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  :                               القسم القانون: الموصل                  الكلية : الجامعة 

  )بكالوريوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

 :اسم دورة التخرج :                      رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٨-٢٠٠٧: سنة التخرج 

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول ٨٤,٩٧٤ ريم ذنون يونس محمود  .١
 األول ٨٣,٧٤٠ سماح محمود يونس  .٢
 األول ٨٣,١٣٢ ريم خزعل عوض زوين  .٣
 األول ٨٠,٧٧٠ محمد قاسم احمد يونس  .٤
 األول ٨٠,٦٧٦ سارة عامر محمود سلطان  .٥
 األول ٧٧,١٠٧ حسان علي مسلم علي   .٦
 األول ٧٦,٨٤٦ لو نور فارس عبد المحسن ع  .٧
 األول ٧٥,٦٨٩ هند عبد اهللا جميل جدوع  .٨
 األول ٧٥,٦٦٨ قائد حسين درويش جاسم  .٩

 األول ٧٥,١٦٩ سرى سعد الدين احمد إبراهيم .١٠
 األول ٧٥,٠١٤ محمد عبد اهللا حبش ذنون .١١
 األول ٧٣,٠٢٣ عبد اهللا طه سليمان حسن .١٢
 األول ٧٢,٧٦٨ مروة طالل احمد حسين .١٣
 األول ٧٢,٧٢٧  اوشنا شليمونعذراء سمير .١٤
 األول ٧٢,٤٩٩ عبد اهللا سالم عبد اهللا حسين .١٥
 األول ٧١,٧٤٨ عثمان حسن عباس حمزة  .١٦
 األول ٧١,٢٦٥ عبد اهللا كامل مرعي حسن .١٧
 األول ٧١,١٨٦ نور الهدى محمود ابراهيم عبد اهللا .١٨
 األول ٧٠,٩٦١ مروان عبد اهللا عبود علي .١٩
 األول ٧٠,٧٣٢ نور ممتاز محسن شاكر  .٢٠
 األول ٧٠,٤٧٧ حسن هادي ذهب عذاب .٢١
 األول ٦٩,٨١٥ بروين محمد حسن احمد .٢٢

٩٧٤٤ 
 ١/٧/٢٠٠٨في 
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول ٦٩,٤٣٠ ياسر صالح فتحي صالح .٢٣
 األول ٦٩,٢٢٤ عدنان حماد احمد الغث .٢٤
 األول ٦٨,٤٥٧ سارة وليد عبد الوهاب محمد .٢٥
 األول ٦٨,٣٥٤ محمد طاهرانمار اسماعيل  .٢٦
 األول ٦٨,١٤٦ محاسن محمود يونس عبد اهللا  .٢٧
 األول ٦٨,١٤٥ خالد صبر عبد الرزاق محارب .٢٨
 األول ٦٧,٣٣١ ازهار احمد عطا اهللا عبادي .٢٩
 األول ٦٧,٢٧٥ تيماء حازم عزيز صالح .٣٠
 األول ٦٦,٢٦١ مروة قيس كنعان يونس .٣١
 لاألو ٦٥,٤٤١ صباح معيوف عبد اهللا حسين .٣٢
 األول ٦٤,٦٨٨ رائد خميس حمود الحج .٣٣
 األول ٦٤,٥٨٦ احمد علي امين محمود .٣٤
 األول ٦٤,٣١٣ مروة يونس حامد علو .٣٥
 األول ٦٣,٩٠٨ صالح عبد الغفور يوسف كيورك .٣٦
 األول ٦٢,٤٥٩ ندى محمد جميل كروموش .٣٧
 األول ٦١,٩٥٩ ربى مهدي صبحي مهدي .٣٨
 األول ٦١,٩٢٩ جيهان سعيد ابراهيم علي .٣٩
 األول ٦١,٧٨٥ ليث مصلح سليمان يوسف .٤٠
 األول ٦١,٧٦٥ احمد صباح غدير حسن .٤١
 األول ٦١,٧٠٠ ساهرة يعقوب حسن حسين .٤٢
 األول ٦١,٤٢١ دينا نزار يحيى احمد .٤٣
 األول ٦٠,٥١٥ صدام يونس احمد عليوي .٤٤
 األول ٦٠,٤٣٩ تهاني رياض محمود اسماعيل  .٤٥
 األول ٥٩,٣١٠ عمر طالل محمد سعيد يحيى .٤٦
 األول ٥٩,١٩١ ان فيصل غازي رشيد .٤٧
 األول ٥٩,١٠٥ توفيق ابراهيم عبد اهللا .٤٨
 األول ٥٨,٣٠٩ تيسير محمد مخلف طارش .٤٩
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 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول ٥٧,٩٧٠ احمد كامل خلف محيسن .٥٠
 األول ٥٦,٠٤٨ حميد عويد حميد دخيل .٥١
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  :                               القسم القانون: الموصل                  الكلية : الجامعة 

