
  امعة الموصلج

  )الدراسة الصباحیة( خریجو كلیة الحقوق 

بموجب األمر الجامعي المرقم ) الدور األول (٢٠١٠-٢٠٠٩للعام الدراسي 

٥/٨/٢٠١٠في ) ٩/٣٣/١٤١٥١(

دور النجاحالتقدیرالمعدلاالسمت

االولًجید جدا٨٩.٨٥٧أنوار نوري طھ.١

االولًجید جدا٨٥.٨٨٤أفراح عدنان نجیب.٢

االولًجید جدا٨٥.٥٣٥شیماء حسن مصطفى.٣

االولًجید جدا٨٥.٣٨١زینة علي فتحي.٤

االولًجید جدا٨٣.٦١١محمد ریاض فیصل.٥

االولًجید جدا٨٢.١٠٦ضحى محمد أیوب.٦

االولًجید جدا٨٢.٠٧٦زینة وعد عبید.٧

االولًجید جدا٨١.٤٧١ھناء عبد هللا صالح.٨

االولًجید جدا٨٠.١٩انتصار حسین یونس.٩

االولجید٧٨.٩٥٢عبیر إبراھیم جاسم.١٠

االولجید٧٨.٩٤٤مروة عزیز عبد الكریم.١١

االولجید٧٨.٥٢٨إیمان بسام جمال الدین.١٢

االولجید٧٨.٥١محمود ذیاب محمود.١٣

االولجید٧٨.٣٠٧نجیبة علي حسن.١٤

االولجید٧٧.٨٦دلوار اسماعیل مصطفى.١٥

االولجید٧٦.٠٥٥نامبسمة جبو بھ.١٦

االولجید٧٦.٠١٩مروة حسین احمد.١٧

االولجید٧٥.٩٨٥مھند یوسف عبد هللا.١٨

االولجید٧٥.٧٩٥سالم الیاس محمد.١٩

االولجید٧٥.٦٦احمد عبد السالم قنبر.٢٠



االولجید٧٢.٦٦٣فراس عبد الواحد وھب.٢١

االولجید٧١.٧٦١مھند یونس محمود.٢٢

االولجید٧١.٧٤٢دعلي احمد محمو.٢٣

االولجید٧٠.٣٧٩اكرم احمد یونس.٢٤

االولجید٧٠.٣٤٧ى محمد حسنمرو.٢٥

االولجید٧٠.٢٢١علي نذیر بشیر.٢٦

االولمتوسط٦٩.٤١٥سرمد سالم قاسم.٢٧

االولمتوسط٦٩.٢٦٦ولید ابراھیم احمد.٢٨

االولمتوسط٦٩.٠٦٣مراز محمد علي.٢٩

االولسطمتو٦٨.٩١٩حامد شھاب احمد.٣٠

االولمتوسط٦٨.٥٩٩عامرة جنان سركیس.٣١

االولمتوسط٦٨.١٢٦روضة مؤید عبد القادر.٣٢

االولمتوسط٦٧.٤٤٤رؤى یونس احمد.٣٣

االولمتوسط٦٦.٨٥٨امینة فاضل یلدا.٣٤

االولمتوسط٦٦.٨٠٦ماھر ثامر ادریس.٣٥

االولمتوسط٦٥.٥٧٢احمد صالح محمد.٣٦

االولمتوسط٦٥.٤٩٣رند خالد محمد شاھین.٣٧

االولمتوسط٦٥.٤٨١نجالء ضیاء علي.٣٨

االولمتوسط٦٥.٣٩٢مارلین سالم بھنام.٣٩

االولمتوسط٦٤.٩١٢سحر عماد عبد الرحیم.٤٠

االولمتوسط٦٤.٨٥٦ناظم شاكر محمود.٤١

االولمتوسط٦٤.٣٨٩مجدل جمال ابراھیم.٤٢

االولمتوسط٦٤.٢٢مروة ایاد امین.٤٣

االولمتوسط٦٣.٨٩٥ سالمشھد سمیر.٤٤

االولمتوسط٦٣.٦٦٣زیاد خلف رشید.٤٥

االولمتوسط٦٣.٦٠٧زینب شكر محمود.٤٦

االولمتوسط٦٣.٣٧٧ایوب زید خلف.٤٧



االولمتوسط٦٣.٠٦٣احالم احمد حمود.٤٨

االولمتوسط٦٢.٩٨١فارس جمیل خلف.٤٩

االولمتوسط٦٢.٨٥٣ارشد مھدي عبد المجید.٥٠

االولمتوسط٦٢.٧٢٥موسىسوار حسین .٥١

االولمتوسط٦٢.٣٦٧نور ریاض خیر الدین.٥٢

االولمتوسط٦١.٨٦احمد علي محمد.٥٣

االولمتوسط٦١.٧٥٣عالء حسین عبد الغني.٥٤

