
  جامعة املوصل

   الدراسة الصباحیة٠٠٠٠٠       الحقوق     ٠٠٠٠خریجو كلیة 

  )الدور األول  /  (٢٠٠٩ -٢٠٠٨للعام الدراسي  

   )١/٧/٢٠٠٩(في  )  ١٠٨٠٠(بموجب األمر الجامعي المرقم 

  

  دور النجاح  التقدیر  المعدل  االسم  ت

األول  ًجید جدا  ٨٣.٦٣٣  سوسن مثكال مطلك  .١

األولًجید جدا  ٨٢.٤٢٦  نور نجم عبدهللا  .٢

األولًجید جدا  ٨٢.٢٢٣  ثائر رجب احمد  .٣

األولًجید جدا  ٨١.٩٥٢  رنا سعد شاكر  .٤

األولًجید جدا  ٨٠.٩٠٦  اسراء غانم حمید  .٥

األول  جید  ٧٩.٨٩٦  مروان كامل جمعة  .٦

األولجید  ٧٦.٧٠٥  رشا راكان نجم  .٧

األولجید  ٧٥.٥١٣  افین موسى سعید  .٨

األولجید  ٧٤.٧٩٥  نركز حسن سفر  .٩

األولجید  ٧٣.٩٦  سراب علي عرب.١٠

األولجید  ٧٣.٧٢٢  سالي سلمان شمعون.١١

األولجید  ٧٣.٥٦٢  حسین سعید عیدان.١٢

األولجید  ٧٣.١٣٧  ندى إسماعیل ھادي.١٣

األولجید  ٧٢.٧٣٤  احمد صباح الدین محي الدین.١٤

األولجید  ٧٢.٦٢٥  محمد علي خلف.١٥

األولجید  ٧٢.٤٧١  اسماء ابراھیم احمد.١٦



األولجید  ٧١.٨٩٢  غیث عامر احمد.١٧

األولجید  ٧١.٤٩٤  نور سعد جاسم.١٨

األولجید  ٧١.١٩٩  زیاد سعد الدین عطا محمد.١٩

األولجید  ٧٠.٧٧٣  دعاء محمد صبري.٢٠

األولجید  ٧٠.٧٣٧  ریتا ثائر كیكھ.٢١

األولجید  ٧٠.٢٨٧  محمد سمیر  محمود.٢٢

ولاالجید  ٧٠.٠٩٤  وسن یحیى قاسم.٢٣

األول  متوسط  ٦٩.٧٩٢  محمد ثاني خلف.٢٤

األولمتوسط  ٦٩.٦١٩  رائد زیاد حیدر.٢٥

األولمتوسط  ٦٩.٣٤٦  فراس محمد احمد.٢٦

األولمتوسط  ٦٨.٦٧٩  نغم ھاني شاكر.٢٧

األولمتوسط  ٦٨.٦٢٥  ایمان سبھان عبدهللا.٢٨

األولمتوسط  ٦٨.١٧٦  عبد الرحمن علي عبد.٢٩

األولمتوسط  ٦٨.٠٤١  محمد عبد األلھ یونس.٣٠

األولمتوسط  ٦٧.٦٦٤  خلیل فتحي خلیل.٣١

األولمتوسط  ٦٧.٣٢١  اسراء نوري عبد الكریم.٣٢

األولمتوسط  ٦٦.٣٨٥  أسیل شھاب احمد.٣٣

األولمتوسط  ٦٥.٩٥٨  یاسر علي احمد.٣٤

األولمتوسط  ٦٥.٨٣٤  عزیزة زھیر سعید.٣٥

األولمتوسط  ٦٥.٧٤٦   معد سالمزینة.٣٦

األولمتوسط  ٦٥.٦٩٧  نبأ فاضل محمد طاھر.٣٧

األولمتوسط  ٦٥.٥٢٧  وفاء عبد الواحد اسماعیل.٣٨



األولمتوسط  ٦٥.٢٥٤  مروة سالم متعب .٣٩

األولمتوسط  ٦٤.٦٥٤  قتیبة عبد الكریم خلیل.٤٠

األولمتوسط  ٦٤.٢٧٦  حریة زیدان خلف.٤١

األولمتوسط  ٦٤.١٥١  یوسف شھاب احمد.٤٢

األولمتوسط  ٦٣.٧٦١  نور صبحي محمد.٤٣

األولمتوسط  ٦٣.٧  منذر عبد الرزاقرنا .٤٤

األولمتوسط  ٦٣.٣٨  ثامر تحسین مرعي.٤٥

األولمتوسط  ٦٢.٨٩٤  سعدي مرعي حسن.٤٦

األولمتوسط  ٦٢.٨٦٣  دلین عدنان شفیق.٤٧

األولمتوسط  ٦٢.٢٧٣  سالم عبد الرحال مطر.٤٨

األولمتوسط  ٦٢.٢٦٣  عبیر وعد رشید.٤٩

األولمتوسط  ٦٢.٢٣٢  عدنان احمد حسین.٥٠

األولمتوسط  ٦٢.١٦٢  احمد خلیل ابراھیم.٥١

األولمتوسط  ٦١.٣٨٤  زینب قصي عبد الباقي.٥٢

األولمتوسط  ٦٠.٦٢٥  رحمة ریاض عبد الغني.٥٣

األولمتوسط  ٦٠.٠٧٥  مشرق حمید خضر.٥٤

