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 القانون الجامعة: الموصل                  الكلية: الحقوق                              القسم : 

 الدراسة: )صباحي(              الشهادة : )بكالوريوس(

 : رقم وتاريخ األمر الجامعي  1027-1026سنة التخرج : 

 املالحظات دور النجاح املعدل اسم الطالب الثالثي ت
 معدل السنتين االخيرتين االول 60.98 واد عليمحمود ع  .2

 معدل السنتين االخيرتين االول 66.688 سارة فالح حسن  .1

 معدل السنتين االخيرتين االول 68.868 هيثم ناظم احمد  .3

 معدل السنتين االخيرتين االول 88..68 ماهر صباح حبيب  .4

 معدل السنتين االخيرتين االول 68.889 زيد حميد صبار  .5

 معدل السنتين االخيرتين االول 88..68 هاد عمر رشيدن  .6

 معدل السنتين االخيرتين االول 68.9.8 هايس سويلم صلبي  .7

 معدل السنتين االخيرتين االول 68.968 سارة سالم ادريس  .8

 معدل السنتين االخيرتين االول 68.888 محمد رضوان جالل  .9

 خيرتينمعدل السنتين اال االول 68.688 سيف مجيد نايف  .20

 معدل السنتين االخيرتين االول .80.88 محمد عبدهللا مرعي  .22

 معدل السنتين االخيرتين االول 80.886 محمد اياد محمد  .21

 معدل السنتين االخيرتين االول 80.998 سعد ايهم سعدهللا  .23

 معدل السنتين االخيرتين االول .86.68 عبد العظيم عبد الجليل ناجي  .24

 معدل السنتين االخيرتين االول 88..86 منى خالد صالح  .25

 معدل السنتين االخيرتين االول 86.808 اسراء مشعل عيدان  .26

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.686 هومان حسن خالد  .27

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.888 اسراء اياد طارق  .28

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.88 شهد ضياء هاشم  .29

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.806 سعد هللا ثواب ازهر  .10
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 معدل السنتين االخيرتين االول 88.088 سامي سعيد احمدي  .12

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.888 االء فارس حمادي  .11

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.889 منعم عقيل عواد  .13

 ينمعدل السنتين االخيرت االول 88..88 عمر فايق دهام  .14

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.888 عقيل محسن علي  .15

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.88 ذكرى سليمان علي  .16

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.906 علي ياسين علي  .17

 معدل السنتين االخيرتين االول 089..8 رائد خضير صالح  .18

 ين االخيرتينمعدل السنت االول 89...8 حيدر فريد عبد عون  .19

 معدل السنتين االخيرتين االول 889..8 رائد عويد رحيل  .30

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.888 اسراء احمد محمد شريف  .32

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.888 مصطفى رعد حاتم  .31

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.686 حسام مشعان محمود  .33

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.898 انور عباس شالش  .34

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.8.8 اياد علي يونس  .35

 معدل السنتين االخيرتين االول .88.66 ماهر طارق رشيد  .36

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.686 سعد سعيد محمد علي  .37

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.886 هشام خالد رمضان  .38

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.9.6 عبد وناس حسين كاظم  .39

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.996 اثير احمد محمود  .40

 معدل السنتين االخيرتين االول 89.098 هالة سلطان محمد  .42

 معدل السنتين االخيرتين االول 89.889 محمد ضياء درويش  .41

 االخيرتينمعدل السنتين  االول 80.689 يوسف فاهم عبد الرضا  .43

عبد الكريم عبد القادر   .44

 محمود
 معدل السنتين االخيرتين االول 80.808



 

