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 )١٣-٢(

  :                               القسم القانون: الموصل                  الكلية : الجامعة 

  )بكالوريوس: (الشهادة )                مسائي: (الدراسة 

 :اسم دورة التخرج :                      رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٤-٢٠٠٣: سنة التخرج 

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول  ٨٨,٧٣٤ محمد هيثم شريف  .١
 األول ٧٩,٨٤ حسان علي حسن شحاذة  .٢
 األول ٧٩,٣٨٨ رغد سامي يونس  .٣
 األول ٧٨,٤٢٤ فراس عبد القادر عبد الستار  .٤
 األول ٧٦,٣٠١ محمود جاسم نجم  .٥
 األول ٧٥,٧٣٦ بسمان مظفر حنا  .٦
 ولاأل ٧٥,٦٢٣ بسام عبد العزيز احمد  .٧
 األول ٧٤,٧١٥ زياد حامد علي فتحي  .٨
 األول ٧٤,٤٠٧ محمود عبدا هللا حسن  .٩

 األول ٧٣,٧٦٥ محمد عطية خلف .١٠
 األول ٧٣,٣٠٦ لقمان سعيد صالح .١١
 األول ٧٣,١٤٨ جليلة ابراهيم عليوي .١٢
 األول ٧١,٧٣٢ محمد عبيد علي .١٣
 األول ٧١,٤١٣ عمر ناطق يحيى العبيدي .١٤
 األول ٧٠,٧٥٥ صهيب عامر سالم .١٥
 األول ٧٠,٤٤٣ غياث توفيق سليمان .١٦
 األول ٧٠,٣٠٣ محسن حمود عباوي .١٧
 األول ٧٠,١٣٧ خلف يونس شالش .١٨
 األول ٦٩,٩٢٥ محمد عبد المنعم حيدر .١٩
 األول ٦٩,٨٤٢ محمود احمد ياسين .٢٠
 األول ٦٨,٩٤٥ حاجم سعيد نومان .٢١
 األول ٦٨,٢٩١ سامي سليمان حسين .٢٢

٣٦١ 
 ٢٨/٦/٢٠٠٤في 



 

 )١٣-٣(

 الدور الذي تخرج منه دلالمع اسم الطالب الثالثي ت
 األول ٦٨,٠٥٧ مثنى عبد العزيز حمادي .٢٣
 األول ٦٨,٠٤١ محمود زكي محمود .٢٤
 األول ٦٨,٠ غانم متعب خليل .٢٥
 األول  ٦٧,٥٢١ علي غانم عبداهللا .٢٦
 األول  ٦٧,٥١٩ رياض احمد خلف .٢٧
 األول ٦٧,٣٨٦ احمد محمود احمد .٢٨
 األول ٦٧,٢٩ ليث حيدر مصطفى .٢٩
 األول ٦٦,٤٨٢ مداحمد عواد مح .٣٠
 األول ٦٥,٩٧٥ فارس ابراهيم جاسم .٣١
 األول ٦٥,٨٢١ حازم حسين عويد .٣٢
 األول ٦٥,٧٢٤ عمار محمد عزيز .٣٣
 األول ٦٥,٥٤٢ جبار فتحي عباس .٣٤
 األول ٦٥,٣٧١ مهند محمد جرجيس .٣٥
 األول ٦٥,٢٠٨ ايفان رفيق حسن  .٣٦
 األول ٦٥,١٠٨ عمر ناطق يحيى الحمداني .٣٧
 األول ٦٥,٠٠٦ فيصل طالب حياوي .٣٨
 األول ٦٤,٩٦١ مضر نضال جار اهللا .٣٩
 األول ٦٤,٦١٤ احمد حسن مجيد .٤٠
 األول ٦٤,٤٣٤ ابراهيم الياس علوش .٤١
 األول ٦٤,٠٩٧ هيثم عبد العزيز احمد .٤٢
 األول ٦٣,٨٢٩ سعد محمد صالح .٤٣
 األول ٦٣,٣٥١ محمد ذنون سلطان .٤٤
 األول ٦٣,٠٠٨ علي هادي سعيد .٤٥
 األول ٦٣,٠٠١ رسل صالح مصلح .٤٦
 األول ٦٢,٩٧٩ سعد شرابي عزيز .٤٧
 األول ٦٢,٦٤١ سعاد خضير محمد .٤٨
 األول ٦٢,٥٢١ عدنان مجيد سعيد .٤٩



