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 القانون الجامعة: الموصل                  الكلية: الحقوق                              القسم : 

 الدراسة: )صباحي(              الشهادة : )بكالوريوس(

 : رقم وتاريخ األمر الجامعي  3102-3102سنة التخرج : 

 املالحظات دور النجاح املعدل اسم الطالب الثالثي ت
 معدل اخر سنة االول 98,55 لد نذير حميدامنة خا  .0

 معدل اخر سنة االول 99,85 هشام عبد المنعم يونس  .3

 معدل اخر سنة االول 98,88 خلدون اياد هاشم  .2

 معدل اخر سنة االول 98,95 شجن نبيل محمد عبد هللا  .2

 معدل اخر سنة االول 98,28 هبة دريد خسرو  .5

 معدل اخر سنة لاالو 98,85 ابراهيم عثمان محمد ذنون  .6

 معدل اخر سنة االول 58,58 انس فارس عبد الستار  .7

 معدل اخر سنة االول 58,98 مصطفى عبد الرزاق قادر  .8

 معدل اخر سنة االول 59,28 عز الدين مصطفى ايمن  .9

 معدل اخر سنة االول 55,75 حسن عامر مرعي  .01

 معدل اخر سنة االول 55,78 معن صبيح زغير  .00

 معدل اخر سنة االول 58,78 درحمة ياسين محم  .03

 معدل اخر سنة االول 55,95 احمد زكي حبيب  .02

 معدل اخر سنة االول 55,85 باسمة عايد علي  .02

 معدل اخر سنة االول 57,95 سمير محمود حسين  .05

 معدل اخر سنة االول 57,55 ممدوح خالد محمد  .06

 معدل اخر سنة االول 57,95 احمد اسامة حامد  .07

 معدل اخر سنة االول 57,95 ميزر فارس ذياب   .08

 معدل اخر سنة االول 57,95 طالل حازم محمد  .09

 معدل اخر سنة االول 59,98 محمود شكر محمود  .31
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 معدل اخر سنة االول 59,85 حمزة نواف حماد عفين  .30

 معدل اخر سنة االول 59,85 ثائر منصور جميل  .33

 معدل اخر سنة االول 59,88 ريم سالم متعب  .32

 معدل اخر سنة االول 59,28 ديجاسم حميد مه  .32

 معدل اخر سنة االول 58,95 ياسين محمود عويد  .35

 معدل اخر سنة االول 58,25 احمد صالح عمر علي  .36

 معدل اخر سنة االول 58,85 عبدالرحمن محمود لطيف  .37

 معدل اخر سنة االول 58,85 مروان مشير محمد حسن  .38

 معدل اخر سنة االول 58,88 مصطفى ماجد محمد  .39

 معدل اخر سنة االول 52,95 جيمان خليل طه  .21

 معدل اخر سنة االول 52,85 نور جمال فيصل  .20

 معدل اخر سنة االول 52,88 سعاد خلف محمد  .23

 معدل اخر سنة االول 58,58 صابرين هاشم قاسم  .22

 معدل اخر سنة االول 58,55 مصطفى جاسم محمد  .22

 معدل اخر سنة االول 58,58 اسماء عمر طاهر عبدو  .25

 معدل اخر سنة االول 58,25 عبد العزيز اسامة يوسف  .26

 معدل اخر سنة االول 58,88 سوزان ماهر جميل  .27

 معدل اخر سنة االول 88,95 حسين سفاح عفاص  .28

 معدل اخر سنة االول 88,95 يونس عبد الجبار ذنون  .29

 معدل اخر سنة االول 88,58 عدنان ابراهيم شهاب  .21

 معدل اخر سنة االول 88,58 مهند كفاح حبيب  .20

 معدل اخر سنة االول 88,58 عبد السالم احمد مصطفى  .23

 معدل اخر سنة االول 88,85 تاضي حسين ظاهر  .22

 معدل اخر سنة االول 88,88 سمير صالح محمد  .22

 معدل اخر سنة االول 89,58 كرار كريم مكي  .25
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 معدل اخر سنة االول 89,55 فالح حمادي هندي  .26