 3 

 معدل السنتين االخيرتين االول 80.888 سارة منهل طارق  .45

 معدل السنتين االخيرتين االول 68..80 هذال محسن ارديني  .46

 معدل السنتين االخيرتين االول 80.888 محمد يونس صالح  .47

 معدل السنتين االخيرتين االول 80.886 ناظم فزع حسين  .48

 معدل السنتين االخيرتين االول 86.668 ندى نادر قادر  .49

 معدل السنتين االخيرتين االول 86.889 ضبيان صالح الدين ابراهيم  .50

 معدل السنتين االخيرتين االول 86.888 بهزاد عبد الرحمن يوسف  .52

 تينمعدل السنتين االخير االول 88.8.8 حسن حامد محمد  .51

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.889 احمد صالح عبدهللا  .53

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.889 صبا محمد حمود  .54

 معدل السنتين االخيرتين االول .88.88 نذير بشير بولص  .55

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.969 هادي وناس برهان  .56

 السنتين االخيرتينمعدل  االول 88.608 برزان محمود احمد  .57

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.888 بركات محمد صغير  .58

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.888 هيثم حازم قاسم  .59

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.898 مرسوم محسن حسن  .60

 معدل السنتين االخيرتين االول 88..88 محمد محمود رمضان  .62

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.888 عمر سعيد صالح  .61

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.989 ماجد راشد كاظم  .63

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.088 محمد عدنان محمد  .64

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.808 علي محمود هادي  .65

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.888 عمار ولي احمد  .66

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.986 مانخليل خميس سلي  .67

 معدل السنتين االخيرتين االول .88.98 احمد باسم غانم جاسم  .68

 معدل السنتين االخيرتين االول 688..8 صهيب نافع ذيب  .69
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 معدل السنتين االخيرتين االول 888..8 اكرم علي صالح  .70

 معدل السنتين االخيرتين االول 888..8 خلف احمد حسين  .72

 معدل السنتين االخيرتين االول .86..8 سراب عادل محمد  .71

 معدل السنتين االخيرتين االول 886..8 رحيم حسن جاسم  .73

 معدل السنتين االخيرتين االول ..8..8 دالل عبدهللا احمد  .74

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.868 رفل عامر ثامر  .75

 خيرتينمعدل السنتين اال االول 88.888 ياسر صالح حسن  .76

 معدل السنتين االخيرتين االول 08..88 عبد الجبار شهاب احمد  .77

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.888 اماني غالب ناصر نطاح  .78

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.898 زيد شعالن مدو  .79

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.806 مصطفى حسن مخيف  .80

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.898 ياسر عبد المنعم عثمان  .82

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.888 ياسر رعد مولود  .81

 معدل السنتين االخيرتين االول .6..88 مهند ناهي كبر  .83

 معدل السنتين االخيرتين االول .9..88 هيثم جاسم محمد  .84

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.888 وسام كريم مسير  .85

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.898 ل ابراهيمبرزان فيص  .86

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.808 دلكش حميد حسين  .87

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.888 حمد سالم عبدهللا  .88

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.8.8 عدنان غانم ابراهيم  .89

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.898 محمود حميد صبري  .90

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.988 علي حسن عبدهللا  .92

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.666 اسيل نبيل سعدون  .91

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.668 مصطفى رشيد مخلف  .93

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.688 نزار قاسم محمد جاسم  .94
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 معدل السنتين االخيرتين االول 88.888 ردةزياد احمد ز  .95

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.898 ريان صالح الدين اسماعيل  .96

 معدل السنتين االخيرتين االول ..88.8 احمد باسم عبد العظيم  .97

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.888 ضرغام خضير جواد  .98

 ن االخيرتينمعدل السنتي االول 08..88 رفل عامر محمود  .99

 معدل السنتين االخيرتين االول 98..88 عبدهللا ابراهيم عبدهللا  .200

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.888 خالد عاشور كريم  .202

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.888 قصي مجبل حسين  .201

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.888 برهان عبد الرحمن جاسم  .203

 معدل السنتين االخيرتين االول .88.88 فتحي علي عبد الرزاق  .204

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.88 هذال كطيفان عباس  .205

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.968 مهند خالد علي  .206

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.9.8 فارس سالم علي  .207

 معدل السنتين االخيرتين االول 89.088 احمد قاسم سوادي  .208

 معدل السنتين االخيرتين االول 89.888 مالك عبد الهادي عبدو  .209

 معدل السنتين االخيرتين االول 89.868 كرم نزار جمعة  .220

 معدل السنتين االخيرتين االول 98..89 رحمة غانم محمد  .222

 معدل السنتين االخيرتين االول 89.888 بيرفان اكرم ولي  .221

 ين االخيرتينمعدل السنت االول 89.908 احمد عزيز محمد  .223

 معدل السنتين االخيرتين االول .80.86 عمر ظاهر عبدهللا  .224

 معدل السنتين االخيرتين االول 80.898 حسام مكي عكاب  .225

 معدل السنتين االخيرتين االول 80.8.8 عبد السالم كريم صالح  .226

 معدل السنتين االخيرتين االول 80.808 محمد صديق شريف  .227

 معدل السنتين االخيرتين االول .86.08 محمد محمد نور علي  .228

 معدل السنتين االخيرتين االول 6...86 مرتضى جساب حمزه  .229
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 معدل السنتين االخيرتين االول 86.988 عمر حكمت فرج  .210

