
 

 )٨-١(

  



 

 )٨-٢(

  : القانون                               القسم : الموصل                  الكلية : الجامعة 

  )بكالوريوس: (الشهادة )                مسائي: (الدراسة 

  : اسم دورة التخرج :                       رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٢-٢٠٠١: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  ثياسم الطالب الثال  ت
  األول  ٧٨,١٩٧  وائل مؤيد جالل   .١
 األول  ٧٨,١٦٠  مقداد احمد حسين   .٢

 األول  ٧٦,٧٠٨  احمد جميل داؤد   .٣

 األول  ٧٥,٣٣٧  رنا خالد سعيد   .٤

 األول  ٧٤,٣٦٠  انتصار سعيد محمد   .٥

 األول  ٧٢,٥٣٣  دخيل قاسم حسون   .٦

 األول  ٧١,٩١٤  رجاء جاسم محمد   .٧

 األول  ٧١,٤٢٣  ليسالم محمد ع   .٨

 األول  ٧٠,٧٢٢  مالك احمد غلب   .٩

 األول  ٧٠,٥٥٩  نوزاد جمال محمد .١٠

 األول  ٧٠,٤٦٩  شاكر محمود سليمان .١١

 األول  ٧٠,٢٢٠  ياسر احمد شعبان .١٢

 األول  ٦٩,٩٠٥  معتز محمد احمد .١٣

 األول  ٦٩,٧٨٠  ابراهيم عبد الهادي سليم .١٤

 األول  ٦٨,٣٩٠  زياد صبحي قاسم .١٥

 األول  ٦٨,٣٧٤  يمعمار محمد ابراه .١٦

 األول  ٦٧,٧٤٣  عادل حسين عيادة .١٧

 األول  ٦٧,٦٨٤  حسن جمعة احمد .١٨

 األول  ٦٧,٥٧٩  مؤيد ذنون يونس .١٩

 األول  ٦٧,٤٠٨  يسرى عبد فتحي .٢٠

 األول  ٦٦,٧١٣  محمد محمود سليمان .٢١

 األول  ٦٦,٤١١  صدام عبد اهللا علي .٢٢
 

 في ٦٥٢١
١/٧/٢٠٠٢  



 

 )٨-٣(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول  ٦٦,٣٤٤  ر علي باللثام .٢٣

 األول  ٦٦,٣٤٠  وهب علي رضا .٢٤

 األول  ٦٥,٩١١  عبد الكريم يحيى حسين .٢٥

 األول  ٦٥,٦٨٩  سعد علي شيت .٢٦

 األول  ٦٥,٥١٦  كنعان مهدي يعقوب .٢٧

 األول  ٦٥,٣٣٧  منهل يوسف يونس .٢٨

 األول  ٦٤,٩٤٦  علي غازي جاسم .٢٩

 األول  ٦٤,٩٠٨  صقر هاني محمد .٣٠

 األول  ٦٤,٨٥٥  خليل علي فاضل .٣١

 األول  ٦٤,٧٣٨  كفاح حسن علي .٣٢

 األول  ٦٤,٣٣٣  صالح علي حسين .٣٣

 األول  ٦٤,٢٦٧  رافدة عبد الخالق علي .٣٤

 األول  ٦٤,٠٦٣  نبيل خضر حسين .٣٥

 األول  ٦٣,٩١٧  جاسم محمد احمد .٣٦

 األول  ٦٣,٨٧١  محمد مرعي اسماعيل .٣٧

 األول  ٦٣,٧٠٢  كلثوم محمد جواد .٣٨

 ولاأل  ٦٣,٥٧٤  شاهين نوفل عبد الرحمن .٣٩

 األول  ٦٣,٥٣٦  عمر حازم سليم .٤٠

 األول  ٦٣,٤٧٩  مازن شهاب احمد .٤١

 األول  ٦٣,٤٥٥  دخيل رشو الياس .٤٢

 األول  ٦٣,٤٤٤  وهبية احمد مصطفى .٤٣

 األول  ٦٣,٤١٥  تركية حسين ولي .٤٤

 األول  ٦٣,٢٩٨  بركان سعد الدين مصطفى .٤٥

 األول  ٦٣,١٩٧  معن عبد القادر مصطفى .٤٦

 ولاأل  ٦٣,١٧٩  جاسم يوسف مطرود .٤٧

 األول  ٦٣,١٥١  جميل حسين ضامن .٤٨

 األول  ٦٣,٠١٣  ضياء عبد القادر محمد .٤٩



 