 معدل اخر سنة الولا 89,75 احمد مؤيد محمود  .27

 معدل اخر سنة االول 89,85 عمر عبد الكريم سليم  .28

 معدل اخر سنة االول 89,28 احمد راكان فتحي  .29

 معدل اخر سنة االول 89,28 احمد خالد فتحي  .51

 معدل اخر سنة االول 89,28 علي احمد ياسين  .50

 معدل اخر سنة االول 89,85 فيصل صبيح زغير  .53

 معدل اخر سنة االول 85,85 يونس احمد عمر جتو  .52

 معدل اخر سنة االول 85,85 محمد سعدون حمزة  .52

 معدل اخر سنة االول 85,78 خالد سلطان احمد  .55

 معدل اخر سنة االول 85,95 ساندي نافع ايوب  .56

 معدل اخر سنة االول 85,85 فرات ذنون خليل ناصر  .57

 معدل اخر سنة االول 85,28 حكم خالد جارو  .58

 معدل اخر سنة االول 85,25 بد الواحدوعدهللا محمد ع  .59

 معدل اخر سنة االول 88,98 خالت علي احمد  .61

 معدل اخر سنة االول 88,58 محمد عبد الرحمن حمادي  .60

 معدل اخر سنة االول 88,85 يحيى زكر حمزة  .63

 معدل اخر سنة االول 88,88 محمود محمد ابراهيم  .62

 معدل اخر سنة االول 88,88 رؤى جاسم محمد  .62

 معدل اخر سنة االول 88,55 سامة زيد غانما  .65

 معدل اخر سنة االول 88,58 عطاء عصام ذنون  .66

 معدل اخر سنة االول 88,75 محمد عبد الوهاب خلف  .67

 معدل اخر سنة االول 88,95 صالح محمد حمام  .68

 معدل اخر سنة االول 88,98 اسامة عبدهللا جاسم  .69

 معدل اخر سنة االول 88,28 رفاه عزت محمد  .71
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 معدل اخر سنة االول 85,58 عقبة غني عبد  .70

 معدل اخر سنة االول 85,85 اريج مظفر عبد القادر  .73

 معدل اخر سنة االول 85,88 ميسر سعيد مبارك  .72

 معدل اخر سنة االول 85,28 رحاب محسن محمد  .72

 معدل اخر سنة االول 85,88 شعالن نايف شبيب  .75

 خر سنةمعدل ا االول 87,88 عبد هللا محسن يونس  .76

 معدل اخر سنة االول 87,75 صالح خلف عبد القادر  .77

 معدل اخر سنة االول 87,95 رائدة حاجي عيسى  .78

 معدل اخر سنة االول 87,98 عبد هللا فاضل عبد الرزاق  .79

 معدل اخر سنة االول 87,98 نبيل ابراهيم جدوع  .81

 معدل اخر سنة االول 89,58 فهد سعدون محمد  .80

 معدل اخر سنة االول 89,58 جاسم محارب احمد  .83

 معدل اخر سنة االول 89,78 والء عبد الكريم محمد  .82

 معدل اخر سنة االول 89,85 ابراهيم محمد علي حمدون  .82

 معدل اخر سنة االول 89,25 ريمان محمد خضر  .85

 معدل اخر سنة االول 89,25 وسام محمد سليمان  .86

 معدل اخر سنة االول 89,85 علي شامل عبد الحميد  .87

 معدل اخر سنة االول 88,88 سبهان عادل احمد  .88

 معدل اخر سنة االول 88,98 ابتهال مؤيد محمود  .89

 معدل اخر سنة االول 88,55 عمر حسين مجيد  .91

 معدل اخر سنة االول 88,88 صادق ابراهيم مصطفى  .90

 معدل اخر سنة االول 88,58 احمد عبد الرحيم جاسم  .93

 خر سنةمعدل ا االول 82,85 ميزر بنيان علي  .92

 معدل اخر سنة االول 82,88 احمد علي محمد احمد  .92

 معدل اخر سنة االول 88,58 رافد عبد الواحد جميل  .95
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 معدل اخر سنة االول 88,85 محمد محمود عبد محمد  .96

 معدل اخر سنة االول 88,88 دينا فوزي صبري  .97

 معدل اخر سنة االول 88,75 خالد خضير اسود  .98

 معدل اخر سنة االول 88,75 غسان ابراهيم سليمان  .99

 معدل اخر سنة االول 88,78 محمد عجاج رجب  .011

 معدل اخر سنة االول 88,88 مصطفى فارس ابراهيم  .010

 معدل اخر سنة االول 88,25 فالح حاتم حسين  .013

 معدل اخر سنة االول 88,25 حاتم ماجد حامد  .012

 معدل اخر سنة االول 88,85 بارق عبد القادر سليمان  .012

 معدل اخر سنة االول 88,88 حمدمهند خلف ا  .015

 معدل اخر سنة االول 58,55 حسن علي جرجيس  .016

 معدل اخر سنة االول 58,85 هادي رمضان محمود  .017

 معدل اخر سنة االول 58,28 طارق احمد محمد  .018

 معدل اخر سنة االول 59,85 زيد عزيز علي  .019

 معدل اخر سنة االول 59,75 محمد عبد الحكيم فاضل   .001

 معدل اخر سنة االول 59,88 الرحمن داؤدمحمد عبد   .000

 معدل اخر سنة االول 55,95 معتز احمد عبيد مهاوش  .003

 معدل اخر سنة االول 55,28 وسام عبد احمد  .002

 معدل اخر سنة االول 58,88 ضاري خميس محمد  .002

 معدل اخر سنة االول 58,88 جوانه جمعة عاكوب  .005

 معدل اخر سنة االول 58,58 علي حميد صكر  .006

 معدل اخر سنة االول 58,58 ل شهاب احمددال  .007

 معدل اخر سنة االول 58,85 ابراهيم علي سليمان  .008

 معدل اخر سنة االول 58,85 داليا يونس محمد  .009

 معدل اخر سنة االول 55,58 راني سالم علوان  .031
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 معدل اخر سنة االول 55,55 تيسير حسين عبد  .030