األول  مقبول  ٥٩.٥٠١  اماني تحسین محسن.٥٥

األولمقبول  ٥٨.٥٢٢  معتز جسام محمد.٥٦

األولمقبول  ٥٨.١٤٩  ولید حامد حسین.٥٧

األولمقبول  ٥٧.٩٨٥  فؤاد خلف سلیمان.٥٨

األولمقبول  ٥٦.٤٣٣  سمیر محمد جھاد.٥٩

األولمقبول  ٥٥.٤٤٨  علي صالح علي.٦٠



األولمقبول  ٥٤.٨٢٩  عبد الرحمن صالح عثمان.٦١

األولمقبول  ٥٣.٦٩٤  سعد عبد فرحان.٦٢

األولمقبول  ٥٢.٢٣١  عبد العزیز خضیر طعمھ.٦٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  امعة املوصلج

   الدراسة الصباحیة٠٠٠٠٠       الحقوق     ٠٠٠٠خریجو كلیة 

  )الثاني الدور   /  (٢٠٠٩ -٢٠٠٨ للعام الدراسي 

  )١/١٠/٢٠٠٩(في ) ١٦٢٧٣(بموجب األمر الجامعي المرقم 

  

  دور النجاح  التقدیر  المعدل  االسم  ت

الثاني  جید  ٧٠.٩٨٥  امیرة عبد الغني شیت  .١

الثانيمتوسط  ٦٠.٧٩٨  حازم سرحان حسین  .٢

الثاني  مقبول  ٥٩.٩١٧  محمد خلیل اسماعیل  .٣

الثانيمقبول  ٥٧.٧٧١  محمد یوسف اسماعیل   .٤

الثانيمقبول  ٥٧.٥٥٦  عبد عطیة صالح  .٥

الثانيمقبول  ٥٧.٣٢٨  مھند سمیر ابراھیم  .٦

الثانيمقبول  ٥٧.٢٩٢  فائق دلف داؤد  .٧

الثانيمقبول  ٥٦.٨٩٧  ھیم حمدعبد الرحمن ابرا  .٨

الثانيمقبول  ٥٦.٥٤٤  یسرى محمد سلیم  .٩

الثانيمقبول  ٥٦.١٦٧  صالح یاسین ابراھیم  .١٠

الثانيمقبول  ٥٥.٧٩٦  خیر الدین یوسف علي  .١١

الثاني  مقبول  ٥٥.٤١٦  مھا خالد ابراھیم   .١٢

الثانيمقبول  ٥٥.٣٦٨  نزار یوسف حمید  .١٣

انيالثمقبول  ٥٥.١٣٩  حمید علي دایح  .١٤

الثانيمقبول  ٥٥.٠٤  محمد عبد القادر فلیح  .١٥

الثانيمقبول  ٥٥.٠١٤  وعد احمد یونس   .١٦



الثانيمقبول  ٥٤.٩٤١  برزان اكرم قاسم  .١٧

الثانيمقبول  ٥٤.٩٣٣  اراز احمد ابراھیم  .١٨

الثانيمقبول  ٥٤.٧٦٣  بیب عطا هللا جویرح  .١٩

الثانيمقبول  ٥٤.٢٦٤  اسامة جاسم محمد  .٢٠

الثاني  مقبول  ٥٣.٤٣٢  م فتحيزوبع عبد الكری  .٢١

الثانيمقبول  ٥٣.٤٢١  محمد عبد هللا نجم  .٢٢

الثانيمقبول  ٥٣.٤٠٣  محمد صباح حماد  .٢٣

الثانيمقبول  ٥٣.٣٣٦  فنر قیس عبد الكریم  .٢٤

الثانيمقبول  ٥٢.٧٠٣  رافع محمد جمعة  .٢٥

الثانيمقبول  ٥٢.٥٦٥  نكتل حمد حمكي  .٢٦

الثانيمقبول  ٥٢.٥٤٤  سداد احمد نواف  .٢٧

الثانيمقبول  ٥٢.٣٤٢  رعد عبد الجبار جمیل  .٢٨

الثانيمقبول  ٥٢.١٩٠  جاسم محمد خلف   .٢٩

الثاني  مقبول  ٥٢.١١٧  سلطان محمد سعید  .٣٠

الثانيمقبول  ٥١.٦٠٥  اركان محمد صغیر  .٣١

الثانيمقبول  ٥١.٤٥٢  صمحمود خلیل عنفو  .٣٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  امعة املوصلج

  الدراسة الصباحیة ٠٠٠٠٠       الحقوق     ٠٠٠٠خریجو كلیة 

  )التكمیليالدور   /  (٢٠٠٩ -٢٠٠٨ للعام الدراسي 

  ) ١٥/١٢/٢٠٠٩(في ) ٢١٢٠٥(بموجب األمر الجامعي المرقم     

  
  دور النجاح  التقدیر  المعدل  االسم  ت

التكمیلي  مقبول  ٥٤.٨٤٣  عماد علي عبد  .١

التكمیليمقبول  ٥٢.٠٧٩  عبد اإللھ عبد الحلیم مھدي   .٢

  


