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  : القانون                               القسم : الموصل                  الكلية : الجامعة 

  )بكالوريوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

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

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  ثياسم الطالب الثال  ت
  األول  ٨١,٠٦٧  حبيب ادريس عيسى   .١
 األول  ٨٠,٩٧٦  ريا سامي سعيد   .٢

 األول  ٨٠,٤٥٢  سفيان سعد ابراهيم   .٣

 األول  ٨٠,٠٢٨  جمال امين حسين   .٤

 األول  ٧٩,٩٨٦  صادق عبده محمد   .٥

 األول  ٧٨,٠١٣  علياء احمد مبارك   .٦

 األول  ٧٧,٩٤٣  حال احمد محمد   .٧

 األول  ٧٦,٦   شريفكاظم جعفر   .٨

 األول  ٧٦,٤٨٩  شيماء حازم مراد   .٩

 األول  ٧٥,٩١٤  بارقة زهير احمد .١٠

 األول  ٧٥,٤٦٩  بشار جار اهللا حسين .١١

 األول  ٧٤,٨٦٩  مهند مهدي محمد .١٢

 األول  ٧٤,٧  شيماء عبد الستار جبر .١٣

 األول  ٧٤,٣٦٧  م باسل ذنوناكرا .١٤

 األول  ٧٣,٦٧٥  جوان غريب علي .١٥

 األول  ٧٣,٥٠٢  محمد ابراهيم خليل .١٦

 األول  ٧٢,٨٩٥  مصطفى ناطق صالح .١٧

 األول  ٧٢,١٨٥  فنار طارق ياسين .١٨

 األول  ٧٢,٠٤٦  اسراء محمد وجيه .١٩

 األول  ٧١,٩٣٢  ايمان زهير ابراهيم .٢٠

 األول  ٧١,٨٥٤  اعتماد جميل حسن .٢١

 األول  ٧١,٥٧  محمد شكر محمود .٢٢
 

 في ٦٥٢٠
١/٧/٢٠٠٢  



 

 )٩-٣(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول  ٧١,٤٣٦  دة محمد احمدميا .٢٣

 األول  ٧١,٣٠١  اسماء عبد الرحمن يونس .٢٤

 األول  ٧١,٢٩٢  زهراء تاج الدين علي .٢٥

 األول  ٧١,٢٣٧  مروان هادي احمد .٢٦

 األول  ٧١,٢١٢  عالء مصطفى محمد .٢٧

 األول  ٧٠,٩٥٦  محمد ذنون يونس .٢٨

 األول  ٧٠,٨٣٦  علي شاكر خليل .٢٩

 األول  ٧٠,٤٩٧  تمارة احمد اسماعيل .٣٠

 األول  ٧٠,٤٨١  حمد ياسين عليم .٣١

 األول  ٧٠,٤٠١  اقبال حمزة الياس .٣٢

 األول  ٧٠,٣٤١  فراس محمود احمد .٣٣

 األول  ٧٠,٢٦  رنا عادل محمد .٣٤

 األول  ٧٠,٢٣٤  صدام حمدي حسين .٣٥

 األول  ٧٠,٢٠٧  علي عبد الخالق علي .٣٦

 األول  ٦٩,٧٧٧  ميادة حسن سلمان .٣٧

 األول  ٦٩,٥٨٩  اسامة ابراهيم احمد .٣٨

 األول  ٦٩,٥٢٤  صطفى احمدجيهان م .٣٩

 األول  ٦٩,٣٠٧  بريفان محمد سليم .٤٠

 األول  ٦٩,٢٥١  حنان مجيد محمد .٤١

 األول  ٦٩,١٤٩  ياسر فخري ياسين .٤٢

 األول  ٦٩,٠٧٢  وعد فتحي عبد اهللا .٤٣

 األول  ٦٨,٩٤١  احمد طعمة خلف .٤٤

 األول  ٦٨,٨٨٩  رحاب ذنون علي .٤٥

 األول  ٦٨,٦٠٥  منى اكرم عبد القادر .٤٦

 األول  ٦٨,٣٩٣  يق حسامعبد اهللا توف .٤٧

 األول  ٦٧,٨٤  باسم حازم داؤد .٤٨

 األول  ٦٧,٤٨٥  مهند علي حسين .٤٩



 

 )٩-٤(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول  ٦٧,٢٨٦  عبد الجبار مطو فشخان .٥٠