 )٨-٤(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول  ٦٢,٨٨٧  نكتل عرفات امين .٥٠

 األول  ٦٢,٧٧٩  احمد شهاب احمد .٥١

 األول  ٦٢,٧٠١  محمد محمود محمد .٥٢

 األول  ٦٢,٦١٥  سلوى محمود عباوي .٥٣

 األول  ٦٢,٦٠٣  عبودعادل سليمان  .٥٤

 األول  ٦٢,٠٥١  حسن ركاض عصمان .٥٥

 األول  ٦١,٩٧٦  علي سعيد عمر .٥٦

 األول  ٦١,٨٦٤  ياسر محمد عبد اهللا .٥٧

 األول  ٦١,٨٥٩  عماد علي محمود .٥٨

 األول  ٦١,٨٥٤  ميسون عواد احمد .٥٩

 األول  ٦١,٣١١  صالح عبد حسن .٦٠

 األول  ٦١,٢٢١  رشا مصطفى عبد الكريم .٦١

 األول  ٦١,٢١٩  غسان صالح الياس .٦٢

 األول  ٦١,١٩٨  امجد سهيل امين .٦٣

 األول  ٦١,١٠٣  عماد ممدوح محمد .٦٤

 األول  ٦٠,٨٩٩  خالد خليل فتحي .٦٥

 األول  ٦٠,٣١٩  موفق محمد نوري .٦٦

 األول  ٦٠,٠٤٩  عامر احمد مرعي .٦٧

 األول  ٥٩,٩٨٦  فارس حامد احمد .٦٨

 األول  ٥٩,٩٥٥  صباح بلعوط موسى .٦٩

 األول  ٥٩,٨٢٨  فرح حسين محمد .٧٠

 األول  ٥٩,٢٣٣  ر انور حسينياس .٧١

 األول  ٥٨,٦٧٧  عقيل حازم مناع .٧٢

 األول  ٥٨,٥٨٥  معد عبد الهادي محمد .٧٣

 األول  ٥٨,٣٩١  عبد الحليم ماهر محمد .٧٤

 األول  ٥٦,٠٢٧  مروان محمود جرجيس .٧٥

  



 

 )٨-٥(

  : القانون                               القسم : الموصل                  الكلية : الجامعة 

  )بكالوريوس: (الشهادة )                مسائي: (اسة الدر

  : اسم دورة التخرج :                       رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٢-٢٠٠١: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٧٣,٠٨٨٣  رشو رفعت سمو   .١
 الثاني  ٦٩,٨٥٠١  اشواق وعد رشيد   .٢

