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  :                               القسم القانون: الموصل                  الكلية : الجامعة 

  )بكالوريوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

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

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
  األول ٨٤,٢٤٤ رؤى خليل ابراهيم  .١
  األول ٨٣,٣٤٩ رقيب محمد جاسم  .٢
  األول ٨١,٩١١ هيثم احمد مسلط  .٣
  األول ٨١,٥٩٧ زينة حازم خلف  .٤
  األول ٨١,٥٦١ ايمان جار اهللا مال اهللا  .٥
  األول ٨١,١ محمد قحطان محمد  .٦
  األول ٨٠,٩٩٠ احالم يونس احمد  .٧
  األول ٨٠,٤٠٧ عبير فاروق رفيق  .٨
  األول ٨٠,٣٦ عزة حازم عثمان  .٩

  األول ٧٩,٤٨٩ ابراهيم احمد عطوان  .١٠
  األول ٧٩,٢٦٧ رند مازن مجيد .١١
  األول ٧٩,٠٦٧ رشا حسان يحيى .١٢
  األول ٧٨,٨٠٧ عبد الرزاق حامد علي .١٣
  األول ٧٨,٣٩١ اسماء احمد محمد .١٤
  األول ٧٨,٣٢٣ عمر غانم حامد .١٥
  األول ٧٨,١٨٣ زياد علي محيميد .١٦
  األول ٧٨,١٤٣ حسين طالل خضر .١٧
  األول ٧٧,٨٨ ياسر حسن محمد .١٨
  األول ٧٧,٨٤٩ حال غانم عبدالرحمن .١٩
  األول ٧٦,٦٩٩ فراس تحسين يوسف .٢٠
  األول ٧٦,٣٦٣ رنا منهل يحيى .٢١
  األول ٧٥,٩٥٤ اخميس الراوي عبد الرزاق .٢٢

٣٦٠ 
 ٢٨/٦/٢٠٠٤في 



 

 )٩-٣(

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
  األول ٧٥,٤٢٧ محمد عادل محمد .٢٣
  األول ٧٥,٢٩٢ عمر طالل حوران .٢٤
  األول ٧٥,١٢٧ اسراء شهاب احمد .٢٥
  األول ٧٤,٨٦٢ اياد شبيب حميدان .٢٦
  األول ٧٤,٧٦٧ ريم طالل عبد القادر .٢٧
  األول ٧٣,٤٩٤ نجالء اسماعيل خليل .٢٨
  األول ٧٣,٤٣١ ريان هاشم حمدون .٢٩
  األول ٧٣,٤١٧  عبداهللا حبشعماد .٣٠
  األول ٧٣,٣٨٣ زيادة فاخر الياس .٣١
  األول ٧٣,١٦٧ احمد فتحي حسن .٣٢
  األول ٧٢,٩٩٤ سعد عبد سلطان .٣٣
  األول ٧٢,٥٧٢ محمد عبد الكريم حامد .٣٤
  األول ٧٢,٠٤ حسين سالم طه .٣٥
  األول ٧١,٥٨١ زينب عبد األله عبدالكريم .٣٦
  األول ٧١,٣٧٨ سندس غازي يونس .٣٧
  األول ٧١,٣٥٤ احمد عبد المنعم عبداهللا .٣٨
  األول ٧١,٢٨٣ قصي ممتاز مصطفى .٣٩
  األول ٧١,١٦٥ لبنى فوزي محمود .٤٠
  األول ٧١,٠٠٢ وسام هشام جاسم .٤١
  األول ٧٠,٨٨٦ منتضر مطيع جاسم .٤٢
  األول ٧٠,٨٣٧ صائب خدر نايف .٤٣
  األول ٧٠,٦٨ وليد جشني محمد .٤٤
  األول ٧٠,٦١٢ علي هاشم قاسم .٤٥
  األول ٧٠,٤٤٤ رسول مهدي صالح .٤٦
  األول ٧٠,٢٠٣ خولة ابراهيم احمد .٤٧
  األول ٦٩,٦٨٤ عبد الحكيم رمضان علي .٤٨
  األول ٦٩,٦٤٧ مشتاق عبداهللا جميل .٤٩