 األول  ٦٦,٩٣٩  وطفة ضياء ياسين .٥١

 األول  ٦٦,٨٢٣  محمد عبد اهللا محمد .٥٢

 ألولا  ٦٦,٦٧٩  مقداد صالح حمادي .٥٣

 األول  ٦٦,٤٤٩  حال عبد جاسم .٥٤

 األول  ٦٦,٤  حسين محمد يونس .٥٥

 األول  ٦٦,٠٢٧  ثائر سعدي داود .٥٦

 األول  ٦٥,٩٣١  غانم عبد محمد .٥٧

 األول  ٦٥,٨٨٤  احمد فواز هايس .٥٨

 األول  ٦٥,٣٣٤  حال حازم اسماعيل .٥٩

 األول  ٦٥,٠٩٧  شيماء رزاق حسين .٦٠

 األول  ٦٥,٤٦  عمران ابراهيم عبد اهللا .٦١

 األول  ٦٤,٨٣٩   علي هاديمحمد .٦٢

 األول  ٦٤,٧٥٦  ناثر نجم عبد اهللا .٦٣

 األول  ٦٤,٤٢٩  احمد عبد اللطيف عبد اهللا .٦٤

 األول  ٦٤,٤١٤  زينة طارق سعد اهللا .٦٥

 األول  ٦٤,١٧٤  حسين علي وهب .٦٦

 األول  ٦٣,٧٦٣  رعد عمر خلف .٦٧

 األول  ٦٣,٦٦٦  مشعل مناع محمود .٦٨

 األول  ٦٣,٦٢١  ميعاد محمود يونس .٦٩

 األول  ٦٣,٥١٢  لي سلطانوفاء ع .٧٠

 األول  ٦٣,٣٤٢  سعيد عبد الجواد سعيد .٧١

 األول  ٦٣,٢٦١  االء عبد اهللا محمد .٧٢

 األول  ٦٣,٢٢٢  سمير خميس عبد الرزاق .٧٣

 األول  ٦٣,١٠٨  سنان ابراهيم علي .٧٤

 األول  ٦٣,٠٥٦  شيماء منادي مهدي .٧٥

 األول  ٦٣,٠٤١  احمد نهاد شياع .٧٦



 

 )٩-٥(

   الذي تخرج منهالدور  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول  ٦٢,٧٤٢  شاكر سطام هلوش .٧٧

 األول  ٦٢,٥٥٣  بالل ضيف اهللا يوسف .٧٨

 األول  ٦٢,٤١٧  محمد مؤيد محمود .٧٩

 األول  ٦٢,١  رياض مزعل خلف .٨٠

 األول  ٦٢,٠٥٩  روزين عزيز محمود .٨١

 األول  ٦١,٨٤٣  مها محمد احمد .٨٢

 األول  ٦١,٧٥٢  حسن صديق محمود .٨٣

 األول  ٦١,٥١٣  احمد خضير محمود .٨٤

 األول  ٦١,٤١١  ختام احمد سليمان .٨٥

 األول  ٦١,٣٨٨  حاجي هفند يوسف .٨٦

 األول  ٦١,٢٠٤  ايمن طارق كوان .٨٧

 األول  ٦٠,٧  نايف حامد مزعل .٨٨

 األول  ٦٠,٥٤٢  زينب مطر عبد .٨٩

 األول  ٦٠,٠٧  مصطفى كمال عبد الجواد .٩٠

 األول  ٥٩,٤٦٤  علي فاضل عباس .٩١

 األول  ٥٩,٢٨٤  ازهر كامل زغير .٩٢

 األول  ٥٩,٠٦٣  نعيم فضيححسين  .٩٣

 األول  ٥٧,٩٤٩  محمد جاسم محمد .٩٤

 األول  ٥٧,٨٩٧  علي محمد عمر .٩٥

 األول  ٥٧,٨٨٥  امل خلف محمد .٩٦

 األول  ٥٧,١٣٧  محمد مخلف محمود .٩٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 )٩-٦(
 



 

 )٩-٧(

  : القانون                               القسم : الموصل                  الكلية : الجامعة 

  )بكالوريوس: (الشهادة )                باحيص: (الدراسة 

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

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٦٦,٨٩٩  حسين علي محمد   .١
 الثاني  ٦٥,٩٨٨  يوسف محمود جاسم   .٢