 الثاني  ٦٩,٣٨٣٤  المجيدام حازم عبد بس   .٣

 الثاني  ٦٩,٣٦٤١  منتصر فارس محمد   .٤

 الثاني  ٦٧,٨٠٦٢  شيروان رمضان عبد الكريم   .٥

 الثاني  ٦٦,٨٩٥٢  نزار خليل ابراهيم   .٦

 الثاني  ٦٦,٠٥٧٧  غانم احمد سليمان   .٧

 الثاني  ٦٥,٩١٧٤  مناف حازم داؤد   .٨

 الثاني  ٦٥,٠٥٢٤  حسن عبد المعين ذنون   .٩

 الثاني  ٦٤,٨٦٢٤  رضوان صالح احمد .١٠

 الثاني  ٦٤,٥١٦٤  نادية احمد محمد .١١

 الثاني  ٦٤,٣٣٦٥  انصاف قاسم ايوب .١٢

 الثاني  ٦٣,٨٩٥٥  حازم يونس حسن .١٣

 الثاني  ٦٣,٤٧٨٢  عالء ضياء عزيز .١٤

 الثاني  ٦٣,٣٤٥  فاتن فهمي سعيد .١٥

 الثاني  ٦٢,٨٨٧٦  عباس مسلم علي .١٦

 انيالث  ٦٢,٧٩٢٧  غسان عبد الكريم ناصر .١٧

 الثاني  ٦٢,٥٣٤٩  عبد الخالق حامد علي .١٨

 الثاني  ٦٢,٢٥٣١  محمود علي جاسم .١٩

 الثاني  ٦١,٩٥١٧  اورنس عبد رشيد .٢٠

 الثاني  ٦١,٩١١٣  تركي مهيدي محمد .٢١

 الثاني  ٦١,٨٩٥  احمد صباح حسين .٢٢
 

 في ١٠٨٨٩
٢٨/٩/٢٠٠٢  



 

 )٨-٦(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني  ٦١,٨١١٦  حكم عبد اهللا حسن .٢٣

 الثاني  ٦١,٧٨٢٥  اسم محمد عزيزج .٢٤

 الثاني  ٦١,٥٧٤١  ياسر محمد زكي .٢٥

 الثاني  ٦١,٥٣٨١  صفوان طالل جبوري .٢٦

 الثاني  ٦١,٢٧٦٨  احمد ذياب مطلق .٢٧

 الثاني  ٦١,٢٦٧  سالم احمد سلطان .٢٨

 الثاني  ٦٠,٩٩٠١  فيصل حمادي علي .٢٩

 الثاني  ٦٠,٧٠٥٧  عماد محمود مصطفى .٣٠

 الثاني  ٦٠,٤٢٤٧  ابراهيم عبد الحميد يوسف .٣١

 الثاني  ٦٠,٤١٤٩  فواز محمد عطية .٣٢

 الثاني  ٦٠,٤٠٣٦  اسامة عبد اهللا فتحي .٣٣

 الثاني  ٦٠,٢٦٢٩  ابتسام خالد صبحي .٣٤

 الثاني  ٦٠,٢٣١٥  اكرم يحيى قاسم .٣٥

 الثاني  ٦٠,١٨٤  ابتهال علي مسلم .٣٦

 الثاني  ٦٠,٠٦٣٢  محمد كمال عبد الصمد .٣٧

 الثاني  ٦٠,٠٥٥٩  عباس علي حسين .٣٨

 الثاني  ٦٠,٠٥٠١  حازممحمد صالح  .٣٩

 الثاني  ٦٠,٠١٥٢  مصلح حازم توفيق .٤٠

 الثاني  ٥٩,٨٣٥٣  خولة عبد يونس .٤١

 الثاني  ٥٩,٧٩٠٩  ياسين عبد العزيز .٤٢

 الثاني  ٥٩,٧٨٧٨  طارق ابراهيم علي .٤٣

 الثاني  ٥٩,٧٣٩٧  خلف عبود رمضان .٤٤

 الثاني  ٥٩,٦٩٦١  خضير محمد جاسم .٤٥

 الثاني  ٥٩,٦٢٦٧  لؤي محفوظ يونس .٤٦

 الثاني  ٥٩,٥٩٨٨  وفقجهان م .٤٧

 الثاني  ٥٩,٤٨٩٣  غسان منذر نوح .٤٨

 الثاني  ٥٩,٤٠٨٢  نوال محمد محمود .٤٩



 

 )٨-٧(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٥٩,٣٨٥٩  خالد شكر محمود .٥٠
 الثاني  ٥٩,٢١٣٩  قيس طه حسين .٥١