 

 )١٣-٤(

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول ٦٢,٥١٦ عبد الحكيم لقمان حمادي .٥٠
 األول ٦٢,٣٩٣ ذنون يونس جاسم .٥١
 األول ٦٢,٢٩٨ عمر مروان سلطان .٥٢
 األول ٦٢,١٣٩ مد شهابربيع اح .٥٣
 األول ٦٢,٠١١ اياد محمد حميد محمد .٥٤
 األول ٦١,٩٢٨ وعداهللا حسين علي سلطان .٥٥
 األول ٦١,٩٠٦ صدام حسين علي .٥٦
 األول ٦١,٦٣٦ قحطان حسن احمد .٥٧
 األول ٦١,٥٨٧ خلف محمد ظاهر حسين .٥٨
 األول ٦١,٤٨٣ علي قصي زكي .٥٩
 األول ٦١,٤٢٦ عمر حازم طه .٦٠
 األول ٦١,٢١٣ دتحرير علي احم .٦١
 األول ٦١,١٦٦ عبد علي احميد .٦٢
 األول ٦١,١٤٦ لقاء محسن خيري .٦٣
 األول ٦١,٠٧٩ علي عبد محمد .٦٤
 األول ٦٠,٨٢٩ ثامر حميد صافي  .٦٥
 األول ٦٠,٧٤١ عبد الكريم حسين خلف .٦٦
 األول ٦٠,٥٨٦ محمد ادويزي محمد .٦٧
 األول ٦٠,٥٤١ عزيز احمد خلف .٦٨
 لاألو ٦٠,٣٧٩ احمد علي حسين .٦٩
 األول ٦٠,٣٤٧ محمد صالح عبداهللا محمد .٧٠
 األول ٦٠,٢٤٢ خميس رشيد صالح .٧١
 األول ٦٠,٢١٨ علي عبد القادر مصطفى .٧٢
 األول ٦٠,٢٠٦ شحاذة محمد سعيد .٧٣
 األول ٦٠,١٥١ طه حسن عبداهللا .٧٤
 األول ٦٠,١٤٤ اكرم حميد محمد .٧٥
 األول ٦٠,٠٧٨ فرحان عواد حلوس .٧٦



 

 )١٣-٥(

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول ٦٠,٠٦٧ بشار حكمت يونس .٧٧
 األول ٦٠,٠٣٣ راغب محمد طاهر عبداهللا .٧٨
 األول ٥٩,٩٨٤ قيدار محمود محمد .٧٩
 األول ٥٩,٩٢ خير الدين الياس خضر .٨٠
 األول ٥٩,٨٥ نور نزار زكي .٨١
 األول ٥٩,٧٩٨ محمد خالد محمد صالح .٨٢
 األول ٥٩,٧٦٦ رائد عبداهللا يونس .٨٣
 األول ٥٩,٦٦٢ منصور عبداهللاعلي  .٨٤
 األول ٥٩,٦٤٧ نافع عجيل قرو .٨٥
 األول ٥٩,٦٤ سلمان عبد محمد .٨٦
 األول ٥٩,٥٣٨ علي مصطفى حيدر .٨٧
 األول ٥٩,٤٦٢ عبد القادر عبداهللا محمود .٨٨
 األول ٥٩,٤٣٥ عدنان عمر سعدي .٨٩
 األول ٥٩,٣٩٥ يوسف محمد محمود .٩٠
 األول ٥٩,٣١١ محمود سلطان احمد .٩١
 األول ٥٩,٣٠٩ نظام الدين يونسمرسال  .٩٢
 األول ٥٩,٢٢٧ اياد محمد حسين .٩٣
 األول ٥٩,٠٩٤ خليل ابراهيم عباس  .٩٤
 األول ٥٨,٨٥٢ اورنس محمد سدران .٩٥
 األول ٥٨,٧٨٣ منذر مصطفى عباس .٩٦
 األول ٥٨,٦٩ احمد فتحي محمد علي .٩٧
 األول ٥٨,٦١١ سيف ياسين حامد .٩٨
 األول ٥٨,٥٣٤ سالم حسن احمد .٩٩