 معدل اخر سنة االول 55,78 زيدون حسين علي  .033

 معدل اخر سنة االول 57,55 حسن هزاع متعب  .032

 معدل اخر سنة االول 57,85 يمامة هاني محسن  .032

 معدل اخر سنة االول 59,55 معتصم ناظر عبد  .035

 معدل اخر سنة االول 59,88 زينة صالح حامد  .036

 معدل اخر سنة االول 59,58 زينب نبيل سعد هللا  .037

 اخر سنة معدل االول 59,25 اكرم هيثم عبد الكريم سعيد  .038

 معدل اخر سنة االول 52,25 حسين ابراهيم مكحول  .039
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 القانون الجامعة: الموصل                  الكلية: الحقوق                              القسم : 

 الدراسة: )صباحي(              الشهادة : )بكالوريوس(

 : رقم وتاريخ األمر الجامعي  3102-3102سنة التخرج : 

 املالحظات دور النجاح املعدل اسم الطالب الثالثي ت
 معدل اخر سنة الثاني 59,88 اوس جمال داؤد  .0

 معدل اخر سنة الثاني 58,25 قيصر فيصل محمود  .3

 معدل اخر سنة الثاني 85,78 دالل ابراهيم عزو  .2

 معدل اخر سنة الثاني 88,85 فرح اسامة ذنون  .2

 معدل اخر سنة الثاني 87,95 عد شيبو قاسمس  .5

 معدل اخر سنة الثاني 88,78 صالح محسن صبحي حمود  .6

 معدل اخر سنة الثاني 82,85 طه جاسم محمد  .7

 معدل اخر سنة الثاني 82,88 محمود لؤي شفيق  .8

 معدل اخر سنة الثاني 82,95 عبد هللا ابراهيم احمود  .9

 اخر سنةمعدل  الثاني 82,28 لمى بسام انور  .01

 معدل اخر سنة الثاني 58,98 عبير كريم عبد شالل  .00

 معدل اخر سنة الثاني 58,75 الفاروق عبد الرحمن عباس  .03

 معدل اخر سنة الثاني 59,85 ضياء محمود حسين  .02

 معدل اخر سنة الثاني 59,88 حيدر ناجي شحاذة  .02

 معدل اخر سنة الثاني 59,95 عبد الصمد نواف عبد  .05

 معدل اخر سنة الثاني 59,98 يدمحمد عباس حم  .06

 معدل اخر سنة الثاني 59,85 انور فخري رديف   .07

 معدل اخر سنة الثاني 58,28 ريام خلف عبد هللا  .08

 معدل اخر سنة الثاني 55,85 محمد الزم حسن  .09

 معدل اخر سنة الثاني 55,58 مصطفى احمد عبيد  .31

 21/5/3107ش ط ر في  8398
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 معدل اخر سنة الثاني 55,58 وسام دحام احمد  .30

 معدل اخر سنة الثاني 55,88 مر كريمرند عا  .33

 معدل اخر سنة الثاني 57,58 صفاء حميد جاسم محمد  .32

 معدل اخر سنة الثاني 57,95 االء عبد الكريم عباس  .32

 معدل اخر سنة الثاني 57,85 محمد مقداد هاشم  .35

 معدل اخر سنة الثاني 57,28 احمد مظهر احمد  .36

 ر سنةمعدل اخ الثاني 57,85 احمد حميد محمود  .37

 معدل اخر سنة الثاني 59,95 نجاح نوري عطية  .38

 معدل اخر سنة الثاني 59,78 جالل سلمان زيدان  .39

 معدل اخر سنة الثاني 59,98 محمد حميد جاسم  .21

 معدل اخر سنة الثاني 59,85 محمد خالد محمد  .20

 معدل اخر سنة الثاني 58,98 نبأ قحطان عبد الحميد  .23

 معدل اخر سنة الثاني 58,98 راوية خالد ابراهيم  .22

 معدل اخر سنة الثاني 52,55 محمد حامد حميد  .22

 معدل اخر سنة الثاني 52,58 نقاء ناصر احمد  .25

 