االولمتوسط٦١.٢٦٨كرم محمود نایف.٥٥

االولمتوسط٦١.١٩٧سارة محمد یونس.٥٦

االولمتوسط٦١.٠٧٤احمد محمد علي.٥٧

االولمتوسط٦٠.٧٩٧روناك سالم مارزینا.٥٨

االولمتوسط٦٠.٧٨٥حمد عبد هللا حمد.٥٩

االولمتوسط٦٠.١٦٨زید لؤي احمد.٦٠

االولمقبول٥٩.١٧٢مصطفى عمار شریف.٦١

االولمقبول٥٩.١٢شمیران مجید بطرس.٦٢

االولمقبول٥٩.١٢ناظم شریف داؤد.٦٣

االولمقبول٥٩.١١١رشا محمد زھیر.٦٤

االولمقبول٥٩.٠٤٢عمر علي دحام.٦٥

االولمقبول٥٩.٠٢٦عمر خضیر الیاس.٦٦

االولمقبول٥٨.٨٧٨سراج احمد عباس.٦٧

االولمقبول٥٨.٦٨٢سعید مصلح سلیمان.٦٨

االولمقبول٥٨.٦٨١شھاب احمد محمد.٦٩

االولمقبول٥٨.٤٨احمد یاسین عیسى.٧٠

االولمقبول٥٨.٣١٥ھمام خلیل اسماعیل.٧١

االولمقبول٥٨.١٢٥حمد جمعة كلیبا.٧٢

االولمقبول٥٧.٨٧٥معاذ مجید وبدان.٧٣

االولمقبول٥٦.٦٩٢حلیم حمید عالوي.٧٤



االولمقبول٥٦.٠١٣عمر حسین نایف.٧٥

االولمقبول٥٦.٠٠٣علي خالد جلوب.٧٦

االولمقبول٥٤.٧٥٤سعد مرعي حمود.٧٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  جامعة الموصل

  )الدراسة الصباحیة(لیة الحقوق خریجو ك

                      بموجب األمر الجامعي المرقم) الدور الثاني (٢٠١٠-٢٠٠٩للعام الدراسي 

٣/١٠/٢٠١٠  في ) ١٩٧٠٧/ ٩/٣٣(

دور النجاحالتقدیرالمعدلاالسمت

الثانيجید٧٣.٩٣٦ایمان ثابت یونس1

لثانيامتوسط٦٧.٤٠٦زھراء محمد صدیق2

الثانيمتوسط٦٣.٧٠٠المنتصر عناد حمد3

الثانيمتوسط٦١.٤٣٠محمد فوزي شھاب4

الثانيمتوسط٦١.٣٢٦وفاء قحطان حسین5

الثانيمقبول٥٩.٦١٨اسماء ریاض غانم6

الثانيمقبول٥٩.٣٩٨لمى جار هللا عبد هللا7

  الثاني  مقبول  ٥٨.٩٢٨خالد خلف قاسم 8

الثانيمقبول٥٨.٦٩٨ هللا خلفراغب عبد9

الثانيمقبول٥٧.٣٩٣مجید رسول عالوي10

الثانيمقبول٥٧.٣٣٨مصعب عبد هللا احمد11

الثانيمقبول٥٦.٧٩٤سعودماسامة شاكر 12

الثانيمقبول٥٦.٧٤٤احمد بسام فوزي13

الثانيمقبول٥٦.٥٢٧عمر رباح حبیب14

الثانيمقبول٥٦.١٢٤زیدون  عناد حمد15

الثانيمقبول٥٦.٠٦٦یونس علي حسین16

الثانيمقبول٥٥.٩٨٦عدنان سلیم احمد17



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الثانيمقبول٥٥.٨٥٩زینب بالل جاسم18

الثانيمقبول٥٥.٣٧٣یونس یاسین  محمود19

الثانيمقبول٥٥.٢١٨وسام خلیل ابراھیم20

الثانيمقبول٥٤.٩٠٣علي عكیل عوض21

الثانيمقبول٥٤.٨٥٩اركان عبد حمود22

الثانيمقبول٥٤.٧١١حماد حردان عبد23

الثانيمقبول٥٣.٩٧٩ایاد خلف عواد24

الثانيمقبول٥٢.٩٥٨نبیل ابراھیم عفن25

الثانيمقبول٥٢.٩٤٦سمر شھید كریم26

الثانيمقبول٥٢.٦٠٣محمد موفق عبد اللطیف٢٧


