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 القانون الجامعة: الموصل                  الكلية: الحقوق                              القسم : 

 الدراسة: )صباحي(              الشهادة : )بكالوريوس(

 : رقم وتاريخ األمر الجامعي  1025-1024سنة التخرج : 

 املالحظات دور النجاح املعدل اسم الطالب الثالثي ت
 معدل السنتين االخيرتين االول 68,8 امر مرعيعبيدة ع  .2

 معدل السنتين االخيرتين االول 97,512 عبد المنعم فارس عبد العزيز  .1

 معدل السنتين االخيرتين االول 95,792 زهراء مثنى عبد الجبار  .3

 معدل السنتين االخيرتين االول 94,812 مريم سالم متعب  .4

 لسنتين االخيرتينمعدل ا االول 94,109 نصار سعد سالم  .5

 معدل السنتين االخيرتين االول 94,092 عبد الرحمن شامل عبد الرحمن  .8

 معدل السنتين االخيرتين االول 92,409 حمزة خميس جواد  .9

 معدل السنتين االخيرتين االول 92,084 خالد جواد كاظم سالم  .6

 معدل السنتين االخيرتين االول 90,796 علي صباح جميل  .7

 معدل السنتين االخيرتين االول 87,792 اسينحسين طه ي  .20

 معدل السنتين االخيرتين االول 87,4 سعاد جبار كاظم  .22

 معدل السنتين االخيرتين االول 87,241 علي غانم سلطان عبد هللا  .21

 معدل السنتين االخيرتين االول 86,571 عماد جاسم محمد  .23

 تينمعدل السنتين االخير  االول 86,496 ضياء صبري احمد  .24

 معدل السنتين االخيرتين االول 86,035 جاسم محمد خليفة  .25

 معدل السنتين االخيرتين االول 88,541 محمد خليف علي  .28

 معدل السنتين االخيرتين االول 88,435 عثمان عبد الهادي علي  .29

 معدل السنتين االخيرتين االول 88,384 سعدون حسين محمد  .26

 ل السنتين االخيرتينمعد االول 88,196 لؤي سالم محمود  .27

 معدل السنتين االخيرتين االول 88,059 محمد عبد الجليل نعمان  .10

 معدل السنتين االخيرتين االول 88,05 موفق وعد احمد  .12
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 معدل السنتين االخيرتين االول 85,124 بشار احمد حمزة  .11

 معدل السنتين االخيرتين االول 85,012 طيف علي رجب  .13

 معدل السنتين االخيرتين الولا 84,935 علي عبد درك  .14

 معدل السنتين االخيرتين االول 84,835 ايمن نجاح انور  .15

 معدل السنتين االخيرتين االول 84,435 محمد وعد محمود  .18

 معدل السنتين االخيرتين االول 83,716 محمد ناظم عيادة  .19

 معدل السنتين االخيرتين االول 83,671 محمود عبيد زيدان  .16

 معدل السنتين االخيرتين االول 83,271 عطا حديدسيف   .17

 معدل السنتين االخيرتين االول 83,059 محمود حسن علي  .30

 معدل السنتين االخيرتين االول 83,00 رواء هاشم سعيد  .32

 معدل السنتين االخيرتين االول 82,612 محمد شاكر علي صفوك  .31

 ينمعدل السنتين االخيرت االول 82,859 عباس يحيى قاسم  .33

 معدل السنتين االخيرتين االول 82,25 وردة سعد احمد  .34

 معدل السنتين االخيرتين االول 80,484 وليد كامل احمد   .35

 معدل السنتين االخيرتين االول 57,671 وطبان وضاح احمد  .38

 معدل السنتين االخيرتين االول 57,109 خضر قولو موسى  .39

 نتين االخيرتينمعدل الس االول 56,659 احمد شوكت عبد هللا  .36

 معدل السنتين االخيرتين االول 55,9 زيد شاكر نجم عبد هللا  .37

 معدل السنتين االخيرتين االول 54,716 ورود سعد جاسم  .40

 معدل السنتين االخيرتين االول 54,484 احمد متعب اخزيم اصغير  .42
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 القانون القسم :                   الجامعة: الموصل                  الكلية: الحقوق            

 الدراسة: )صباحي(              الشهادة : )بكالوريوس(

  1025-1024سنة التخرج : 

 : رقم وتاريخ األمر الجامعي 

 املالحظات دور النجاح املعدل اسم الطالب الثالثي ت
 معدل اخر سنة الثاني 90,95 نور شاكر عبد هللا  .2

 معدل اخر سنة الثاني 84,65 رغدة سمير حبيب  .1

 معدل اخر سنة الثاني 82,55 دلبر عمر خضر  .3

 معدل اخر سنة الثاني 56,05 سميرة رعد علي  .4

 معدل اخر سنة الثاني 59,05 زياد درويش مراد  .5

 معدل اخر سنة الثاني 55,55 حيدر حسين عليوي عبد الشهيد  .8

 معدل اخر سنة الثاني 55,1 نصير جبار حربي  .9

 معدل اخر سنة الثاني 53,9 د حمزة عباسمحمد احم  .6

 معدل اخر سنة الثاني 51,95 مؤيد علي عبد  .7

 معدل اخر سنة الثاني 51,5 ساندرا سالم الياس  .20

 معدل اخر سنة الثاني 52,35 االء نهاد محمود  .22

 معدل اخر سنة الثاني 50,55 عباس مبارك خضير  .21

 معدل اخر سنة الثاني 50,25 شيالن عمران محمد  .23
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