 الثاني  ٦٥,٦٩٤  احمدفواز مهند    .٣

 الثاني  ٦٥,٥٠٥  صدام اكرم غني   .٤

 الثاني  ٦٤,٧٢١  حمزة شريف الياس   .٥

 الثاني  ٦٤,٤٥٥  نور رياض محمد   .٦

 الثاني  ٦٣,٩  عالء حيدر ناجي   .٧

 الثاني  ٦٣,٦٢٩  رياض علي احمد   .٨

 الثاني  ٦٣,١٨٤  هشام طالل يوسف   .٩

 الثاني  ٦٣,١١٦  حسن عدنان محمد .١٠

 الثاني  ٦٣,٠٠٢  وعد عبد اهللا حمد .١١

 الثاني  ٦٢,٩٩٢  ساجدة محمد خضر .١٢

 الثاني  ٦٢,٦١٤  محمد علي علي .١٣

 الثاني  ٦٢,٣٨٣  احمد مهدرس ارحيل .١٤

 الثاني  ٦٢,٠٧٦  محمد حسام الدين بشير .١٥

 الثاني  ٦١,٩٧٣  مدين محمد احمد .١٦

 الثاني  ٦١,٩٤٤  محمد عبد الواحد جبار .١٧

 الثاني  ٦١,٨٠٦  احمد ياسين خادم .١٨

 الثاني  ٦١,٦١٤  محمدحال عبد الجواد  .١٩

 الثاني  ٦١,٦١١  ابراهيم نايف شاهر .٢٠

 الثاني  ٦١,٣١٦  طه علي سليمان .٢١

 الثاني  ٦١,٢٩٩  مسلم صالح مهنا .٢٢
 

 في ١٠٨٨٨
٢٨/٩/٢٠٠٢  



 

 )٩-٨(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني  ٦١,٠٦٤  اكرم حسين طارش .٢٣

 الثاني  ٦٠,٨٢٣  عزيز جبار رحال .٢٤

 الثاني  ٦٠,٦٢١  محمد ياسين عبد القادر .٢٥

 الثاني  ٦٠,٤١٢  ندى عالء الدين عبد الحميد .٢٦

 الثاني  ٦٠,٣٨١  عوني عطية عبد اهللا .٢٧

 الثاني  ٦٠,٣٥٤  خالد احمد محمد .٢٨

 الثاني  ٦٠,٢٨٤  فراس عدنان جميل .٢٩

 الثاني  ٦٠,١٤٩  هبة احسان ابراهيم .٣٠

 الثاني  ٦٠,١٢٤  نشوى نجم عبد اهللا .٣١

 الثاني  ٥٩,٩٩٨  علي خلف عبد .٣٢

 الثاني  ٥٩,٩٦  ونعلي فهد ذن .٣٣

 الثاني  ٥٩,٥٦  نبيل ضاري عبد الفتاح .٣٤

 الثاني  ٥٩,٣١  زكريا فاضل يونس .٣٥

 الثاني  ٥٩,١١٩  سيف محمد طاهر عبد القادر .٣٦

 الثاني  ٥٨,٦٢٧  ابراهيم جازي هزاع .٣٧

 الثاني  ٥٨,٦٠٣  حيدر عبد النبي طولي .٣٨

 الثاني  ٥٨,٣٧٩  قاسم حنون جويري .٣٩

 الثاني  ٥٨,٣٧٥  ريم شكري حميد .٤٠

 الثاني  ٥٨,٣٤  محمد عبد الحسين ورد .٤١

 الثاني  ٥٨,٢٧٩  بشار شاكر كريم .٤٢

 الثاني  ٥٨,٢٥٦  حيدر طالب ابراهيم .٤٣

 الثاني  ٥٨,٠٤٩  اسعد عبد االمير كولي .٤٤

 الثاني  ٥٧,٩٥٢  عبد االله تركي حسين .٤٥

 الثاني  ٥٧,٧٩٥  قطران كنعان احمد .٤٦

 الثاني  ٥٧,٧٨٩  فريد حسين شالكة .٤٧

 الثاني  ٥٧,٥٨٨  عدنان خضر يونس .٤٨

 الثاني  ٥٧,١٣٩  عادل علي حسين .٤٩



 

 )٩-٩(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني  ٥٧,٠٦٧  مردان يونس حسين .٥٠

 الثاني  ٥٧,٠٢٣  جابر خضر الياس .٥١

 الثاني  ٥٥,٥٥٦  هافال خليل مصطفى .٥٢

 الثاني  ٥٥,٥٤٣  محمد حميد علي .٥٣

 الثاني  ٥٥,٥٣٨  رائد سالم علي .٥٤

 الثاني  ٥٥,٢٩١  نعثر حسينمنار م .٥٥

 الثاني  ٥٤,٩٠٢  فراس حكت سليمان .٥٦

 الثاني  ٥٤,٦٦٩  ادريس سعد اهللا خضر .٥٧

 الثاني  ٥٤,٠٦٢  قائد حميد جاسم .٥٨

 الثاني  ٥٣,٩٤٤  نجم الدين فارس نجم .٥٩

  الثاني  ٥٢,١٢٩  عبد السالم جمعة حمد .٦٠
 