محمد حسين علي   .212

 عبدالحسين
 معدل السنتين االخيرتين االول 88.088

 نمعدل السنتين االخيرتي االول 88.886 داليا نهاد فخر الدين  .211

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.888 احمد جالل محمد كردي  .213

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.898 عبدهللا وليد رشيد  .214

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.988 محمد غباش هويدي  .215

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.886 حسين صالح عبد شعيب  .216

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.898 احمد محمد هاشم  .217

 معدل السنتين االخيرتين االول 98..88 عمر مرعي سليمان  .218

 معدل السنتين االخيرتين االول .08..8 خالد ايزدين مندو  .219

 معدل السنتين االخيرتين االول 086..8 ماهر رجب احمد  .230

 معدل السنتين االخيرتين االول 88.880 زيان جميل اسماعيل  .232
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 القانون الجامعة: الموصل                  الكلية: الحقوق                              القسم : 

 الدراسة: )صباحي(              الشهادة : )بكالوريوس(

 : رقم وتاريخ األمر الجامعي  1027-1026سنة التخرج : 

 ملالحظاتا دور النجاح املعدل اسم الطالب الثالثي ت
 معدل السنتين االخيرتين الثاني 88..89 هدى علي اسماعيل  .2

 معدل السنتين االخيرتين الثاني 88.688 زبيدة معن حازم  .1

 معدل السنتين االخيرتين الثاني 88.888 محمد باقر رحيم جبار  .3

 معدل السنتين االخيرتين الثاني 868..8 محمود خليل حسين  .4

 معدل السنتين االخيرتين الثاني .88..8 عبدهللا فيصل عباس  .5

 معدل السنتين االخيرتين الثاني 9.8..8 ميثم محمد حسين  .6

 معدل السنتين االخيرتين الثاني 88..88 نزار لفتة كردي  .7

 معدل السنتين االخيرتين الثاني 88.889 سرور نعيمه كاظم  .8

 معدل السنتين االخيرتين الثاني 88.898 دعاء طارق عبدهللا  .9

 معدل السنتين االخيرتين الثاني 88.808 ياء عبد الزهرة عبودض  .20

 معدل السنتين االخيرتين الثاني 88.889 سارة احمد زعباط  .22

 معدل السنتين االخيرتين الثاني 88.908 انور سعيد طعمة  .21

 معدل السنتين االخيرتين الثاني 89.6.6 محمد حمود دودان  .23

 ل السنتين االخيرتينمعد الثاني 89.888 نور فاضل ازبوني  .24

 معدل السنتين االخيرتين الثاني .80.60 نبأ غانم محمد  .25

 معدل السنتين االخيرتين الثاني 80.888 امجد عدنان فواز  .26

 2/20/1027ش ط ر في  24304
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 معدل السنتين االخيرتين الثاني 80.888 خديجة فارس سامي  .27

 معدل السنتين االخيرتين الثاني 86.888 محمد جواد كاظم  .28

 معدل السنتين االخيرتين الثاني 86.88 نسيف حمد عبد الحسي  .29

 معدل السنتين االخيرتين الثاني 88.8.8 حسين شطنان فرج  .10

 معدل السنتين االخيرتين الثاني 88.9.8 احمد فخري علي  .12

 معدل السنتين االخيرتين الثاني 88.088 زيد اسماعيل خضير عباس  .11

 تينمعدل السنتين االخير الثاني 88.888 حسام صباح حميد  .13

 معدل السنتين االخيرتين الثاني 88.898 محمد محرم عبدهللا  .14

 معدل السنتين االخيرتين الثاني 88.860 غفار حسين علي  .15

 معدل السنتين االخيرتين الثاني 88.8.6 صالح نور كامل  .16

 معدل السنتين االخيرتين الثاني 88.998 انمار خالد عبد  .17

 السنتين االخيرتين معدل الثاني 68...8 احمد هذال يونس  .18

 معدل السنتين االخيرتين الثاني .88..8 احمد عبد الكريم عبدهللا  .19

 معدل السنتين االخيرتين الثاني 988..8 امجد جبار سعدون  .30

 معدل السنتين االخيرتين الثاني 88.088 سعد محمود ظاهر  .32

 معدل السنتين االخيرتين الثاني 88.888 ريام فاضل صادق  .31

 معدل السنتين االخيرتين الثاني 88.888 علي شعالن حسن  .33

 معدل السنتين االخيرتين الثاني 88.889 عبدهللا دريد مؤيد  .34

 معدل السنتين االخيرتين الثاني 88.880 محمد كريم حمزة  .35

 معدل السنتين االخيرتين الثاني 88.8.8 هيثم عيسى نعمة  .36

 


