالب الثالثي ت

 التكميلي 7.4.8 مهند عبد عدل عباس الدليمي  .1
 التكميلي .77490 محمود فواز عباس عرسان الزوبعي  .2
 التكميلي 714789 حسن جمعة حسن تايه الجبوري   .3

 التكميلي 724237 مروان كامل فرحان حديد الجميلي  .4

 التكميلي 70431 يليوليد خلف فرحان تركي الجم  .5

 

8/77/1.020 

 2/22/1021في 