 الثاني  ٥٩,١١٠٧  عثمان قاسم عبدو .٥٢

 الثاني  ٥٩,٠٣٠١  محمد حامد علي .٥٣

 الثاني  ٥٩,٠١٩٨  طه ياسين رملة .٥٤

 الثاني  ٥٨,٩٨٣٨  عمار عز الدين طه .٥٥

 الثاني  ٥٨,٩٧٢٣  شيماء حمادي حسين .٥٦

 الثاني  ٥٨,٩٥٤٢  احمد ابراهيم يوسف .٥٧

 الثاني  ٥٨,٩٥١٤  قصي بشير محمد .٥٨

 الثاني  ٥٨,٨٨  عبد اهللا مصطفى صائل .٥٩

 الثاني  ٥٨,٧٤٨٤  قصي فهمي عقيل .٦٠

 الثاني  ٥٨,٦٥٩٩  حبيب محمد صالح .٦١

 الثاني  ٥٨,٦٣٠٣  ناهدة عناز مصطفى .٦٢

 الثاني  ٥٨,٥٧٩٧  ساير عبد العزيز يوسف .٦٣

 الثاني  ٥٨,٥٤٢٧  داود جدوع احمد .٦٤

 الثاني  ٥٨,٢٩٢٧  مجيد عبد اهللا عطا اهللا .٦٥

 الثاني  ٥٨,١٩٠٧  اسماعيل مراد عطية .٦٦

 الثاني  ٥٨,١٨٠٦  سعد محمود محمد .٦٧

 الثاني  ٥٨,٠٨٠٤  عمر عصام محمود .٦٨

 الثاني  ٥٧,٩٤٣٢  ح بشير محمدصال .٦٩

 الثاني  ٥٧,٨٨٨١  نوفل بدر ذياب .٧٠

 الثاني  ٥٧,٨٧٢٧  محمد خالد ابراهيم .٧١

 الثاني  ٥٧,٨٢٥٤  نشوان عز الدين علي .٧٢

 الثاني  ٥٧,٥٩١٤  احمد محمد رضا .٧٣

 الثاني  ٥٧,٥٦٩٦  عبد المجيد عبد الحميد حسن .٧٤

 الثاني  ٥٧,٤٩٥٤  معتز مروان محمود .٧٥

 الثاني  ٥٧,٤٧٩٤  احمد اسعد زيد .٧٦



 

 )٨-٨(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني  ٥٧,٣٧٥١  عمر عبد العزيز عبد اهللا .٧٧

 الثاني  ٥٧,٣٤١٦  ادريس احمد قاسم .٧٨

 الثاني  ٥٧,٣٣١٥  عبد اهللا يوسف محمود .٧٩

 الثاني  ٥٧,٢٩٠١  زيد حسن جاسم .٨٠

 الثاني  ٥٧,٢٦٦٧  بهجت عطية شكر .٨١

 الثاني  ٥٧,١٧٧٧  رمضان ابراهيم عبد اهللا .٨٢

 الثاني  ٥٦,٧٩٢٣  احمد عبد مهدي .٨٣

 الثاني  ٥٦,٦٩٧٤  علي نوزت محمد .٨٤

 الثاني  ٥٦,٦٤٥١  غانم حامد عبد .٨٥

 الثاني  ٥٦,٥٤٩٧  محمد ابراهيم رمضان .٨٦

 الثاني  ٥٦,٥٢٢٤  شكر محمود حسين .٨٧

 الثاني  ٥٦,٥٢١  عبد الرحمن رمضان عيدان .٨٨

 الثاني  ٥٦,٤٦٦٧  علي حميد علي .٨٩

 الثاني  ٥٦,٤٥٨٩  مد عيسىموسى اح .٩٠

 الثاني  ٥٦,٢٧٦٧  مكارم محمد عبد .٩١

 الثاني  ٥٦,١٦٦١  خالد عبد السالم سليمان .٩٢

 الثاني  ٥٦,٠١١٧  احمد علي محمود .٩٣

 الثاني  ٥٥,٧٨١٩  حبش عواد عبوش .٩٤

 الثاني  ٥٥,٦٧٣٤  عماد محمد سعيد .٩٥

 الثاني  ٥٥,٦٦٨٣  عمر عبد العزيز محمد .٩٦

 لثانيا  ٥٥,٥٠٥١  جالل ابراهيم محمد .٩٧

 الثاني  ٥٥,١٨٣٨  سيد ابراهيم محمد .٩٨

 الثاني  ٥٤,٨٨٩٤  فراس اكرم عبد القادر .٩٩

 الثاني  ٥٤,٧٤٥٨  رافد قتيبة طالل .١٠٠

 الثاني  ٥٣,٦٤٦٤  سرحان فرحان مطلق .١٠١

 