 األول ٥٨,٣٨٤ علي محمدلقمان  .١٠٠
 األول ٥٨,٣٦٨ يونس محمد يونس .١٠١
 األول ٥٨,٣٣٤ نبيل سليم داؤد .١٠٢
 األول ٥٨,٢٩٤ فيصل خلف عثمان .١٠٣



 

 )١٣-٦(

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول ٥٨,١٥٧ علي محمود طه .١٠٤
 األول ٥٨,٠٧٥ يونس حمدي محمد .١٠٥
 األول ٥٧,٩٠٤ مضر سمير قاسم .١٠٦
 األول ٥٧,٩ يسى سليماناحمد ع .١٠٧
 األول ٥٧,٧٤٩ انتصار عبيد ذنون .١٠٨
 األول ٥٧,٧١٩ حسين عبد اللطيف حسين .١٠٩
 األول ٥٧,٥٧٤ فرات عيسى حسين .١١٠
 األول ٥٧,٣٩٢ احمد حمزة خليل .١١١
 األول ٥٧,٣٦٦ نشوان مهدي صالح .١١٢
 األول ٥٧,٣٥٦ خالد صالح احمد .١١٣
 األول ٥٧,٩٦ وعد صالح حسن .١١٤
 األول ٥٧,٣٤ نذير محمد علي .١١٥
 األول ٥٧,٠٩٣ صهيب حمزة حسين .١١٦
 األول ٥٧,٠٦٦ ابراهيم خلف عبداهللا .١١٧
 األول ٥٧,٠٣٨ عادل حميد احمد .١١٨
 األول ٥٦,٨٩٣ احمد جاسم جند .١١٩
 األول ٥٦,٧٧٦ عبداهللا نكتل احمد .١٢٠
 األول ٥٦,٤٧ جاسم محمد فرحان .١٢١
 األول ٥٦,٣٨٤ بهجت محمد سعيد ياسين .١٢٢
 األول ٥٥,٩٩٤ ثامر احمد صالح .١٢٣
 األول ٥٥,٩٥٦ بشار حسيب احمد .١٢٤
 األول ٥٥,٩٢ علي حسين احمد .١٢٥
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 )١٣-٨(

  :                               القسم القانون: الموصل                  الكلية : الجامعة 

  )بكالوريوس: (الشهادة )                مسائي: (الدراسة 

 :اسم دورة التخرج :                     ألمر الجامعي  رقم وتاريخ ا٢٠٠٤-٢٠٠٣: سنة التخرج 

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني ٨١,٨٦٦ حسن اسماعيل احمد  .١
 الثاني ٧١,٩٤٢ نافع محمود اسماعيل  .٢
 الثاني ٧١,٨٩٩ محمد خطاب احمد   .٣
 الثاني ٦٦,٦٨ حميد محمد خالد  .٤
 الثاني ٦٣,٢٣٨ محاسن حميد جاسم  .٥
 الثاني ٦٢,٩٦٤ صالح فتحي ظاهر   .٦
 الثاني ٦٢,٣٤٤ احمد ابراهيم جبر  .٧
 الثاني ٦٢,٠٣٦ ناجي حسن رجب  .٨
 الثاني ٦١,٨٤٨ غانم عوني احمد  .٩

