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  :                               القسم القانون: الموصل                  الكلية : الجامعة 

  )بكالوريوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

  :اسم دورة التخرج :                      رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٥-٢٠٠٤: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول ٨٦,٧٦٦ محمد عزت فاضل   .١
  األول ٨٦,٠١٥ غدير عيدو رشو   .٢
  األول ٨٢,٨٤ فيض اهللا خليل حمزة   .٣
  األول ٨٢,٤٧٥ ندى منير محمود   .٤
  األول ٨١,٤٢ انعام جبار علوان   .٥
  األول ٨١,١٧١ بدور امير عيسى   .٦
  األول ٨٠,٢٣٥ اسراء محمد طاهر   .٧
  األول ٧٩,٦٤٥ مدايمان نزار اح   .٨
  األول ٧٨,٢٨٥ اميرة خميس محمد   .٩

  األول ٧٨,١٧ علي رمضان محمد .١٠
  األول ٧٦,٨٠٥ بيداء ابراهيم محمد .١١
  األول ٧٦,١٧٥ اديب محمد جاسم .١٢
  األول ٧٥,٩٧ علياء صباح نجيب .١٣
  األول ٧٥,٨٦٥ براء نزار احمد .١٤
  األول ٧٥,٧٨ عبد الوهاب عبد العزيز عجاج .١٥
  األول ٧٥,٦٠٥ دينا علي شهاب .١٦
  األول ٧٥,٥٦٥ خليل عادل خلف .١٧
  األول ٧٥,٠٠٥ زينا حازم صالح .١٨
  األول ٧٤,٧٥٥ انس هشام محمد .١٩
  األول ٧٤,٥٦٩ دعاء نزار سليمان .٢٠
  األول ٧٣,٤١ فارس خلف حميد .٢١
  األول ٧٣,١٧ فاتن قحطان محمود .٢٢

٦٣٣١ 
 ٣٠/٦/٢٠٠٥في 



 

 )٨-٣(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول ٧٢,٩٣٥ حمن خضرصباح عبد الر .٢٣
  األول ٧٢,٤٠٥ بهزاد كريك رشو .٢٤
  األول ٧١,٥٦٧ علي نضال رؤوف .٢٥
  األول ٧١,٤٩٥ هالة محمد امين .٢٦
  األول ٧١,٢٧ ميعاد وعد مجيد .٢٧
  األول ٧١,٢٢ هدى حازم ابراهيم .٢٨
  األول ٧٠,٩٥ وعداهللا احمد جاسم .٢٩
  األول ٧٠,٧٨ شيماء جمعة عزيز .٣٠
  األول ٧٠,٧٣ احمد محمود احمد .٣١
  األول ٧٠,٥٨٥ محمد نوري علي .٣٢
  األول ٧٠,٢٦ شهاب احمد ميشو .٣٣
  األول ٧٠,٢٢٥ ريام سامي عبداهللا .٣٤
  األول ٧٠,١٧ سيزيف يوسف نجم .٣٥
  األول ٧٠,٠٣٥ احمد عبد الرسول جعفر .٣٦
  األول ٦٩,٨٥ عمار علي محمد .٣٧
  األول ٦٩,٨٢ نور الدين محمد الياس .٣٨
  األول ٦٩,٦٩٥ شيماء محمد بدر .٣٩
  األول ٦٩,٤٩٥ رضوان عبد القادر سعيد .٤٠
  األول ٦٩,٣٨٤ محمد حسن يونس .٤١
  األول ٦٩,٣٥٥ زهراء وعد احمد .٤٢
  األول ٦٨,٨٢٥ احسان عبد الجبار خضر .٤٣
  األول ٦٨,٤٢٥ مثكال محمد سعد .٤٤
  األول ٦٨,٣٥ اسماعيل صالح محمود .٤٥
  األول ٦٨,١٢٥ رأفت انور احمد .٤٦
  األول ٦٨,٠٠١ منال سالم عباس .٤٧
  األول ٦٧,٩٦٥ بيداء سالم قوجة .٤٨
  األول ٦٧,٧٧ سوزان بشير عمر .٤٩
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  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول ٦٧,٤٢ سرى عبد الباسط محمد .٥٠
  األول ٦٧,٣٩٥ ايمان بشار حسيب .٥١
  األول ٦٧,٣٢ ريم عبد الستار مهدي .٥٢
  األول ٦٧,٢٥ علي دويرج حميد .٥٣
  األول ٦٧,٠١ سجى عبد الزهرة كريم .٥٤
  األول ٦٦,٩٦٣ ابراهيم حسين عليوي .٥٥
  األول ٦٦,٤٥٥ بشرى رجب محمد .٥٦
  األول ٦٦,٤١٧ منال ميسر خليل .٥٧
  األول ٦٦,٣٩ رغد مؤيد مال اهللا .٥٨
  األول ٦٥,٩٨٤ منيس مناور ساير .٥٩
  األول ٦٥,٧٤٧ يوسف محمد صالح .٦٠
  األول ٦٥,٦٩٥ محمد حازم حميد .٦١
  األول ٦٥,٦٨٥ فرح عبد الكريم احمد .٦٢
  األول ٦٥,٢١ والء ياسين حامد .٦٣
  األول ٦٤,٦٤٥ سعد سمير ابراهيم .٦٤
  األول ٦٤,٣٩ هدى طالل سعيد .٦٥
  األول ٦٤,٢٨ اياد خلف سليمان .٦٦
  األول ٦٤,٢٢٥ شيرين حسين خليل .٦٧
  األول ٦٤,٠٠٥ زهراء ذنون جهاد .٦٨
  األول ٦٣,٩٨٥ ميادة سالم داؤد .٦٩
  األول ٦٣,٩٣٥ محمد حسن رشيد .٧٠
  األول ٦٣,٨٣٥ اسامة بردان محمود .٧١
  األول ٦٣,٨١ مهند عبد حمد .٧٢
  األول ٦٣,٧٦٥ نعم محمد شاكر .٧٣
  األول ٦٣,٦٩٥ حسام عبداهللا علي .٧٤
  األول ٦٣,٤٤٥ رشا هشام عزت .٧٥
  األول ٦٣,٤٣ مثنى وعداهللا يونس .٧٦
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  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  ولاأل ٦٣,٠٦٥ سوزان نازي احمد .٧٧
  األول ٦٢,٧٦٥ احمد قاسم محمد .٧٨
  األول ٦٢,٧٣٧ حسام ذياب احمد .٧٩
  األول ٦٢,٥٣ علي محمود سماوي .٨٠
  األول ٦٢,٤٧٥ رشا جدعان حامد .٨١
  األول ٦٢,٢٣٥ علي محمد حبش .٨٢
  األول ٦٢,١٧ سعد احمد عبد الرحمن .٨٣
  األول ٦١,٩٤٨ عادل علي بندر .٨٤
  األول ٦١,٨٨٥ خالص عبد الكريم فرمان .٨٥
  األول ٦١,٨٥٥ اء نزار خضرشيم .٨٦
  األول ٦١,٧١ يوسف نعيم رحيم .٨٧
  األول ٦١,٦٩٤ احسان محمود صالح .٨٨
  األول ٦١,٦٢ رياض صالح ابراهيم .٨٩
  األول ٦١,٣٠٥ عمر حسن صالح .٩٠
  األول ٦١,١٠٥ سامي صالح خلف .٩١
  األول ٦١ وعد اسحاق ياقو .٩٢
  األول ٦٠,٨٩٦ مثنى صالح خليل .٩٣
  األول ٦٠,٥٥٥ اسالم رفعت عصمت .٩٤
  األول ٦٠,٣٨٥ رباب حازم محمد .٩٥
  األول ٦٠,١٥٥ ميثم عبد الحر عبد .٩٦
  األول ٦٠,١ وسناء عبد الرزاق  .٩٧
  األول ٥٩,٨٤ محمد غاوي سند .٩٨
  األول ٥٩,٥٠٥ نصير صبري شاه .٩٩