  )بكالوريوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

 :اسم دورة التخرج :                      رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٨-٢٠٠٧: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  م الطالب الثالثياس  ت
  الثاني ٦٧،٧٤٦ صالح جاسم مصطفى    .١
  الثاني ٦٦،٧٦٤ عبد اهللا مسلم يونس   .٢
  الثاني ٦٦،٢٩٦ ديعبدالوهاب حمد عب   .٣
  الثاني ٦٦،١١٥ عمر كهالن محمود   .٤
  الثاني ٦٥،٧٥٥ بتول درويش سليمان    .٥
  الثاني ٦٢،١٢٨ هبة محمد سليم   .٦
  الثاني ٦١،٥٤٤ رحمن حامدمها عبد ال   .٧
  الثاني ٦١،٢٥٩ سالم علي محمد علي   .٨
  الثاني ٦٠،٨٤٦ مروان علي زيدان   .٩

  الثاني ٦٠،٦٤٠ اياد فرج عبداهللا .١٠
  الثاني ٥٩،٩٠٢ دلفين حسن علي .١١
  الثاني ٥٨،٦٦٢ حسام احمد عبدالحميد .١٢
  الثاني ٥٧،٣٢٠ عمر خضير طعمة .١٣
  الثاني ٥٧،٢٨٢ احمد ابراهيم حسين .١٤
  الثاني ٥٧،١٦٨ لي غازي حميدع .١٥
  الثاني ٥٦،٧٥١ بشير رجب علي .١٦
  الثاني ٥٦،٥١٥ عمر فايز زبار .١٧
  الثاني ٥٦،٥١٠ فرحان رعد نجم .١٨
  الثاني ٥٦،١٥٣ رامي قحطان محمود .١٩
  الثاني ٥٦،٠٢٩ مؤتمن علي حسين .٢٠
  الثاني ٥٥،٨٣٥ عمار محمد خضير .٢١
  الثاني ٥٥،٣٧٧ ياسر خلف حسن .٢٢

 في ١٥٣٩١
١٢/١٠/٢٠٠٨ 
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  الدور الذي تخرج منه  المعدل  ثالثياسم الطالب ال  ت
  الثاني ٥٥،٢٩٥ محمود عبد حسن .٢٣
  الثاني ٥٥،٠٤٠ حميد عبد طمهور .٢٤
  الثاني ٥٤،٧٦٢ اسعد احمدعجاج .٢٥
  الثاني ٥٤،٧٤٩ انمار رحيم زعاب .٢٦
  الثاني ٥٤،٧٣٥ سمير الياس هاشم .٢٧
  الثاني ٥٤،٥٤٨ محمد مروان محمد صالح .٢٨
  الثاني ٥٤،٠٨٧ عمر احمد تركي .٢٩
  الثاني ٥٣،٨٧٣ اسامة احمد حسن .٣٠
  الثاني ٥٣،٨٢٢ محمد سلطان عبدالعزيز .٣١
  الثاني ٥٣،٧١٥ عمر احمد بيدر .٣٢
  الثاني ٥٣،٧٠٧ احمد عبداهللا حسن .٣٣
  الثاني ٥٣،٦٨١ اكرم فرحان عواد .٣٤
  الثاني ٥٣،٥٢٦ مهند خزعل اسماعيل .٣٥
  الثاني ٥٣،١٩١ مروان عبد العزيز سالم .٣٦
  الثاني ٥٢،٩٩٥ علي حميد ملوش .٣٧
  الثاني ٥٢،٩٣ ثائر سعدون مخيلف .٣٨
  الثاني ٥٢،٥٠٦ فالح عبد الغفور مرعي .٣٩
  الثاني ٥٢،٣٠٦ زياد خلف عيسى .٤٠
  الثاني ٥٢،٠٢٠ احمد علي حامد .٤١
  الثاني ٥١،٨٧ مولود حسن خلف .٤٢
  الثاني ٥١،٥٠٩ حارث عبدالمطلب .٤٣
  الثاني ٥١،٣٧٠ ليث موسى عمران .٤٤

  
 