 الثاني ٦١,٠٠٦ علي امين عبداهللا  .١٠
 الثاني ٦٠,٧٢٦ مناية جياد حمادي .١١
 الثاني ٦٠,٤٠١ زياد خزعل سعيد  .١٢
 الثاني ٦٠,٣١٢ رافع عبد حسين  .١٣
 الثاني ٥٩,٩٣٥ سالم صديق معروف .١٤
 الثاني ٥٩,٨٨٠ عبد الجبار يونس   علياء .١٥
 الثاني ٥٩,٧٦٨ عبد الكريم خليل محمد .١٦
 الثاني ٥٩,٧١٧ رابح اديب محمد .١٧
 الثاني ٥٩,٦٧٦ محمد ملحم مصطفى  .١٨
 الثاني ٥٩,٤١٢ وعد اهللا محمد دحام .١٩
 الثاني ٥٩,٣٥١ مازن صائب احمد  .٢٠
 الثاني ٥٩,٣١٤ عي حسنمحمد مر .٢١
 الثاني ٥٩,٢٩٨ احمد دريد خليل .٢٢

٥٠١ 
 ٢/١٠/٢٠٠٤في 



 

 )١٣-٩(

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني ٥٩,١٥٦ طه يونس صالح .٢٣
 الثاني ٥٩,١٥٥ رعد حميدي عبداهللا  .٢٤
 الثاني ٥٨,٩٥٦ عمار جاسم محمد .٢٥
 الثاني ٥٨,٩٢ خليل خلف احمد .٢٦
 الثاني ٥٨,٨٩٥ عبد الكريم صالح عطا اهللا .٢٧
 الثاني ٥٨,٨٣٦ ثائر سعيد ذنون  .٢٨
 الثاني ٥٨,٥١٢ محمد حامد هادي .٢٩
 الثاني ٥٨,٣٥٣ وئام شاكر محمود .٣٠
 الثاني ٥٨,٢٨٧ شاهر صالح حسن  .٣١
 الثاني ٥٧,٩٣٣ رعد خضر عنين .٣٢
 الثاني ٥٧,٩١١ صالح عطية معيوف .٣٣
 الثاني ٥٧,٩٠٤ احمد خلف سلمان صالح .٣٤
 الثاني ٥٧,٨١٠ احمد عويد محمود .٣٥
 الثاني ٥٧,٧٢٦ علي حكمت محمد .٣٦
 الثاني ٥٧,٧٠٠ وثاب ابراهيم خليل .٣٧
 الثاني ٥٧,٤٤٩ سوسن محمد عبد االمير .٣٨
 الثاني ٥٧,٣٦٠ هدى فاضل سليم .٣٩
 الثاني ٥٧,٣٣٧ فارس عزيز مصطفى  .٤٠
 الثاني ٥٧,٢٩٥ هاشم محمود فرج .٤١
 الثاني ٥٧,٢٥١ يونس صالح احمد .٤٢
 الثاني ٥٧,٢٢٢ خالدة جاسم تبان  .٤٣
 الثاني ٥٧,١٩٢ كنعان جمعة سليمان .٤٤
 الثاني ٥٧,١٥٢ احمد سالم كامل  .٤٥
 الثاني ٥٦,٩٩٩ محمود نمير عبد الجبار .٤٦
 الثاني ٥٦,٩٢٨ ماجد سليمان حسين .٤٧
 الثاني ٥٦,٩١٣ عمار احمد يحيى .٤٨
 الثاني ٥٦,٨٤١ فارس مرعي حسن .٤٩



 