 

 )٩-٤(

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
  األول ٦٩,٦٤٣ نغم محمود يونس .٥٠
  األول ٦٩,٥٧٨ سحر نايف ابراهيم .٥١
  األول ٦٩,٥١٤ لد خير الدين سعيدخا .٥٢
  األول ٦٩,٤٨٥ نزار عطا اهللا حسين .٥٣
  األول ٦٨,٩٥٢ ليث عطية ذنون .٥٤
  األول ٦٨,٨٦٢ زينا مؤيد يونس .٥٥
  األول ٦٨,٤٧٧ عبداهللا فتحي بالل .٥٦
  األول ٦٧,٩٨٧ جوان ثامر مصطفى .٥٧
  األول ٦٧,٧٠٤ لؤي هايس فتحي .٥٨
  األول ٦٧,٦٦ حمد حسين حمد .٥٩
  األول ٦٧,١٣٦ ير حسن عليغد .٦٠
  األول ٦٦,٩١٣ نور خالد ذنون .٦١
  األول ٦٦,٩٠٢ هبة خضر علي .٦٢
  األول ٦٦,٨٨٩ مهند سطام هلوش .٦٣
  األول ٦٦,٧٨٣ انفال فاضل ادريس .٦٤
  األول ٦٦,٥٥٨ نزار ابراهيم حسين .٦٥
  األول ٦٦,٥٥ سهام الياس خضر .٦٦
  األول ٦٦,٥١٤ بهاء محمود فرحان .٦٧
  األول ٦٦,٤٨١ األله منذرايناس عبد  .٦٨
  األول ٦٦,١٤٢ لؤي يوسف يونس .٦٩
  األول ٦٦,١١٨ عمار صالح موسى .٧٠
  األول ٦٥,٩٣٢ حربي حميد حسن .٧١
  األول ٦٥,٦٨٩ اسامة حازم محمد .٧٢
  األول ٦٥,٤١٣ خليل غائب خليل .٧٣
  األول ٦٥,٠٩٧ محمد محجوب ياسين .٧٤
  األول ٦٤,٨٩٤ فراس محمد علي عسكر .٧٥
  األول ٦٤,٨٠٣ احمد امجد ابراهيم .٧٦



 

 )٩-٥(

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
  األول ٦٤,٧٦٤ قاسم الياس خضر .٧٧
  األول ٦٤,٥٥٨ ضيغم صالح احمد .٧٨
  األول ٦٤,٤٥٣ شيرين حسين شمس الدين  .٧٩
  األول ٦٤,٣٧٥ مصطفى احمد حسين .٨٠
  األول ٦٤,٢١٣ رغد سمير محمد .٨١
  األول ٦٤,٠١٩ الحمعاذ هاشم ص .٨٢
  األول ٦٣,٨٨٦ سعد فكاك احمد .٨٣
  األول ٦٣,٧٤٩ صفاء محمود يوسف .٨٤
  األول ٦٣,٧٠١ حمود عودة فرحان .٨٥
  األول ٦٣,٦١٥ ايمان جالل احمد .٨٦
  األول ٦٣,٤٥٧ خلف عبداهللا مديغ .٨٧
  األول ٦٣,٢٣٨ سالم جدعان محسن .٨٨
  األول ٦٣,٢٠٦ اياد عبد القادر يونس .٨٩
  األول ٦٣,١٩ د سليمانفخري عاي .٩٠
  األول ٦٣,٠٨ علي محمود حمد .٩١
  األول ٦٢,٧٤٨ خالد عطا علي .٩٢
  األول ٦٢,٥٢٢ رأفت مثنى عزيز .٩٣
  األول ٦٢,٤٥٥ رياض عبد اللطيف حماد .٩٤
  األول ٦٢,٤١ رنا نوزاد رشيد .٩٥
  األول ٦٢,٢٣٤ رضوان محمود ياسين .٩٦
  األول ٦١,٩٣٦ فؤاد عبداهللا احمد .٩٧
  األول ٦١,٢٤١  فتحيرشا رياض .٩٨
  األول ٦١,٢٠٨ محمد ابراهيم طه .٩٩