  األول ٥٩,٤٤ زيان ادريس محمود .١٠٠
  األول ٥٨,٩١٥ قيصر عباس رشيد .١٠١
  األول ٥٨,٦٩ عمار عبد الجبار مصطفى .١٠٢
  األول ٥٨,٥٥٥ سعد مراد عيدو .١٠٣



 

 )٨-٦(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول ٥٨,١٢٥ رحيم علي عبيد .١٠٤
  األول ٥٧,٥٥٥ هالة صباح الدين احمد .١٠٥
  األول ٥٧,٤٧١ وفاء يونس حامد .١٠٦
  األول ٥٦,٤٩ سعد عبد الزهرة تايه .١٠٧
  األول ٥٦,٤٦٤ ربيع طارق سعدي .١٠٨
  األول ٥٥,٦٢٧ قتيبة خليل مريوش .١٠٩
  األول ٥٥,٠٤٥ رضا عبد الحسين رحيم .١١٠
  األول ٥٤,٨٣٥ غسان سليمان محمد .١١١
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  :                               القسم القانون: الموصل                  الكلية : الجامعة 

  )وسبكالوري: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

  :اسم دورة التخرج :                      رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٥-٢٠٠٤: سنة التخرج 

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني ٧٨,٥٨ ريم محمد سعيد  .١
 الثاني ٦٢,٩٧١ معن ماهر فرهود  .٢
 الثاني ٥٨,٦٦١ فراس يوسف علي  .٣
 ثانيال ٥٨,٠٢٧ علي محمد ذنون  .٤
 الثاني ٥٧,٣٩٢ رغد حسن حسين  .٥
 الثاني ٥٦,٣٧٤ محمد علي فيصل  .٦
 الثاني ٥٦,٣٥١ عبد العزيز احمد ابراهيم  .٧
 الثاني ٥٥,٩٨٣ انصار كاظم عبود  .٨
 الثاني ٥٥,٦٦٦ عمار عبد طالب  .٩

 الثاني ٥٥,٤٤٦ حكيم عيدان مارد .١٠
 الثاني ٥٥,٤٠١ يوسف محمد علي .١١
 لثانيا ٥٤,٧٦٥ صفاء ابراهيم بادي .١٢
 الثاني ٥٤,٤٢٧ فيدان هادي حسين .١٣
 الثاني ٥٤,٠٧٢ حذيفة مجيد فياض .١٤
 الثاني ٥٣,٦٨٨ زياد وعداهللا محمد .١٥
 الثاني ٥٣,٤٥٦ محمد اسماعيل غفير .١٦
 الثاني ٥٢,٦٧٥ خير اهللا اسماعيل صعيصع .١٧
 الثاني ٥١,٤٤ وفاء سرهيد عبد الرحمن .١٨

  
 

١٠٥٣٠ 
 ٣/١٠/٢٠٠٥في 