 )١٣-١٠(

 نهالدور الذي تخرج م المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني ٥٦,٧٣٠ خطاب عمر احمد .٥٠
 الثاني ٥٦,٥٦٦ عمر عطا اهللا ايوب .٥١
 الثاني ٥٦,٤٧٧ محمد خلف حمود .٥٢
 الثاني ٥٦,٣٤٧ رؤى مصطفى عبد الكريم  .٥٣
 الثاني ٥٦,٢٦٢ طالل راشد طحان .٥٤
 الثاني ٥٦,٢٣٥ دافيد متي شرف .٥٥
 الثاني ٥٦,١٤٨ عدي محمد صالح .٥٦
 ثانيال ٥٦,١٣٦ ليث عبد العزيز بكر .٥٧
 الثاني ٥٦,١١١ اسامة يوسف قاسم .٥٨
 الثاني ٥٦,٠٨٠ محمد عزاوي فرحان .٥٩
 الثاني ٥٦,٠٧٩ ساجدة جعفر حبيب .٦٠
 الثاني ٥٦,٠٣٩ لؤي غانم حمدي .٦١
 الثاني ٥٦,٠٢ خيري فراج عنيز .٦٢
 الثاني ٥٦,٠١٣ جاسم احمد حسين منديل .٦٣
 الثاني ٥٥,٩٧٩ نسمة عبد الهادي  .٦٤
 لثانيا ٥٥,٩٠٧ قصي محمد عبد  .٦٥
 الثاني ٥٥,٨٦٣ فرحان عمر برجس .٦٦
 الثاني ٥٥,٨٠٤ محمد يونس حيدر  .٦٧
 الثاني ٥٥,٧٨٠ عدي هاشم حسن .٦٨
 الثاني ٥٥,٦٨٣ فاضل نشمي ناصر .٦٩
 الثاني ٥٥,٥٩٨ محمود عارب سعدون .٧٠
 الثاني ٥٥,٥٨٥ احمد نواف عزيز .٧١
 الثاني ٥٥,٥٦٩ هدى اسماعيل حقي .٧٢
 الثاني ٥٥,٥٤٥ خالد عطية محمد .٧٣
 الثاني ٥٥,٥٤٤ علي خضر علي  .٧٤
 الثاني ٥٥,٤١٨ صدام رمضان .٧٥
 الثاني ٥٥,٣٦٩ ياسر علي يوسف .٧٦



 

 )١٣-١١(

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني ٥٥,٣٦٣ ريان محجوب محمود .٧٧
 الثاني ٥٥,٣٦١ عبد القادر عبدالجبار خليل .٧٨
 الثاني ٥٥,٣٢٠ محمود فتحي محمود .٧٩
 الثاني ٥٥,٢٨٨ عباناحمد محمد ش .٨٠
 الثاني ٥٥,٢٥١ عاكوب حسن يونس  .٨١
 الثاني ٥٥,٢٤٠ زياد طارق بكر .٨٢
 الثاني ٥٥,٢٣٤ مجاهد صادق صالح .٨٣
 الثاني ٥٥,١٩٤ لؤي عبد الواحد فتحي .٨٤
 الثاني ٥٥,١٦٥ احمد محمد بسيم .٨٥
 الثاني ٥٥,١٠٧ عبد اهللا احمد سعدو .٨٦
 الثاني ٥٥,٠٩٧ هاوكار عبد رسول .٨٧
 الثاني ٥٥,٠٢٠ امين عبد الرحمنسيروان  .٨٨
 الثاني ٥٥,٠١٥ محمد هاني شاكر .٨٩
 الثاني ٥٥,٠١١ عبد الخالق رشيد عوزير .٩٠
 الثاني ٥٤,٩٧٨ نوار محمود محمد .٩١
 الثاني ٥٤,٩٦٥ قاسم سلمان قاسم  .٩٢
 الثاني ٥٤,٨٧٢ احمد سامي سعيد .٩٣
 الثاني ٥٤,٨٥٦ جالل شيخ علي شمس الدين .٩٤
 الثاني ٥٤,٨٥٤ عوني محمد سعيد  .٩٥
 الثاني ٥٤,٧٣٠ ياسر عزاوي عبد اهللا .٩٦
 الثاني ٥٤,٦٩٩ ريان فخري احمد .٩٧
 الثاني ٥٤,٦٥١ صالح احمد محمد شيخو .٩٨
 الثاني ٥٤,٦٥٠ ذكرى صبحي مال اهللا .٩٩