  األول ٦١,٠١٦ هدى عقيل خضير .١٠٠
  األول ٦٠,٦٨٧ طالب رحيم عبد .١٠١
  األول ٦٠,٣٥٨ سلوان عبداهللا فتحي .١٠٢
  األول ٦٠,٢٩٤ ايمن عبد الباسط توفيق .١٠٣



 

 )٩-٦(

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
  األول ٦٠,٢٥٧ فادي محمد سالمة .١٠٤
  األول ٥٩,٩٦٧ ايمن مزعل شهاب .١٠٥
  األول ٥٩,٣٢١ وعد معاذ زين الدين .١٠٦
  األول ٥٨,٨٦ مروان عبد الناجي احمد .١٠٧
  األول ٥٨,٧٣٤ غيدان فيصل عبد اللطيف .١٠٨
  األول ٥٨,٥٥٩ سعيد اسماعيل سعيد  .١٠٩
  األول ٥٨,٥٢ محمد شمسي موسى .١١٠
  األول ٥٨,٣٣٥ ياس مظهر عباس .١١١
  األول ٥٧,٦٧٢ ي احمدثائر مرع .١١٢
  األول ٥٧,٥٧٣ فارس علي حمزة .١١٣
  األول ٥٧,١٩٩ رائد حازم حميد .١١٤
  األول ٥٧,١٢٩ حسين سعيد عاشور .١١٥
  األول ٥٦,٨٩٨ حيدر مجيد غريب .١١٦
  األول ٥٥,٨١٨ نبيل طه حسين .١١٧
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 )٩-٨(

  :                         القسم       القانون: الموصل                  الكلية : الجامعة 

  )بكالوريوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

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

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
   ثانيال ٦١,٩٤١ عوف عبدالرحمن يوسف   .١
   الثاني ٦٠,٩٧٤ شوان سرهيد عبد الرحمن   .٢
   الثاني ٦٠,٦ ايهاب ناطق جاسم   .٣
   الثاني ٦٠,٥٦٧ احمد محمد حسن   .٤
   الثاني ٥٩,٧٥٥ خالد ابراهيم خلف    .٥
   الثاني ٥٩,٦٦٩ سامان صباح متي   .٦
   الثاني ٥٩,٥٤١ محمد نواف خلف   .٧
   الثاني ٥٨,٧٣٢ علي حلبي دندح   .٨
   الثاني ٥٨,٥٩٧ بسام سمعان الياس   .٩

   الثاني ٥٧,٩٥ محمد عبد اللطيف شيت .١٠
   الثاني ٥٧,٧٧١ عمار حسين علي .١١
   الثاني ٥٧,٥٣١ نهران نجمان عتو .١٢
   الثاني ٥٧,٤٤٨ خالد جواد عوني .١٣
   الثاني ٥٦,٦٥٢ انمار عبداللطيف يوسف .١٤
   الثاني ٥٦,١٤٩ سعد صبري محيسن .١٥
   الثاني ٥٦,٠٦٧ طه ياسين بزيغ .١٦
   الثاني ٥٦,٠٤ يد رشيدوميض حم .١٧
   الثاني ٥٥,٥٥٣ مثنى ياسين هراط .١٨
   الثاني ٥٥,٥٣٧ صدام سدران عبد .١٩
   الثاني ٥٥,٣٥٩ عامر خضر طاهر .٢٠
   الثاني ٥٥,٢٢١ طارق زكر منصور .٢١
   الثاني ٥٥,١٥٣ عمر محمود فرحان .٢٢

٥٠٠ 
 ٢/١٠/٢٠٠٤في 



 

 )٩-٩(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
   الثاني ٥٤,٧٣٣ زينل محسن الياس .٢٣
   الثاني ٥٤,٢٨٩ خلف احمد محمد .٢٤
   الثاني ٥٤,٠٦٥ عبد المنعم حمدي طه .٢٥
   الثاني ٥٤,٠٣٥ عدي محمد فليح .٢٦
   الثاني ٥٣,٩٩ ضياء مهدي صالح .٢٧

  
  
 


