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 القانون الجامعة: الموصل                  الكلية: الحقوق                              القسم : 

 الدراسة: )صباحي(              الشهادة : )بكالوريوس(

 : رقم وتاريخ األمر الجامعي  5102-5102سنة التخرج : 

 املالحظات دور النجاح املعدل اسم الطالب الثالثي ت
 معدل السنتين االخيرتين االول 52,520 د حسين فؤاد رع  .0

 معدل السنتين االخيرتين االول 58,020 عبدهللا كسار ممدوح  .5

 معدل السنتين االخيرتين االول 97,320 دهام مصطفى عبدهللا  .3

 معدل السنتين االخيرتين االول 95,893 محمد حسن هاشم  .8

 ين االخيرتينمعدل السنت االول 92,570 تقى عبد الباسط محمود  .2

 معدل السنتين االخيرتين االول 92,123 لورانس رافت فاضل   .2

 معدل السنتين االخيرتين االول 95,599 عبد العزيز داؤد خلف  .9

 معدل السنتين االخيرتين االول 95,938 هلمت خديدة كافان  .5

 معدل السنتين االخيرتين االول 90,987 احمد موسى عبدهللا  .7

 معدل السنتين االخيرتين االول 90,580 محمد سعود عزيز  .01

 معدل السنتين االخيرتين االول 90,152 مها علي حسين  .00

 معدل السنتين االخيرتين االول 91,753 مصطفى عواد اجرب  .05

 معدل السنتين االخيرتين االول 91,250 نصار مثكال مطلك  .03

 معدل السنتين االخيرتين االول 91,209 زبيد ُحمَير محمد  .08

 معدل السنتين االخيرتين االول 91,583 فاضل حمدصالح   .02

 معدل السنتين االخيرتين االول 27,508 دلشاد محمد زرا  .02

 معدل السنتين االخيرتين االول 27,832 عبد الجبار راوي عبد الجبار  .09

 معدل السنتين االخيرتين االول 27,507 اواب عمار ياسين  .05

 ين االخيرتينمعدل السنت االول 25,357 وليد عزت هاشم  .07

 معدل السنتين االخيرتين االول 25,35 نجم عبدهللا حسين  .51

 معدل السنتين االخيرتين االول 25,179 احمد ابراهيم جاسم  .50
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 معدل السنتين االخيرتين االول 29,759 نمير علي احمد  .55

 معدل السنتين االخيرتين االول 29,257 نور سري ابو اليزيد  .53

 معدل السنتين االخيرتين االول 22,953 عبد المهمين رحيم مهدي  .58

 معدل السنتين االخيرتين االول 22,887 ريان بشير محمود  .52

 معدل السنتين االخيرتين االول 22,312 محمد قاسم محمد سلمان  .52

 معدل السنتين االخيرتين االول 28,390 عبد جاسم عبد نوح  .59

 نمعدل السنتين االخيرتي االول 28,122 مروان غائب جمعة  .55

 معدل السنتين االخيرتين االول 23,509 غيث علي عباس  .57

 معدل السنتين االخيرتين االول 23,870 سياب مجيد عبدي  .31

 معدل السنتين االخيرتين االول 23,880 منذر خليل صالح  .30

 معدل السنتين االخيرتين االول 23,509 رياض حجي علي  .35

 السنتين االخيرتينمعدل  االول 23,153 عطا هللا محمد صالح  .33

 معدل السنتين االخيرتين االول 25,337 اشرف صالح اسماعيل  .38

 معدل السنتين االخيرتين االول 25,303 شكيب حسين حمد  .32

 معدل السنتين االخيرتين االول 20,2 محمد عبد الكريم شهاب علي  .32

 معدل السنتين االخيرتين االول 20,897 فهد فريد فندي  .39

 معدل السنتين االخيرتين االول 21,779 عليان عزيز عبود  .35

 معدل السنتين االخيرتين االول 21,58 مروة علي عبد الغني  .37

 معدل السنتين االخيرتين االول 21,008 ريام لؤي مجيد  .81

 معدل اخر سنة االول 27,529 حسنين صادق طعمة  .80
 معدل السنتين االخيرتين االول 27,277 علي خالد صبحي  .85

 معدل السنتين االخيرتين االول 27,05 ريم عليزاهدة عبد الك  .83

 معدل السنتين االخيرتين االول 25,892 صهيب اسماعيل خليل   .88

 معدل السنتين االخيرتين االول 29,307 قاسم شاكر عثمان  .82

 معدل السنتين االخيرتين االول 22,027 زينة محمود محمد  .82
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 القانون وق                              القسم : الجامعة: الموصل                  الكلية: الحق

 الدراسة: )صباحي(              الشهادة : )بكالوريوس(

  5102-5102سنة التخرج : 

 : رقم وتاريخ األمر الجامعي 

 املالحظات دور النجاح املعدل اسم الطالب الثالثي ت
 معدل السنتين االخيرتين الثاني 27,053 احمد جاسم محمد  .0

 معدل السنتين االخيرتين الثاني 22,3 توفيق صالح حسن  .5

 معدل السنتين االخيرتين الثاني 25,238 مصطفى فاضل عبد الرزاق  .3

 معدل السنتين االخيرتين الثاني 21,359 فيصل عزيز خضر  .8

 معدل السنتين االخيرتين الثاني 21,325 عثمان اياد خلف  .2

 السنتين االخيرتين معدل الثاني 21,312 اسيد خالد فالح  .2

 معدل السنتين االخيرتين الثاني 27,152 عمر عبد الباسط نون   .9

 معدل السنتين االخيرتين الثاني 29,032 بشار عناد حبو  .5

 معدل السنتين االخيرتين الثاني 28,82 محمد كريم نجم عبد هللا  .7

 معدل السنتين االخيرتين الثاني 23,953 ياسر حمادي خلف  .01

 معدل السنتين االخيرتين الثاني 23,008 د طه حمدعمار محمو   .00

 معدل السنتين االخيرتين الثاني 25,133 ايات فريد عبد احمد  .05
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