 الثاني ٥٤,٦١٣ وعد اكرم ابراهيم .١٠٠
 الثاني ٥٤,٦٠٨ طارق عبد الفتاح يوسف .١٠١
 الثاني ٥٤,٥٨٧ هشام حسين حسن .١٠٢
 الثاني ٥٤,٥٧٧ حمود سلمان شفاء م .١٠٣



 

 )١٣-١٢(

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني ٥٤,٥٦١ عوني علي خضر  .١٠٤
 الثاني ٥٤,٥٣٥ وعد احمد مطرود .١٠٥
 الثاني ٥٤,٥١٠ اشرف طالل معيوف  .١٠٦
 الثاني ٥٤,٤٧٦ محمد جمعة محمد عيسى .١٠٧
 الثاني ٥٤,٣٢٩ عبد الباري ضيف مخلف .١٠٨
 الثاني ٥٤,٣١٤ ز احمد صبحي عزي .١٠٩
 الثاني ٥٤,٣٠٩ محمد ياسين شيت .١١٠
 الثاني ٥٤,٢٩٢ وسن صبار فتحي  .١١١
 الثاني ٥٤,٢٧٦ عمران غائب قاسم .١١٢
 الثاني ٥٤,٢٦٩ عمار سبهان ادريس .١١٣
 الثاني ٥٤,٢٤٤ رعد ياسين محسن .١١٤
 الثاني ٥٤,١٣٢ زياد محمد صالح .١١٥
 الثاني ٥٣,٨٨٤ عدي عبد الرحمن علي .١١٦
 الثاني ٥٣,٨٠٥  عبد اهللاعبد اهللا محمد .١١٧
 الثاني ٥٣,٧٥٤ عبد الستار مجبل محمد .١١٨
 الثاني ٥٣,٧٢٩ اشرف مؤيد يونس  .١١٩
 الثاني ٥٣,٦٨١ خير اهللا عيسى عروة .١٢٠
 الثاني ٥٣,٦٣٠ عمر خضير خلف .١٢١
 الثاني ٥٣,٥٦٠ ضحى جاسم محمد .١٢٢
 الثاني ٥٣,٥٢٣ خليل ابراهيم جاسم .١٢٣
 الثاني ٥٣,٥٠٠ شمس صبار فتحي .١٢٤
 الثاني ٥٣,٣٥٢ د محمود محمد صالحمحم .١٢٥
 الثاني ٥٣,٢٩٦ محمد صبحي عزيز .١٢٦
 الثاني ٥٣,٢٥٥ رمضان حامد احمد .١٢٧
 الثاني ٥٣,٢٥٣ حاجم علي عبيد  .١٢٨
 الثاني ٥٣,٠٦٩ يوسف غياث الدين يوسف  .١٢٩
 الثاني ٥٣,٠٦٤ ياسر عبد اهللا عبد  .١٣٠



 

 )١٣-١٣(

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني ٥٢,٨٠٣ منعم نايف عبوش عبد ال .١٣١
 الثاني ٥٢,٧٩٧ مؤيد عبد خلف  .١٣٢
 الثاني ٥٢,٤٤٢ حسين علي عبد اهللا  .١٣٣
 الثاني ٥٢,٣٧٨ حسين صالح الدين داؤد .١٣٤
 الثاني ٥٢,٣١٥ هيرش ذكري حجي .١٣٥
 الثاني ٥١,٧٠٧ زاهد خضر عباس  .١٣٦
 الثاني ٥١,٥٦٢ رعد سليمان خلف  .١٣٧
 يالثان ٥٠,٥٦٩ ميعاد جنان فتوحي .١٣٨
 الثاني ٥٥,٣٩٧ جمعة محمد نجم عبد اهللا .١٣٩

  
 


